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1. Uwagi ogólne 

Rozwój technologii przesyłania energii elektrycznej zasadniczo jest stymulowany wzrostem popytu na 
energię elektryczną oraz wprowadzeniem osiągnięć inŜynierii materiałowej i badań naukowych do praktyki go-
spodarczej. Doskonalenie i optymalizowanie sposobów przesyłania energii elektrycznej weryfikuje się w roz-
wiązaniach prototypowych, instalowanych w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych, co pozwala na wy-
korzystanie nowych bardziej opłacalnych technologii, zarówno w zakresie napowietrznych i kablowych linii 
elektroenergetycznych prądu przemiennego i stałego, jak i stacji elektroenergetycznych. 

W dalszej części pracy , opierając się zasadniczo na syntezie opracowań tematycznych dokonanych przez 
autorów [8,28]  przedstawiono współczesne tendencje w budownictwie sieciowym, rezygnując przy tym  ze 
szczegółowych opisów dotychczasowych rozwiązań technicznych i technologicznych linii i stacji elektroenerge-
tycznych1), zawartych w dostępnej literaturze [1, 10, 11, 21]. Szczegółowych zagadnień praktyki eksploatacyjnej 
nie omówiono wychodząc z załoŜenia, Ŝe obecnie obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  Operatora Sys-
temu Przesyłowego wystarczająco jasno reguluje  powyŜsze problemy. 

2. Kompaktowe linie wielotorowe prądu przemiennego [8] 

Pod pojęciem kompaktowe „linie wielotorowe” jest rozumiane zgromadzenie więcej niŜ dwóch torów elek-
trycznych róŜnych napięć na jednej konstrukcji wsporczej. Przy rozbudowie sieci elektroenergetycznej, w 
związku z niewystarczającą ilością tras linii, a przede wszystkim w duŜych aglomeracjach i na wraŜliwych (pod 
względem krajobrazu) terenach, od wielu lat zachodzi konieczność koncentracji obwodów elektrycznych na jed-
nej trasie, przy większej koncentracji niŜ linia dwutorowa. Współczesna tendencja prowadzenia na jednej trasie 
wielu obwodów elektrycznych ze zróŜnicowanymi poziomami napięć: 110 kV, 220 kV, 400 kV, czasami naleŜą-
cych do róŜnych właścicieli, występuje przykładowo w Niemczech, gdzie zamiast 400 kV stosuje się napięcie 
380 kV. 

Eksploatacja linii wielotorowych wielonapięciowych (110, 380 kV) jest znacznie trudniejsza niŜ linii dwu-
torowych. DuŜego znaczenia z powodu małych wzajemnych odstępów nabierają elektryczne sprzęŜenia linii 
wielotorowej. W takich przypadkach naleŜy liczyć się z tym, Ŝe przy długim równoległym prowadzeniu torów 
lub przy niedostatecznym przełoŜeniu faz linii 400 kV, poprzez sprzęŜenie pojemnościowe, zostaje wywołane 
niedopuszczalnie wysokie napięcie przesunięcia punktu gwiazdowego w sieci o napięciu 110 kV. Z badań nie-
mieckich wynika, Ŝe poprzez całkowite przełoŜenie torów o napięciu 380 kV oraz przez około 10% przestrojenie 
kompensacyjnego dławika ziemnozwarciowego dla linii o napięciu 110 kV zostaje zachowane indukowane na-
pięcie przesunięcia punktu gwiazdowego w dopuszczalnych granicach [20, 26]. 

Linie elektroenergetyczne o napięciu od 110 kV wzwyŜ zasadniczo są planowane i budowane zarówno w 
kraju, jak i za granicą, przy uwzględnieniu tzw. kryterium (n − 1). Oznacza to, Ŝe dowolny element systemu 
przesyłowego „moŜe wypaść” z ruchu, przy czym pozostałe elementy układu nie mogą być obciąŜone ponad 
ustalone granice i nie dojdzie przy tym do rozszerzenia zakłóceń. Sieci elektroenergetyczne są planowane i bu-
dowane według tej koncepcji bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem właściwości eksploatacyjnych 
kompaktowych linii wielotorowych [7, 20]. 

Z doświadczeń eksploatacyjnych za granicą wynika, Ŝe wyładowania atmosferyczne częściej występują na 
liniach wielotorowych ze względu na większe wysokości słupów niŜ na liniach dwutorowych. Uderzenia pioru-
na, które trafiają bezpośrednio w przewód roboczy, to około 10% uderzeń, i dotyczą tylko górnych i/lub ze-
wnętrznych torów, w zaleŜności od sylwetki słupa i konfiguracji torów. Około 90% uderzeń trafia w przewód 
odgromowy lub słup. W zaleŜności od mocy i kształtu prądu udarowego pioruna oraz udarowej oporności uzie-
mienia i oporności falowej słupów, powstają na słupie wysokie napięcia, co moŜe doprowadzić do wstecznych 

                                                      
1) Zasadniczo ze względu na pełnione funkcje rozróŜnia się sieci przesyłowe, których elementami są linie i stacje elektro-

energetyczne, łączące systemowe źródła wytwarzania energii z obszarami zapotrzebowania oraz stanowiące połączenia mię-
dzyobszarowe lub międzysystemowe oraz sieci rozdzielcze, których zadaniem jest doprowadzenie energii elektrycznej do 
odbiorców finalnych (przyp. autorów). 
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przeskoków (przebić) na łańcuchach izolatorowych. Tory o napięciu 110 kV prowadzone na jednym słupie z to-
rami 380 kV są częściej podatne na zagroŜenie niŜ takie, które są prowadzone na oddzielnych słupach. Z wyŜej 
wymienionych powodów na terenie Polski wszystkie linie o napięciu 110 kV i wyŜszym  są wyposaŜane w sys-
temy samoczynnego ponownego załączania SPZ [20].  

Długofalowe drgania przewodów występują rzadko i tylko na liniach, które przebiegają przez tereny o zróŜni-
cowanej rzeźbie i podlegają szczególnym warunkom atmosferycznym. Drgania te mogą jednak doprowadzić do 
niedopuszczalnych przybliŜeń pojedynczych przewodów i przez to spowodować wyłączenie kilku torów. Wzajem-
ne dotknięcie się przewodów o róŜnych napięciach moŜe takŜe prowadzić do szkód w stacjach elektroenergetycz-
nych, jeŜeli ich aparatura nie jest wystarczająco zabezpieczona przed przepięciami. 

W szczególności natęŜenie pola elektrycznego na ziemi dla linii elektroenergetycznych najwyŜszych napięć 
kształtuje się pomiędzy 2−6 kV/m. Rysunek 1 przedstawia rozkład natęŜenia pola elektrycznego na ziemi dla 
elektroenergetycznej linii kompaktowej 380/110 kV (linia przerywana) i dwutorowej linii o napięciu 380 kV (li-
nia ciągła) [26]. 

Łatwo zauwaŜyć, Ŝe natęŜenie pola elektrycznego na ziemi dla kompaktowej linii wielotorowej osiąga 
znacznie niŜszą wartość niŜ dla linii dwutorowej z uwagi na wpływ obu dodatkowych torów110 kV [20]. 

Dla linii kompaktowych w odniesieniu do układów izolatorowych zaszła konieczność zastosowania nowej 
formy łańcuchów, z uwagi na przenoszenie obciąŜeń. Jako rozwiązanie stosuje się podwójny łańcuch dwuczło-
nowy z pojedynczym zawieszeniem przewodów [26]. Zaoszczędzenie na długości w nowych łańcuchach wpływa 
korzystnie na sylwetki słupów zarówno przelotowych, jak i odporowych. Łańcuch przelotowy (krótszy o 0,9 m 
z pojedynczym podwieszeniem przewodu) pozwala na redukcję wysokości słupa o 2,7 m w stosunku do słupa prze-
lotowego z tradycyjnym łańcuchem. Zmniejszają się równieŜ szerokości wysięgników od (0,4 do 0,8 m), co ma 
znaczący wpływ na ogólny koszt budowy linii.  

Kompaktowe linie wielotorowe są budowane na konstrukcjach wsporczych wspólnych dla następujących 
kombinacji linii elektroenergetycznych, a mianowicie: 
 linii rozdzielczych o napięciu 110 kV, 
 linii przesyłowych o napięciu 220 kV, 380 kV, 
 linii rozdzielczych i przesyłowych zestawionych razem. 
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Rys. 4.1. Porównanie charakterystyk natęŜenia pola elektrycznego kompaktowej linii o napięciu 380/110 kV (krzywa kre-
skowa) z linią dwutorową 380 kV (krzywa ciągła) wg pracy [20] 

 
W tabl.1 zgodnie z opracowaniem [20], zestawiono ocenę porównawczą i parametry techniczne wykorzy-

stania torów linii kompaktowych, przy czym w poszczególnych kolumnach i wierszach przedstawiono: 
− w kolumnie 2. sylwetkę słupa, w kolumnie 3. rodzaj przewodu, mianowicie w wierszu 1.1 i 2.1 linia podwój-

na na jednej trasie, 
− w wierszu 3.1 wartości dla dwutorowej linii na niezaleŜnych od siebie trasach, przy czym sylwetki słupów są 

takie same jak w wierszach 1.1 i 2.1; 
− w wierszach 1.2, 2.2, 3.2 dwie dwutorowe linie na trasach prowadzonych równolegle (przyjęto tu, Ŝe słupy 

stoją w równych odstępach, poniewaŜ takie uporządkowanie jest najkorzystniejsze ze względu na wykorzy-
stanie tras); 

− w wierszach 1.3, 2.3, 3.3  cztery tory na jednym słupie. 

kV/m 
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Dla porównania poszczególnych torów przyjęto za podstawę rozpiętość przęsła 400 m i przewód Al/Fe o 
przekroju 265/35 tj., jak to przedstawiono w kolumnie 3. – dla linii o napięciu 110 kV wiązkę jednoprzewodową 
lub wiązkę dwuprzewodową, a dla linii o napięciu 380 kV − wiązkę czteroprzewodową. 

Wielkości bazowe dla porównania stanowiły moŜliwe do przesłania moce dopuszczalne P mierzone w MW 
(kolumna 4. tablicy) oraz odpowiadające szerokości tras d w metrach (kolumna 5.), przy czym pod pojęciem sze-
rokości trasy jest rozumiana odległość pomiędzy najdalej wychylonymi przewodami (wraz z odpowiednim od-
stępem bezpieczeństwa) od obiektów znajdujących się obok linii. Właściwa wielkość porównawcza to suma 
moŜliwych do przesyłania mocy dopuszczalnych P w odniesieniu do odpowiednio potrzebnych szerokości trasy. 
PowyŜsza wielkość została podana w kolumnie 6. w MW/m i w kolumnie 7. w procentach, przy czym wartość 
100% oznacza: 
 dla wiersza 1.1 linię dwutorową o napięciu 110 kV jednoprzewodową (dla linii rozdzielczych), 

Tablica 1 

Porównanie wykorzystania torów linii wielotorowych wg [20] 

 
 

Lp. 

