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1. WPROWADZENIE       
 

Poradnik będzie Ci pomocny w kształtowaniu umiejętności o rozdzielaniu energii 
elektrycznej. 
 W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś umieć przed przystąpieniem 

do nauki, 
− cele kształcenia, jakie powinieneś osiągnąć w czasie zajęć edukacyjnych, tej jednostki 

modułowej, 
− materiał nauczania – czyli treści dotyczące zadań i budowy stacji elektroenergetycznej, 

stosownych w stacjach elementów i łączników wysokonapięciowych, obwodów głównych 
i pomocniczych, zakłóceń występujących w stacjach oraz stosowanego w stacjach sprzętu 
ochronnego, 

− zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy zrozumiałeś podane treści z materiału 
nauczania,  

− ćwiczenia, które umożliwiają Ci ukształtowanie umiejętności praktycznych, 
− sprawdzian osiągnięć, 
− wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. 

W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia dotyczące rodzajów i zadań stacji 
elektroenergetycznych, budowy i działania urządzeń stacji. Zamieszczono schematy obwodów 
głównych i pomocniczych stacji oraz przedstawiono ich charakterystykę. Materiał nauczania 
obejmuje również zagadnienia związane z ochroną zwarciową, przepięciową 
i przeciwporażeniową stosowaną w stacjach. Zaprezentowano sprzęt ochronny oraz jego 
stosowanie w stacjach elektroenergetycznych.  

Wykonując ćwiczenia przedstawione w Poradniku zaproponowane przez nauczyciela, 
będziesz nabywał umiejętności dotyczących rozdzielania energii elektrycznej. 

Po wykonaniu ćwiczeń sprawdź poziom swoich postępów rozwiązując test Sprawdzian 
postępów, zamieszczony po ćwiczeniach. W tym celu:  
− przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, 
− podaj odpowiedź wstawiając X w odpowiednie miejsce. 

W rozdziale 5 tego Poradnika jest zamieszczony „Sprawdzian osiągnięć”, który zawiera:  
− instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, 
− zestaw zadań testowych, 
− przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach, wpisz odpowiedzi 

na pytania; będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym 
przez nauczyciela.  
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE   

 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− definiować system elektroenergetyczny, 
− rozpoznawać podstawowe elementy systemu elektroenergetycznego, 
− wskazywać podstawowe urządzenia wchodzące w skład systemu elektroenergetycznego, 
− objaśniać rodzaje linii napowietrznych i kablowych, 
− rozpoznawać przewody stosowane do budowy linii napowietrznych po ich wyglądzie 

i oznaczeniu literowo-cyfrowym, 
− rozpoznawać rodzaj kabla na podstawie jego wyglądu i oznaczenia literowo-cyfrowego, 
− rozpoznawać na schemacie, modelu lub w terenie części składowe linii napowietrznych 

i kablowych, 
− rozpoznawać rodzaje słupów linii napowietrznych, 
− rozpoznawać izolatory linii napowietrznych, 
− opisywać ochronę od porażeń prądem elektrycznym w liniach napowietrznych 

i kablowych, 
− określać środki ochrony przepięciowej w liniach napowietrznych i kablowych, 
− określać rodzaje zakłóceń występujących w liniach napowietrznych i kablowych, 
− rozpoznawać na schemacie i na podstawie wyglądu zewnętrznego przekładnik prądowy 

i napięciowy, 
− rozpoznawać na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń literowo-cyfrowych 

przekaźniki zabezpieczeniowe, 
− montować na podstawie schematów ideowych i montażowych proste układy 

z przekaźnikami zabezpieczeniowymi, 
− wyjaśniać działanie podstawowych układów automatyki sieciowej SPZ 

i SZR, 
− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska przy budowie 
i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA     
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozpoznać na schemacie, modelu lub w terenie elementy składowe stacji 

elektroenergetycznej, 
− określić funkcje podstawowych urządzeń rozdzielczych, 
− opisać wysokonapięciowe urządzenia rozdzielcze, 
− rozróżnić środki ochrony przepięciowej, zwarciowej i ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym stosowane w stacjach elektroenergetycznych, 
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony 
środowiska, 

− wykonać prace przy urządzeniach wysokonapięciowych z wykorzystaniem sprzętu 
ochronnego, 

− skorzystać z literatury, norm, kart katalogowych wyrobów, instrukcji eksploatacji oraz 
materiałów reklamowych firm, 

− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas pracy. 
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a) b) c) d) 

4. MATERIAŁ NAUCZANIA    
 
4.1. Sprzęt ochronny  
       
4.1.1. Materiał nauczania  
 
 Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze każda stacja 
i rozdzielnia powinna być wyposażona w sprzęt ochronny. Sprzętem ochronnym nazywamy 
przenośne przyrządy i narzędzia chroniące osoby wykonujące prace przy urządzeniach 
elektroenergetycznych przed: 
− porażeniem prądem, 
− szkodliwym działaniem łuku elektrycznego, 
− poparzeniem, 
− obrażeniami mechanicznymi. 
 Sprzęt ochronny dzieli się na następujące grupy: 
− sprzęt izolacyjny, 
− sprzęt wskazujący obecność napięcia, 
− sprzęt zabezpieczający i ostrzegawczy. 
 Zadaniem sprzętu izolacyjnego jest odizolowanie pracowników od części urządzeń 
elektroenergetycznych, które są lub mogą znaleźć się pod napięciem. Do sprzętu izolacyjnego 
zalicza się: 
− drążki izolacyjne do zakładania uziemiaczy, 
− drążki izolacyjne manipulacyjne do zamykania i otwierania odłączników, dokręcania 

zacisków, 
− drążki izolacyjne pomiarowe 
− kleszcze, chwytaki i uchwyty bezpieczników wysokiego napięcia, 
− rękawice elektroizolacyjne, 
− obuwie elektroizolacyjne, 
− chodniki i dywaniki elektroizolacyjne, 
− podesty izolacyjne, 
− hełmy elektroizolacyjne, 
− izolowane narzędzia monterskie.  

Na rys. 1 przedstawiono osprzęt izolacyjny.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Sprzęt ochronny izolacyjny: a) drążki izolacyjne, b) kleszcze izolacyjne, c) rękawice elektroizolacyjne, 

d) obuwie elektroizolacyjne [ 7 s. 421, 422] 
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a) b) 

Do sprzętu wykrywającego obecność napięcia zalicza się:  
− wskaźniki napięcia do 1 kV, 
− wskaźniki napięcia powyżej 1 kV, 
− uzgadniacze faz. 

Na rys. 2 przedstawiono sprzęt wykrywający obecność napięcia.  
 

 
 

 
Rys. 2.  Sprzęt wykrywający obecność napięcia: a) wskaźnik napięcia na napięcie do 750 V, 

b) akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia na napięcie od 50 V do 400 kV, c) cyfrowy uzgadniasz faz 
na napięcie 6÷30 kV, 1 – obudowa , 2 – wyłącznik, 3 – kołek stykowy, 4 – uchwyt mocujący,  
5 – gniazdo ładowania 6 – głośnik , 7 – lampki sygnalizacyjne [7 s. 420] 

 
 Sprzęt zabezpieczający i ostrzegawczy służy do zabezpieczenia osób pracujących przy 
urządzeniach elektroenergetycznych przed występującymi lub mogącymi wystąpić 
zagrożeniami. Do sprzętu zabezpieczającego i ostrzegawczego zalicza się:  
− pasy i szelki bezpieczeństwa, 
− uziemiacze przenośne, 
− zwieracze, 
− ubrania trudnopalne, 
− fartuchy ochronne przeciwłukowe, 
− hełmy przeciwuderzeniowe, 
− przegrody izolacyjne, 
− okulary ochronne, 
− tablice bezpieczeństwa.  

Na rys. 3 przedstawiono sprzęt zabezpieczający i ostrzegawczy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Sprzęt zabezpieczający i ostrzegawczy: a) uziemiacz przenośny, b) uziemiacz [ 7 s. 421, 424] 

a) b) c) 
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Tablice bezpieczeństwa dzieli się pod względem ich przeznaczenia na: 
− tablice ostrzegawcze – barwa żółta z czerwonym napisem, np. „Nie dotykać! Urządzenie 

elektryczne”,  
− tablice nakazu – barwa niebieska z białym napisem, np. „Wyłącz napięcie przed 

rozpoczęciem pracy”, 
− tablice zakazu – barwa czerwona z białym napisem, np. „Nie załączać pracują ludzie”, 
− tablice informacyjne – barwa niebieska z białym napisem, np. „Miejsce pracy”. 
 Tablice można również podzielić ze względu na umocowanie: stałe – umocowane na stałe 
i przenośne – umocowane na okres przejściowy. Na rys.4 przedstawiono tablice 
bezpieczeństwa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Rys. 4. Tablice bezpieczeństwa: a) ostrzegawcza, b) nakazu, c) zakazu, d) informacyjna [ 7 s. 426] 
  
Zasady wykonywania prac przy urządzeniach wysokonapięciowych z wykorzystaniem 
sprzętu ochronnego 
 

Zasady wykonywania prac podczas sprawdzania obecności napięcia: 
− sprawdzamy, czy napięcie znamionowe wskaźnika odpowiada napięciu znamionowemu 

urządzenia, 
− sprawdzamy datę ważności próby napięciowej używanego wskaźnika, 
− oczyszczamy wskaźnik z kurzu i innych zanieczyszczeń, 
− sprawdzamy czy nie ma zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, 
− wskaźnik trzeba trzymać poniżej ogranicznika uchwytu, 
− obecność napięcia należy sprawdzać we wszystkich fazach, przy czym przed jak 

i po użyciu należy sprawdzić jego działanie przez dotknięcie do części urządzenia 
będącego pod napięciem, 

− przy urządzeniach powyżej 1kV zaleca się stosowanie akustycznych lub akustyczno-
świetlnych wskaźników napięcia z samokontrolą działania.  

a) 

b) 

c) 

d) 
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 Zasady wykonywania czynności łączeniowych przy użyciu drążków izolacyjnych lub 
napędami ręcznymi: 
− drążki izolacyjne użyte do manipulacji odłącznikami bez własnych napędów muszą być, 

dostosowane do napięcia znamionowego urządzenia i posiadać aktualną datę ważności 
próby napięciowej, 

− drążki izolacyjne należy trzymać poniżej ogranicznika uchwytu, przy czynnościach 
łączeniowych należy stosować okulary ochronne i hełmy ochronne, 

− do manipulacji nieizolowanymi dźwigniami napędów łączników należy stosować rękawice 
elektroizolacyjne, 

−  w przypadku wykonania czynności łączeniowych odłącznikami słupowymi zaleca się 
stosować obuwie ochronne (stacje słupowe i napowietrzne – w stacjach wnętrzowych 
są ułożone chodniki i dywaniki elektroizolacyjne), 

− styki odłączników powinny być zamykane i otwierane ruchem szybkim i zdecydowanym, 
− w czasie burzy nie wolno wykonywać czynności łączeniowych ręcznie przy urządzeniach 

napowietrznych.  
Zasady przygotowania stanowiska pracy w stacji elektroenergetycznej:  

− wyłączenie urządzenia spod napięcia przez zapewnienie przerwy izolacyjnej (otwarte 
zestyki łącznika, wyjęte wkładki bezpiecznikowe, zdemontowanie części obwodu 
zasilającego), 

− zabezpieczenie wyłączonych urządzeń przed przypadkowym załączeniem napięcia przez 
unieruchomienie i zablokowanie napędów łączników lub wstawienie przegród izolacyjnych 
między otwarte styki łączników, 

− sprawdzenie wskaźnikiem braku napięcia w wyłączonym urządzeniu, 
− założenie przenośnych uziemień na wyłączonym urządzeniu – bezpośrednio 

po sprawdzeniu braku napięcia i po obu stronach miejsca pracy przy czym co najmniej 
jeden uziemiacz winien być widoczny z miejsca pracy, 

− założeniu ogrodzeń i osłon w miejscu pracy, 
− oznaczenia miejsca pracy i wywieszeniu ostrzegawczych tablic, w tym również 

w miejscach zdalnego sterowania napędami wyłączonych urządzeń.  
 Przygotowanie miejsca pracy odbywa się pod nadzorem osoby zwanej Koordynatorem. 
Osoba ta posada świadectwo kwalifikacyjne dozoru „D”. Miejsca pracy przygotowuje osoba 
pełniąca funkcję Dopuszczającego.  
 
4.1.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest sprzęt ochronny? 
2. Jak dzielimy sprzęt ochronny? 
3. Co to jest sprzęt izolacyjny? 
4. Jakie jest wyposażenie sprzętu izolacyjnego? 
5. Jakie przyrządy są wyposażeniem sprzętu do wykrywania napięcia? 
6. Co to jest sprzęt zabezpieczający i ostrzegawczy? 
7. Jaką funkcję w stacji elektroenergetycznej pełnią tablice bezpieczeństwa? 
8. Jakie są rodzaje tablic bezpieczeństwa i ich barwy?  
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1   
 Dokonaj sprawdzenia obecności napięcia w wybranym miejscu stacji elektroenergetycznej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z typem stacji elektroenergetycznej,  
2) zapoznać się z dokumentacją techniczną stacji, 
3) samodzielnie określić zasady dotyczące sprawdzania obecności napięcia oraz niezbędny 

sprzęt izolacyjny i wskazujący obecność napięcia, 
4) wybrać miejsca sprawdzania obecności napięcia,  
5) uzasadnić wybór, 
6) wypisać miejsca sprawdzania obecności napięcia,  
7) wypisać zasady dotyczące sprawdzania obecności napięcia,  
8) wybrać niezbędny sprzęt izolacyjny i sprawdzania obecności napięcia,  
9) wykonać czynności sprawdzające.  
  

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− normy PN-EN 61243-1, PN-EN 61243-2 i PN-EN 61243-3, PN – EN 61481, PN – IEC 

61472, PN - IEC 61111, określające zasady, czynności i sprzęt ochronny niezbędny 
do sprawdzania obecności napięcia, 

− dokumentacja techniczna dotycząca danego typu stacji,  
− model stacji przybliżony do rozwiązań spotykanych w praktyce, 
− materiały piśmiennicze, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2   
 Wykonaj ręczne czynności łączeniowe urządzeń w stacji elektroenergetycznej.  
 
 Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić zasady 
i technikę wykonywania ćwiczenia z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z typem stacji elektroenergetycznej,  
2) zapoznać się z dokumentacją techniczną stacji, 
3) samodzielnie określić zasady dotyczące wykonywania czynności łączeniowych w stacjach 

elektroenergetycznych,  
4) wybrać urządzenia do wykonania ręcznych czynności łączeniowych,  
5) uzasadnić wybór, 
6) wypisać urządzenia przewidziane do wykonania czynności łączeniowych,  
7) wypisać zasady dotyczące wykonywania czynności łączeniowych w stacjach 

elektroenergetycznych,  
8) wybrać niezbędny sprzęt ochronny,  
9) wykonać czynności łączeniowe.  
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
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− normy PN-EN 60832, PN-EN 50321 i PN-EN 61479, PN – IEC 61111, określające 
zasady, czynności i sprzęt ochronny niezbędny do wykonania czynności łączeniowych 
w stacjach elektroenergetycznych, 

− dokumentacja techniczna dotycząca danego typu stacji,  
− model stacji przybliżony do rozwiązań spotykanych w praktyce, lub modele odłączników 

o łączników o napędzie ręcznym, 
− materiały piśmiennicze, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3   
 Przygotuj stanowisko pracy do wykonania prac konserwacyjnych w stacji 
elektroenergetycznej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z typem stacji elektroenergetycznej,  
2) zapoznać się z dokumentacją techniczną stacji, 
3) samodzielnie określić zasady dotyczące przygotowania stanowiska pracy w stacjach 

elektroenergetycznych,  
4) wybrać urządzenie do wykonania prac konserwacyjnych,  
5) uzasadnić wybór, 
6) wypisać urządzenie przewidziane do wykonania prac konserwacyjnych,  
7) wypisać zasady dotyczące przygotowania stanowiska pracy w stacjach 

elektroenergetycznych,  
8) wybrać niezbędny sprzęt izolacyjny, sprzęt wskazujący obecność napięcia, sprzęt 

zabezpieczający i ostrzegawczy,  
9) przygotować stanowisko pracy.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− normy PN-EN 61230, PN-IEC 61243-2, PN-EN 61243-3, PN-EN 50321, PN-EN 50237, 

PN-EN 61479, określające zasady, czynności i sprzęt izolacyjny niezbędny do wykonania 
przygotowania stanowiska pracy w stacjach elektroenergetycznych, 

− dokumentacja techniczna dotycząca danego typu stacji,  
− model stacji przybliżony do rozwiązań spotykanych w praktyce, lub modele urządzeń 

montowanych w stacjach, 
− materiały piśmiennicze, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.1.4 . Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego sprzęt izolacyjny?    
2) rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego sprzęt wskazujący 

obecność napięcia?   

3) rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego sprzęt 
zabezpieczający i ostrzegawczy?   
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4) wykonać czynności sprawdzenia obecności napięcia w stacji 
elektroenergetycznej używając sprzętu ochronnego?   

5) wykonać ręczne czynności łączeniowe w stacji elektroenergetycznej 
używając sprzętu ochronnego?   