 
 

Sylwetka słupa 

Rodzaj prze-
wodu (wiązki) 

Al./Fe  
265/35 

Moc 
przewo-

dowa 
P 

[MW] 

 

Szerokość 
trasy d 

[m] 

 

Relacja  
P/d 

[MW/m] 

 

Relacja 
P/d 
[%] 

1. Linia rozdzielcza  110 kV  

 
1.1 

 
2 x 110 kV 

● 
 

●  ● 

 
260 
520 

 
44 
45 
 

 
6 
12 

 
100 
200 

 
1.2 

4 x 110 kV 

● 
 

●  ● 

 
520 
1040 

 
60 
64 

 
9 
16 

 
150 
270 

 
1.3 

 
4 x 110 kV 

● 
 

●  ● 

 
520 
1040 

 
50 
52 

 
10 
20 

 
166 
333 

2. Linia przesyłowa  380 kV  

 
2.1 

 
2 x 380 kV 

 
 
 
 

●  ● 
●  ● 

 
3580 

 
68 

 
53 

 
100 

 
2.2 

 
4 x 380 kV 

 
 
 
 

7160 

 
102 

 
70 

 
132 

 
2.3 

 
4 x 380 kV 

 
77 

 
99 

 
187 

3. Linia przesyłowa i rozdzielcza  380 kV +110 kV  

 
3.1 

 

● ●  110 kV 
 
● ● 
● ●  380 kV 

 
 
 
 

4100 

 
113 

 
36 

 
100 

 
3.2 

 
2 x 110 kV    2 x 380 kV 

● ●  110 kV 
 
● ● 
● ●  380 kV 

 
84 

 
49 

 
136 

 
3.3 

 
2 x 110 kV    2 x 380 kV 

● ●  110 kV 
 
● ● 
● ●  380 kV 

 
68 

 
60 

 
167 
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 dla wiersza 2.1 linię dwutorową o napięciu 380 kV (dla linii przesyłowych), 
 dla wiersza 3.1 sumę prowadzonych na niezaleŜnych od siebie trasach dwutorowych linii o napięciu 380 kV i 

110 kV (dla kombinowanych linii przesyłowych i rozdzielczych). 
Przedstawione powyŜej porównanie pokazuje, Ŝe przez montaŜ torów na jednym słupie znacznie polepsza 

się wykorzystanie tras, co oznacza, Ŝe osiąga się wyŜszą wartość przesyłu mocy dopuszczalnej na kaŜdy metr 
szerokości trasy. Samo zastąpienie pojedynczego przewodu wiązką dwuprzewodową dla linii rozdzielczych daje 
prawie podwójny wzrost, jednak konieczne są w takim przypadku mocniejsze konstrukcje słupów i odpowiedni 
osprzęt [20]. Racjonalnym rozwiązaniem jest takŜe zastosowanie wysokotemperaturowych przewodów w bu-
downictwie liniowym na szerszą skalę. 

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe niedostatek tras oraz sprawy związane z ochroną środowiska i krajo-
brazu naturalnego doprowadziły juŜ wcześniej do rozwoju nowoczesnych, kompaktowych linii wielotorowych 
wielonapięciowych. JednakŜe w tym miejscu naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe technika linii kompaktowych w po-
równaniu do linii dwutorowych jest pewnym kompromisem. 

PowyŜszy sposób budowy mógł bowiem zostać zastosowany bez wystąpienia negatywnych skutków dla 
niezawodności przesyłania energii elektrycznej tylko dlatego, Ŝe inwestorzy starają się juŜ od kilku lat zmieniać 
dotychczasowy klasyczny sposób budowy linii napowietrznych wysokiego napięcia. Polega to między innymi na 
stosowaniu nowych rozwiązań budowlanych i nowych sylwetek słupów przy jednoczesnym dotrzymaniu zobo-
wiązań określonych w przepisach prawa energetycznego odnośnie do zapewnienia bezpiecznej dostawy energii po 
korzystnych cenach tak, aby nie tylko były uwzględnione aspekty techniczne i ekonomiczne, ale równieŜ i to, aby 
ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza. Z dzisiejszego punktu widzenia przedstawione powyŜej 
sposoby budowy osiągnęły jednakŜe granice moŜliwości, które z uwagi na uwarunkowania mechaniczne i elek-
tryczne nie pozwalają na dalszą koncentrację torów na słupach kratowych [20]. 

Reasumując, rozwiązaniem powyŜszej sytuacji ograniczającym budowę „monstrualnych” konstrukcji 
wsporczych jest rozwiązanie polegające na zastosowaniu słupów rurowych jako konstrukcji wsporczych do bu-
dowy linii najwyŜszych i wysokich napięć2) oraz przewodów wysokotemperaturowych. 

3. Linie napowietrzne prądu stałego [8] 

Przesył energii elektrycznej prądem stałym jest w niektórych przypadkach korzystnym rozwiązaniem w 
stosunku do prądu przemiennego, szczególnie w przypadku przesyłu duŜych mocy na znaczne odległości liniami 
napowietrznymi oraz łączenia systemów elektroenergetycznych w celu ich wspólnej pracy. Decyzja o wyborze 
rodzaju prądu jest podejmowana przede wszystkim na podstawie analizy ekonomicznej. Ocenia się, Ŝe przesył 
prądem stałym staje się opłacalny w przypadku linii napowietrznych przekraczających długości 550÷800 km. 
Dokładne wartości zaleŜą od warunków lokalnych, wymagań dotyczących wykonania linii i charakterystyki 
współpracującego systemu prądu przemiennego. Decydujące znaczenie ma tutaj koszt budowy stacji prze-
kształtnikowych, w tym koszt falowników wysokonapięciowych. W związku ze zwiększającą się liczbą układów 
przesyłowych prądu stałego naleŜy oczekiwać, Ŝe koszty falowników wysokonapięciowych i związanych z nimi 
urządzeń będą się sukcesywnie obniŜać, co wpłynie na zmniejszenie się odległości, przy których jest opłacalne 
stosowanie linii prądu stałego. 

Linie napowietrzne prądu stałego mają konstrukcję i budowę znacznie prostszą i tańszą niŜ linie prądu 
przemiennego o tej same przepustowości, poniewaŜ słupy są lŜejsze i wymagana jest mniejsza liczba przewodów 
i izolatorów.  

W ogólności liczba przewodów zaleŜy od wyboru typu układu przesyłowego linii, połączeń ekwipotencjal-
nych i ochrony odgromowej. MoŜe ona wynosić:3) 
1 − w układzie jednobiegunowym jednoprzewodowym,  
2 − w układzie jednobiegunowym dwuprzewodowym, dwubiegunowym dwuprzewodowym lub jednakobiegu-

nowym dwuprzewodowym, 
3 − w układzie dwubiegunowym dwuprzewodowym lub jednakobiegunowym dwuprzewodowym z dodatko-

wym trzecim przewodem, łączącym punkty środkowe między przekształtnikami,  
4 − przy oddzielnym pojedynczym lub podwójnym przewodzie odgromowym.  

Stosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiały nie róŜnią się zasadniczo od stosowanych w liniach prą-
du przemiennego. Korzysta się przewaŜnie ze słupów stalowych o konstrukcji kratowej. Sylwetki takich kon-
strukcji przedstawiono na rys. 2 wg [11]. 

                                                      
2) Są to słupy typu rurowego o wyŜszej wytrzymałości mechanicznej od konstrukcji kratowych ze względu na stosowane 

profile, zajmujące takŜe węŜszy pas terenu pod budowę linii. Przykładami takich linii są linie 400 kV relacji Uchtelfangen 
(Niemcy) – Vigy (Francja), a w Polsce (w fazie budowy) linia 400 kV relacji Kromolice – Plewiska k/Poznania (2 x 400 kV, 2 
x 220 kV), zbudowana linia 220 kV relacji EC Zielona Góra – Leśniów oraz miejska linia 110 kV relacji Skawina – Ruczaj 
(przyp. autorów). 

3) Najczęściej są stosowane dwa lub trzy przewody (przyp. autorów). 
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 a) b) c) 

 
 

Rys.2  Przykładowe konstrukcje wsporcze linii prądu stałego wg pracy [4.11]: a) 500 kV, 1400 MW (Zair), b) 
400 kV, 1440 MW (USA), c) 600 kV, 4000 MW (Niemcy) 

 
Przewodami są najczęściej linki stalowo-aluminiowe. Stosuje się zwykle przewody wiązkowe o nieco 

większych przekrojach niŜ stosowane przy prądzie przemiennym. Brak zjawiska naskórkowości przy prądzie 
stałym powoduje, Ŝe rezystancja przewodu jest mniejsza niŜ przy prądzie przemiennym, a tym samym jest 
zwiększona dopuszczalna obciąŜalność przewodów. 
W układzie dwubiegunowym napięcie między biegunami linii Ud jest dwukrotnie większe niŜ napięcie bieguna 
w stosunku do ziemi. RównowaŜna (z punktu widzenia natęŜenia pola elektrycznego występującego na po-
wierzchni przewodów oraz związanego z nim zjawiska ulotu) maksymalna wartość napięcia przemiennego rów-

na się 2 Uf. Wobec tego stosunek napięcia między biegunami linii prądu stałego do maksymalnej wartości na-
pięcia między przewodami równowaŜnej, ze względu na poziom izolacji, linii prądu przemiennego wynosi [4.10, 
4.11]: 
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Stąd wynika, Ŝe linia trójfazowa prądu przemiennego o napięciu znamionowym Un moŜe (w zasadzie bez zmia-
ny izolacji) pracować przy napięciu stałym między biegunami Ud = k Un, co przykładowo oznacza, Ŝe linia prądu 
przemiennego o napięciu znamionowym Un = 400 kV moŜe pracować jako dwubiegunowa linia prądu stałego o 
napięciu między biegunami Ud = 650 kV, tzn. Ud = ± 325 kV w stosunku do ziemi, a linia o napięciu Un = 750 
kV – jako linia prądu stałego o napięciu  Ud = 1224 kV (± 612 kV). 
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4. Wysokonapięciowe podziemne linie elektroenergetyczne  
    z izolacją gazową [8] 

Jako alternatywny sposób przesyłu energii elektrycznej w stosunku do linii kablowych współcześnie za-
czynają być stosowane linie elektroenergetyczne z izolacją gazową wykonane w technologii GIL (ang. Gas Insu-
lated Line)4). 

PowyŜsza technologia polega na zastosowaniu gazu izolacyjnego, który wypełnia konstrukcję rurową, co 
pokazano na rys. 3. 

 

Izolator

Gaz pod
ciśnieniem

Osłona
zewnętrzna

Przewodnik
(stop aluminium)

 
 

Rys. 3. Schemat układu 3-fazowego GIL wg [24] 
 
Przykładowa konstrukcja posiada osłonę zewnętrzną o średnicy wewnętrznej 460 mm, dla której optymal-

nym rozwiązaniem jest przewodnik o średnicy 170 mm [24]. 
Linie wykonane w technologii GIL są z reguły liniami o stosunkowo małych długościach. Charakterystykę 

wybranych linii przesyłowych GIL przedstawiono w tabl. 2. 
Zgodnie z pracą [24], najczęściej opisywaną linią GIL jest linia eksploatowana w Japonii, o długości 3,3 

km5). 
W technologii GIL wykorzystywano początkowo jako gaz izolacyjny sześciofluorek siarki SF6. JednakŜe ze 

względu na znaczne koszty powyŜszego układu izolacyjnego oraz wpływ gazu na intensyfikację efektu cieplar-
nianego skonstruowano rozwiązanie tzw. drugiej generacji, polegające na wykorzystaniu mieszaniny gazów: SF6 

i N2. 
Tablica 2 

Wybrane istniejące linie GIL wg pracy  [24] 

Lp Linia 
Napięcie znamionowe    

[kV] 
Długość linii                

[m] Konstrukcja linii 

1 Claireville (Kanada) 550 700 Układ dwufazowy, 
gaz izolacyjny SF6 

2 Chinon (Francja 420 525 Układ dwufazowy, 
gaz izolacyjny SF6 
o ciśnieniu 0,44 MPa 

3 Wehr (Niemcy) 420 4000 Gaz izolacyjny SF6 

4 Arabia Saudyjska 420 6000 Układ trójfazowy, gaz 
izolacyjny SF6 

5 Japonia 275 3300 Układ dwufazowy o 
zdolności przesyłowej 
2850 MW, o ciśnieniu 
0,44 MPa 

                                                      
4) Obecnie na świecie jest eksploatowanych nieco ponad 100 km linii z izolacją gazową, pracujących na napięciu od 135 

kV do 500 kV. Linie zainstalowane dotychczas to stosunkowo krótkie odcinki (o długości od kilkuset metrów do nieco ponad 
kilometra) głównie układane bezpośrednio w ziemi, w tunelach lub na estakadach [24] (przyp. autorów) 