6) przygotować stanowisko pracy w stacji elektroenergetycznej?   
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 14 

4.2. Rodzaje, zadania oraz urządzenia stacji 
elektroenergetycznych  

       
4.2.1. Materiał nauczania  
       

Rozdział energii w sieciach elektroenergetycznych odbywa się za pomocą stacji 
elektroenergetycznych. Stacją nazywamy zespół urządzeń elektrycznych służących do 
przetwarzania lub rozdziału, względnie przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje te 
możemy podzielić w zależności od zadań jakie spełniają, na następujące rodzaje: 
− rozdzielcze, 
− transformatorowe, 
− transformatorowo-rozdzielcze. 

Do zespołu urządzeń stacji elektroenergetycznych zalicza się: 
− transformatory, 
− przetwornice lub prostowniki, 
− rozdzielnię lub kilka rozdzielni, 
− urządzenia pomocnicze, 
− nastawnię (większe stacje).  

Rozdzielnią nazywamy zespół urządzeń elektrycznych służących do przyjęcia i rozdziału 
energii elektrycznej. Nastawania jest obiektem stacji, który umożliwia kierowanie pracą 
rozdzielni. Obejmuje przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, łączności, sygnalizacji 
oraz sterowania. Rozdzielnie budowane są zarówno jako napowietrzne i wnętrzowe. Rys. 5 
przedstawia schemat stacji elektroenergetycznej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Schemat stacji elektroenergetycznej [1 s. 317] 
 

Do podstawowych elementów rozdzielni zaliczmy następujące urządzenia: 
− szyny zbiorcze, 
− różnego rodzaju łączniki (wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, bezpieczniki), 
− izolatory wsporcze i przepustowe, 
− przekładniki (prądowe, napięciowe), 
− dławiki ograniczające prądy zwarciowe, 
− odgromniki, 
− przekaźniki i zabezpieczenia, 
− przyrządy pomiarowe (mierniki napięcia, prądu, mocy), 
− urządzenia łączności, sterowania i sygnalizacji. 

Rozdzielnia 
górnego napięcia 

Rozdzielnia 
dolnego napięcia 
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 Urządzenia pomocnicze stacji pomimo, że nie biorą bezpośredniego udziału 
w przetwarzaniu i rozdziale energii elektrycznej to mają istotny wpływ na pracę urządzeń 
głównych. Są one w wielu przypadkach niezbędne dla ich prawidłowej eksploatacji. Do tych 
urządzeń zaliczamy: 
− urządzenia sprężarkowe i instalacje sprężonego powietrza, 
− baterie akumulatorów, przetwornice i prostowniki, 
− urządzenia łączności, sygnalizacji i sterowania, 
− kompensatory synchroniczne stosowane do regulacji rozpływu mocy czynnej i biernej, 
− kondensatory statyczne do poprawy poziomu napięcia, 
− transformatory i dławiki do kompensacji prądów ziemnozwarciowych, 
− instalacje oświetleniowe, 
− rozdzielnie potrzeb własnych stacji.  

 Aby stacja elektroenergetyczna prawidłowo spełniała swoje zadania w systemie 
elektroenergetycznym powinna odpowiadać pewnym wymogom do których zaliczyć można:  
− odpowiednią do potrzeb pewność zasilania, 
− prosty i przejrzysty układ połączeń, 
− dostosowanie do układu zasilania obecnego i przyszłego, 
− bezpieczeństwo obsługi podczas eksploatacji, 
− możliwość rozbudowy, 
− ekonomiczność pracy. 

Główny wpływ na układ stacji ma pewność zasilania odbiorcy i związany z tym sposób 
zasilania i transformacji energii elektrycznej. Stacje mogą być zasilane jedną lub wieloma 
linami. Jedna linia zasila się stacje końcowe i zasilanie to może być realizowane bezpośrednio z 
linii lub w odczepie. Taki sposób zasilania maja stacje wiejskie średniego napięcia. Stacje 
zasilane dwiema liniami to stacje przelotowe. Jest to najczęściej spotykany sposób zasilania 
stacji przemysłowych. Uzyskuje się w ten sposób większą pewność zasilania niż ma to miejsce 
w stacjach zasilanych jedną linią. Duży stopień pewności zasilania uzyska się zasilając stacje 
wieloma liniami. Zasilanie to ma zazwyczaj miejsce w odniesieniu do stacji węzłowych w 
systemie elektroenergetycznym lub do dużych stacji przemysłowych. Rys. 6 przedstawia 
opisane sposoby zasilania stacji elektroenergetycznych. 

 
 

  
  

 
 
 
 

Rys. 6.  Układy zasilania stacji elektroenergetycznych: a) zasilanie jedna linią, 1 – stacja końcowa, 2 – 
zasilana z odczepu; b) zasilanie przelotowe, c) zasilanie wieloma liniami; pole zakreskowane 
oznacza powiązanie stacji z systemem elektroenergetycznym [1 s. 318]  

 
Na pewność zasilania oprócz liczby linii i punktów zasilających ma również liczba 

transformatorów. W zależności od liczby transformatorów rozróżnia się stacje: 
− jednotransformatorowe, 
− dwutransforamtorowe, 
− wielotransformatorowe. 

 Stacje jednotransforamtorowe wystepują w sieciach elektroenergetycznych średnich 
napięć. Stacje dwutransformatorowe to najczęściej stosowane układy stacji, przede wszystkim 
do zasilania zakładów przemysłowych, lecz również innych sieciach. W ten sposób buduje się 
większość stacji 110 kV i wyższe. Stacje wielotransformatorowe stosuje się głównie gdy 

a) b) c) 

1 
2 

a) b) c) 
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wydziela się transformator do zasilania odbiorców o gwałtownych poborach mocy lub wskutek 
zmienności obciążenia w pewnych porach trzeba wyłączyć część transformatorów.  
4.2.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest stacja elektroenergetyczna?  
2. Jakie zadania pełni stacja elektroenergetyczna w systemie elektroenergetycznym?  
3. Jakie urządzenia tworzą stację elektroenergetyczną? 
4. Co to jest rozdzielnia stacji elektroenergetycznej?  
5. Jakie elementy tworzą rozdzielnię? 
6. Jaką funkcję w stacji elektroenergetycznej pełnią urządzenia pomocnicze? 
7. Jakie urządzenia w stacji elektroenergetycznej pełnią funkcję podstawową a które 

pomocniczą?  
8. Jakie są sposoby zasilania stacji elektroenergetycznych? 
9. Jaki wpływ na stację elektroenergetyczną ma liczba zamontowanych transformatorów? 
 
4.2.3. Ćwiczenia          
 
Ćwiczenie 1     
 Rozpoznaj urządzenia i elementy tworzące stację elektroenergetyczną.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu zewnętrznego poszczególnych elementów stacji 
urządzeń i montowanych w stacjach elektroenergetycznych, 

2) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania właściwych nazw poszczególnym 
urządzeniom i elementom będących wyposażeniem stacji elektroenergetycznej, 

3) uzasadnić wybór, 
4) nadać właściwe nazwy poszczególnym urządzeniom i elementom stacji, 
5) przykleić taśmą samoprzylepną nazwy do modeli przedstawiające urządzenia i elementy 

stacji elektroenergetycznej. 
  

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia przedstawiające urządzenia i elementy stanowiące wyposażenie stacji 

elektroenergetycznej (z podpisami nazw), 
− modele urządzeń i elementów stanowiące wyposażenie stacji elektroenergetycznej 

(nie zawierających nazw i oznaczeń poszczególnych elementów), 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami wyposażenia stacji, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  

 
Ćwiczenie 2 
 Rozpoznaj elementy składowe stacji elektroenergetycznej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu charakterystycznych składowych części stacji,  
2) dyskutować w grupie na temat właściwego określenia składowych tworzących stację, 
3) uzasadnić wybór, 
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4) właściwe określić poszczególne składowe stacji, 
5) przykleić nazwy elementów na modelu stacji elektroenergetycznej. 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia, foldery, katalogi stacji zawierające rozdzielnię wnętrzową i napowietrzną, 

nastawnię, transformatory, pomieszczenia pomocnicze (z opisem przeznaczenia),  
− model poglądowy stacji (bez opisu), 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami składowych stacji, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 3 
 Określ sposób zasilania stacji elektroenergetycznej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać z typowymi schematami zasilania stacji elektroenergetycznych, 
2) zapoznać się z charakterystyką pracy przykładowych stacji i rodzajem zasilanych 

odbiorców,  
3) dyskutować w grupie na temat właściwego określenia sposobu zasilania stacji, 
4) uzasadnić wybór, 
5) określić i nakleić nazwy określające sposób zasilania przykładowych stacji 

elektroenergetycznych. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy zasilania stacji elektroenergetycznych (z opisem), 
− przykładowe schematy zasilania stacji (bez opisu), 
− charakterystyka pracy stacji wraz z rodzajem zasilanych odbiorców,  
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami sposobów zasilania stacji, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić rolę stacji elektroenergetycznej w systemie 

elektroenergetycznym?   

2) rozpoznać na modelu lub w terenie poszczególne podzespoły składowe 
stacji elektroenergetycznej?   

3) rozpoznać urządzenia i elementy będące wyposażeniem stacji?   
4) rozpoznać i określić sposoby zasilania stacji?   
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4.3. Łączniki stosowane w stacjach elektroenergetycznych 
 
4.3.1. Materiał nauczania  
 

Do łączników stosowanych w stacjach elektroenergetycznych zaliczamy: 
− wyłączniki, 
− rozłączniki (nazywane również odłącznikami mocy), 
− odłączniki, 
− bezpieczniki wielkiej mocy.  

Powyższy podział łączników dokonany został ze względu na zdolność wyłączania 
określoną stosunkiem prądu wyłączającego do znamionowego prądu ciągłego. Stosunek ten 
w odniesieniu do poszczególnych łączników wynosi: 

 

− dla wyłączników
n

w

I
I

 > 10, 

− dla rozłączników 0,2 ≤
n

w

I
I

≤ 10, 

− dla odłączników 
n

w

I
I

< 2. 

 
Wyłączniki 
 Wyłącznikiem wysokonapięciowym nazywamy łącznik przystosowany do pracy przy 
napięciu wyższym niż 1kV, którego zadaniem jest manewrowe i samoczynne załączanie 
i wyłączanie prądów roboczych, przeciążeniowych i zwarciowych. Manewrowego załączania 
i wyłączania dokonuje świadomie obsługa, a samoczynnie (bez udziału obsługi) załączanie 
i wyłączanie następuje za pośrednictwem wyzwalaczy i przekaźników. Wraz z otwieraniem 
i zamykaniem się styków głównych wyłącznika przełączają się styki pomocnicze wyłącznika, 
służące do dokonywania przełączeń w obwodach sterowania i zabezpieczeń. Wyłączenie 
dużych prądów zwarciowych przez wyłączniki jest możliwe dzięki temu, iż mają one 
odpowiednie układy gaszenia łuku. Budowane są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych 
(wnętrzowe) i otwartych przestrzeniach (napowietrzne).  
 Z uwagi na rodzaj medium gaszącego, wyłączniki można podzielić na następujące grupy: 
− małoolejowe, 
− powietrzne pneumatyczne, 
− z sześciofluorkiem siarki SF6, 
− próżniowe. 

Obecnie w stacjach elektroenergetycznych najczęściej stosowane są wyłączniki 
pneumatyczne powietrzne, z gazem SF6 oraz próżniowe. Wśród wielkości charakteryzujących 
wyłączniki należy wymienić: 
− napięcie znamionowe, 
− napięcie znamionowe izolacji,  
− prąd znamionowy ciągły, 
− prąd załączalny i wyłączalny, 
− moc wyłączalna, 
− wytrzymałość zwarciowa cieplna i dynamiczna. 
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Moc wyłączalna jest ściśle związana z konstrukcją wyłącznika i jest miarą jego 
wytrzymałości na warunki zwarciowe (termiczne i dynamiczne). 

  
Wyłączniki małoolejowe 

Wyłączniki małoolejowe ze względu na prostą budowę i technologię wytwarzania 
są najbardziej rozpowszechnione, i to w dużych zakresach napięć: 6÷220 kV. W wyłącznikach 
tych łuk jest gaszony w obrębie specjalnych (oddzielnych dla każdego bieguna) komór 
gaszeniowych wykonanych z materiałów o dużej wytrzymałości mechanicznej (żywice 
epoksydowe z włóknem szklanym). Olej w nich zawarty odgrywa rolę czynnika gaszącego łuk. 
Rolę izolacji doziemnej i międzybiegunowej spełniają izolatory porcelanowe, które 
jednocześnie spełniają rolę obudowy poszczególnych biegunów wyłącznika. Wytrzymałość 
przerwy międzystykowej każdego bieguna w stanie otwartym zapewnia olej. Całkowite 
zanurzenie komór gaszących w oleju chroni je przed wpływami wilgoci atmosferycznej. 
Najczęściej spotykanymi komorami gaszeniowymi w wyłącznikach małoolejowych są komory 
elastyczne poprzecznostrumienowe lub różnicowe.  

Proces gaszenia łuku w wyłączniku małoolejowym z komorą elastyczną przedstawionym 
na rys.7 przebiega następująco. W komorze gaszeniowej elastycznej po rozdzieleniu się 
styków zapala się łuk i wzrasta parowanie i ciśnienie oleju w komorze A. Powoduje to 
tworzenie poduszki gazowej powstałej z par oleju. Styk ruchomy 4 przesuwając się odsłania 
stopniowo poprzeczne kanały komory gaszącej a ściśnięcie sprężyn 2 odsłonięcie otworów 
wylotowych. Wskutek podmuchu gazów powstałych z odparowania oleju następuje ich 
wydmuch poza komorę gaszeniową co powoduje dejonizację (zgaszenie) łuku. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7.  Komora gaszeniowa elastyczna wyłącznika małoolejowego: 1 – styk stały, 2 – sprężyna, 3 – tłok 
ruchomy, 4 – styk ruchomy, 5 – olej, 6 – łuk, 7 – elementy ruchome komory, A – gaz pod ciśnieniem 
[5 s. 172]  

 
W komorze gaszeniowej różnicowej powstający łuk po rozdzieleniu się styków, powoduje 

wzrost ciśnienia w przestrzeni B komory. Tłok przemieszcza się do części górnej komory. Gdy 
łuk się wydłuża, ciśnienie oleju w przestrzeniach A i B jest w przybliżeniu jednakowe, lecz tłok 
poruszając się ku górze przetłacza olej z przestrzeni B do A, ponieważ siły działające na górną 
i dolną część powierzchni tłoka nie są równe (różne powierzchnie tłoka – górna i dolna). 
Wymuszony przepływ oleju przez kanał, w którym pali się łuk, powoduje trwałe zgaszenie 
łuku przy pierwszym lub kolejnym przejściu prądu przez zero. Proces gaszenia łuku w 
wyłączniku z komorą różnicową przedstawiono na rys. 8. 