5) Linia pracuje na napięciu 275 kV, pozostałe parametry charakteryzujące instalację to: prąd znamionowy 6300 A, wy-
trzymywane napięcie udarowe 1 050 kV, wytrzymywane napięcie przemienne 460 kV, prąd zwarciowy 50 kA przez dwie se-
kundy, minimalna temperatura – 5°C. Konstrukcja linii gazowej to: przewodnik-średnica zewnętrzna 170 mm, grubość 
ścianki 20 mm, materiał – stop aluminium (rura wytłaczana), osłona zewnętrzna – stop Al, średnica wewnętrzna 460 mm 
grubość ścianki 10 mm, powierzchnia zewnętrzna powlekana; gaz – SF6 o ciśnieniu 0,44 MPa [4.24] (przyp. autorów). 
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6 Genewa (Francja) 300  Trójfazowa  
gaz izolacyjny: mie-
szanina SF6, N2 

 
Główne dane techniczne powyŜszego rozwiązania to [24]: 

 napięcie znamionowe – 420 kV, 
 prąd znamionowy – 3 200 A, 
 zdolność przesyłowa – 2 000 MW, 
 skład gazu: 20% SF6), 80% N2 lub 10% SF6), 90% N2. 
Dotychczasowe badania wykazują, Ŝe linie w technologii GIL mogą być stosowane w zakresie napięć nawet do 
800 kV. Ich zdolność przesyłowa jest takŜe obiecująca, gdyŜ zawiera się w przedziale od 1 500 do 6 000 MW. 
Wykorzystanie tej technologii przesyłu energii pozwala obniŜyć straty (wynikające ze zjawiska Joule’a) do po-
łowy lub do trzeciej części strat, powstających w liniach napowietrznych. Z uwagi na jednostkową pojemność li-
nii w technologii GIL, (wynoszą około 50 pF/m, tj. znacznie niŜej niŜ pojemność typowych linii kablowych), 
długość linii GIL moŜe przekroczyć 100 km, bez konieczności wprowadzania dodatkowej kompensacji mocy 
biernej [23, 24]. 

Ponadto GIL posiada jeszcze inne zalety, a mianowicie: 
 wysoką odporność na oddziaływanie zmiennej pogody (zewnętrzne warunki atmosferyczne) i zanieczyszcze-

nia, 
 bardzo niski poziom generowanych zakłóceń elektromagnetycznych, 
 planowany czas „Ŝycia” układu, wynoszący 40−50 lat, 
 bardzo wysoką niezawodność działania, 
 wysoki stopień zintegrowania linii z otoczeniem. 

Jak wynika z przedstawionego zwięzłego opisu nowoczesnych technologii GIL, powyŜsze rozwiązanie linii 
przesyłowych moŜe być uŜyteczne wszędzie tam, gdzie nie jest moŜliwe zastosowanie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych.  

 



 8

5. Współczesne wysokonapięciowe kablowe łącza prądu stałego [8,28] 

Współczesne wysokonapięciowe układy przesyłowe prądu stałego HVDC (ang. High Voltage Direct Cur-
rent) umoŜliwiają przesył duŜych mocy na znaczne odległości. Zasadniczo technologie HVDC moŜna sklasyfi-
kować w następujący sposób [3]: 
 klasyczne technologie ciągle unowocześniane w zakresie technicznego wyposaŜenia z uwagi na postęp tech-

niki zaworów, przepustów napięcia stałego, filtrów napięcia przemiennego i stałego, 
 technologia CCC (ang. Capacitor Commutated Converter) oparta na rozwiązaniach kondensatorowo komu-

towanych przekształtników, 
 technologia VSC (ang. Voltage Source Converter) oparta na przetwornikach źródła napięcia. 

Na dynamiczny rozwój powyŜszych technologii wywarł wpływ postęp w dziedzinie energoelektroniki. Na-
leŜałoby podkreślić, Ŝe najbardziej obiecującym rozwiązaniem jest technologia VSC [3], na bazie której juŜ kil-
ka lat temu zostało opracowane łącze typu lekkiego HVDC Light6) (rys. 4). 

 
Stacja AC-1 Linia DC Stacja AC-2

 
 

Rys. 4. Schemat łącza HVDC Light wg [23] 
 
Istniejące linie prądu stałego w systemie HVDC Light przedstawiono w tabl. 3 [6, 23]. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe zdolność przesyłowa linii HVDC jest zdecydowanie wyŜsza od linii prądu przemien-

nego o tych samych wymiarach przewodu roboczego. Dodatkowo system ten charakteryzuje się wysoką dyspo-
zycyjnością i niezawodnością, pozwalającą prognozować, Ŝe czas jego niezawodnej eksploatacji wyniesie więcej 
niŜ 30 lat [4.23]. 

Tablica 3 
Istniejące linie HVDC wg pracy  [4.6, 4.23] 

 

Linia 
Moc  

przesyłowa 
[MW] 

Długość 
linii 
[km] 

 

Konstrukcja linii 

Hellsjön − Szwecja 3 10 zmiana warunków pracy linii z AC na DC 

Gotland Light − Szwecja 50 70 połączenie małych elektrowni wiatrowych 

Tjaereborg − Dania 7,3 4,3 
linia doświadczalna; połączenie małych elek-
trowni wiatrowych 

Directlink − Australia 180 59 
połączenie systemów asynchronicznych New 
South Wales i Queensland 

Cross-Sound Cable − USA 330 40 
połączenie systemów asynchronicznych Con-
cecticut I Long Island 

Murraylink − Australia 200 180 
Połączenia systemów Riverland w Południo-
wej Australii z Sunraysia w stanie Victoria 

 
Na podstawie badań i studiów w zakresie moŜliwości budowy systemu prądu stałego o napięciu 800 kV po-

twierdzono, Ŝe zastosowanie powyŜszego napięcia przesyłowego jest całkowicie realne 7) [3]. 
W ogólności układy przesyłowe prądu stałego są jednym z najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych 

przy przesyłaniu energii elektrycznej na duŜe odległości. 
Obecnie na Bałtyku i w cieśninach Kattegat i Skagerrak pracuje dziewięć stałoprądowych podmorskich kabli 
elektroenergetycznych.  Większość z nich to połączenia pomiędzy krajami skandynawskimi.  Trzy - najkrócej 
eksploatowane połączenia, to jest: Baltic Cable /Szwecja–Niemcy (uruchomione w 1994 roku), Kontek /Dania–
Niemcy (uruchomione w 1995 roku) oraz SwePol Link /Szwecja–Polska (uruchomione w 2000 roku) – łączą ze 
sobą systemy elektroenergetyczne krajów skandynawskich - NORDEL z systemem Europy Zachodniej i Środ-
kowej – UCTE[9,28]. PowyŜszemu połączeniu poświęcono w niniejszej pracy więcej uwagi.  Układ przesyłowy 
prądu stałego Szwecja – Polska jest jednym z elementów układu przesyłowego, który łączy systemy elektroener-

                                                      
6) Rozwiązanie Light jest obecnie przeznaczone dla mocy nieco poniŜej 300 MW, co znalazło wiele interesujących zasto-

sowań w układach przesyłowych, stanowiących uzupełnienie do klasycznych HVDC. Istnieje uzasadnione przekonanie, Ŝe w 
ciągu najbliŜszych kilku lat systemy VSC, takie jak HVDC typu lekkiego, przejmą znaczącą część rynku tradycyjnych 
HVDC, obecnie bazujących na technologii tyrystorowej [3] (przyp. autorów). 

7) Aktualnie na rynkach światowych nie obserwuje się jednakŜe większego zainteresowania inwestorów napięciami sta-
łymi powyŜej 600 kV (przyp. autorów). 
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getyczne krajów nadbałtyckich, tworząc tak zwany Pierścień Bałtycki. W skład tego układu przesyłowego 
wchodzą: 

- rozdzielnia prądu przemiennego 400 kV Karlshamn, 
- 0,2-kilometrowy odcinek napowietrznej linii prądu przemiennego pomiędzy stacją przekształtnikową 

Starnö i rozdzielnią prądu przemiennego 400 kV Karlshamn, 
- nowo zbudowana stacja przekształtnikowa Stärnö, 
- linia kablowa prądu stałego o napięciu 450 kV, 2.100 mm2 Cu składająca się z: 

• 2-kilometrowego lądowego odcinka po stronie szwedzkiej, 
• 256-kilometrowego odcinka podmorskiego, 
• 12-kilometrowego lądowego odcinka po stronie polskiej, 

- powrotna linia kablowa prądu stałego, składająca się z : 
• 2-kilometrowego lądowego odcinka, złoŜonego z dwóch równolegle połączonych kabli – 2 x 630 

mm2 Cu, po stronie szwedzkiej, 
• 256-kilometrowego odcinka podmorskiego, złoŜonego z dwóch równolegle połączonych   kabli - 

2 x 630 mm2 Cu, 
• 12-kilometrowego lądowego odcinka, złoŜonego z jednego kabla, po stronie polskiej - 1.100 

mm2 Cu, 
- nowo zbudowana stacja przekształtnikowa w Wierzbięcinie koło Słupska, 

      -   nowo zbudowana stacja prądu przemiennego 400/110 kV w Wierzbięcinie koło Słupska. 
Inwestorem i właścicielem obydwu stacji przekształtnikowych i wszystkich linii kablowych jest firma SWEPOL 
LINK AB . Aktualnie eksploatację całego połączenia prowadzą Polskie Sieci Elektroenergetyczne - PÓŁNOC 
Spółka Akcyjna z Bydgoszczy. 
W skład wysokonapięciowego połączenia prądu stałego SwePol wchodzą: stacja przekształtnikowa zmieniająca 
prąd przemienny na stały po stronie Stärno (SE), sieć w postaci linii kablowej głównej, kabel powrotny i stacja 
przekształtnikowa (por.rys.5) zmieniająca prąd stały na przemienny po stronie Słupsk-Wierzbięcino (PL). 
Najistotniejszym elementem połączenia stałoprądowego, w którym przesyłana energia elektryczna jest konwer-
towana z napięcia stałego na napięcie przemienne (i odwrotnie) jest - stacja przekształtnikowa.  W Szwecji znaj-
duje się ona w miejscowości Stärnö, a w Polsce w miejscowości Wierzbięcino pod Słupskiem. Oba wyŜej wy-
mienione obiekty zajmują po 4 hektary powierzchni.  
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Rys.5.Ogólny widok na stację przekształtnikową strony prądu przemiennego z baterią kondensatorów na pierw-
szym planie [28] 

W stacji zainstalowano trzy transformatory jednofazowe trójuzwojeniowe o mocy 236 MVA (jedno uzwojenie w 
kierunku zmiennoprądowym, dwa uzwojenia w kierunku bloku przekształtnika). Realizują one przesunięcie ką-
towe między poszczególnymi fazami. KaŜdy transformator zainstalowany jest w komorze dźwiękochłonnej na 
standardowym stanowisku. Widok ogólny na transformatory przekształtnikowe pokazano na rys.6. 
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Rys.6. Widok ogólny transformatorów [28] 
 

 
Stacje przekształtnikowe ze względu na charakter pracy  generują harmoniczne. Są one tłumione za pomocą fil-
trów aktywnych. W stacji DC Słupsk zastosowano filtry: 11-tej, 13-tej, 24-tej i 36-tej harmonicznej. Podstawo-
wym elementem filtru jest dławik o zmiennej indukcyjności, którą uzyskano poprzez sterowanie prądem uzwo-
jenia poprzecznego dławika typu Contiune. 

 
 



 12

 
 
 
Rys.7.Pole 11-tej i 13-tej  harmonicznej [28] 
 
 
Istotny element połączenia to kabel główny pracujący na napięciu 450 kV o przekroju Ŝyły roboczej 2.100 mm2 
z miedzi posiadający izolację papierową nasączoną olejem i pancerz ołowiany z dodatkiem kadmu. Zewnętrzna 
średnica tego kabla wynosi 135 mm, z czego główna miedziana Ŝyła przewodząca zajmuje 53 mm. Dla większej 
elastyczności kabla Ŝyła nie jest jednolita, lecz składa się z wielu miedzianych segmentów, a jego metr bieŜący 
waŜy 67 kg. Poszczególne segmenty o indywidualnie dobranym kształcie są dogniatane razem tak, aby w prze-
kroju Ŝyły miedzi stanowiła ponad 99 procent. Resztę powierzchni zajmują róŜne warstwy izolacji, zalew her-
metyzujących i pancerza. W części morskiej kabel składa się z czterech odcinków (połączonych trzema mufami 
montowanymi na statku), ułoŜony jest na dnie Bałtyku na głębokości nie przekraczającej 100 metrów (zakopany 
w dnie morskim około 1 metr lub ułoŜony na skalistym dnie).  
Budowę kabla głównego pokazano na rys.8 ,wykorzystując następujące oznaczenia: 
       1.    Ŝyła przewodząca, 

2. ekran Ŝyły, 
3. izolacja, 
4. ekran izolacji, 
5. powłoka metalowa, 
6. osłona ochronna, 
7. zbrojenie, 
8. pancerz, 
9.    powłoka zewnętrzna.  
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Rys.8. Budowa kabla głównego [4,14,15,16] 

Kabel powrotny wykonany jest w izolacji z sieciowanego polichlorku winylu na napięcie 20 kV. Lądowa część 
w Szwecji (skutecznie uziemiona) o długości 2 km oraz część podmorska składa się z dwóch połączonych rów-
nolegle Ŝył o przekroju 2 x 630 mm2 o długości 256 km (a jego metr bieŜący waŜy 10,5 kg), natomiast część lą-
dowa w Polsce składa się z jednej Ŝyły o przekroju 1.100 mm2 i długości 12 km. 

Pole liniowe prądu stałego 450 kV, z głowicą kabla głównego na pierwszym planie pokazano na rys.9. 
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Rys.9. Pole liniowe prądu stałego 450 kV[28] 
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Schematy rozdzielni 400 kV i 110kV przedstawiono odpowiednio na rys.10,11. 

 
 

Rys. 10. Schemat rozdzielni 400 kV stacji DC/400/110 kV Słupsk Wierzbięcino wg [4] 
 
Rozdzielnia 400 kV jest wykonana jako napowietrzna w układzie półtorawyłącznikowym, tj. z dwoma ga-

łęziami wyposaŜonymi w trzy wyłączniki oraz jedną gałęzią wyposaŜoną w jeden wyłącznik. Szyny zbiorcze 
rozdzielni są wykonane z rur aluminiowych o średnicy Φ 200 × 8 mm, natomiast oszynowanie górne i połącze-
nia między aparatami zostało wykonane podwójnym przewodem aluminiowym Al 997 mm2. 
Oszynowanie i zastosowana aparatura rozdzielni umoŜliwiają przepływ prądu 2500 A przez szyny zbiorcze, co 
odpowiada moŜliwościom przesyłu mocy 1500 MW. Wytrzymałość zwarciowa rozdzielni wynosi 40 kA. 

Na wyposaŜeniu rozdzielni 400 kV znajdują się następujące urządzenia pierwotne [9]:  
 wyłączniki typu FXT 16 (Alstom), 
 odłączniki OH 420 (Schneider Electric), 
 przekładniki prądowe i napięciowe (Trench), 
 ograniczniki przepięć (Siemens). 

Autotransformator 400/110/15 kV o mocy 330 MV·A jest ustawiony na szczelnym zbiorniku Ŝelbetono-
wym zabezpieczającym środowisko przed moŜliwością skaŜenia gruntu w przypadku wycieku oleju. Stanowisko 
wyposaŜone jest między innymi w separator oleju. 

Na stacji został zastosowany rozproszony układ zabezpieczeń i automatyki. KaŜda gałąź rozdzielni 400 kV 
ma własny kiosk, w którym jest zlokalizowana aparatura automatyki zabezpieczeniowej EAZ, układy pomiaro-
we energii, bateria akumulatorów 220 V oraz rozdzielnica potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego. Połą-
czenia miedzy kioskami a nastawnią centralną są wykonane wyłącznie światłowodami. Linie 400 kV są wyposa-
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Ŝone w zabezpieczenia odcinkowe róŜnicowo-prądowe, wykorzystujące łącze światłowodowe, oraz zabezpie-
czenia odległościowe i zerowo-prądowe. Autotransformator 400/110/15 kV o mocy 330 MV·A jest wyposaŜony 
w dwa zabezpieczenia róŜnicowe, trójuzwojeniowe, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, przeciąŜeniowe i kom-
plet zabezpieczeń elektroenergetycznych [9]. 

Wszystkie zabezpieczenia elektryczne zostały wykonane w technice cyfrowej i współpracują z kompute-
rowym systemem sterowania i nadzoru, który umoŜliwia wizualizację stanu połoŜenia łączników i uziemników 
na tle schematów stacji, rejestrację wszystkich alarmów i zdarzeń występujących na stacji, rejestrację pobudzeń i 
zadziałań zabezpieczeń, wizualizację pomiarów elektrycznych oraz wykonywanie sterowań łącznikami i auto-
matyką [9]. 

 
System sterowania i nadzoru rozdzielni 400 kV posiada łączność światłowodową z następującymi ośrod-

kami nadrzędnymi: 
  - Krajową Dyspozycją Mocy w Warszawie, 
  - Obszarową Dyspozycją Mocy w Bydgoszczy. 
Z ośrodków nadrzędnych jest realizowany pełny nadzór, a z Bydgoszczy – dodatkowo zdalne sterowanie stacją. 

W stacji 400/110 kV Słupsk Wierzbięcino został wybudowany nowoczesny węzeł telekomunikacyjny, sta-
nowiący waŜne ogniwo ogólnopolskiego systemu sieci światłowodowej energetyki (STE) oraz sieci elektroener-
getycznej telefonii nośnej i telekomutacji. 

Węzeł ten obsługuje stację wraz z kablem przesyłowym 450 kV prądu stałego do Szwecji [16]. 
Stacja Słupsk Wierzbięcino została wyposaŜona w środki telekomunikacji niezbędne do: 

  - zdalnego nadzoru i sterowania z ośrodków dyspozytorskich Polski i Szwecji, 
  - wymiany danych ze Szwecją, 
  - przesyłu wyników pomiarów energii elektrycznej do ośrodków rozliczeniowych Polski i Szwecji, 
  - współpracy układów zabezpieczeń i automatyki stacji Koszalin-Dunowo, Słupsk, śarnowiec i stacji DC po 

stronie szwedzkiej, 
  - łączności ruchowej. 

Ze względów niezawodnościowych drogi transmisji wszystkich podstawowych informacji są realizowane 
róŜnymi środkami telekomunikacji (światłowody, telefonia nośna, łącza kablowe), a takŜe geograficznie róŜny-
mi trasami. 

Na stacji zostały zainstalowane nowoczesne rozliczeniowe układy pomiarowe energii elektrycznej. Roz-
wiązania takie gwarantują rzetelne rozliczenia energii elektrycznej pomiędzy partnerami handlowymi. Jest to 
niezwykle istotne przy dynamicznie rozwijających się rynkach energii elektrycznej w Polsce i Europie.  

Pomiary energii elektrycznej zrealizowano z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej. 
Połączenie systemów elektroenergetycznych Polski i Szwecji poprzez układ HVDC, poza ich bardziej eko-

nomiczną pracą, pozwala obniŜyć straty przesyłowe i w rezultacie ograniczyć ilość spalonego węgla w krajo-
wych elektrowniach, a takŜe zredukować emisję spalin oraz innych zanieczyszczeń środowiskowych [8,9], co 
odgrywa znaczącą rolę w realizacji rozwoju elektroenergetyki zgodnie z polityką zrównowaŜonego rozwoju kra-
ju. 

 
Rozdzielnia 110 kV stacji Wierzbięcino jest rozdzielnią z dwusystemowym układem szyn zbiorczych 

i czterema polami liniowymi. Do rozdzielni wprowadzono dwie linie dwutorowe z przewodami roboczymi seg-
mentowymi o przekroju 240 mm2 i przewodami odgromowymi skojarzonymi z 36-włóknowym światłowodem. 
Linie te połączyły stację z istniejącymi wcześniej liniami 110 kV [14]. 

Na wyposaŜeniu rozdzielni 110 kV znajdują się następujące urządzenia pierwotne [9]:  
  - wyłączniki typu 3AP1FG z gazem SF6, (Siemens), 
  - odłączniki i uziemniki typu DR123 w ustawieniu równoległym i diagonalnym (Schneider Electric), 
  - przekładniki kombinowane (prądowo-napięciowe) typu JUK 110 (ABB Zwar), 
  - przekładniki napięciowe typu UO11OC (ABB Zwar), 
  - ograniczniki przepięć typu 3EP4 096 (Siemens). 
Rozdzielnia 110 kV nie jest wyposaŜona w szynę obejściową dla pól liniowych. Jednak ze względu na istotną 
rolę (jaką ma powiązanie z siecią rozdzielczą) w celu zagwarantowania prawidłowej pracy całej stacji DC/AC, 
pole autotransformatora ma własną szynę obejściową, zintegrowaną ze sprzęgłem łączącym oba systemy szyn 
rozdzielni. To tzw. sprzęgło poprzeczno-podłuŜne, oprócz swojej podstawowej funkcji moŜe w pełni funkcjo-
nalnie zastąpić pole 110 kV autotransformatora [9]. 
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Rys. 11. Schemat rozdzielni 110 kV stacji DC/400/110 kV Słupsk Wierzbięcino wg [4] 
 

6. Stacje najwyŜszych napięć prądu przemiennego [8] 

W niniejszym podrozdziale zwięźle omówiono przykładowe stacje elektroenergetyczne SE 400/110 kV 
oraz 220/110 kV prądu przemiennego, zrealizowane w kraju na bazie rozwiązań technicznych na światowym 
poziomie. 

 
Rozbudowę pierwszej z nich, tj. stacji Ostrów 400/110 kV, uzasadniały następujące powody: zwiększają-

ce się zapotrzebowanie na energię elektryczną w południowych regionach Wielkopolski oraz potrzeba budowy 
na napięciu 400 kV docelowych połączeń północy kraju (Elektrownia Dolna Odra) z południem (Elektrownia 
Turów) i centrum (Elektrownia Bełchatów). Rozdzielnia 400 kV została zaprojektowana na układ docelowy dla 
pięciu linii łączących stacje: Pasikurowice, Plewiska I, Plewiska II (Garaszewo), Rogowiec, Joachimów i dwóch 
autotransformatorów 400/110 kV, 330 MV·A. Zrealizowany pierwszy etap budowy objął swoim zakresem pole 
linii Pasikurowice, jeden autotransformator 330 MV·A i pole pomiaru napięcia z pełnym przygotowaniem infra-
struktury stacji dla układu docelowego. Po stronie dolnego napięcia rozdzielnia 110 kV stanowi zasilanie sieci 
110 kV Energetyki Kaliskiej SA. Zasila ona liniami 110 kV stacje: Grabów, Odolanów, Krotoszyn Płn., Ostrów 
Płd., Ostrów Płn., Pleszew, Kalisz-Piwonice [5]. 

Rozdzielnia 400 kV składa się z 2 pól autotransformatorowych, 5 pól liniowych oraz 2 pól pomiarowych. 
Zostały w niej zainstalowane następujące urządzenia [12]: 
 wyłącznik z gasiwem SF6 typu 3AQ2 EI, 
 odłączniki pantografowe typu SSP 420, 
 odłączniki sieczno-pantografowe typu OH 420, 
 przekładniki prądowe typu IOSK 420, 
 przekładniki napięciowe-indukcyjne typu VEOS 420, 
 przekładniki napięciowe-pojemnościowe typu CVE 420, 
 ograniczniki przepięć typu EXLIM P336, 
 uziemniki typu ST 420. 