2 
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Rys. 8.  Komora gaszeniowa różnicowa wyłącznika małoolejowego: 1 – styk stały, 2 – sprężyna, 3 – tłok 

w bańce gazowej, 4 – olej, 5 – tłok różnicowy, 6 – styk nieruchomy, A i B – część komory 
wyłącznika [5 s. 172] 

 
Intensywność procesów dejonizacji i skuteczność gaszenia łuku w wyłącznikach 

małoolejowych zależy od ciśnienia gazów i par w komorze gaszeniowej, a to z kolei zależy od 
wartości prądu łuku. Przy wyłączaniu prądów o niewielkich wartościach, ciśnienie gazu może 
być zbyt małe, aby mogło nastąpić szybkie zgaszenie łuku. W wyłącznikach o prostych 
konstrukcjach gaszeniowych mogą wystąpić trudności w skutecznym gaszeniu łuku prądów 
o niewielkich wartościach (prądów jałowych transformatorów i prądów ładowania linii). 
Obecnie są budowane wyłączniki małoolejowe, których komory gaszeniowe są przystosowane 
do gaszenia łuków prądów o wartościach bardzo dużych i bardzo małych. Na rys. 9 
przedstawiono wygląd wyłącznika małoolejowego wnętrzowego i napowietrznego.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 9. Wyłącznik małoolejowy: a) wnętrzowy, b) napowietrzny [1 s. 251] 

 
Wyłączniki powietrzne pneumatyczne 
 Zasada działania wyłączników pneumatycznych polega na gaszeniu łuku za pomocą 
sprężonego czynnika gazowego, którym jest powietrze (ok. 3 MPa) wydmuchiwanego 
z prędkością naddźwiękową z dyszy stykowej. Wyłącznik ma zapas sprężonego powietrza 
we własnym zbiorniku, z którego po otwarciu elektrozaworów kanałem w izolatorach 
wsporczych przepływa ono do komór gaszeniowych.  
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 Powietrze, chociaż jest gazem o nie najlepszych właściwościach dielektrycznych, gasi łuk 
bardzo szybko i skutecznie ze względu na jednoczesne chłodzenie łuku i mechaniczne 
usuwanie zjonizowanych cząstek. Intensywność gaszenia jest więc niezależna od wartości 
prądu łuku. Gaszenie łuku w otoczeniu oleju odbywa się głownie przez przewodzenie ciepła, a 
intensywność usuwania zjonizowanych cząstek zależy do prądu łuku (im większy prąd, tym 
łatwiej zgasić łuk).  
 Wyłączniki pneumatyczne są stosowane na wszystkie napięcia, do najwyższych napięć 
maksymalnie 750 kV. Dużą zaleta tych wyłączników jest stosowanie sprężonego powietrza 
jednocześnie do gaszenia łuku i do napędu. Ze względu na rodzaj napędu rozróżnia się 
wyłączniki ze stykami o napędzie zwrotnym powietrznym i napędzie zwrotnym sprężynowym. 
W wyłączniku ze stykami o napędzie zwrotnym powietrznym, styk ruchomy w położeniu 
otwartym utrzymywany jest za pomocą zapadki. Załączenie odbywa się przez jednoczesne 
zwolnienie zapadki i skierowanie strumienia powietrza do przeciwnej części komory tłoka i 
styku ruchomego.  
 Zasadę działania wyłącznika pneumatycznego o napędzie zwrotnym powietrznym 
z poprzeczno – strumieniową komorą gaszącą przedstawia rys. 10.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 10.  Schemat działania wyłącznika o napędzie zwrotnym powietrznym z poprzeczno – strumieniową 

komorą  gaszącą: 1 – styk nieruchomy, 2 – styk ruchomy, 3 – cylinder napędu, 4 – zbiornik 
sprężonego  powietrza, 5 – elektrozawór , 6 – komora rozprężeniowa, 7 – tłumik, 8 – zapadka 
styku ruchomego [1 s. 252]  

 
W wyłącznikach ze stykami o napędzie zwrotnym sprężynowym, styk ruchomy 

po przerwaniu dopływu sprężonego powietrza i pod wpływem sprężyny zamyka ponownie 
obwód. Z tego typu wyłącznikami muszą współpracować odłączniki, które są otwierane 
po zgaszeniu łuku, a przed ponownym zamknięciem obwodu. Obecnie najczęściej stosuje się 
ten rodzaj wyłączników pneumatycznych. Rys. 11 przedstawia budowę wyłącznika 
pneumatycznego o napędzie zwrotnym sprężynowym.  
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Rys. 11.  Budowa wyłącznika o napędzie zwrotnym sprężynowym: 1 – styk nieruchomy, 2 – styk ruchomy,  

3 – iskiernik, 4 – rezystor, 5 – zacisk przyłączeniowy, 6 – nóż odłącznika, 7 – zbiornik powietrza 
pod ciśnieniem, 8 – cylinder napędu odłącznika, 9 – dźwignia układu blokady odłącznika,  
10 – elektrozawór załączający, 11 – elektrozawór wyłączający, 12 – sprężyna zwrotna styku 
ruchomego [1 s. 252] 

 
 W wyłącznikach pneumatycznych moc wyłącznika zależy w dużym stopniu od szybkości 
narastania napięcia powrotnego na otwartych stykach wyłącznika. Włączając w obwód styków 
pewną rezystancję, to szybkość ta zostanie ograniczona i zwiększy się moc wyłącznika przy nie 
zmienionym ciśnieniu sprężonego powietrza. Rezystory włączane są równolegle albo 
bezpośrednio na zaciski wyłącznika. Bezpośrednie włączenie na zaciski wyłącznika powoduje 
konieczną współpracę z odłącznikiem, albo rezystory są włączane przez iskiernik. Gaszenie 
łuku w wyłączniku pneumatycznym z przyłączonym rezystorem przedstawia rys. 12.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 12.  Gaszenie łuku w wyłączniku z przyłączonym rezystorem przez iskiernik : a) łuk pali się między 

stykami roboczymi, b) na skutek wydmuchu łuk został wydłużony i podzielony na dwie części, 
c) po zgaszeniu łuku zapala się on powtórne na iskierniku [1 s. 253]  

 
Wyłączniki z sześciofluorkiem siarki  
 W wyłącznikach pneumatycznych oprócz powietrza stosuje się również sześciofluorek 
siarki SF6 – gaz o właściwościach izolacyjnych kilkakrotnie lepszych od powietrza. Ponadto 
sześciofluorek siarki w wyłącznikach spełnia funkcje izolacji. Wytrzymałość elektryczna SF6 

przy ciśnieniu atmosferycznym jest do 3 razy większa niż powietrza, a przy ciśnieniu  

a) b) c) 
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ok. 0,2 MPa jest takiego rzędu co wytrzymałość oleju. Na rys. 13 pokazano budowę 
wyłącznika, a na rys. 14 sposób gaszenia łuku.  
 Gaz SF6 sprężony do ciśnienia ok. 0,1÷0,2 MPa, znajduje się w zbiorniku górnym 
wyłącznika. Pionowy ruch w górę cięgła izolacyjnego w kolumnie wyłącznika powoduje 
jednoczesne otwarcie styków wyłącznika i zaworów w zbiorniku ciśnieniowym. Gaz pod 
ciśnieniem rozchodzi się do obu ramion wyłącznika i gasi łuk za pomocą wydmuchu 
skierowanego promieniście do środka ruchomego styku ruchomego. Po zamknięciu dopływu 
SF6 sprężony częściowo w części komory 1 gaz przechodzi do przestrzeni 2, dejonizując 
kolumnę połukową. 
 Po zadziałaniu wyłącznika gaz rurą 8 jest doprowadzany do sprężarki i ponownie tłoczony 
do zbiornika 3, do chwili uzyskania w nim wymaganego ciśnienia. W ten sposób wyłącznik jest 
przygotowany do wykonania następnego wyłączenia.  
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 13. Wyłącznik pneumatyczny z SF6: 1 – styk nieruchomy, 2 – styk ruchomy, 3 – zasobnik SF6 pod 

ciśnieniem, 4 – wentyl , 5 – kondensator (wewnątrz izolatora), 6 – komora rozprężna, 7 – cięgło 
izolacyjne, 8 – rura odprowadzająca gaz do sprężarki, 9 – układ napędowy [1 s. 255] 
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 Wyłącznik przedstawiony na rys. 13 posiada w każdym ramieniu zestyk. W celu 
wyrównania rozkładu napięcia na poszczególne przerwy zastosowano kondensatory. Stosując 
wyłączniki na najwyższe napięcia łączy się je szeregowo w moduły. Liczba szeregowo 
połączonych komór gaszeniowych oraz ich dodatkowe wyposażenie zależą od napięcia 
znamionowego i prądu wyłączalnego. We wszystkich szeregowo połączonych komorach styki 
powinny się otwierać jednocześnie. Wyłącznik SF6 420 kV, 63 kA ma tylko dwie komory 
gaszeniowe, a wyłącznik powietrzny ma ich cztery. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 14.  Komora gasząca promieniowo-strumieniowa wyłącznika z SF6: a) wyłącznik zamknięty, b) 

wyłącznik w czasie otwierania, c) wyłącznik otwarty – dejonizacja komory połukowej, 1, 2 – części 
komory połukowej [1 s. 254]:  

  
Na rys. 15 przedstawiono wygląd wyłącznika pneumatycznego z SF6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 15.  Wyłącznik pneumatyczny z sześciofluorkiem siarki : 1- izolator wsporczy, 2 – komora gaszeniowa, 

3 – kondensator, 4 – napęd hydrauliczno-sprężarkowy, 5 – przekładnik prądowy [2 s. 375] 

a) 

b) 

c) 
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Wyłączniki próżniowe 
 W wyłącznikach próżniowych łuk jest przerwany w próżni o podciśnieniu 10-5 do 10-3 Pa, 
przy takim podciśnieniu wytrzymałość elektryczna próżni wynosi ok. 100 kV/mm. 
Odpowiednia konstrukcja komory gaszeniowej umożliwia przemieszczanie się styku 
ruchomego bez zmiany podciśnienia. Rys. 16 przedstawia komorę gaszenia łuku wyłącznika 
próżniowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 16.  Komora gaszeniowa łącznika próżniowego: 1 – styk stały, 2 – obudowa szklana, 3 – łuk, 4 – ekran 

kondensacyjny, 5 – styk ruchomy, 6 – mieszek stalowy, 7 – próżnia [5 s. 175] 
 

Sprężysty mieszek zapewnia poprawne wykonanie 60 000 do 200 000 cykli łączeniowych 
bez uszkodzenia wyłącznika (rys. 16). Docisk styku jest wywołany przez ciśnienie 
atmosferyczne, a rozłączanie przez napęd elektromagnesu. 

W czasie rozchodzenia się styków wyłącznika w chwili przejścia prądu przez zero 
zachodzi intensywna dejonizacja przestrzeni łukowej i zgaszenie łuku. Dzięki panującej próżni 
proces ten przebiega bardzo szybko po czasie ok.10 µs i przejściu prądu przez zero próżnia 
odzyskuje swoją bardzo dużą wytrzymałość elektryczną. Przerwa między stykami w stanie 
otwarcia wynosi 4mm przy prądzie wyłączalnym 1000 A i napięciu znamionowym 10 kV. 
Wyłączniki próżniowe stosowane są na średnie napięcia maksymalnie do 30 kV. Na rys. 17 
przedstawiono wygląd wyłącznika próżniowego.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 17. Wyłącznik próżniowy: 1 – komora gaszeniowa próżniowa [2 s. 370] 

 
Odłączniki  
 Odłączniki służą do zmykania i otwierania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym 
oraz do stwarzania bezpiecznej i widocznej przerwy izolacyjnej. Przerwa ta powinna 
uniemożliwić przeskok napięcia będącego przed odłącznikiem. Pojawienie się przepięcia 
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powinno spowodować przeskok na izolatorze wsporczym, a nie przebicie przerwy powietrznej 
między stykami otwartego odłącznika. 
 Mimo, iż odłącznik ze względu na brak w nim urządzeń służących do gaszenia łuku, nie 
może przerywać obwodów obciążonych, istnieją pewne możliwości wyłączania nim prądów 
które dotyczą:  
− niewielkich transformatorów obciążonych o mocy 30 kVA przy napięciu 30 kV, 
− transformatorów w stanie jałowym o mocy 1000 kVA przy napięciu 30 kV, 
− linii napowietrznych i kablowych w stanie jałowym (napowietrznych o długości ≤ 10 km 

i napięciu ≤ 40 kV, kablowych o długości ≤ 5 km i napięciu ≤ 10 kV), 
− przekładników napięciowych,  
− ładowania szyn zbiorczych i przyłączonych do nich urządzeń (nie odbiorczych).  
 Konstrukcja odłącznika w porównaniu z wyłącznikiem jest prosta. Do podstawy 
są przymocowane izolatory wsporcze, podtrzymujące tor prądowy z zestykami i zaciskami 
przyłączowymi. Napęd na styki ruchome przenoszą izolatory napędowe, są to osobne izolatory 
albo jeżeli wystarcza obrót wokół własnej osi rolę tę pełnią izolatory wsporcze. Odłączniki są 
zamykane i otwierane napędem ręcznym dźwigniowym, elektrycznym lub pneumatycznym. 
Mogą być wyposażone w noże uziemiające górne i dolne. 
 Stosowanie odłączników umożliwia znaczne oszczędniejsze budowanie stacji i rozdzielni 
wysokiego napięcia. W rozdzielniach dwusystemowych (dwa równoległe systemy szyn 
zbiorczych) odłączniki umożliwiają wykonanie czynności łączeniowych przy zastosowaniu 
jednego wyłącznika zamiast dwóch. W stacjach transformatorowych ze średniego napięcia na 
niskie napięcie odłączniki umożliwiają zastąpienie wyłączników wysokiego napięcia 
wyłącznikami niskiego napięcia. Aby można było przystąpić do prac konserwacyjnych przy 
transformatorze, należy wyłącznikiem po stronie niskiego napięcia wyłączyć odbiory 
a następnie odłącznikiem po stronie wysokiego napięcia pozbawić transformator napięcia 
i stworzyć widoczna przerwę izolacyjną.  

Odłączniki pod względem przeznaczenia i konstrukcji dzielimy na wnętrzowe (do 30 kV) 
i napowietrzne oraz na jednobiegunowe i trójbiegunowe. Ponadto odłączniki dzielimy na: 
− nożowe (sieczne), 
− poziomoobrotowe, 
− pionowe.  
 Odłączniki nożowe składają się z podstawy, izolatorów wsporczych, styków 
nieruchomych, styków ruchomych nożowych, cięgna izolacyjnego i wału napędowego. Styki 
nożowe posiadają adynamiczną konstrukcję czyli dwa równolegle sprzężone ze sobą noże 
stykowe. Siła przyciągająca obie równoległe części noża zapobiega otwieraniu się odłącznika 
nawet przy dużych prądach zwarciowych.  
 Odłączniki nożowe wykonuje się najczęściej jako napowietrzne stacyjne i słupowe 
maksymalnie na napięcie robocze do 30 kV. Ze względu na warunki atmosferyczne stosuje się 
izolatory o wydatnych kloszach a styki zabezpiecza się przed oblodzeniem. Rys. 18 
przedstawia odłącznik nożowy zamontowany na konstrukcji słupa.  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 27 

2 

3 

4 

5 6 1 1 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 18.  Odłącznik nożowy stacyjny: 1 – przegrody izolacyjne, 2 – noże, 3 – wał 

napędowy, 4 – cięgno [1 s. 245] 
 
 Odłączniki poziomoobrotowe stosowane są na wyższe napięcia 110 kV i 220 kV jako 
jedno- lub dwuprzerwowe w wykonaniu napowietrznym. W tych odłącznikach ruch noża 
odbywa się w płaszczyźnie poziomej. Mogą być dwu- lub trójkolumnowe w zależności czy jest 
stosowany w układzie jedno- lub dwuprzerwowym. Każdy biegun takich odłączników stanowi 
najczęściej odrębną całość i może być montowany w układzie szeregowym lub równoległym. 
Poszczególne bieguny są łączone między sobą cięgnami i wałami napędowymi. Odłącznik 
otwiera się zamyka przez obrót kolumny izolatorowej środkowej (odłączniki dwuprzerwowe) 
lub obu kolumn (odłączniki jednoprzerwowe). Do każdej głowicy kolumny jest przymocowany 
metalowy drążek zakończony stykiem. Zestyki mają budowę umożliwiającą kruszenie 
osadzającego się na nich lodu. Napęd odłączników poziomoobrotowych może być ręczny za 
pomocą drążków izolacyjnych ewentualnie dźwigni lub pneumatyczny. Na rys. 19 
przedstawiono budowę odłącznika poziomoobrotowego.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 19.  Odłącznik poziomo obrotowy jednoprzerwowy: 1 – noże odłącznika, 2 – izolator wsporczy,  

3 – podstawa, 4 – stopa izolacyjna, 5 – zacisk przyłączeniowy, 6 – osłona zestyku, 7 – cięgno 
rurowe [6 s. 488] 

 
 Odłączniki pionowe spotykane są w rozdzielniach napowietrznych najwyższych napięć 
400 kV i wyższych. Wykonywane jako jednobiegunowe gdzie styk ruchomy porusza się 
w płaszczyźnie pionowej za pomocą pantografowego układu dźwigni. Styk nieruchomy 
zawieszony na przewodach nad odłącznikiem, przy zamykaniu odłącznika jest zgarniany 
chwytakami styku ruchomego. Rys. 20 przedstawia budowę odłącznika pionowego 
pantografowego.  
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Rys. 20.  Odłącznik pionowy pantografowy : a) widok w stacji napowietrznej, b)styki : 1 – styk nieruchomy,  

2 – styk ruchomy, 3 – pantografowe ramię styku ruchomego, 4 – pierścienie sterujące rozkładem 
potencjału [2 s. 363] 

 
Rozłączniki  
 Rozłącznik jest łącznikiem służącym do przerywania prądów roboczych przeciążeniowych 
o wartości nie przekraczającej 10-krotnej wartości znamionowego prądu ciągłego. Rozłączniki 
wypełniają lukę między odłącznikami a wyłącznikami. Stosuje się je głównie w miejscach sieci 
gdzie jest wymagana niewielka zdolność łączeniowa i możliwości wyłączników byłyby w 
niewielkim stopniu wykorzystywane. W obwodzie z rozłącznikiem jest potrzebne 
zabezpieczenie zwarciowe, którym jest bezpiecznik topikowy rys. 21. Zakres stosowania 
rozłączników uzależniony jest od wkładek topikowych bezpieczników i wynosi maksymalnie 
30 kV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 21.  Budowa rozłącznika nożowego z bezpiecznikami: 1 – komora gasząca, 2 – noże, 3 – styki opalne,  

4 – wał napędowy, 5 – cięgno izolacyjne, 6 – zamek, 7 – wkładka bezpiecznikowa [1 s. 245]  
  
 Rozłącznik bezpiecznikowy jest tak zbudowany, że otwiera się po zadziałaniu chociażby 
jednej wkładki bezpiecznikowej. Wybijak wkładki, pełniący funkcję wskaźnika zadziałania 
o silnej sprężynie, zwalnia zapadkę zamka. Zasilanie obwodu, w którym nastąpiła przerwa 
w jednej fazie albo w dwóch fazach, zostanie przerwane.  