Szyny zbiorcze zostały wykonane przewodem rurowym AR 200 × 8, zaś połączenia w polach przewodem 
rurowym AR 120 × 8 i przewodem linkowym 2 × AL. 887. 
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Szerokość (moduł pola) wynosi 18 m. Rozdzielnia 400 kV umoŜliwia przepływ prądu roboczego 2900 A 
(2000 MW), a wytrzymałość zwarciowa rozdzielni wynosi 40 kA [12]. 

Schemat rozdzielni 400 kV, mającej docelowo pracować w układzie dwuwyłącznikowym przedstawiono na 
rys. 12. 
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Rys. 12. Schemat rozdzielni 400 kV Stacji 400/110 Ostrów wg [12] 
 
Po stronie 110 kV jest rozdzielnia w układzie z podwójnym systemem szyn zbiorczych, które w przypadku 

rozbudowy obejmą 24 moduły dla wyposaŜenia następujących pól: 
2 pól transformatorowych, 
2 pól poprzeczno-obejściowego łącznika szyn, 
2 pól pomiaru napięcia, 
14 pól liniowych. 

Schemat rozdzielni 110 kV dla układu docelowego przedstawiono na rys. 13. 
W rozdzielni 110 kV zainstalowano następującą aparaturę [12]: 

 wyłączniki SF6 typu LTB 145, 
 odłączniki pantografowe typu SSP 123 i SPC 123, 
 odłączniki sieczne typu SV 123, 
 uziemniki typu ST 123, 
 przekładniki prądowe typu CTH 123, 
 przekładniki zespolone typu CMR 123, 
 ograniczniki przepięć typu GXAS 36, 
 przekładniki napięciowe typu UET 123. 
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Rys. 13. Schemat rozdzielni 110 kV Stacji 400/110 Ostrów wg [12] 
 

Zastosowano szyny zbiorcze rurowe AR 120 × 8 i połączenia pomiędzy aparatami (szyną AR 80 × 10 oraz 
przewodem linkowym 2 × AL. 887) w polach transformatorowych i łącznika szyn oraz AFL – 8 525 w polach 
liniowych. Szerokość (moduł) pola wynosi 7,5 m. Rozdzielnia 110 kV umoŜliwia przepływ przez szyny zbiorcze 
prądu roboczego 2900 A, co odpowiada moŜliwości przesyłu mocy 550 MW. Wytrzymałość zwarciowa roz-
dzielni wynosi 31,5 kA. 

W stacji SE Ostrów zainstalowano transformator 400/110/15 kV o mocy 330 MV·A na szczelnej Ŝelbeto-
nowej misie, zabezpieczającej grunt przed moŜliwością skaŜenia w przypadku awaryjnego wycieku oleju. Trans-
formator jest wyposaŜony w stałą instalację gaśniczą, uruchamianą automatycznie w przypadku poŜaru wg ory-
ginalnego (niestosowanego dotychczas) rozwiązania z zestawem pomp zlokalizowanych w zagłębionej w ziemi 
komorze. Instalację gaśniczą uzupełniają dwa zbiorniki wody p.poŜ. o pojemności 2 × 50 m3, sieć rurociągów 
wodnych z 85 zraszaczami oraz instalacja spręŜonego powietrza z 23 czujnikami inicjującymi [12]. 

Na stacji zainstalowano zestaw trzech napowietrznych dławików kompensacyjnych typu SRR 15,75 kV o 
łącznej mocy 50 Mvar. Dławiki, jak równieŜ transformatory zostały połączone z rozdzielnią potrzeb własnych 
15 kV za pomocą szynoprzewodów w izolacji stałej typu Betobar, co pozwoliło na oszczędności w infrastruktu-
rze budowlanej oraz umoŜliwiło prosty i szybki montaŜ [5, 12]. 

Po stronie 15 kV stację wyposaŜono w trzy rozdzielnice 15 kV zainstalowane we wspólnym pomieszczeniu 
budynku potrzeb własnych. 

Pierwsza rozdzielnica 15 kV jest zasilana z uzwojenia 15 kV autotransformatora 400/110/15,75 kV i posia-
da pola odpływowe do transformatora potrzeb własnych 630 kV·A i dławika kompensacyjnego 50 Mvar. Druga i 
trzecia rozdzielnica są połączone z liniami 15 kV i zasilają kolejne transformatory potrzeb własnych, które są 
ustawione w wydzielonych komorach i połączone po stronie 15 kV i 0,4 kV kablami z zastosowaniem osprzętu 
wtykowego. 

W stacji zastosowano kompleksowy system nadzoru i sterowania całej stacji, po stronie 400 kV – system 
Syndis, a po stronie 110 kV – system MicroScada. 

NaleŜy stwierdzić, Ŝe pozytywne doświadczenia uzyskane w trakcie budowy tej perspektywicznie zapro-
jektowanej stacji, upowaŜniają do ich wykorzystania w kolejnych projektach stacji 400 kV [5,12]. 

 
Interesującym przykładowym projektem jest stacja 220/110 kV Gorzów, gdzie rozwiązano trudne proble-

my techniczne związane z modernizacją stacji. Schemat tej stacji przedstawiono na rys. 14. [13]. 
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Rys. 14. Schemat stacji 220/110 kV  Gorzów wg [13] 
 
Stacja SE 220/110 kV Gorzów została wyposaŜona w następujące transformatory [13]: 

 autotransformator ATr1 323/120/10,5 kV, 160/160/50 MV·A, 
 autotransformator ATr2 230±10x1,0%/120/15,75 kV, 160/160/50 MV·A, 
 transformator TR1 115±10%,6,3/6,3 kV 40/20/20 MV·A, 
 transformator TR2 typu TDR 40000/110X, 40/20/20 MV ⋅A; 115±10%,6,3/6,3 kV, 
 transformator TR3 typu TNASE 75000/110PN, 121/11,5 kV, 75 MV⋅A. 

KaŜdy z transformatorów jest ustawiony na szczelnej, Ŝelbetonowej misie zabezpieczającej grunt przed 
moŜliwością skaŜenia w przypadku awaryjnego wycieku oleju. Zaolejone wody opadowe są odprowadzane po-
przez separatory oleju typu koalescencyjnego do istniejącej kanalizacji deszczowej. W przypadku awarii olej i 
woda gaśnicza są sprowadzane do szczelnych bezodpływowych zbiorników podziemnych [13]. 

Po stronie napięcia 220 kV stacja składa się z rozdzielni w układzie dwuwyłącznikowym z wyłącznikami 
tylko w polach liniowych. Szyny zbiorcze są usytuowane obok siebie i obejmują 4 podziałki polowe dla 6 pól, w 
tym: 
 2 pola liniowe Krajnik i Leśniów, 
 2 pola transformatorowe, 
 2 pola pomiaru napięcia. 

W rozdzielni 220 kV zainstalowano nowoczesną aparaturę elektroenergetyczną, a mianowicie: 
 wyłączniki z gasiwem SF6 typu S1-245, 3150 A, 40 kA, 
 odłączniki poziomo-obrotowe typu ONI 245, 1600 A, 50 kA, 
 przekładniki prądowe typu IOSK 245, 1000-200 A, 600-1200 A, 
 przekładniki napięciowe pojemnościowe typu CVE 245, 
 ograniczniki przepięć typu EXLIM. 

Szyny zbiorcze wykonano przewodem rurowym AR 200 × 8, połączenia między aparatami – przewodem 
rurowym 120 × 6 i przewodem linkowym AFL – 8  525. Szerokość pola wynosi 13 m i 15 m. Szyny zbiorcze i 
pola liniowe rozdzielni o napięciu 220 kV dostosowane są do prądu roboczego wynikającego z maksymalnej 
moŜliwości obciąŜenia linii, które wynosi latem około 1000 A, co odpowiada moŜliwości przesyłu mocy około 
190 MW. Wytrzymałość zwarciowa rozdzielni wynosi 40 kA [13].  

Rozdzielnia po stronie 110 kV  posiada podwójny system szyn zbiorczych i moŜliwość budowy w przy-
szłości trzeciego systemu. Szyny zbiorcze obejmują 20 podziałek polowych dla wyposaŜenia: 
 2 pól transformatorów zasilających o przekładni 220/110 kV, 
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 3 pól transformatorów sprzęgających 110/6/6 kV, w tym jedno pole rezerwowe, 
 1 pole transformatora blokowego 110/11,5 kV, 
 1 pole poprzeczno-podłuŜnego łącznika szyn (3 podziałki polowe), 
 2 pola odpływowe ZWCh Stilon, 
 7 pól odpływowych w relacjach: Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Jedwabie, Baczyna, Wawrów, Sulęcin, 

Słowiańska, 
 2 pola pomiarowe. 

W rozdzielni 110 kV zainstalowano aparaturę i rozwiązania techniczne zbliŜone do rozwiązań zastosowa-
nych w rozdzielni 110 kV uprzednio opisanej stacji Ostrów. 

Szyny zbiorcze wykonano przewodem rurowym AR 120 × 6, połączenia między aparatami przewodem ru-
rowym AR 120 × 6 oraz przewodami linkowymi: AFL – 8 525 w polach liniowych i transformatorowych oraz 2 
× AL 887 w polu łącznika poprzeczno-podłuŜnego. Szerokość (moduł) pola wynosi 7,3 m. Szyny zbiorcze i pola 
zasilające rozdzielni 110 kV mogą być obciąŜone mocą stanowiącą 130% mocy znamionowej transformatorów 
160 MVA. Pola odpływowe są dostosowane do prądu roboczego wynikającego z maksymalnej moŜliwości ob-
ciąŜenia linii z przewodami AFL – 6  240. Wytrzymałość zwarciowa rozdzielni wynosi 31,5 kA [13]. 
         W zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ na stacji zainstalowano system z wy-
korzystaniem nowoczesnych zabezpieczeń cyfrowych oraz system sterowania i nadzoru, który przy współpracy 
z EAZ, tworzy kompleksowy układ dla obsługi całej stacji. 

Przedstawiony powyŜej przykład modernizacji stacji 220/110 kV wykazuje, Ŝe − mimo skomplikowanej 
technologii rozbudowy oraz utrudnień w czasie realizacji − obiekt powstał w miejscu istniejącej stacji, dzięki 
czemu uniknięto konieczności zakupu droŜszych urządzeń zespolonych. 

 Nie jest to często moŜliwe, gdyŜ w przypadku modernizacji istniejących obiektów zachodzi zwykle po-
trzeba stosowania rozwiązań technicznych, oszczędzających powierzchnię terenu zajmowanego przez stację 
elektroenergetyczną. 

Przykładowe rozwiązania to modułowe zintegrowane systemy stosowane do budowy współczesnych stacji 
wysokich napięć. 

Układy te omówiono w dalszej części niniejszego rozdziału. 
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7. Stacje wysokich napięć prądu przemiennego [8] 

7.1. Wprowadzenie 

W tym podrozdziale, wykraczając nieco poza ścisły zakres tematyki określonej w tytule niniejszego refera-
tu przedstawiono syntetycznie stacje elektroenergetyczne wysokich napięć (60 kV ≤ Un < 220 kV) jako elemen-
tów sieci, w których następuje rozdział i/lub zmiana parametrów energii elektrycznej. Stacje w ogólności  skła-
dają się z rozdzielni, stanowiących wydzielone układy elektroenergetyczne (w odrębnych pomieszczeniach lub 
terenie), związane z wykonywanymi zadaniami [21]. 

Podstawowym komponentem rozdzielni jest rozdzielnica, składająca się z szyn zbiorczych, zespołów apa-
ratury: łączeniowej, pomiarowej, zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z niezbędnymi połą-
czeniami, izolacją i konstrukcjami wsporczymi, która tworzy układ zdolny do rozdzielania energii elektrycznej o 
jednym napięciu8). 

W niniejszym podrozdziale ograniczono się do zwięzłego przedstawienia nowoczesnych kierunków rozwo-
ju w technice stacyjnej i rozwiązań technicznych, związanych z kompleksową problematyką i standaryzacją róŜ-
nych układów stacji elektroenergetycznych wysokich napięć. 

 

7.2. Kierunki rozwoju w technice stacyjnej wysokich napięć 

Przewiduje się, Ŝe przyszłościowe stacje elektroenergetyczne z racji zwiększającego się poboru mocy przy 
jednoczesnych utrudnieniach lokalizacyjnych  oraz wymagań środowiskowych, będą znacznie mniejsze, przy 
czym kryteria projektowe powinny obejmować następujące aspekty [25, 27]: 
 redukcję nakładów i kosztów inwestycji, 
 minimalizację kosztów eksploatacji i utrzymania, 
 ograniczenie liczby komponentów urządzeń stacyjnych, 
 kompaktowość aparatury, 
 mniejszy wpływ stacji na środowisko naturalne, 
 stosowanie magistrali w sieciach komputerowych oraz zintegrowanych rodzajów zabezpieczeń i sterowania, 
 stosowanie serwomechanizmów, czujników i przetworników światłowodowych prądowych i napięciowych, 
 zwiększenie bezpieczeństwa personelu. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Szwedzki Instytut Badań Przesyłu oraz firmę ABB [25, 27] 
stwierdzono, Ŝe największą niezawodnością wykazują się układy mostkowe H z pojedynczym systemem szyn 
zbiorczych w nowej technologii i z ograniczoną liczbą komponentów aparatury pierwotnej. Badania wykazały 
równieŜ, Ŝe zredukowany system H zapewnia największą niezawodność i najmniejsze koszty. System ten zawie-
ra wyłączniki spełniające równieŜ rolę odłączników tylko w polach transformatora i w sprzęgle [17, 18]. 

Stacje dla napięć do 145 kV mogą być projektowane albo w izolacji gazowej GIS, albo powietrznej AIS9). 
W wyborze rozwiązań decydującą rolę będą odgrywać względy ekonomiczne i ochrona środowiska. Stacje z 
rozdzielnicami GIS są bardziej preferowane w obszarach zabudowanych, a typu AIS − na terenach wiejskich. W 
obydwu rozwiązaniach przewiduje się stosowanie pól kompaktowych. Wprowadzenia liniowe do stacji GIS będą 
z reguły kablowe, a linie napowietrzne będą kończyć się w pewnym oddaleniu od stacji. Badania wykazały rów-
nieŜ [25, 27], Ŝe odgromniki są potrzebne tylko w przypadku wejść napowietrznych. Przewiduje się, Ŝe będą sto-
sowane transformatory samochłodzące się, co znacząco wpłynie na obniŜenie hałasu. Aparatura będzie umiesz-
czona w wolno stojących kontenerach, dwóch dla aparatury wysokiego napięcia i jednym − dla aparatury śred-
niego napięcia wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową dla całej stacji, przy czym w kaŜdym z nich będzie roz-
mieszczona aparatura dla jednego pola liniowego i jednego pola transformatorowego. Połączenia między konte-
nerami będą realizowane za pomocą kabli lub szyn w izolacji gazowej. W przypadku powaŜnego uszkodzenia, 
kaŜdy kontener będzie mógł być łatwo wymieniony na nowy [17]. 

Kolejnym z aspektów nowego podejścia do projektowania stacji jest redukcja liczby aparatów, co wpłynie 
na obniŜkę nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. Polegać ma to na stosowaniu w polach wy-
łączników kompaktowych, wyposaŜonych w czujniki, które za pośrednictwem połączeń światłowodowych lub 
innych środków łączności będą kontrolować w sposób ciągły ich stan, eliminując w ten sposób konieczność sto-

                                                      
8) W literaturze tematycznej z zakresu stacji obserwuje się brak jednolitego stosowania pojęć „rozdzielnia” i  „rozdzielni-

ca” [21] (przyp. autorów). 
9) Rozwiązania GIS (ang. Gas Insulated System), AIS (ang. Air Insulated System) omówiono w dalszej części pracy 

(przy. autorów). 
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sowania odłączników. Transformatory będą wyposaŜane we wbudowane odgromniki i uziemniki. Przewiduje się 
równieŜ stosowanie odłączników szyn zbiorczych, wbudowanych w izolatory wsporcze szyn oraz przekładni-
ków prądowych, wmontowanych w izolatory wyłącznika [17, 18]. 

Wprowadzenie magistral szeregowych światłowodowych, do których będą przyłączone wszelkie urządzenia 
związane ze sterowaniem, zabezpieczeniem i sygnalizacją, jak równieŜ przekładniki prądowe, napięciowe, czujniki 
itp., istotnie uprości i obniŜy koszty zabezpieczeń i sterowania, a monitoring stanu urządzeń znacznie ułatwi eks-
ploatację całej stacji przez zastosowanie samokontrolujących się cyfrowych urządzeń diagnostycznych [25]. 

W czasie normalnej pracy nie przewiduje się konieczności pracy obsługi stacji. Personel będzie potrzebny 
tylko przy pracach konserwacyjnych. Planowane przeglądy konserwacyjne będzie się wykonywać na podstawie 
zdalnie uzyskanych informacji z komputera centralnego, współpracującego z innymi komputerami, rozmiesz-
czonymi w róŜnych miejscach stacji. Dokumentacja wykonanych prac konserwacyjnych będzie prowadzona 
równieŜ w technice komputerowej. 

Zakres monitoringu aparatury sterowniczej, łączeniowej oraz pozostałej aparatury pierwotnej, dokonywany 
w sposób ciągły, ma głównie obejmować [25, 27]: 
 czas pracy urządzeń, 
 przepływ energii, 
 pracę napędów aparatury łączeniowej, 
 obciąŜenia graniczne, 
 liczbę zadziałań urządzeń, 
 skrajne połoŜenia styków, 
 szczelność urządzeń gazowych, 
 obwody pomocnicze. 

W miejsce stosowanego dotychczas dublowania zabezpieczeń w technice stacyjnej juŜ aktualnie wprowadza się 
zabezpieczenia pracujące w systemie „analitycznej redundancji”, polegającym na wykryciu uszkodzenia w zabezpie-
czeniu wystarczająco wcześnie, zanim jego działanie będzie potrzebne. Fakt wykrycia uszkodzenia jest natychmiast 
sygnalizowany [25]. 

Szacuje się, Ŝe proponowane rozwiązania techniczno-projektowe zmniejszą koszty budowy stacji o 20% 
w stosunku do dotychczasowych stacji napowietrznych [25]. Dalsze 20% oszczędności mają przynieść zastoso-
wania nowych technologii. Koszty utrzymania mogą być zredukowane równieŜ w tej samej lub nawet większej 
skali, poniewaŜ urządzenia, które wymagają wielu zabiegów konserwacyjnych (jak np. odłączniki) zostaną wy-
eliminowane. Przewiduje się zwiększenie niezawodności nowych stacji w stosunku do obecnych, poniewaŜ na-
stąpi redukcja liczby aparatów. Ocenia się, Ŝe nowe stacje będą równieŜ łatwiejsze w eksploatacji i w nadzorze 
[25]. W ogólności, rozwój i stosowanie nowoczesnych rozwiązań kompaktowych były moŜliwe dzięki udosko-
naleniu konstrukcji urządzeń wysokiego napięcia oraz powiązaniu tych urządzeń w pola kompaktowe i moduły. 
Aparaty elektryczne wchodzące w skład pól są standardowymi elementami wypróbowanymi juŜ co najmniej w 
czasie kilkuletniej eksploatacji. RóŜnice w stosunku do urządzeń stosowanych w polach konwencjonalnych do-
tyczą dodatkowych funkcji, jakie spełnia przykładowo wyłącznik, który moŜe takŜe spełniać dodatkowo rolę 
odłącznika oraz innych wybranych elementów obwodów wtórnych, wynikających z powiązania wszystkich ele-
mentów w zintegrowanej szafce sterowniczej pola [27]. 

Zastosowanie stacji elektroenergetycznej z polami kompaktowymi ma szczególne uzasadnienie w przypadku 
obszarów miejskich, gdzie ceny gruntów czy teŜ istniejąca zabudowa w pobliŜu obiektów energetycznych stanowią 
powaŜny czynnik ograniczający moŜliwość zwiększenia powierzchni zajmowanych przez urządzenia elektroener-
getyczne lub rozbudowy stacji, wynikającej z konieczności zwiększenia mocy w węzłach zasilających. 

Stacje elektroenergetyczne zbudowane na bazie pól kompaktowych ponadto mają następujące zalety w po-
równaniu  do stacji konwencjonalnych [25]: 
 moŜliwość szybkiej i skutecznej reakcji w przypadku awarii elementu pola kompaktowego przez wymianę 

całego pola lub uszkodzonego elementu, 
 uproszczenie projektu stacji dzięki zastosowaniu rozwiązań typowych pól, 
 skrócenie czasu budowy oraz kosztów inwestycji, 
 zmniejszenie powierzchni terenu o 30 ÷ 50% w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych, 
 zmniejszenie liczby fundamentów, 
 zwiększenie przejrzystości układu. 

Nowoczesne rozwiązania stacji elektroenergetycznych, których zwięzły opis przedstawiono w dalszej czę-
ści pracy, pozwalają zatem na znaczące ułatwienia w budowie i eksploatacji układów zasilania w energię elek-
tryczną. 
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7.3. Nowoczesne układy stacji i rozdzielnic elektroenergetycznych 

Jednym z nowoczesnych rozwiązań technicznych jest układ modułowy stacji elektroenergetycznej z wy-
łącznikami obrotowymi10), który przedstawiono na rys. 15, zaś jej schemat elektryczny na rys. 16. 

 

 
Rys. 15. Układ mostkowy H4 z dwiema liniami zasilającymi, dwoma transformatorami,  

pojedynczym układem szyn zbiorczych z odłącznikiem wg [2, 18] 
 

 
 

Rys. 16.  Schemat elektryczny stacji z wyłącznikami obrotowymi w układzie mostkowym  H4 wg [2,18] 
 
Kolejne rozwiązanie to stacja w układzie mostkowym H z jedną linią zasilającą, którą przedstawiono na rys. 17, 
zaś schemat elektryczny na rys. 18 [2, 18]. 
 

                                                      
10) Ogólne zasady działania wyłącznika obrotowego opisano w dalszej części niniejszego podrozdziału (przyp. autorów). 
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Rys.  17. Układ  mostkowy H z jedną linią zasilającą , dwoma transformatorami, pojedynczym  układem szyn zbiorczych z 
odłącznikiem wg [2, 18] 

 

 
 

Rys. 18. Schemat stacji w układzie mostkowym H z jedną linią zasilającą wg [2, 18] 
 
Dla wzmocnienia pewności ruchowej stacji stosuje się tzw. układ pierścieniowy. Stację elektroenergetycz-

ną w takim układzie i jej schemat elektryczny przedstawiono na rys. 19, 20. 
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Rys. 19. Układ pierścieniowy stacji z dwiema liniami i dwoma transformatorami wg [2, 18] 

 

Rys. 20. Schemat stacji elektroenergetycznej w układzie pierścieniowym wg [2, 18] 
 

Na rys. 21  pokazano układ stacji jednopolowej blokowej L-T (linia-transformator) z wyłącznikami wysu-
wanymi11) o komorach w układzie poziomym, natomiast w tabl. 4 zestawiono wymiary tej stacji. 

 

                                                      
11) Ogólne zasady działania wyłącznika wysuwanego omówiono w dalszej części niniejszego podrozdziału (przyp. auto-

rów). 
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Rys. 21. Jednopolowa stacja uŜytkownika z wyłącznikiem wysuwanym o komorach w układzie poziomym wg 
[2, 17] 

Tablica 4 

Wymiary stacji jednopolowej wg [17] 

Un [ kV] L [mm] W [mm] C [mm] 

123 4000 4000 4000 

145 4000 4800 5000 

170 4500 5600 5700 

 
Innym nowoczesnym rozwiązaniem jest stacja elektroenergetyczna pokazana na rys. 22, składająca się z 

dwóch pól transformatorowych oraz jednego pola liniowego. Szyny łączące pola są wykonane z rur aluminio-
wych, tworzących konstrukcję samonośną. Wymiary tej stacji zestawiono w tabl. 5 [2, 17]. 