a) b) 
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 Ze względu na miejsce instalowania rozróżnia się rozłączniki wnętrzowe i napowietrzne. 
Prawie wszystkie rozłączniki pełnią jednocześnie funkcję łączników izolacyjnych, stwarzając 
widoczną przerwę izolacyjną. Załączenia i wyłączenia rozłączników świadomie dokonuje 
obsługa za pośrednictwem napędów ręcznych lub elektrycznych – silnikowych. Wykonanie 
napędu rozłącznika wiąże się ściśle ze sposobem gaszenia łuku elektrycznego. Z uwagi 
na sposób gaszenia łuku elektrycznego spotyka się następujące rozłączniki: 
− powietrzne samosprężne, w których w chwili otwierania się styków podmuch powietrza 

gasi łuk, 
− gazowydmuchowe, w których łuk elektryczny powoduje wydzielanie dużych ilości gazu 

w komorze wykonanej ze specjalnego materiału, który ułatwia gaszenie łuku, 
− próżniowe, 
− z medium (gaszącym gazem SF6).  
 Najbardziej rozpowszechnione są rozłączniki z komorami gazowydmuchowymi oraz 
powietrzne samosprężne. Na rys. 22 przedstawiono zasadę działania rozłącznika 
pneumatycznego samosprężnego.  
 Przy otwieraniu łuk elektryczny jest wydłużony, w miarę jak styk ruchomy oddala się 
od styku nie ruchomego, ale to nie wystarcza do zgaszenia łuku. Styk ruchomy przesuwa 
połączony z nim tłok, który spręża powietrze w komorze cylindra. Przez kanał styku 
ruchomego sprężone powietrze jest wydmuchiwane u końca kolumny łukowej.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Rys. 22.  Zasada działania rozłącznika pneumatycznego samosprężnego, 1 – styk nieruchomy, 2 – styk 

ruchomy rurowy, 3 – połączenie zacisku ze stykiem ruchomym, 5 – komora sprężarkowa [1 s. 245]  
 
Napędy łączników stosowanych w stacjach elektroenergetycznych  
 W rozdzielniach wnętrzowych odłączniki na ogół mają napęd ręczny, za pomocą układów 
dźwigni, podobnie jak w odłącznikach i rozłącznikach niskiego napięcia. Z tą jednak różnicą, 
że w łącznikach wysokonapięciowych dźwignia napędów jest umieszczona z dala od układu 
zestykowego. 
 W rozdzielniach napowietrznych najwyższego napięcia wyposażonych w instalację 
sprężonego powietrza odłączniki mają napęd pneumatyczny. Po otwarciu zdalnie sterowanego 
zaworu, sprężone powietrze przedostaje się do siłownika pneumatycznego i porusza tłok 
połączony ze stykiem ruchomym odłącznika.  
 Napędy wyłączników w zależności od wysokości napięcia można podzielić na: 
− ręczny dźwigniowy, 
− mechaniczny (elektryczny, pneumatyczny lub sprężynowy). 
 Napęd ręczny dopuszczalny jest dla wyłączników na napięcie do 30 kV i o mocy 
wyłączalnej nie większej niż 200 MVA.  
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 Napęd mechaniczny jest zazwyczaj sterowany zdalnie. Stosuje się go, gdy występuje duży 
prąd wyłączalny i duża moc zwarciowa. Wymaga się w tedy dużej prędkości załączania 
i wyłączania. Każdy napęd mechaniczny powinien być wyposażony w rezerwowy napęd 
ręczny. Napęd elektryczny to zazwyczaj napęd silnikowy stosowany głównie do otwierania 
styków wyłączników olejowych oraz próżniowych. Napęd silnikniowy pozwala na zdalne 
załączanie i wyłączanie za pomocą sterownika lub przycisku oraz wyłączanie samoczynne 
w wyniku zadziałania zabezpieczenia przekaźnikowego.  
 Napęd pneumatyczny stosowany jest powszechnie do załączania i wyłączania 
wyłączników powietrznych pneumatycznych lub odłączników. Stosowanie napędu jest zdalne 
przez oddziaływanie na elektrozawór otwierający sprężone powietrze do wyłącznika. Zależnie 
od rodzaju napędzanego urządzenia stosuje się następujące ciśnienie robocze:  
− do napędu wyłączników powietrznych pneumatycznych 10÷21 atm, 
− do napędu odłączników pneumatycznych 4,5÷21 atm. 
 Podczas wyłączania i załączania wyłączniki powietrzne zużywają orientacyjnie 18÷100 
litrów powietrza – jedno załączenie i 180÷500 litrów powietrza – jedno wyłączenie. Odłączniki 
na jedno załączenie lub wyłączenie 2÷30 litrów powietrza.  
 
Bezpieczniki wielkiej mocy  
 W obwodach średniego i wysokiego napięcia bezpieczniki służą do zabezpieczenia 
urządzeń przed skutkami zwarć i przeciążeń. Bezpiecznik wielkiej mocy składa się z podstawy 
bezpiecznikowej i wkładki topikowej. Bezpiecznik wnętrzowy wysokiego napięcia przedstawia 
rys. 23. 
 
  
 
 
 
 

Rys. 23. Bezpiecznik wysokonapięciowy wielkiej mocy [1 s. 259] 
 
 Wyróżnia się dwa rodzaje bezpieczników wysokiego napięcia: 
− bezpieczniki ograniczające, 
− bezpieczniki gazowydmuchowe. 
 Bezpieczniki ograniczające stanowią podstawową grupę bezpieczników wysokiego 
napięcia. Wkładki ograniczające są zabudowane z rur porcelanowych zamkniętych 
obustronnie, szczelnie denkami metalowymi. Wewnątrz znajdują się ceramiczne wsporniki 
o przekroju gwiazdy sześcioramiennej. Na wspornikach tych są nawinięte śrubowo srebrne 
profilowane druty topikowe – od jednego do kilkunastu, w zależności od prądu 
znamionowego wkładki. Wewnątrz wspornika jest często umieszczony topik sprężynowego 
wskaźnika zadziałania, który może współpracować z rozłącznikiem dając impuls 
na wyłączenie. Całe wnętrze rury izolacyjnej jest wypełnione piaskiem kwarcowym 
ułatwiającym zgaszenie łuku.  
 Odmianą bezpiecznika ograniczającego jest bezpiecznik przekładnikowy, który służy 
do zabezpieczania urządzeń rozdzielczych przed skutkami zwarć w przekładnikach 
napięciowych. Ze względu na mały pobór prądu przez przekładnik napięciowy nie służą one do 
zabezpieczania przed przeciążeniami. Wkładki topikowe tych bezpieczników mają bardzo małe 
wartości, często mniejsze niż 1 A. Niemożliwe zatem staje się wyprodukowanie topika 
działającego selektywnie na tak niewielki prąd. Rys. 24 przedstawia bezpiecznik 
przekładnikowy. 
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Rys. 24. Bezpiecznik przekładnikowy wnętrzowy [1 s.259] 

 
 Bezpieczniki montowane na zewnątrz mają inną budowę i sposób gaszenia łuku 
elektrycznego. Są to bezpieczniki gazowydmuchowe, które działają na zasadzie podobnej jak 
wyłączniki samogazujące. Pod wpływem łuku z materiału otaczającego komorę gaszącą 
wydobywa się gaz, który uchodząc na zewnątrz gasi łuk. Drut topikowy jest naciągany przez 
sprężynę. Po jego przepaleniu sprężyna powoduje wysuwanie się elektrody z tulei i wydłużenie 
łuku. Przy przerwaniu niewielkich prądów gaszenie łuku następuje w osłonie gazującej topiku, 
gaszenie dużych prądów odbywa się w komorze gaszącej wykonanej również z materiału 
gazującego. Zaletą tych bezpieczników jest możliwość regeneracji wkładki przez wymianę 
styku topiku i osłony. Przy stosowaniu bezpieczników gazowydmuchowych należy zwrócić 
uwagę, aby w strefie wydmuchu gazów nie znajdowały się części będące pod napięciem lub 
uziemione.  
 Wkładka bezpiecznikowa jest umieszczana na dwóch izolatorach wsporczych 
napowietrznych, ustawionych względem siebie pod katem 45°. Podczas gaszenia łuku wkładka 
wysuwa się ze styku górnego i opada, tworzą widoczną przerwę izolacyjną. Rys. 25 
przedstawia bezpiecznik gazowydmuchowy.  
 

a) b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 25.  Wkładka bezpiecznika gazowydmuchowego wysokiego napięcia: a) wygląd zewnętrzny, 

b) przekrój:1 – komora gasząca z materiału gazującego, 2 – rura izolacyjna, 3 – daszek, 4 – styk,  
5 – sprężyna, 6 – topik, 7 – osłona gazująca topiku, 8 – styk topiku, 9 – elektroda linkowa, 10 – rura 
przewodząca [1 s. 260] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 32 

4.3.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie zadania pełni w obwodach stacji wyłącznik? 
2. Jakie rodzaje wyłączników stosuje się w obwodach stacji elektroenergetycznej? 
3. Czym charakteryzują się wyłączniki pod względem konstrukcyjnym, gaszenia łuku 

elektrycznego oraz zakresu stosowania w stacjach elektroenergetycznych?  
4. Jakie zadania pełni w obwodach stacji odłącznik? 
5. Jakie rodzaje odłączników stosuje się w obwodach stacji elektroenergetycznej? 
6. Czym charakteryzują się odłączniki pod względem konstrukcyjnym oraz zakresu 

stosowania w stacjach elektroenergetycznych?  
7. Jakie zadania pełni w obwodach stacji rozłącznik? 
 
4.3.3. Ćwiczenia   
 
Ćwiczenie 1  

Określ typ wyłącznika zamontowanego w stacji elektroenergetycznej.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami wyłączników zamontowanych w stacjach 
elektroenergetycznych,  

2) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania właściwych nazw poszczególnym 
wyłącznikom, 

3) uzasadnić wybór, 
4) nadać właściwe nazwy wyłącznikom stacji, 
5) przykleić taśmą samoprzylepną nazwy do modeli przedstawiające rozdzielnie 

z zamontowanym wyłącznikami. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia, foldery, katalogi wyglądu zewnętrznego wyłączników zamontowanych w stacjach 

elektroenergetycznych (z podpisami nazw), 
− charakterystyka budowy i zastosowania różnych typów wyłączników 

wysokonapięciowych zamieszczone w katalogach i folderach, 
− modele i eksponaty wyłączników lub stacji elektroenergetycznych z zamontowanymi 

wyłącznikami, 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami wyłączników stacyjnych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2 
 Określ typ odłącznika zamontowanego w stacji elektroenergetycznej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu zewnętrznego odłączników zamontowanych w stacjach 
elektroenergetycznych,  
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2) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania właściwych nazw poszczególnych 
odłącznikom, 

3) uzasadnić wybór, 
4) nadać właściwe nazwy odłącznikom stacji, 
5) przykleić taśmą samoprzylepną nazwy i pełnione funkcje odłączników do modeli 

przedstawiających rozdzielnie z zamontowanym odłącznikami, 
6) zaprezentować efekty pracy. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia, foldery, katalogi wyglądu zewnętrznego odłączników zamontowanych w stacjach 

elektroenergetycznych (z podpisami nazw), 
− charakterystyka budowy i zastosowaniem różnych typów odłączników 

wysokonapięciowych zamieszczone w katalogach i folderach, 
− modele i eksponaty odłączników lub modele stacji elektroenergetycznych 

z zamontowanymi odłącznikami, 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami odłączników, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 3 
 Określ funkcję urządzenia wysokonapięciowego zamontowanego w stacji 
elektroenergetycznej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu zewnętrznego wysokonapięciowych urządzeń 
zamontowanych w stacjach elektroenergetycznych, 

2) zapoznać się z opisem funkcji i zastosowaniem stacyjnych urządzeń wysokonapięciowych,  
3) przyporządkować właściwe nazwy i funkcje poszczególnym urządzeniom będącym 

wyposażeniem stacji elektroenergetycznej, 
4) uzasadnić wybór, 
5) nadać właściwe nazwy i funkcje poszczególnym urządzeniom stacji, 
6) zaprezentować efekty pracy. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia, foldery, katalogi wyglądu zewnętrznego wysokonapięciowych urządzeń 

zamontowanych w stacjach elektroenergetycznych (z podpisami nazw), 
− charakterystyka funkcji i zastosowaniem stacyjnych urządzeń wysokonapięciowych 

zamieszczone w katalogach i folderach, 
− modele stacji elektroenergetycznych (nie zawierających nazw i oznaczeń poszczególnych 

elementów), 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami wyposażenia stacji, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
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4.3.4 Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić i rozpoznać typ wyłącznika zamontowanego w rozdzielni stacji 

elektroenergetycznej?   

2) określić i rozpoznać typ odłącznika zamontowanego w rozdzielni stacji 
elektroenergetycznej?   

3) określić i rozpoznać typ rozłącznika zamontowanego w rozdzielni stacji 
elektroenergetycznej?   

4) określić nazwę i funkcję urządzeń i aparatów wysokonapięciowego 
zmontowanego w stacji elektroenergetycznej?   

5) opisać wysokonapięciowe urządzenia rozdzielcze?   
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c) a) b) d) 

4.4. Elementy wysokonapięciowych urządzeń stacyjnych 
 
4.4.1. Materiał nauczania  
 
Szyny w rozdzielniach wnętrzowych  
 W rozdzielniach wnętrzowych w celu wykonania głównych przewodów prądowych tzw. 
szyn zbiorczych i dla wykonania połączeń elektrycznych między aparatami stosuję przewody 
szynowe sztywne. Wyróżnia się następujące kształty przewodów szynowych: 
 Płaskie jednopasmowe, a przy większych prądach roboczych i zwarciowych dwu lub 
trójpasmowe; 
 Ceownikowe i dwuteownikowe lub podobne złożone profile, przy największych prądach 
roboczych i zwarciowych; 
 Okrągłe stosowane wyjątkowo, ze względu na kłopotliwe połączenia zaciskami 
stożkowymi; 
 Rurowe stosowane przy najwyższym napięciu, dla wyeliminowania zjawiska ulotu. 
Rys. 26 przedstawia kształty szyn stosowanych w rozdzielniach wnętrzowych stacji 
elektroenergetycznych. 

 
 
 
 
 

 
Rys. 26. Odmiany szyn sztywnych : a) płaska jednopasmowa, b) ceownikowa, c) okrągła, d) rurowa [2 s. 355] 

 
 Szyny sztywne wykonuje się głównie z aluminium lub aldreju (stop lekki aluminium 
z miedzią, magnezem, krzemem, niklem – dobre własności mechaniczne, elektryczne, duża 
odporność na korozję), ponieważ przy dużych przekrojach żyły aluminiowe są dwa razy 
większe ale o połowę lżejsze od miedzianych.  

Podczas wykonywania długich głównych torów prądowych rozdzielni (szyn zbiorczych) 
oraz odgałęzień szyny trzeba łączyć. Ponieważ szyny płaskie są najczęściej stosowane do 
wykonywania szyn zbiorczych, to na ich przykładzie można przedstawić sposoby łączenia. 
Łączenie może być wykonana jako:  
− nierozłączne spawanie szyn, 
− rozłączne łączone śrubami. 
 Najczęściej stosuje się połączenia rozłączalne śrubowe na zakładkę, ponieważ na drodze 
przepływu prądu uzyskuje się mniej powierzchni stycznych oraz śrub w stosunku do 
połączenia z nakładkami.  

W rozdzielnicach szyny sztywne układa się głownie jako gołe (nieizolowane) szyny 
na izolatorach. Na całej długości, poza miejscami połączeń, maluje się je, co polepsza warunki 
chłodzie i chroni przed korozją. Ułatwia też rozróżnianie faz lub biegunów, jeśli są one 
pomalowane różnymi barwami. W urządzeniach prądu przemiennego trójfazowego od dawna 
stosowano następujące barwy: 

faza L1    – barwa żółta, 
faza L2    – barwa zielona, 
faza L3    – barwa fioletowa, 
szyny neutralnych N – jasnoniebieska. 
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Najnowsze przepisy międzynarodowe IEC i europejskie EN rezygnują z wyróżnia szyn 
fazowych barwami. Każda z nich powinna być jednobarwna, barwa może być dowolna, byle 
nie jasnoniebieska. Jeśli układ ma szynę neutralną to zaleca się barwę czarną.  
 
Szyny w rozdzielniach napowietrznych  
 W rozdzielniach napowietrznych najwyższego napięcia stosuje się szyny giętkie z linek 
używanych do budowy linii napowietrznych typu AFL. Zawiesza się je, jak przewody linii 
napowietrznych, a odgałęzienia od szyn zbiorczych i połączenia z aparatami wykonuje się 
za pomocą zacisków zaprasowanych.  
 
Izolatory w rozdzielniach wnętrzowych  

Instalowane w budynkach, nie są narażone na zmienne warunki atmosferyczne ani na 
zanieczyszczenia atmosfery w takim stopniu jak izolatory napowietrzne. Mają zatem prostszą 
budowę bez większych rozmiarów kloszy i mogą być instalowane w dowolnym położeniu. 
Wykonane z porcelany a dla niższych napięć z tworzyw sztucznych – żywicy epoksydowej. 
W stacjach elektroenergetycznych wnętrzowych spotyka się izolatory stacyjne wsporcze 
i przepustowe. 

Izolatory wsporcze służą do mocowania elektrycznych przewodów szynowych – prętów, 
rur, płaskowników jak i przewodów giętkich. Nowsze izolatory wsporcze są pełnopniowe czyli 
nie posiadają pustych wnęk i przegroda porcelanowa ma taka grubość by była nieprzebijalna. 
Przewody szynowe do izolatora mocuje się za pomocą okucia za pośrednictwem nasadki 
szynowej która dobrana jest do kształtu i przekroju szyny. Izolator do podłoża montuje się za 
pomocą stopki. Rys. 27 przedstawia budowę izolatora wsporczego stosowanego w stacjach 
elektroenergetycznych oraz nasadki szynowe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 27.  Elementy stacji elektroenergetycznej : a) izolator wsporczy wnętrzowy pełnopniowy, b) nasadki do 

szyn okrągłych i płaskich: 1 – kołpak zewnętrzny, 2 – przegroda, 3 – wnęka, 4 – stopa zewnętrzna, 
5 – żebro [5 s. 202] 

 
Izolatory wsporcze nie przenoszą w normalnych warunkach znacznych sił ale podczas 

wystąpienia zwarcia i przepływu prądu zwarciowego narażone są na duże siły 
elektrodynamiczne.  

Oprócz izolatorów stacyjnych wsporczych szczególnie w stacjach wnętrzowych, 
są potrzebne izolatory stacyjne przepustowe. Umożliwiają one przeprowadzenie przewodów 
szynowych przez ścianę, płytę lub obudowę. Rys. 28 przedstawia izolator przepustowy. 

 
 
 
 

 
 
 

Rys. 28. Izolator przepustowy wnętrzowy [2 s. 359] 

a) b) 
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b) a) 

Ponadto izolatory te stanowią element aparatów elektrycznych występujących 
w transformatorach i wyłącznikach. Izolator przepustowy we wnętrzu porcelany posiada szynę 
do przewodzenia prądu i mocowany jest za pomocą kołnierza.  
 
Izolatory w rozdzielniach napowietrznych  
 Do zawieszania na znacznej wysokości szyn giętkich stosuje się izolatory liniowe wiszące. 
Zawieszane najczęściej na konstrukcjach metalowych zwanych bramami, które prowadzą 
główne tory prądowe bezpośrednio ze słupów linii napowietrznych. Na mniejszych 
wysokościach do podtrzymywania szyn giętkich i szyn rurowych stosuje się izolatory liniowe 
wsporcze napowietrzne. Ze względu na zanieczyszczenia atmosferyczne mają szerokie klosze 
zapewniające wymaganą wytrzymałość dielektryczną w czasie deszczu. Mocowane w pozycji 
pionowej. Zależnie do napięcia znamionowego izolatory wsporcze mają postać pojedynczej 
kształtki porcelanowej z okuciami, bądź słupa izolatorów utworzonego przez połączenie 
śrubami kilku mniejszych izolatorów.  
 Do wprowadzenia szyn z zewnętrz budynku do rozdzielni wnętrzowej służą izolatory 
przepustowe napowietrzno-wnętrzowe. Kołnierz mocujący dzieli taki izolator na dwie części: 
napowietrzną (wydatne klosze) i wnętrzowe (łagodne użebrowanie). Na rys. 29 przedstawiono 
izolatory przepustowy napowietrzno – wnętrzowy i wsporczy.  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 29.  Izolatory: a) przepustowy napowietrzno-wnętrzowy, b) wsporczy: 1 – kołnierz, 3 – kołpak , 4 – część 
napowietrzna, 5 – część wnętrzowa, 6 – swożeń, 7 – pień [5 s. 202] 

 

4.4.2. Pytania sprawdzające       
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Z jakich elementów składa się wysokonapięciowe urządzenie stacyjne? 
2. Czym charakteryzują się przewody szynowe rozdzielni wnętrzowych i napowietrznych? 
3. Jakie są barwy szyn dla poszczególnych faz układu zasilania?  
4. Jakie izolatory stosowane są w stacjach jako elementy wysokonapięciowych urządzeń 

stacyjnych? 
5. Czym charakteryzują się izolatory stosowane w rozdzielnicach wnętrzowych 

i napowietrznych? 
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4.4.3. Ćwiczenia   
 
Ćwiczenie 1 
 Wybierz przewody szynowe do wykonania szyn zbiorczych w rozdzielniach 
napowietrznych i wnętrzowych stacji elektroenergetycznych.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu przewodów szynowych stosowanych do wykonania 
szyn zbiorczych rozdzielni,  

2) zapoznać się z próbkami szynoprzewodów, 
3) dokonać właściwego wyboru przewodów do wykonania szyn zbiorczych rozdzielni 

napowietrznych i wnętrzowych, 
4) uzasadnić wybór, 
5) wybrać właściwe szynoprzewody do wykonania szyn zbiorczych w rozdzielniach. 
  

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów przewodów szynowych (z symbolami i opisem 

zastosowania), 
− zdjęcia z katalogów i folderów przedstawiające szyny zbiorcze w rozdzielniach 

wnętrzowych i napowietrznych,  
− próbki przedstawiające szynoprzewody (bez symboli), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2           
 Wybierz izolatory przeznaczone do eksploatacji w stacji elektroenergetycznej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu izolatorów stosowanych w rozdzielniach,  
2) zapoznać się z eksponatami izolatorów, 
3) dyskutować w grupie na temat właściwego wyboru izolatorów stosowanych 

w rozdzielnicach napowietrznych i wnętrzowych, 
4) uzasadnić wybór, 
5) wybrać właściwe izolatory stosowane w rozdzielniach. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów izolatorów stacyjnych (z symbolami i opisem 

zastosowania), 
− różne typy izolatorów stosowanych w elektroenergetyce, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
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Ćwiczenie 3          
Wybierz izolatory stosowane w rozdzielniach napowietrznych i wnętrzowych stacji 

elektroenergetycznych.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu izolatorów stosowanych w rozdzielniach,  
2) zapoznać się z eksponatami izolatorów, 
3) dokonać właściwego wyboru izolatorów stosowanych w rozdzielniach napowietrznych 

i wnętrzowych, 
4) uzasadnić wybór, 
5) wybrać właściwe szynoprzewody do wykonania szyn zbiorczych w rozdzielniach. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów izolatorów (z symbolami i opisem zastosowania), 
− zdjęcia z katalogów i folderów przedstawiające izolatory w rozdzielniach wnętrzowych 

i napowietrznych,  
− eksponaty izolatorów (bez opisu), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
4.4.4 Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić i rozpoznać szynoprzewody stosowane w rozdzielniach 

napowietrznych?    

2) określić i rozpoznać szynoprzewody stosowane w rozdzielniach 
wnętrzowych?   

3) określić i rozpoznać izolatory stosowane w rozdzielniach 
napowietrznych?   

4) określić i rozpoznać izolatory stosowane w rozdzielniach wnętrzowych?   
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4.5. Obwody główne i pomocnicze stacji elektroenergetycznych 
 

4.5.1. Materiał nauczania  
 
W stacjach elektroenergetycznych rozróżniamy obwody główne zwykle 

wysokonapięciowe, stanowiące drogę przepływu energii elektrycznej od źródła zasilania 
do odbiornika oraz obwody pomocnicze zazwyczaj niskonapięciowe, zwane również 
wtórnymi, obejmującymi m.in. układy pomiarowe i przekaźnikowe.  

Elementy obwodu głównego i obwodów pomocniczych wchodzą w skład pola 
rozdzielnicy. Rozdzielnica składa się z określonej liczby pól które przeznaczone są do 
spełniania funkcji związanych z obsługą:  
− transformatora ( pole transformatorowe), 
− linii (pole liniowe), 
− łączenia szyn zbiorczych (pole łącznika szyn – sprzęgło systemowe i sekcyjne), 
− silnika (pole silnikowe), 
− pomiarów (pole pomiarowe), 
− odgromników przeciwprzepięciowych (pole ochrony odgromowej). 
   
Obwody główne stacji elektroenergetycznej 
 Obwody główne składają się najczęściej z podstawowych urządzeń stacji: 
− szyn zbiorczych, 
− wyłączników, 
− rozłączników, 
− odłączników, 
− bezpieczników, 
− izolatorów, 
− transformatorów.  

Obwody główne przedstawia się za pośrednictwem układu połączeń rozdzielni 
napowietrznych lub wnętrzowych. Są to schematy ideowe, na podstawie których można 
określić układ połączeń rozdzielnicy ich pola oraz ilość i rodzaj zamontowanych urządzeń 
stacyjnych. Schematy ideowe zawierają symbole szyn zbiorczych oraz łączników. W praktyce 
występuje kilka zasadniczych grup układów połączeń rozdzielni: 
− pojedynczy system szyn zbiorczych, 
− podwójny system szyn zbiorczych, 
− wielokrotny system szyn zbiorczych  
− układ blokowy, 
− układy mostkowe, 
− układy wielobokowe. 

Pojedynczy system szyn zbiorczych charakteryzuje się stosunkowo niewielką pewnością 
zasilania. Każde uszkodzenia szyn zbiorczych lub któregokolwiek elementu pola zasilającego 
(linii lub transformatora przyłączonego do tego pola) powoduje wyłączenie zasilania i przerwę 
w dostawie energii do wszystkich odbiorców przyłączonych do szyn. Z tego względu stosuje 
się sekcjonowanie szyn zbiorczych. Podzielenie szyn zbiorczych wzdłuż na dwie części zwane 
sekcjami daje znacznie większe możliwości manipulacji, lecz wymaga zasilania rozdzielnicy 
dwiema liniami lub z dwóch transformatorów. Awaria w jednym polu zasilającego nie eliminuje 
pracy całej rozdzielnicy. Rozdzielnica zasilana jest z drugiego pola zasilającego przy 
zamkniętym wyłączniku sekcyjnym tzw. sprzęgło podłużne. Zwarcie lub remont na jednej 
sekcji szyn zbiorczych umożliwia normalną pracę drugiej sekcji przy otwartym sprzęgle.  
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Jeżeli z pojedynczego systemu szyn zbiorczych zasila się szczególnie ważne z punktu 
widzenia ciągłości pracy odbiory, to można wykonać połączenia obejściowe. Umożliwiają one 
ciągłość zasilania w czasie awarii lub planowego remontu wyłącznika zasilającego ten odbiór. 

Układy o pojedynczym systemie szyn zbiorczych są stosowane głównie na niskim 
napięciu, lecz spotyka się je również dość często w sieciach średnich napięć oraz stosunkowo 
rzadko w sieciach 110 kV do zasilania odbiorców mniej ważnych z punktu widzenia ciągłości 
dostawy energii elektrycznej. Rys. 30 przedstawia przykłady rozdzielni z pojedynczym 
systemem szyn zbiorczych. Umożliwia to obustronnie wykorzystanie pól rozdzielczych i daje 
oszczędności w powierzchni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rys. 30.  Układy rozdzielni o pojedynczym systemie szyn zbiorczych: a) szyny niesekcjonowane, b) szyny 

sekcjonowane  
 
 Podwójny system szyn zbiorczych stosowany jest wtedy gdy wymagania niezawodności 
zasilania są wyższe. W czasie normalnej pracy odbiory są połączone na ogół do jednego 
systemu a drugi stanowi rezerwę. W celu rozdzielenia odbiorów na dwie niezależne grupy, 
stosuje się sekcjonowanie systemu głównego. W układach dwusystemowych istotną rolę 
odgrywają: sprzęgło systemowe – poprzeczne i sprzęgła sekcyjne – podłużne. Rys. 31 
przedstawia rozdzielnię o podwójnym systemie szyn zbiorczych.  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 31.  Układ rozdzielni o podwójnym systemie szyn zbiorczych: a) sekcjonowany, b) sprzęgła systemowo 

-sekcyjne, 1 – sprzęgło systemowe poprzeczne, 2 – sprzęgło sekcyjne (podłużne) [1 s.321] 
 

a) b) 

a) b) 
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a) b) c) 

Wyłącznik systemowy może: 
− przenosić obciążenie z jednego systemu na drugi, 
− łączyć oba systemy do pracy równoległej, 
− rezerwować wyłącznik w polu liniowym. 
 Sprzęgło systemowe i sprzęgła sekcyjne są kosztowne i zajmują wiele miejsca, 
tzn. 3 wyłączniki, 6 odłączników, 3 pola, zamiast nich stosuje się sprzęgło systemowo – 
sekcyjne zwierające 1 wyłącznik, 4 odłączniki, 2 pola.  
 Rozdzielnie pokazane na rys. 31 są wąskie ale bardzo długie. Ze względu na lokalizacje 
jest to pewna niedogodność. Z tego względu stosuje się odmianę układów dwusystemowych w 
których szyny drugiego systemu pokrywają się. Tego rodzaju układ zwany jest układem U, jest 
on przedstawiony na rys. 32.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 32. Rozdzielenia dwusystemowa U [1, s. 322] 

 
 Rozdzielnie dwusystemowe są stosowane najczęściej w sieciach 110 kV, lecz również 
w sieciach średnich i najwyższych napięć.  
 Na podobnej zasadzie jak układy o podwójnym systemie szyn zbiorczych są budowane 
układy o wielokrotnym systemie szyn zbiorczych. Są to w praktyce najwyżej trzy systemy, 
które występują w węzłowych stacjach oraz skomplikowanych rozdzielniach.  
 Układy blokowe (rys. 33a) są najprostszymi układami stosowanymi w sieciach wysokiego 
napięcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 33.  Układy: a) blokowy, b) Układ H pełny i trójwyłącznikowy, c) wielobokowy – kwadrat, 1 – linia,  

2 – pole liniowe, 3 – poprzeczka, 4 – pole transformatorowe, 5 – zwiernik, 6 – odłącznik [1, s.323] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 43 

 Są to układy bezszynowe w których nie ma rozdziału energii. Następuje on w dolnym 
uzwojeniu transformatora. Stosowane są układy blokowe składające się z transformatora – linii 
lub generatora – transformatora – linii. 
 Układy blokowe są z zasady wykorzystywane w sieciach o napięciu 110 kV i wyższym 
a więc tam, gdzie ograniczenia liczby wyłączników przynosi oszczędności.  
 Układami powszechnie stosowanymi, szczególnie w przemysłowych stacjach 110 kV, 
są układy mostkowe zwane układami H (rys. 33b). Składają się z dwu układów blokowych, 
które połączone są poprzeczką zastępującą szyny. Pełny układ H jest układem 
pięciowyłącznikowym z zamontowanymi wyłącznikami w obu polach liniowych 
i transformatorach oraz w poprzeczce łączącej pola. Najczęściej spotyka się uproszczony układ 
H, w którym jest stosowany tylko jeden wyłącznik w poprzeczce lub też trzy wyłączniki w 
poprzeczce i obu polach liniowych albo w poprzeczce i obu polach transformatorowych.  
 Układ trójwyłącznikowy pokazany na rys. 33b jest stosowany gdy stacja jest stacją 
końcową, gdyż uszkodzenie transformatora powoduje konieczność czasowej przerwy 
w przesyłaniu mocy w obwodzie linii – poprzeczka – linia. Natomiast uszkodzenie linii nie 
powoduje przerwy w pracy obu transformatorów. W stacji przelotowej, gdy jest konieczny 
ciągły przepływ mocy liniami, korzystniejszy jest układ z wyłącznikami w poprzeczce i obu 
polach transformatorowych, gdyż uszkodzenie transformatora nie wpływa na przesył mocy. 
 W sieciach najwyższych napięć 400 kV i wyższym, coraz częściej są stosowane układy 
wieloblokowe kwadrat lub sześciobok, które charakteryzują się dużą pewnością zasilania przy 
stosunkowo niewielkich kosztach. Rys. 33c. przedstawia układ wielobokowy. W układach 
tych, przy liczbie wyłączników odpowiadającej liczbie pól, każde pole ma dwa wyłączniki, 
a każdy wyłącznik obsługuje dwa pola. W ten sposób zapewnia się pewny i elastyczny układ 
zasilania.  
 