 
Tablica 5 

Wymiary stacji trzypolowej z wyłącznikiem wysuwanym wg [2, 17] 

Un [kV] L [mm] W [mm] C [mm] 

123 10 000 18 000 6 400 

145 10 000 20 000 7 000 

170 12 000 23 000 7 600 
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Rys. 22. Trzypolowa stacja z wyłącznikiem wysuwanym o komorach w układzie  
poziomym wg [2, 17] 

 
Na rys. 23 pokazano układ mostkowy H4 w wersji bez łącznika w poprzeczce, zaś wymiary zestawiono w tabl. 
6. 

Tablica 6 

Wymiary stacji z wyłącznikiem wysuwanym wg [17] 

Un [kV] L [mm] W [mm] C [mm] 

123 10 000 18 000 6 400 

145 10 000 20 000 7 000 

170 12 000 23 000 7 600 

 
Dla podwyŜszenia elastyczności pracy stacji elektroenergetycznej stosuje się mostkowy układ H5, który 

umoŜliwia pracę w przypadku ewentualnych uszkodzeń linii, transformatora lub wyłącznika. Teren zajmowany 
przez stację w powyŜszym układzie (rys. 24) jest o 70% mniejszy w porównaniu z terenem zajmowanym przez sta-
cję w wykonaniu konwencjonalnym [17]. 
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Rys. 23. Stacja z wyłącznikiem wysuwanym o komorach w układzie poziomym mostkowym  
  układzie H4 wg [4.2, 4.17] 

 
Wymiary powyŜszego układu stacyjnego zestawiono w tabl. 7. 

Tablica 7 

Wymiary stacji z wyłącznikiem wysuwanym w układzie mostkowym H5 wg [17] 

Un [kV] L [mm] W [mm] C [mm] 

123 10 000 18 000 6 400 

145 10 000 20 000 7 000 

170 12 000 23 000 7 600 
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Rys. 24.  Stacja z wyłącznikiem wysuwanym o komorach w układzie poziomym  
czteropolowa, mostkowy układ H5 wg [2, 17] 

 
Rysunek 25 przedstawia stację w układzie mostkowym H5 z  rozdzielnicami HIS12). Konstrukcje wsporcze 

szyn w poprzeczce oraz pozostała aparatura są ustawione na wysokich konstrukcjach wsporczych. Stacje napo-
wietrzne zbudowane z rozdzielnic HIS zajmują najmniejszy teren spośród spotykanych rozwiązań technicznych 
stacji. 

Istotny postęp techniczny i technologiczny obserwuje się takŜe w zakresie rozwiązań pól kompaktowych 
dla stacji elektroenergetycznych 110 kV. 

Przykładowo kompaktowe pola wyłącznikowe 110 kV stanowią nowoczesne rozwiązania w stosunku do 
rozwiązań konwencjonalnych. Ich charakterystyczną cechą jest umieszczenie najczęściej na wspólnej konstruk-
cji wsporczej wszystkich komponentów pola, niezbędnych dla niezawodnej, poprawnej i bezpiecznej pracy. 
Dzięki temu pola kompaktowe odznaczają się szeregiem zalet, pozwalających zaoszczędzić czas oraz nakłady 
inwestycyjne. NajwaŜniejsze z nich, to [19]: 
 ograniczenie powierzchni zajmowanej przez pole (zaleŜnie od wyposaŜenia, maksymalnie do około 50% 

rozwiązania konwencjonalnego), 
 krótkotrwały montaŜ końcowy na placu budowy, wynikający ze wstępnego przygotowania elementów przez 

producenta pola, 
 moŜliwość bardzo szybkiego wykorzystania kompletnego pola w przypadku awarii, instalacji prowizorycz-

nych w czasie przebudowy, 
 zintegrowane układy blokad zabezpieczających przed błędnymi operacjami łączeniowymi wyłącznikiem, 

odłącznikiem i uziemnikiem, 
 znaczne uproszczenie fundamentów oraz konstrukcji wsporczych pod aparaturę pola, 
 redukcja połączeń elektrycznych, zarówno w zakresie uziemień konstrukcji wsporczych, jak równieŜ obwo-

dów pierwotnych i wtórnych pola. 
 

                                                      
12)  Stacje o wysokim stopniu integracji (ang. Highly Integrated Switchgear) (przyp. autorów). 
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Rys. 25. Stacja z rozdzielnicami HIS w układzie mostkowym H5 wg [17] 
 

Interesującym przykładowo rozwiązaniem jest pole kompaktowe z wyłącznikiem wysuwanym bądź obro-
towym13). W tym pierwszym rozwiązaniu na wspólnej konstrukcji wsporczej (posadowionej na wspólnym fun-
damencie) są umieszczone w zaleŜności od potrzeby następujące aparaty: 
 wyłącznik, 
 przekładniki prądowe, 
 przekładniki prądowo-napięciowe, 
 uziemnik, 
 ogranicznik przepięć. 

W powyŜszym rozwiązaniu nie ma wyodrębnionego odłącznika, a jego funkcję spełnia wyłącznik umiesz-
czony na wyjezdnym wózku. Wyłącznik jest wyposaŜony w styki odłącznikowe (współpracujące ze stykami na-
jazdowymi na konstrukcji wsporczej) umieszczonymi bądź na izolatorze wsporczym bądź bezpośrednio na prze-
kładnikach [19]. 

Wyprowadzenie wózka z wyłącznikiem do pozycji odpowiadającej otwartemu odłącznikowi daje dwie wi-
doczne i bezpieczne przerwy odłącznikowe po obu stronach wyłącznika. 

Cechy charakterystyczne takiego rozwiązania, to: 
 ruchomy wyłącznik, 
 widoczne i bezpieczne przerwy odłącznikowe w powietrzu (uzyskane dzięki ruchowi całego wyłącznika). 

Kolejne nowoczesne rozwiązanie, to pole kompaktowe z wyłącznikiem wysuwanym z komorami łukowy-
mi w układzie poziomym. 

PowyŜsze rozwiązanie powstało na bazie umieszczenia na wysuwanej podstawie przekładników prądo-
wych z poziomo nabudowanymi komorami wyłącznikowymi. Uzyskuje się wówczas umieszczenie wyłącznika i 
przekładników prądowych w izolacji gazowej SF6 pomiędzy przerwami odłącznikowymi. Powoduje to rezygna-
cję z zastosowania przekładnika prądowo-napięciowego. Wyłącznik nie jest typowy, a zespół wyłącznika sprzę-
Ŝonego z przekładnikiem wymaga dla obsługi i konserwacji opuszczenia pola z konstrukcji wsporczej do pozio-
mu podstawy [2]. 

Moduł jako całość zastępuje wyłącznik, przekładnik prądowy i odłącznik. Bieguny modułu są umieszczone 
na wspólnym wózku jezdnym i przemieszczane w poziomie za pomocą napędu elektrycznego. Wyłączenie pola 
następuje wyłącznikiem 110 kV, a następnie wysunięciem (przemieszczenie w poziomie) aparatu ze stałych sty-
ków pola (odłączenie), tworząc widoczną przerwę w obwodzie. W tradycyjnym polu taką przerwę stanowi 
otwarcie odłącznika. Wózek z modułem moŜe być przestawiany napędem elektrycznym lub ręcznie tylko przy 
otwartym wyłączniku. 

Sterowanie wyłącznikiem jest moŜliwe, gdy wózek jest wsunięty w styki odłącznika lub wysunięty na ze-
wnątrz torów prądowych, przy czym nie jest moŜliwe uruchomienie napędu wysuwanego wózka przy załączo-
nym wyłączniku ani przerwanie ruchu wózka wyłącznika między pozycjami „praca a odłączenie”. Wymaganą 
przerwę izolacyjną uzyskuje się po czasie około 1 s od uruchomienia napędu mechanizmu wysuwania [2].  

                                                      
13) Aktualnie wszyscy liczący się na światowym rynku producenci aparatury wysokonapięciowej produkują i oferują 

swoje rozwiązania pól kompaktowych 110 kV, zbliŜone pod względem jakościowym (przyp. autorów). 
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Moduł moŜe być dodatkowo wyposaŜony w uziemniki zainstalowane na jednym bądź obu izolatorach 
wsporczych, oraz w ograniczniki przepięć. Ograniczniki w takim przypadku są montowane w miejsce izolatorów 
słupkowych przeciwstawnych do przekładnika prądowego (układ na napięcie znamionowe do 145 kV), nato-
miast dla rozwiązania na napięcie 170 kV − ograniczniki przepięć są umieszczone na podporach wspartych na 
ramie modułu [17]. 

Przykładowy układ pola, schemat elektryczny oraz dane techniczne przedstawiono odpowiednio na rys. 26, 
27 oraz tabl. 8. 

Prezentowany układ ma moŜliwość realizacji kolejnych operacji związanych z wyłączeniem, odłączeniem 
modułu oraz opuszczeniem do poziomu ziemi, celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych bądź remonto-
wych. 

Inne nowoczesne rozwiązanie, to wysokonapięciowe pole kompaktowe z wyłącznikiem obrotowym, zawie-
rające następujące aparaty [19]: 
 wyłącznik, 
 odłącznik, 
 uziemnik, 
 przekładnik. 

PowyŜsze rozwiązanie zintegrowanego modułu przedstawiono na rys. 28. 
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Rys. 26. Pole z wyłącznikiem wysu-
wanym z komorami w układzie po-
ziomym wg [17]: 1) wyłącznik, 2)  
przełącznik prądowy, 3) odłączniki 

  
Rys. 27. Schemat elektryczny pola z wyłącznikiem 

wysuwanym wg [2] 

                
Tablica 8 

Dane techniczne pola kompaktowego z wyłącznikiem wysuwanym wg [17] 

Napięcie znamionowe [kV] 123 145 170 

Piorunowe udarowe napięcie wytrzymywane [kV] 

Napięcie doziemne i międzyfazowe [kV] 550 650 750 

Napięcie przerwy izolacyjnej [kV] 630 750 860 

Napięcie udarowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 

Napięcie doziemne i międzyfazowe [kV] 230 275 325 

Napięcie przerwy izolacyjnej [kV] 265 315 375 

Znamionowy prąd roboczy [A] 1600 

Znamionowy wytrzymywany prąd       
zwarciowy [kA] 

31,5 

 
Funkcja odłącznika jest realizowana poprzez obrót kolumn wyłącznika wokół osi pionowej przy wykorzy-

staniu napędów silnikowych. Napędy te stanowią równocześnie podstawy kolumn, które są zaopatrzone w od-
powiednie ramiona ze stykami odłącznikowymi i działają podobnie jak dwuprzerwowy odłącznik poziomo-
obrotowy14).  

Pole kompaktowe z obrotowymi wyłącznikami wymaga dla celów konserwacji wysuwania na bok biegu-
nów na specjalnie do tego przewidzianych prowadnicach. Wyłącznik ma moŜliwość zainstalowania urządzeń do 
automatycznej diagnostyki i monitorowania. 

                                                      
14) W schemacie elektrycznym pola odpowiada to dwóm odłącznikom zainstalowanym z obu stron wyłącznika (przyp. 

autorów) 
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Wszystkie aparaty, z których składa się pole, są wykonane w wersji z izolacją gazową w postaci sześcio-
fluorku siarki SF6. Stan izolacji wewnętrznej przekładników jest  sprawdzany poprzez monitorowanie ciśnienia 
gazu. Zawór bezpieczeństwa (w jaki zaopatrzony jest przekładnik) zabezpiecza urządzenie przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia, eliminując w ten sposób niebezpieczeństwo eksplozji [17]. 