Obwody pomocnicze stacji elektroenergetycznej 
 Aby zapewnić prawidłową pracę stacji elektroenergetycznej i ciągłość dostaw energii, jest 
koniecznym zapewnienie niezawodności zasilania urządzeń pomocniczych i obwodów 
wtórnych stacji (obwody sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji). Wymienione urządzenia 
mogą być zasilane z obwodów pomocniczych prądu przemiennego i stałego. Obwody 
pomocnicze stanowią w stacji odpowiednik układu nerwowego w żywym organizmie. Obwody 
pomocnicze zbiegają się w nastawni stacji elektroenergetycznej.  
 Prądem przemiennym trójfazowym w stacji elektroenergetycznej są zasilane:  
− oświetlenie stacji, 
− ogrzewanie stacji, 
− prostowniki do zasilania obwodów prądu stałego i ładowania baterii akumulatorów, 
− sprężarki do aparatów o napędzie pneumatycznym, 
− napędy silnikowe łączników, 
− łączność, 
− inne urządzenia, jak wentylatory, warsztaty itp.  
 Obwody pomocnicze prądu przemiennego zasilane są zazwyczaj niskim napięciem 
co wiąże się z koniecznością instalowania specjalnych transformatorów i rozdzielnic potrzeb 
własnych. W stacjach transformatorowych niskiego napięcia zasilanie obwodów pomocniczych 
może odbywać się bezpośrednio z szyn rozdzielnic niskiego napięcia. W stacjach średniego 
napięcia jeden z zamontowanych transformatorów zasila obwody pomocnicze, natomiast stacje 
wyższego napięcia posiadają dwa transformatory. Układy zasilania rozdzielnic obwodów 
pomocniczych prądu przemiennego pokazano na rys.30.  
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Rys. 34. Układy zasilania obwodów pomocniczych prądu przemiennego: a) w stacjach o górnym napięciu 

6÷30 kV, b) w stacjach o napięciu 110 kV, c) w stacjach 220 i 400 kV, AB – odcinek obwodu  
[1, s. 338]  

 
 Sposób przyłączenia transformatorów zasilających obwody pomocnicze prądu 
przemiennego zależy również od tego czy stacja ma zamontowaną baterię akumulatorów. 
Jeżeli w stacji jest zamontowana bateria akumulatorów, to transformatory potrzeb własnych 
przyłącza się do szyn zbiorczych średniego napięcia. Jeżeli brak jest baterii akumulatorów, 
to transformatory potrzeb własnych przyłącza się bezpośrednio do dolnej strony 
transformatorów głównych, co umożliwia zasilanie obwodów pomocniczych nawet gdy 
występuje wyłączenie szyn zbiorczych średniego napięcia. 
 W stacjach 220/110 kV lub 400/110 kV transformatory potrzeb własnych przyłącza się 
często do uzwojenia dodatkowego 10÷30 kV autotransformatora. Ze względu na dużą 
wartość mocy zwarciowej, transformatory przyłącza się bezpośrednio lub przez dławik 
zwarciowy umożliwiający stosowanie wyłącznika o mniejszej mocy wyłączalnej.  
 Rozdzielnie obwodów pomocniczych prądu przemiennego mają z reguły szyny 
sekcjonowane, a szczególnie ważne stacje 220 i 400 kV. Dodatkowo w tych stacjach stosuje 
się trzy transformatory do ich zasilania w tym jeden utrzymywany jako rezerwa zasilania. Dla 
zwiększenia pewności zasilania obwodów pomocniczych stosuje się prądnicę napędzaną 
silnikiem spalinowym. 

Wraz z obwodami pomocniczymi prądu przemiennego występują obwody prądu stałego. 
Prądem stałym w stacji elektroenergetycznej są zasilane:  
− zabezpieczenia, 
− sterowanie i sygnalizacja, 
− automatyka, 
− oświetlenie awaryjne, 
− łączność.  

b) 

c) 

a) 
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 Wymienione urządzenia są zasilane z rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego. Jako 
źródła napięcia wykorzystuje się baterie akumulatorów oraz prostowniki zasilane 
z rozdzielnicy potrzeb własnych prądu przemiennego. Rozdzielnice prądu stałego pracują 
z reguły na napięciu 220 V lub 110 V ewentualnie dla potrzeb łączności 24 V. W mniejszych 
stacjach jest instalowana jedna bateria akumulatorów, a w większych dwie. Druga stanowi 
wówczas rezerwę. 
 Ze względu na ważność odbiorców zasilanych z tych rozdzielnic stosuje się współpracę 
baterii akumulatorów i prostowników w celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania i ciągłego 
doładowywania akumulatorów. Na rys. 35 przedstawiono układy zasilania rozdzielni prądu 
stałego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 35. Układy zasilania obwodów pomocniczych prądu stałego: a) układ buforowy, b) układ podwójnego 
ładowania, 4, 5 – styki ruchome, c) układ z dodatkową baterią, 1, 2, 3 – łączniki, 6 – prostownik 
główny, 7 – prostownik dodatkowy, 8 – bateria główna, 9 – bateria dodatkowa, 10 – prostownik  
[1, s. 340] 

 
 Układ buforowy jest stosowany w praktyce najczęściej. W czasie normalnej pracy oba 
łączniki 1 i 2 są zamknięte. Wówczas bateria akumulatorów i prostownik główny pracują 
równolegle na szyny. W czasie zaniku napięcia przemiennego obwód zasila tylko bateria 
akumulatorów. Gdy ponownie pojawi się napięcie przemienne bateria akumulatorów zostanie 
doładowana. W razie konieczności szybkiego ładowania baterii wyższym napięciem może 
wystąpić niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnej wartości napięć odbiorników 
przyłączonych o obwodu pomocniczego prądu stałego.  
 Układ podwójnego ładowania (rys. 35b.)w czasie normalnej pracy jest przyłączony 
identycznie jak układ buforowy ale eliminuje niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnego 
napięcia podczas ładowania baterii. Podczas ładowania łącznik 1 jest zamknięty w położeniu 
lewym co pozwala na zastosowanie podwyższonego napięcia, gdyż obwód pomocniczy można 
zasilać z mniejszej liczby ogniw. Umożliwia to regulacja stykiem 4. W tym układzie podczas 
ponownego zaniku napięcia przemiennego, w miarę obniżania się napięcia w obwodzie 
pomocniczym, można zwiększyć liczbę ogniw zasilających obwód.  
 Układ z dodatkową bateria akumulatorów (rys. 35c.)w czasie normalnej pracy łączniki  
1 i 2 są zamknięte, a łącznik 3 znajduje się w położeniu lewym. Obwód zasilany jest więc 
buforowo z prostownika 6 i baterii 8. Prostownik 7 doładuje w sposób ciągły baterię 9. 

a) 

c) 

b) 
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b) 

a) 

W czasie zaniku napięcia przemiennego łączniki 1 i 2 zostają otwarte, a przełącznik 3 ustawia 
się w położeniu prawym. Wówczas obwód pomocniczy zasilany jest z baterii 8 i 9. Prostownik 
10, nie dopuszcza do zaniku zasilania obwodu podczas przełączania łącznika 3.  
 Obwody pomocnicze zbiegają się w centralnym punkcje stacji elektroenergetycznej  
– w nastawni. Z wyjątkiem małych stacji wnętrzowych na średnie napięcie, wszystkie pozostałe 
stacje mają większe lub mniejsze pomieszczenia nastawni. W większych stacjach utrzymuje się 
w nastawni stałą obsługę dyżurną. Stały dyżur utrzymuje się w stacjach stanowiących główne 
węzły sieciowe. Zasadniczymi elementami nastawni są: 
− tablice synoptyczno-pomiarowe, 
− pulpit dyspozytorski, 
− tablice i szafy z aparaturą zabezpieczającą i licznikami.  
 Tablice sterowniczo-pomiarowe znajdują się na wprost stanowiska osoby dyżurującej 
i w zależności od ich liczby są ustawione w jednym szeregu , w kształcie litery L lub podkowy. 
Tworzą one ciąg szaf o budowie podobnej do rozdzielnic niskiego napięcia. Na ich stronie 
frontowej w górnej części są umieszczone mierniki, w dolnej – listewkowy schemat układu 
obwodów głównych stacji tzn. schemat synoptyczny. Na tym schemacie, w miejscach 
odpowiadających lokalizacji łączników, są umieszczone wskaźniki położenia i sterowniki 
kwitujące. 
 Pulpit dyspozytorski osoby dyżurującej jest umieszczony w środkowej części 
pomieszczenia w ten sposób, aby były widoczne frontowe części tablic sterowniczo- 
-pomiarowych. Z zasady jest umieszczona w nim łącznica telefoniczna.  
 Tablice i szafy z aparaturą zabezpieczającą budowane są w formie szaf z szufladami. 
Każda wysuwana szuflada mieści kompletny zestaw elektronicznych przekaźników tworzący 
zabezpieczanie.  
 Obecnie coraz częściej nastawnie są skomputeryzowane gdzie wszelkie informacje 
dyżurny stacji odczytuje z ekranów monitorów, zarówno aktualny układ połączeń 
z objaśnieniami, jak i aktualne wyniki pomiarów i sygnały zabezpieczeń. Wszystkie zdarzenia 
dotyczące ruchu stacji są zapisywane na dysku i w każdej chwili dostępne, a w razie potrzeby 
drukowane. Rys. 36 przedstawiono nastawnię tradycyjną.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 36.  Nastawnia: a) plan pomieszczenia, b) fragment tablic sterowniczo – pomiarowych, 1 – tablice 

sterowniczo-pomiarowe, 2 – biurko lub pulpit sterowniczo-pomiarowy, 3 – tablica przekaźnikowa,  
4 – okno z widokiem na teren rozdzielni napowietrznej, 5 – listwy schematu synoptycznego,  
6 – wskaźnik położenia, 7 – sterownik kwitujący wyłączników [1, s. 342]  
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4.5.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest obwód główny stacji elektroenergetycznej? 
2. Jakie urządzenia stacji tworzą obwód główny? 
3. Do czego służy schemat ideowy stacji elektroenergetycznej? 
4. Jakie układy połączeń obwodów głównych występują w stacjach? 
5. Czym charakteryzują się poszczególne układy połączeń rozdzielni stacji? 
6. Co to jest obwód pomocniczy stacji elektroenergetycznej? 
7. Jakie urządzenia zasilane są z obwodów pomocniczych? 
8. Czym charakteryzują się układy zasilania obwodów pomocniczych?  
 
4.5.3. Ćwiczenia   
  
Ćwiczenie 1 
 Określ układy połączeń obwodów głównych stacji elektroenergetycznych.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami układów połączeń obwodów głównych rozdzielni,  
2) analizować schematy w celu właściwego wyboru nazwy układu połączeń, 
3) wybrać nazwy i zastosowanie schematów obwodów głównych rozdzielni,  
4) uzasadnić wybór,  
5) zaprezentować efekty pracy. 

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy układów połączeń wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych (z opisem),  
− przykładowe schematy układów połączeń wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych (bez 

opisu), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2 
 Określ urządzenia i ich funkcje w obwodach głównych stacji elektroenergetycznych.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze schematami układów połączeń obwodów głównych rozdzielni,  
2) określić i analizować na podstawie schematu funkcję zamontowanych urządzeń rozdzielni,  
3) określić urządzenia i ich funkcję dla przykładowego schematu układu połączeń rozdzielni, 
4) uzasadnić wybór, 
5) podać nazwę urządzeń i ich funkcję w układzie połączeń rozdzielni, 
6) sformułować wnioski. 
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 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy układów połączeń wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych (z opisem),  
− przykładowe schematy układów połączeń wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych (bez 

opisu), 
− przybory biurowe do wykonania opisu urządzeń i pełnionych funkcji w układzie połączeń 

rozdzielni, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 3 
 Określ urządzenia i ich funkcje w układach zasilania obwodów pomocniczych stacji 
elektroenergetycznych.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami układów połączeń obwodów pomocniczych stacji,  
2) określić i analizować na podstawie schematu funkcję zamontowanych urządzeń rozdzielni,  
3) określić urządzenia i ich funkcję dla przykładowego schematu układu obwodów 

pomocniczych stacji, 
4) uzasadnić wybór, 
5) podać nazwę urządzeń i ich funkcję w układzie obwodów pomocniczych stacji, 
6) sformułować wnioski. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy układów obwodów pomocniczych wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych (z 

opisem),  
− przykładowe schematy układów obwodów pomocniczych wysokonapięciowych rozdzielni 

stacyjnych (bez opisu), 
− przybory biurowe do wykonania opisu urządzeń i pełnionych funkcji w układzie obwodów 

pomocniczych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  

      
4.5.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić i rozpoznać układy połączeń obwodów głównych stacji 

elektroenergetycznych?    
2) określić i rozpoznać układy zasilania obwodów pomocniczych stacji 

elektroenergetycznych?   
3) określić i rozpoznać na schemacie urządzenia, ich funkcje w obwodach 

głównych stacji elektroenergetycznych?   
4) określić i rozpoznać na schemacie urządzenia, ich funkcje w układach 

zasilania obwodów pomocniczych stacji elektroenergetycznych?    
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4.6. Rodzaje stacji elektroenergetycznych 
 
4.6.1. Materiał nauczania  
 
 W rozwiązaniach konstrukcyjnych stosuje się zasadniczo dwa rodzaje stacji 
elektorenergetycznych: wnętrzowe i napowietrzne. Odrębnym rozwiązaniem konstrukcyjnym 
są stacje osłonięte (hermetyczne) z izolacją stałą, ciekłą lub gazową. 
 
Stacje wnętrzowe 
 W warunkach krajowych budowane są na napięcia do 30 kV, choć w specjalnych 
wykonaniach spotykane są również na napięcie do 220 kV. Stacje wnętrzowe różnią się 
głównie konstrukcją rozdzielni i można je podzielić na:  
− rozdzielnie o budowie otwartej (celkowe i hale wysokiego napięcia), 
− rozdzielnie o budowie osłoniętej (szafowe wysokiego napięcia). 
 Rozdzielnie o budowie osłoniętej zapewniają większy stopień bezpieczeństwa i dlatego są 
stosowane w zakładach przemysłowych, gdzie istnieje możliwość dostępu do urządzeń 
elektrycznych przez osoby nie uprawnione do ich obsługi.  
 Rozdzielnie wnętrzowe spotykane są w następujących wykonaniach: 
− rozdzielnie prefabrykowane kioskowe do 6 kV, 
− rozdzielnie o budowie osłoniętej na napięcie 6÷15 kV. 
− rozdzielnie celkowe na napięcie do 30 kV, 
− rozdzielnie o budowie halowej na napięcie 45÷110 kV, 
 Małe stacje transformatorowe o mocy 30÷630 kVA na napięcie zasilające nie wyższe niż 6 
kV budowane są na osiedlach i wielkich miastach w postaci kiosków. Są to stacje z jednym 
transformatorem obniżającym napięcie ze średniego na niskie. Mają postać kiosków stojących 
na ziemi lub są w niej zagłębione. Na rys. 37 przedstawiono stację kioskową. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rys. 37. Prefabrykowanej stacja kioskowa [2, s. 396] 
 
 Stację montuje się w warsztatach elektromontażowych i gotowe dostarcza się 
je na miejsce przyszłej pracy. Wyposażenie stacji kioskowej obejmuje rozłącznik 
bezpiecznikowy średniego napięcia umożliwiający czynności łączeniowe pod obciążeniem. 
Natomiast w rozdzielnicy niskiego napięcia montowane są jako zabezpieczania rozłączniki 
bezpiecznikowe lub wyłączniki. 
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 Osoby obsługujące stację kioskową nie mogą wejść do jej wnętrza, w całości zajętego 
przez transformator i urządzenia rozdzielcze. Manipulacje ruchowe wykonuje się stojąc 
na zewnątrz stacji.  
  Rozdzielnie celkowe mają wszystkie urządzenia zarówno wysokonapięciowe 
i niskonapięciowe umieszczone w celkach. W celu niedopuszczenia do przerzucenia się 
wysokiego napięcia na urządzenia niskonapięciowe, te ostanie umieszcza się w specjalnych 
szafkach. Do urządzeń niskonapięciowych w rozdzielni zalicza się przyrządy pomiarowe, 
zabezpieczające, sygnalizujące i kontrolne. 
 Każda celka mieści wyposażenie aparatowe jednego pola. Pole obejmujące elementy 
obwodu głównego i obwodów pomocniczych przeznaczona do spełnienia jednej funkcji. 
Do wyposażenia celki w najogólniejszym przypadku należą :  
− szyny zbiorcze (podwójny układ lub pojedynczy), 
− odłączniki szynowe, 
− wyłączniki, 
− przekładniki prądowe,  
− przekładniki napięciowe, 
− odłącznik liniowy, 
− mufa kablowa, 
− szafa obejmująca przyrządy niskonapięciowe.  

W zależności od pełnionej funkcji rozróżnia się celki – pola:  
− liniowe, 
− kablowe lub napowietrzne, 
− transformatorowe, 
− pomiarowe, 
− odgromowe, 
− sprzęgłowe. 

Celki mogą być dostępne z jednej strony tzw. przyścienne lub z dwóch stron zwane jako 
wolnostojące. Rozdzielnica przyścienna wymaga dostępu tylko z jednej strony i może 
przylegać do ściany dzięki czemu zajmuje mniej miejsca. Rozdzielnica wolnostojąca jest 
dostępna z dwóch stron. Od przodu od strony korytarza obsługi umieszczone są dźwignie bądź 
przyciski napędu łączników, mierniki i wskaźniki. Od tyłu korytarz nadzoru ułatwia dostęp do 
niektórych aparatów bądź ciągów szyn zbiorczych. Rozdzielnica wolnostojąca zajmuje więcej 
miejsca. W celkach rozdzielnicy montuje się i łączy szynami aparaty stanowiące wyposażenie 
pola. Są one rozmieszczone w takiej kolejności – patrząc od szyn zbiorczych by za pomocą 
krótkich połączeń utworzyć układ połączeń zgodnych z narzuconym schematem elektrycznym. 
Rozdzielnice celkowe stosuje się najczęściej w stacjach miejskich sieci rozdzielczych o 
napięciu 6÷15 kV oraz w niewielkich zakładach przemysłowych. Ograniczony zakres stacji z 
rozdzielniami celkowymi wynika przede wszystkim z przepisów, które dopuszczają 
montowanie transformatorów o mocach do 630 kVA zasilających jednego odbiorcę. W 
energetyce zawodowej są stosowane celki przyścienne. Na rys. 38 przedstawiono przekrój 
celki rozdzielni wnętrzowych. 
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Rys. 38. Przykład rozdzielni celkowej przyściennej pola linii napowietrznej: 1 – szyny zbiorcze, 2 – odłącznik 

nożowy, 3 – wyłącznik , 4 – przekładnik prądowy, 5 – odłącznik z uziemnikiem, 6 – mufa kablowa 
[5, s. 200] 

 
 W dużych aglomeracjach miejsko-przemysłowych koniecznością staje się wprowadzenie w 
rejon śródmieścia linii kablowych najwyższych napięć i budować tam stacje transformatorowo-
rozdzielcze obniżające napięcie na średnie. Dlatego też wykonuje się stacje wnętrzowe o 
rozdzielni halowej. Cechą charakterystyczną tej rozdzielni jest rozmieszczenie wszystkich 
aparatów w jednej otwartej hali nie posiadającej żadnych bocznych ścianek działowych, nawet 
z siatki. Układ połączeń zamontowanych aparatów jest bardzo przejrzysty i łatwo dostępny dla 
obsługi. Ponieważ są to stacje o wysokim napięciu stosuje się wyłączniki pneumatyczne 
powietrzna i przekładniki małoolejowe w celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa. 
Rys. 39 przedstawia rozdzielnię halową. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 39. Rozdzielnia wnętrzowa halowa na napięcie 60 kV. 1 – odłączniki szynowe, 2 – wyłączniki powietrzne, 

3 – przekładniki prądowe małoolejowe, 4 – mufy kablowe, 5 – odłączniki liniowe, 6 – izolatory 
przepustowe, 7 – odgromniki, 8 – szafy sterownicze, 9 – kanały kablowe [6, s. 571]  
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  Budowa rozdzielni halowej przy wysokim napięciu wypada znacznie drożej niż rozdzielni 
napowietrznych. Stosuje się je, na napięcie do 220 kV na terenach, w których występuje 
niebezpieczeństwo zabrudzenia izolatorów. W Polsce rozdzielnie wnętrzowe halowe buduje 
się na napięcie 60 i 110 kV.  
  
Stacje napowietrzne 
 Urządzenia najwyższych napięć mają duże gabaryty i wymagają dużych odstępów 
izolacyjnych w powietrzu, między różnymi biegunami. Stacja zasilana najwyższym napięciem 
ma napowietrzną rozdzielnicę o tym napięciu i transformator zainstalowany na wolnym 
powietrzu. Ma też budynek w którym mieści się rozdzielnica średniego napięcia i urządzenia 
pomocnicze. Rozdzielnie napowietrzne buduje się w układzie grzebieniowym lub w układzie 
blokowym. Układ grzebieniowy jest najbardziej rozpowszechniony. Nazwa układu pochodzi 
od określenia konstrukcji służącej do zamocowania połączeń przechodzących nad szynami 
zbiorczymi. Układ grzebieniowy wykonany jest zawsze dwoma systemami szyn. 

Przy dużej liczbie pól w układzie grzebieniowym długość rozdzielni dochodzi do 200 m 
i więcej. Dość powszechnie w stacjach napowietrznych o układzie grzebieniowym jest 
stosowany układ H. Układ ten umożliwia elastyczną pracę stacji, zależnie od wartości 
obciążenia i ewentualnych uszkodzeń linii, transformatora lub wyłącznika. 
 Prostszym rozwiązaniem rozdzielnicy napowietrznej jest wykonanie jej w układzie 
blokowym. Rozdzielnicę napowietrzną w układzie blokowym przedstawia rys. 40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 40. Rozdzielnica napowietrzna 110kV w układzie blokowym. 1 – słup bramowy, 2 – przekładnik 

napięciowy, 3 – odłącznik , 4 – izolator wsporczy, 5 – wyłącznik SF6, 6 – przekładnik prądowy,  
7 – ogranicznik przepięć, 8,9 – transformator, 10 – przekładnik prądowy, 11 – głowica kabla [2, s. 
406]  

  
  Jest to prosta rozdzielnica do której dochodzi jedna linia napowietrzna najczęściej 110 kV, 
która zasila jeden transformator. Napowietrzna rozdzielnia nie ma szyn zbiorczych – ma układ 
bezszynowy. Rozdzielnica średniego napięcia najczęściej 15 kV jest umieszczona w budynku.  
 Najbardziej rozpowszechnioną stacją napowietrzną jest stacja transformatorowa słupowa. 
Stosowana w zakresie napięć do 15 kV. Transformator o mocy do 250 kVA, wraz ze skromną 
aparaturą średniego napięcia i rozdzielnicą niskonapięciową jest umieszczony na słupie linii 
napowietrznej średniego napięcia. Słupy stacji na ogół są słupami krańcowymi średniego 
napięcia lub niskiego napięcia. Są to słupy pojedyncze lub podwójne strunobetonowe. 
Po stronie średniego napięcia jest niewiele aparatów. U wierzchołka słupa znajdują się 
ograniczniki przepięć chroniące transformator od przepięć atmosferycznych. Niżej znajdują się 
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bezpieczniki stanowiące zabezpieczenie zwarciowe transformatora. Odłącznik umieszcza się na 
przedostatnim słupie linii zasilającej. Pozwala to na wyłączenie spod napięcia tylko stację a nie 
całą linię średniego napięcia. 
 Rozdzielnica niskiego napięcia wykonana jest z blachy lub laminatu poliestrowo –
szklanego i umieszcza się ją na wysokości 1 m od ziemi, aby była łatwo dostępna dla obsługi. 
Zawiera ona główny łącznik na dopływie oraz zabezpieczania linii odpływowych, którymi są 
rozłączniki bezpiecznikowe. Stacja słupowa zasilana jest linią napowietrzną, ale nisko 
napięciowe linie odpływowe mogą być liniami napowietrznymi lub kablowymi. Rozdzielnicę 
napowietrzną słupową przedstawia rys. 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 41. Słupowa stacja transformatorowo – rozdzielcza. 1 – linia zasilająca, 2 – słup rozkraczny,  

3 – ograniczniki przepięć, 4 – transformator [2 s. 394] 
 
 Stacje słupowe stosowane są głównie poza terenem zabudowy wielkomiejskiej i zakładów 
przemysłowych. Zasila się z nich odbiorców o niewielkim poborze mocy: peryferyjne osiedla o 
niskiej zabudowie, wieś lub większe gospodarstwa rolne, małe zakłady przemysłowe.  
  
4.6.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak dzielą się stacje elektroenergetyczne? 
2. Czym charakteryzują się stacje kioskowe pod względem konstrukcyjnym oraz zakresu 

stosowania w systemie elektroenergetycznym? 
3. Czym charakteryzują się stacje z rozdzielniami celkowymi pod względem konstrukcyjnym 

oraz zakresu stosowania w systemie elektroenergetycznym? 
4. Czym charakteryzują się stacje halowe pod względem konstrukcyjnym oraz zakresu 

stosowania w systemie elektroenergetycznym? 
5. Czym charakteryzują się stacje w systemie grzebieniowym i blokowym pod względem 

konstrukcyjnym oraz zakresu stosowania w systemie elektroenergetycznym? 
6. Czym charakteryzują się stacje słupowe pod względem konstrukcyjnym oraz zakresu 

stosowania w systemie elektroenergetycznym?  
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4.6.3. Ćwiczenia 
  
Ćwiczenie 1 
 Określ rodzaj stacji elektroenergetycznej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zdjęciami wykonania stacji,  
2) dyskutować w grupie na temat właściwego wyboru rodzaju stacji, 
3) uzasadnić wybór, 
4) przyporządkować nazwę stacji do wyglądu zewnętrznego stacji, 
5) sformułować wnioski. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia, katalogi lub foldery przedstawiające stacje elektroenergetyczne (z opisem),  
− przykładowe zdjęcia przedstawiające stacje elektroenergetyczne (bez opisu), 
− nazwy określające rodzaje stacji elektroenergetycznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2 
 Określ rodzaj stacji dla przedstawionych urządzeń. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zdjęciami urządzeń stacji napowietrznych i wnętrzowych,  
2) zapoznać się ze zdjęciami wykonania stacji,  
3) określić rodzaj stacji elektroenergetycznej,  
4) uzasadnić wybór, 
5) przyporządkować nazwę stacji dla przykładowych urządzeń, 
6) sformułować wnioski. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy:  

− zdjęcia, foldery przestawiające urządzenia stacji wnętrzowych i napowietrznych 
(z opisem),  

− przykładowe zdjęcia przestawiające wykonanie stacji elektroenergetycznych (z opisem), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 3            

Na podstawie układu zasilania określ rodzaj stacji elektroenergetycznej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami układów zasilania obwodów głównych rozdzielni,  
2) zapoznać się ze zdjęciami wykonania stacji,  
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3) analizować schematy obwodów głównych w celu właściwego określenia rodzajów stacji, 
4) uzasadnić wybór, 
5) przyporządkować rodzaj stacji do przykładowego schemat obwodu głównego stacji, 
6) zaprezentować efekty pracy. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy układów zasilania obwodów głównych stacji (z opisem), 
− zdjęcia, foldery przedstawiające urządzenia i wykonanie obwodów głównych stacji 

elektroenergetycznych (z opisem),  
− przykładowe schematy układów zasilania obwodów pomocniczych wysokonapięciowych 

rozdzielni stacyjnych (bez opisu), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
     
 
4.6.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić i rozpoznać rodzaje stacji elektroenergetycznych?    
2) określić i rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego stacji jej 

poszczególne elementy?   

3) określić i rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego stacji jej układ 
zasilania?   

4) określić i rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego stacji  
zamontowane w niej urządzenia oraz określić ich funkcje?    
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a) b) c) 

d) e) f) 

4.7.  Rodzaje, przyczyny i skutki zwarć 
  
4.7.1. Materiał nauczania  
 
 Zwarcie jest to połączenie między sobą punktów obwodu elektrycznego należących 
do różnych faz – biegunów albo połączenie jednego lub większej liczby takich punktów 
z ziemią bezpośrednio, przez łuk elektryczny lub przez przedmiot o bardzo malej impedancji. 
 Rozróżnia się następujące rodzaje zwarć: 
− symetryczne, 
− niesymetryczne. 
 Do zwarć symetrycznych zaliczmy zwarcia trójfazowe międzyprzewodowe i z ziemią (trzy 
zwarte wzajemnie fazy połączone z ziemią). Zwarcia niesymetryczne to pozostałe rodzaje 
zwarć, czyli zwarcia dwufazowe między przewodowe i dwufazowe z ziemią oraz zwarcie 
jednofazowe z ziemią. Na rys. 42 przedstawiono typowe rodzaje zwarć. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 42. Rodzaje zwarć występujące w systemie elektroenergetycznym: a) zwarcie trójfazowe, b) zwarcie 

trójfazowe doziemne, c) zwarcie dwufazowe, d) zwarcie dwufazowe doziemne, e) zwarcie 
jednofazowe doziemne, f) jednofazowe w sieciach z punktem neutralnym izolowanym [1, s. 58] 

 
Przyczyny powstawania zwarć 

Zwarcia powstają na skutek: 
− przepięć atmosferycznych i łączeniowych, 
− błędnych operacji w stacjach elektroenergetycznych, 
− mechanicznych uszkodzeń kabli, słupów, izolatorów,  
− zawilgocenia lub zniszczenia izolacji,  
− uszkodzeń słupów linii napowietrznych,  
− dotknięcia dźwigów, gałęzi drzew, ludzi i zwierząt. 
 
Skutki zwarć 
 Prąd zwarciowy płynący w obwodzie zwarciowym jest na ogół (poza przypadkiem zwarć 
jednofazowych w sieciach izolowanych i kompensowanych) wielokrotnie większy od prądu 
roboczego. Duże prądy, mimo krótkiego czasu płynięcia, powodują, gwałtowne nagrzewanie 
urządzeń sieciowych. Uszkodzeniu mogą ulec: przewody, uzwojenia maszyn 
i transformatorów oraz izolacja. Mogą spowodować powstanie następnych zwarć. Duże siły 
dynamiczne powstają w sąsiadujących przewodach przy przepływie przez nie prądów 
zwarciowych. Siły te mogą spowodować łamanie izolatorów wsporczych, szyn zbiorczych. 
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łamanie i wyginanie szyn, rozrywanie uzwojeń transformatorów i przekładników prądowych. 
 Zwarcia jednofazowe w sieciach z izolowanym punktem neutralnym powodują powstanie 
prądów porównywalnych z prądami roboczymi, tj. od kilku do kilkudziesięciu amperów. 
Zwarcia te można podzielić na: zwarcia bezłukowe, zwarcia łukowe o łuku przerywanym, 
zwarcia łukowe o łuku trwałym lub zbliżonym do trwałego. Przejścia w kolejne rodzaje zwarć 
następują przy wzroście prądu zwarciowego, przy czym ściśle, jednoznaczne określenie 
prądów granicznych jest praktycznie niemożliwe. 
 Zwarcie bezłukowe powoduje wzrost napięcia w fazach zdrowych do napięcia 
międzyprzewodowego. Występuje ono w niezbyt rozgałęzionych sieciach napowietrznych oraz 
kablowych ze skompensowanym prądem ziemnozwarciowym. Znacznie groźniejsze zwarcie o 
łuku przerywanym powoduje przepięcia nieustalone w fazach zdrowych o amplitudzie 
osiągające kilkukrotną wartość napięcia fazowego. Do przepięć nieustalonych nie dochodzi, 
jeśli zwarcie łukowe ma charakter zwarcia o łuku trwałym lub zbliżonym do trwałego. 

Zwarcia łukowe mogą powodować uszkodzenie izolacji urządzeń i tym samym stwarzać 
niebezpieczeństwo porażenia ludzi lub przejście zwarcia jednofazowego w zwarcie 
wielofazowe. Przechodzenie zwarć jednofazowych sieciach SN w zwarciu o charakterze 
łukowym ogranicza kompensacja. Włączenie dławika pomiędzy punkt neutralny, a ziemię lub 
w przypadku braku dostępu do punktu neutralnego – zastosowanie transformatora gaszącego 
zmniejsza prąd zwarciowy oraz powoduje znacznie wolniejsze wzrastanie napięcia powrotnego 
na przerwie bezłukowej. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest zwarcie? 
2. Jakie są rodzaje zwarć? 
3. Jakie są przyczyny zwarć? 
4. Jakie są skutki zwarć?  
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Określ rodzaj zwarcia w systemie elektroenergetycznym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami rodzajów zwarć występujących w systemach 
elektroenergetycznych,  

2) analizować przykłady zwarć i dokonać właściwego wyboru rodzaju zwarcia, 
3) uzasadnić wybór, 
4) przykleić nazwę zwarcia do schematu, 
5) opracować wnioski. 
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 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy rodzajów zwarć występujących w systemach elektroenergetycznych, (z opisem), 
− przykłady schematów ze zwarciami występującymi w systemach elektroenergetycznych 

(bez opisu), 
− papierowe samoprzylepne paski z nazwami zwarć, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2   
 Określ przyczynę zwarcia w systemie elektroenergetycznym.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem przyczyn powodujących powstawanie zwarć,  
2) zapoznać się z opisem skutków wywołanych powstawaniem zwarć, 
3) analizować przykładowe opisy przyczyn i skutków zwarć i dokonać właściwego wyboru 

przyczyny zwarcia do wywołanych skutków, 
4) uzasadnić wybór, 
5) przykleić nazwę przyczyny zwarcia do opisu wywołanych skutków. 
  

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− opisy przyczyn powodujących powstawanie zwarć,  
− opisy skutków wywołanych powstawaniem zwarć,  
− papierowe samoprzylepne paski z nazwami przyczyn zwarć, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3  
 Określ zagrożenia spowodowane wystąpieniem zwarcia jednofazowego.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem przyczyn powodujących powstawanie zwarć jednofazowych,  
2) zapoznać się z opisem zagrożeń wywołanych powstawaniem zwarć jednofazowych, 
3) analizować przykładowe opisy przyczyn i zagrożeń wysłanych zwarciem jednofazowym, 
4) określić zagrożenia spowodowane wystąpieniem zwarcia jednofazowego, 
5) uzasadnić wybór, 
6) przykleić określenia zagrożeń do opisu zwarcia jednofazowego. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− opisy przyczyn powodujących powstawanie zwarć jednofazowych,  
− opisy skutków wywołanych powstawaniem zwarć jednofazowych,  
− papierowe samoprzylepne paski z określeniami zagrożeń wywołanych zwarciem 

jednofazowym, 
− opisy zagrożeń wywołanych postawaniem zwarć jednofazowych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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4.7.4 Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić i rozpoznać rodzaj zwarcia?    
2) określić i rozpoznać przyczyny powstawania zwarć?   
3) określić i rozpoznać skutki wywołane zwarciami?   
4) określić przyczyny powstawania zwarć jednofazowych?   
5) scharakteryzować zwarcia łukowe i bezłukowe?   
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4.8. Zabezpieczenia elektroenergetyczne stacji  
 
4.8.1. Materiał nauczania  
  
 Całkowite zapobieganie zwarciom jest niemożliwe. Dąży się jednak do tego, 
aby maksymalnie ograniczyć możliwości ich powstawania oraz skutki. Środkami służącymi do 
ograniczania możliwości powstawania zwarć jest dobra jakość stosowanych urządzeń oraz 
odpowiednia konserwacja. Ponadto prawidłowa ochrona przed przetężeniami i przepięciami 
a także odpowiednia ochrona tras linii przesyłowych i elementów wyposażenia stacji 
elektroenergetycznych. 
 W celu ograniczenia skutków działania prądów zwarciowych w stacjach 
elektroenergetycznych stosuje się: 
− zmniejszenie prądów zwarciowych przez zwiększenie impedancji obwodu zwarciowego 

polegające na sekcjonowaniu szyn i stosowaniu dławików zwarciowych i gaszących, 
− odpowiednie zabezpieczenia w postaci przekaźników szybko wyłączające uszkodzoną 

część stacji, 
− odpowiedni dobór zamontowanych urządzeń w stacji do mocy zwarciowych w danym 

miejscu stacji elektroenergetycznej. 
 Do najczęściej stosowanych w stacjach środków ochrony zwarciowej można zaliczyć 
dławiki zwarciowe i gaszące. 
 