W module mogą być zastosowane zamiennie dwa typy przekładników z izolacją gazową SF6, prądowe oraz 
kombinowane (z członem prądowym i napięciowym indukcyjnym). 
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Rys. 28. Pole kompaktowe z wyłącznikiem obrotowym wg [2, 18] 1 – wyłącznik, 2 – komora napędowa wyłącznika, 3 – na-
pęd odłącznikowy (obracający kolumnę wyłącznika), 4 – ramiona i styki odłącznikowe, 5 – szyny do wysuwania biegunów z 
pola dla rewizji lub wymiany, 6 – izolator wsporczy, 7 – przekładnik prądowy lub kombinowany, 8 – uziemnik z napędem, 9 

– lokalna szafka sterownicza, 10 – napęd elektryczny uziemnika 
 

Przekładniki zainstalowane w module mogą być wyposaŜone w uziemniki z własnym napędem, który jest 
zblokowany z napędem wyłącznika w systemie automatyki pola. 

Schemat elektryczny układu przedstawiono na rys. 29, a dane techniczne zestawiono w tabl. 9 [2, 17]. 

lub

 
 

Rys. 29.  Schemat elektryczny pola z wyłącznikiem obrotowym wg [2, 17] 
 

Kolejne rozwiązanie to moduł kompaktowy (z odłącznikiem obrotowym), w którym pole jest zbudowane z 
umieszczonych na wspólnej ramie następujących aparatów: 
 wyłącznika z izolacją SF6, 
 przekładnika prądowego lub kombinowanego, 
 odłącznika poziomo-obrotowego. 

Pola tego typu są budowane dla napięć znamionowych do 145 kV, wytrzymałości  3 sek. zwarciowej do 40 
kA i dla znamionowych prądów ciągłych do 2500 A. Wartość znamionowego prądu wynika z parametrów zasto-
sowanego odłącznika poziomo-obrotowego 110 kV. 
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Tablica 9 

Dane techniczne pola z wyłącznikiem obrotowym wg [17] 

Napięcie znamionowe [kV] 123 145 170 

Piorunowe udarowe napięcie wytrzymywane [kV] 

Napięcie doziemne i międzyfazowe [kV] 550 650 750 

Napięcie przerwy izolacyjnej [kV] 630 750 860 

Napięcie udarowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 

Napięcie doziemne i międzyfazowe [kV] 230 275 325 

Napięcie przerwy izolacyjnej [kV] 265 315 375 

Znamionowy prąd roboczy [A] 1250-2000 

Znamionowy wytrzymywany prąd zwar-
ciowy [kA] 

31,5 

 
PowyŜsze moduły stanowią warianty rozwiązań technicznych pól wszędzie tam, gdzie niepoŜądane jest za-

stosowanie ruchomego wyłącznika lub tam, gdzie nie potrzeby dwóch przerw odłącznikowych po obu stronach 
wyłącznika. Z tych względów pole tego typu stanowi optymalne rozwiązanie dla pól transformatorowych. 

Wprowadzenie nowoczesnych technologii, a w szczególności zastosowanie sześciofluorku siarki SF6  jako 
izolacji w budowie rozdzielnic pozwoliło między innymi na znaczne poprawienie parametrów technicznych apa-
ratury łączeniowej (przy znacznym ograniczeniu gabarytów rozdzielni wysokiego napięcia) oraz zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa obsługi. 

Wysokonapięciowe rozdzielnice gazowe są produkowane w dwóch wariantach technicznych rozwiązań ja-
ko napowietrzne HIS oraz wnętrzowe GIS. 

Rozdzielnice napowietrzne HIS są budowane z reguły jako trójbiegunowe lub jednobiegunowe typu 
PASS15). Cechą charakterystyczną tego typu rozdzielnic jest umieszczenie komory łukowej z układem stykowym 
w szczelnej i uziemionej obudowie wyposaŜonej w przepusty wysokiego napięcia. Wnętrze zbiornika jest wy-
pełnione spręŜonym sześciofluorkiem siarki SF6. 

Pojedynczy moduł w zaleŜności od potrzeb moŜe być wyposaŜony w [25]: 
 jeden lub dwa wyłączniki, 
 jeden lub więcej odłączniko-uziemników, 
 przekładnik prądowy na izolatorze przepustowym. 
 Moduł z pojedynczym układem szyn składa się z elementów takich jak: 
 wyłącznik, 
 kombinowany odłączniko-uziemnik, 
 przekładnik prądowy. 

Zastosowany wyłącznik działa na zasadzie samowydmuchu, natomiast trójpołoŜeniowy odłącznik stanowi  
kombinację odłącznika i uziemnika. Styk odłącznika w wyniku ruchu obrotowego moŜe być zamknięty do szyn, 
uziemiony lub moŜe być w pozycji neutralnej.  

Zewnętrzne linie napowietrzne oraz szyny zbiorcze stacji są podłączone do modułu przez przepusty. Izola-
tor składa się z impregnowanej rury z włókna szklanego oraz płaszcza wykonanego z gumy silikonowej. Kołnierze 
są termokurczliwe i klejone na rurze, tworząc silne połączenia. Połączenia z gumy silikonowej są odlewane na ru-
rze i chemicznie łączone z nią, co zabezpiecza przed przedostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń i wilgoci. 

Wnętrze rozdzielnicy jest wypełnione sześciofluorkiem siarki SF6 pod ciśnieniem 680 kPa. PoniewaŜ wy-
trzymałość elektryczna rozdzielnicy oraz moŜliwości wyłączania wyłącznika zaleŜą od gęstości gazu SF6, w 
kaŜdym module są zamontowane czujniki do kontrolowania gęstości i wykrywania ewentualnych nieszczelności. 

Przy spadku ciśnienia do 620 kPa uruchamia się sygnalizacja alarmowa, zaś przy spadku ciśnienia poniŜej 
600 kPa − następuje stan blokowania rozdzielnicy. Komora modułu jest zabezpieczona przed nadmiernym wzro-
stem ciśnienia, spowodowanego zwarciem łukowym za pomocą metalowej przepony, która w przypadku osią-
gnięcia określonego nadciśnienia ulega zerwaniu. 

Układ połączeń modułu PASS przedstawiono na rys. 30, a dane techniczne – w tablicy 10.  
 

                                                      
15) PASS (ang. Plug and Switch System) – „podłącz i załącz” – funkcjonalny, oszczędzający miejsce moduł jest równo-

waŜny z polem wysokonapięciowym izolowanym zarówno powietrznie (AIS), jak i gazowo (GIS), np. PASS MO – do 170 
kV  (przy. autorów). 
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Rys. 30. Układ połączeń modułu rozdzielnicy HIS, typu PASS wg [17, 25] 
 

Tablica 10 

Dane techniczne rozdzielnicy typu PASS wg [17] 

Napięcie znamionowe [kV] 123 145 170 

Napięcie maksymalne faza-ziemia [kV] 

Napięcie udarowe wytrzymywane o czę-
stotliwości sieciowej 1 min [kV] 

230 275 275 

Napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 [kV] 550 650 650 

Napięcie maksymalne, między odstępem izolacyjnym [kV] 

Napięcie udarowe wytrzymywane o czę-
stotliwości sieciowej 1 min [kV] 

265 315 315 

Napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 [kV] 630 750 750 

Znamionowy prąd roboczy [A] 2500 

Znamionowy wytrzymywany prąd zwar-
ciowy 1 s [kA] 

40 

Maksymalny prąd zwarciowy [kA] 100 

Roboczy upływ gazu [%] < 1 

 
Kolejnym układem są rozdzielnice typu GIS. W rozdzielnicach tego typu szyny zbiorcze oraz wszystkie 

urządzenia rozdzielcze są umieszczone w hermetycznych rurach i zbiornikach, wypełnionych sześciofluorkiem 
siarki SF6  o ciśnieniu około 200 ÷ 550 kPa. Odległości między poszczególnymi fazami a uziemioną obudową są 
między innymi tak dobierane, aby wytrzymywały długotrwałe przepięcia równe 1,3 ÷ 1,5 wartości napięcia 
znamionowego międzyprzewodowego oraz fazowego. 

Schemat elektryczny rozdzielnicy wnętrzowej GIS przedstawiono na rys. 31 [19]. 

M
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Rys. 31. Schemat elektryczny rozdzielnicy wnętrzowej GIS wg [19] 
 
Osłona rozdzielnicy jest wykonana ze stopów aluminium (materiał niemagnetyczny), dla uniknięcia strat 

powodowanych prądami wirowymi i zjawiskiem histerezy przy znacznych prądach obwodów głównych. Wyko-
nuje się je w kształcie walców i rur w celu uzyskania jednorodnego pola elektrycznego. 

KaŜda komora gazoszczelna jest wyposaŜona w specjalną membranę o zmniejszonej wytrzymałości me-
chanicznej, ulegającą zniszczeniu w ciągu kilku milisekund w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia w 
zbiorniku. 

Dla tych układów stosuje się techniczne rozwiązania (poszczególne bieguny szyn zbiorczych są prowadzo-
ne w oddzielnych osłonach), w których wszystkie fazy są umieszczane we wspólnej obudowie. Przy izolacji jed-
nobiegunowej nie występują zwarcia międzyfazowe, niŜsze są teŜ przepięcia oraz bardziej równomierny jest 
rozkład pola elektrycznego. Na osłony muszą być wtedy uŜywane materiały niemagnetyczne. Rozdzielnice o 
izolacji trójbiegunowej zajmują mniej miejsca, a na ich osłony moŜna stosować stal. 

Rozdzielnice o izolacji jednobiegunowej są nieco droŜsze, lecz charakteryzują się większą niezawodnością. 
Rozdzielnice o napięciu do 500 kV budowane są jako jedno- lub trójbiegunowe, natomiast rozdzielnice na na-
pięcia rzędu 500 kV i wyŜsze są wykonywane wyłącznie z izolacją jednobiegunową. 

Rozdzielnice mają budowę modułową, dzięki temu są moŜliwe róŜne moŜliwości konfiguracji w zaleŜności 
od potrzeb. 
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Moduły rozdzielnicy zasadniczo składają się z następującej aparatury [25, 27]: 
 wyłącznika,  
 łącznika trójpołoŜeniowego, spełniającego funkcję odłącznika i uziemnika, 
 łącznika szyn zbiorczych, 
 uziemnika szybkiego,  
 przekładników prądowych, napięciowych, 
 łącza (stosowane do połączeń w polu albo przy wyprowadzeniach rurowych), 
 odgromnika, słuŜącego do ograniczania występujących przepięć, 
 przyłącza, łączącego pole rozdzielnicy w izolacji gazowej (przykładowo z takimi obiektami, jak: linie napo-

wietrzne, transformatory lub dławiki oraz kable). 
Przedstawione w niniejszym podrozdziale, z oczywistych względów w skrótowy sposób, zagadnienia pro-

jektowo-techniczne z zakresu nowoczesnej techniki stacyjnej wysokich napięć wskazują ogólną tendencję roz-
woju w budownictwie sieciowym, prowadzącą do racjonalizacji nakładów inwestycyjnych w kaŜdym etapie re-
alizacji procesu inwestycyjnego. Jest to szczególnie istotne w rynkowych warunkach inwestowania w elektro-
energetyce. 

 
 
 

8. Podsumowanie 
 
Przedstawione w niniejszej pracy wybrane zagadnienia budowy i eksploatacji sieci przesyłowej wskazują na zło-
Ŝoność problematyki technicznej. Mimo , Ŝe w pracy nie podejmowano stricte  zagadnień z zakresu przygotowa-
nia i realizacji inwestycji sieciowych wydaje się , Ŝe najwaŜniejszym problemem  w polskiej problematyce inwe-
stycyjnej jest uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń, decyzji lokalizacyjnych, prawa drogi etc., które w aktualnych 
uwarunkowaniach formalno-prawnych są  przeszkodą prawie Ŝe nie do pokonania. Z praktyki inwestycyjnej 
wielu firm budownictwa sieciowego wynika, Ŝe są to bariery wielce utrudniające budowę sieci. Dodatkowo stan 
sieci i czasami brak moŜliwości wyłączeń powodują, Ŝe proste zabiegi konserwacyjne z normalnej praktyki eks-
ploatacyjnej są istotnie utrudnione. 
Stan ten musi ulec zdecydowanej  zmianie w taki sposób, aby było moŜliwe utrzymanie bezpieczeństwa elektro-
energetycznego kraju na stabilnym poziomie.        
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