Dławiki zwarciowe  
 Dławiki zwarciowe mają do spełnienia w układzie stacji elektroenergetycznej dwa 
zasadnicze zadania : 
− obniżenie mocy zwarciowej, 
− utrzymanie napięcia na szynach stacji w czasie zwarcia. 
 Dławiki są cewkami o dużej reaktancji indukcyjnej, a pomijalnie małej rezystancji. Aby 
reaktancja indukcyjna nie była zależna od wartości przepływającego prądu dławiki wykonuje 
się bez rdzeni żelaznych. Cewki dławika nawinięte są z płaskownika miedzianego albo 
aluminiowego na izolacyjnym wsporniku. Cewkę zaopatruje się od spodu w izolatory 
wsporcze. Dławik trójfazowy powstaje przez ustawienie współosiowo trzech pojedynczych 
dławików. Przy pionowym ustawieniu zestawu trzech dławików, środkowy musi być nawinięty 
w kierunku przeciwnym niż pozostałe. Między dławikiem środkowym a skrajnymi będą 
działały wtedy siły przyciągające.  
 Włączenie szeregowo w obwód zwarciowy dużej reaktancji powoduje znaczne 
ograniczenie prądu zwarciowego, co z jednej strony zmniejsza moc zwarciową dla punktów 
stacji za dławikiem, a z drugiej powoduje mniejsze spadki napięcia od zasilania do miejsca 
zainstalowania dławika. Podwyższa to w efekcie napięcie w stosunku do układu bez dławika. 
W stanie normalnego obciążenia dławik w niewielkim stopniu wpływa na spadki napięcia 
ze względu na wartość współczynnika mocy bliską jedności oraz znacznie mniejszą wartość prądu 
płynącego przez dławik. Sposób instalowania dławika i istotę działania przedstawia rys. 43. 
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Rys. 43. Zasada działania dławika: 1– zwarcie w odpływie bez dławika, 2 – zwarcie za dławikiem, 3 – rozkład 

napięć przy zwarciu w pkt.1, 4 – rozkład napięć przy zwarciu w pkt. 2 [1, s. 264] 
 
 Zależnie od miejsca przyłączenia rozróżnia się dławiki szynowe (sekcyjne) i liniowe. 
W zależności od sposobu chłodzenia rozróżnia się dławiki suche i olejowe. Dławiki suche 
wykonuje się jako wnętrzowe. Dławiki olejowe są obecnie spotykane bardzo rzadko, jedynie w 
stacjach napowietrznych. Na rys. 44 przedstawiono miejsca zainstalowania dławików.  
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 44. Rodzaje dławików: a) dławiki sekcyjne DS i liniowe DL, b) dławik podwójny DP [1, s. 264] 
 
 W systemach szyn zbiorczych stacji elektroenergetycznych stosuje się również dławiki 
podwójne z uzwojeniami bifilarnymi przeciwnie nawiniętymi. Przy przepływie przez taki 
dławik prądów roboczych o zbliżonej wartości, jego reaktancja jest prawie równa zeru, 
natomiast w momencie zwarcia, przy dużej różnicy prądów w cewkach, reaktancja indukcyjna 
gwałtownie zwiększa się.  
 Dławiki zwarciowe stosuje się maksymalnie na napięcie znamionowe do 30 kV i prąd 
znamionowy do 2000 A oraz reaktancję procentową do 10%.  
  
Dławiki gaszące 
 W sieciach średniego napięcia o izolowanym punkcie neutralnym transformatora 
zamontowanego w stacji elektroenergetycznej podczas zwarć jednofazowych prąd zwarciowy 
ma charakter pojemnościowy i zamyka się przez pojemności doziemne faz zdrowych. W celu 
ograniczenia prądu zwarciowego stosuje się dławiki gaszące zwane cewkami Petersena. 
Działanie tego urządzenia polega na wprowadzeniu do układu prądu indukcyjnego 

a) b) 
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kompensującego (znoszącego) pojemnościowy prąd zwarciowy. W przypadku jednofazowego 
zwarcia z ziemią w sieci z punktem zerowym izolowanym dławik znajduje się pod napięciem 
fazowym. Pod wpływem tego napięcia pojawia się w sieci prąd o charakterze indukcyjnym. 
Całkowita kompensacja nastąpi wtedy gdy indukcyjny prąd dławika równy będzie 
pojemnościowemu prądowi ziemnozwarciowemu. W praktyce osiągnięcie pełnej kompensacji 
jest trudne i zazwyczaj wystarcza, a gdy prąd resztkowy wynosi w granicach od 2÷5 A. Układ 
kompensacji zwarcia z ziemią za pomocą dławika przedstawiono na rys. 45. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 45.  Kompensacja ziemnozwarciowa za pomocą dławika gaszącego [1, s. 265] 
 
 Dławiki gaszące są wykonywane jako jednofazowe z izolacją olejową. Kolumnę dławika 
umieszcza się w kadzi wypełnionej olejem. Budowa dławika jest bardzo podobna 
do transformatora. Ma on również konserwator ze wskaźnikiem poziomu oleju oraz 
zabezpieczenie gazowo-podmuchowe. Na rys. 46 pokazano wygląd zewnętrzny dławika 
gaszącego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 46. Wygląd zewnętrzny dławika gaszącego: 1– konserwator, 2 – wskaźnik poziomu oleju, 3 – przekaźnik 

gazowo-podmuchowy, 4 – zaciski uzwojenia cewki gaszącej, 5 – zaciski uzwojenia dodatkowego,  
6 – napęd przełącznika zaczepów, 7 – zawór spustowy, 8 – zacisk uziemiający [1, s. 266] 

 
 Cewka dławika ma kilka zaczepów umożliwiających regulację indukcyjności w zależności 
od aktualnej długości linii napowietrzno-kablowej, która podlega kompensacji. Dławiki mają 
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również dodatkowe uzwojenie o liczbie zwojów regulowanej łącznie z zaczepami uzwojenia 
górnego tak, aby napięcie na jego zaciskach wynosiło 100 V bez względu na wartość prądu 
kompensującego. Uzwojenie to służy również do zasilania zabezpieczeń i przyrządów 
pomiarowych.  
  
Zabezpieczania przekaźnikowe szyn zbiorczych stacji elektroenergetycznych 
 Na szynach zbiorczych stacji transformatorowo-rozdzielczych mogą występować 
zakłócenia:  
− zwarcia trójfazowe międzyfazowe i doziemne, 
− zwarcia dwufazowe międzyfazowe i doziemne, 
− jednofazowe zwarcia doziemne,  
− przerwa w fazie (szyny). 
 Przyczyną tych zakłóceń są najczęściej błędy manipulacje odłącznikami, pęknięcia 
izolatorów odłączników, przebicia izolatorów przepustowych, uszkodzenia odgromników, 
przekładników prądowych i napięciowych.  
 Do szyn zbiorczych z punktu widzenia zabezpieczeń przekaźnikowych zaliczmy oprócz 
właściwych przewodów szynowych także odgałęzienia od szyn zbiorczych łącznie 
z izolatorami wsporczymi i przepustowymi oraz urządzenia znajdujące się między szynami 
zbiorczymi i przekładnikami prądowymi innych zabezpieczeń. 
 Zakłócenia na szynach zbiorczych nie są zjawiskiem częstym. Ze względu na rozmiary 
szkód spowodowane przez tego rodzaju zakłócenia dla ochrony szyn stosuje się:  
− zabezpieczenia nadprądowe, 
− zabezpieczenia odległościowe, 
− zabezpieczenia różnicowe, 
− zabezpieczenia porównawczo-kierunkowe.  
 
Ochrona przepięciowa stacji 
 Przepięciem nazywa się nagły wzrost napięcia powyżej wartość znamionową 
dopuszczalnego napięcia roboczego. Przebicie może uszkodzić izolację urządzenia oraz 
wrażliwe elementy obwodów najczęściej elektroniczne. Przepięcia można podzielić na 
wewnętrzne powstają w obwodzie elektrycznym podczas zwarć z ziemią i podczas czynności 
łączeniowych. Drugim rodzajem przepięć są przepięcia atmosferyczne wywołane uderzeniem 
pioruna w urządzenie elektroenergetyczne lub w jego pobliżu.   
 Urządzenia stacji elektroenergetycznych chroni się zarówno od bezpośrednich wyładowań 
atmosferycznych, jak i od fal przepięciowych dochodzących liniami elektroenergetycznymi. 
 Od bezpośrednich uderzeń pioruna chroni się stacje, w których są zainstalowane 
transformatory o mocy większej niż 1,6 MVA. Ochrona polega na zainstalowaniu zwodów 
pionowych lub poziomych – piorunochronów. W stacjach napowietrznych należy stosować 
zwody pionowe w postaci kilkumetrowych prętów stalowych, które mocuje się 
na konstrukcjach wsporczych stacji. Służą do tego celu również odpowiednio przystosowane 
indywidualne maszty tzw. iglice odgromowe. Przekrój zwodu pionowego powinien wynosić co 
najmniej 100 mm2 i powinien być dobrze uziemiony w celu odprowadzenia energii 
towarzyszącej wyładowaniu atmosferycznemu. 
 Stosowanie zwodów pionowych umożliwia wyznaczenie stref chronionych. W strefach 
tych znajdują się elementy stacji które podlegają ochronie przeciw przepięciowej. Na rys. 47 
przedstawiono stery chronione dla jednego i dwóch zwodów pionowych.  
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a) b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 47. Strefy ochronne zwodów pionowych: a) pojedynczego, b) dwóch , 1 – rzut poziomy na wysokość h1, 

2 – rzut poziomy na wysokość h2, 3 – rzut poziomy na poziomie ziemi [1, s. 278]  
  

Na obiektach budowlanych stacji wnętrzowych lub nastawniach umieszcza się zwody 
poziome niskie. Dla zwodów poziomych nie określa się stref chronionych. Zwody poziomie 
wykonuje się z drutów ocynkowanych lub taśm i prowadzi się je na uchwytach na wysokości 
co najmniej 5 cm nad dachem. Wszystkie części metalowe wystające nad konstrukcję dachu 
powinny być przyłączone do instalacji odgromowej. Każdy zwód powinien być połączony za 
pomocą przewodu uziemiającego z uziemieniem stacji elektroenergetycznej. Przekrój zwodów 
i przewodów odprowadzających nie powinien być mniejszy niż 35 mm2 dla drutów i 48 mm2 
dla taśm.  
 Innym sposobem ochrony urządzeń stacji elektroenergetycznych jest instalowanie 
odgromników. Wyróżnia się odgromniki zaworowe i wydmuchowe. Odgromniki zaworowe 
mają umieszczony w szczelnej obudowie wielokrotny iskiernik oraz warystor karborundowy – 
stos zmiennorezystancyjny. Budowę odgromnika zaworowego przedstawiono na rys. 48. 

 
 a) b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 48. Budowa odgromnika zaworowego: a) budowa, b) wygląd zewnętrzny: 1 – iskiernik, 2 – krążki 

karborundowe (warystor), 3 – szczelna porcelanowa obudowa [2, s. 472]  
 

 Narastające przepięcie atmosferyczne po czasie około 1µs wywołuje zapłon łuku 
w iskierniku i prąd piorunowy spływa przez warystor do ziemi. W czasie trwającego przepięcia 
warystor ma małą rezystancję i prąd wywołuje w nim nieduży spadek napięcia. Po minięciu 
przepięcia atmosferycznego rezystancja warystora wielokrotnie wzrasta a przepływ 
niewielkiego prądu przerywa iskiernik, który działa jak komora gasząca łuk. W stacjach 
elektroenergetycznych odgromniki zaworowe mają duże rozmiary. Ich wysokość sięga kilku 
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a) b) 

metrów ponieważ dobiera się odpowiednią liczbę iskierników i krążków karborundowych 
do wartości napięcia znamionowego. Odgromniki instaluje się:  
− przy transformatorach, 
− na szynach zbiorczych, 
− na odpływach linii napowietrznych. 
 Odgromniki zaworowe ustawia się zawsze przy transformatorach o górnym napięciu 100, 
220 i 400 kV. Instalowanie odgromników na szynach zbiorczych wymaga mniejszej liczby 
odgromników niż w przypadku stosowania ich na każdym odpływie napowietrznym. Przy 
podziale szyn zbiorczych na sekcje, każda sekcja musi być wyposażona w oddzielny zespół 
odgromników. Na rys. 49 przedstawiono odgromniki w stacji elektroenergetycznej 
napowietrznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 49. Odgromniki zaworowe zamontowane w rozdzielni 400 kV [1, s. 274] 
 
 W stacja napowietrznych średniego napięcia instaluje się proste i tanie odgromniki 
wydmuchowe. Stosowane są najczęściej w stacjach 15 ÷ 30 kV. Odgromniki wydmuchowe 
maja dwie przerwy iskiernikowe: wewnętrzną i zewnętrzną. Iskiernik wewnętrzny 
umieszczony jest w rurze z materiału gazującego. W chwili przepięcia atmosferycznego postaje 
na iskierniku łuk elektryczny, który wywołuje wydzielanie się gazów. Po osiągnięciu 
odpowiedniego ciśnienia następuje wydmuch gazu na zewnątrz i zgaszenie łuku. Zadaniem 
iskiernika zewnętrznego jest zapewnienie przerwy izolacyjnej podczas normalnej pracy. 
Iskierniki zewnętrzne są ustawiane ukośnie, aby spływające krople deszczu nie powodowały 
przeskoków. Skuteczność ochrony odgromników jest zapewniona w odległości do kilku 
metrów od miejsca ich zainstalowania. Na rys. 50 przedstawiono odgromnik wydmuchowy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Rys. 50. Odgromnik wydmuchowy: a) sposób montażu, b) budowa, 1 – odgromnik, 2 – izolator, 3, 4 – wspornik 

górny i dolny, 5 – fragment poprzecznika, 6 – elektroda zewnętrzna, 7– połączenie z przewodem 
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roboczym, 8, 9 – górna i dolna elektroda wewnętrzna, 10 – komora gasząca łuk, 11 – daszek [1, s. 
272] 

Dla ochrony przed przepięciami dochodzącymi liniami stosuje się odgromniki i iskierniki. 
Odgromników w stacji elektroenergetycznej można nie stosować jeżeli stacja jest połączona: 
− z sąsiednimi stacjami tylko kablem, a do tych sąsiednich stacji nie wchodzą linie 

napowietrzne, 
− z liniami napowietrznymi przez transformator, 
− z liniami napowietrznymi lub z sąsiednimi stacjami za pośrednictwem odcinków 

kablowych długości powyżej 2 km, 
 Zainstalowane odgromniki w stacji powinny chronić zamontowane w niej urządzenia. Przy 
różnego typu przełączeniach stacji cześć urządzeń nie powinna być pozbawiona ochrony którą 
zapewniają odgromniki. Z tego powodu w dużych stacjach instaluje się osobno odgromniki na 
każdej sekcji i w każdym systemie szyn zbiorczych. 
 Głównym zadaniem odgromników jest możliwie najlepsza ochrona transformatorów 
i dlatego montuje się je między chronionym uzwojeniem transformatora a łącznikiem.  
 
Ochrona przeciwporażeniowa stacji 
 W stacja elektroenergetycznych stosuje się ochronę przeciwporażeniową dla urządzeń 
pracujących na napięcie powyżej 1 kV. Ochrona ta polega na stosowaniu ochrony 
podstawowej oraz dodatkowej. W urządzeniach o napięciu powyżej 1kV dodatkową ochronę 
przeciwporażeniową stanowi uziemienie ochronne, które polega na uziemianiu części 
przewodzących. W stacjach połączeniem z uziemieniem ochronnym obejmuje się: obudowy, 
pomosty, konstrukcje i osłony stacji i rozdzielnic, słupy metalowe i żelbetonowe, metalowe 
ogrodzenia, podstawy izolatorów, głowice kablowe, pancerze i ekrany kabli. 
 Podczas rozpatrywania uziemień ochronnych należy pamiętać że odnoszą się one do sieci 
elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Prądy doziemienia w tych sieciach zależą 
od punktu uziemienia transformatora pracującego w stacji. Sieci o napięciu 110 kV i więcej 
pracują z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym. Oznacza to, że prądy doziemienia są 
bardzo duże (powyżej 100 A). Sieci o napięciu poniżej 100 kV mają punkt neutralny 
izolowany od ziemi albo uziemiony przez indukcyjność lub rezystancję. Prądy doziemienia 
są małe i często nie przekraczają 100 A. 
 W stacjach elektroenergetycznych podobnie jak w innych urządzeniach do 1 kV stosuje 
się:  
− uziomy naturalne (metalowe rury wodociągowe, metalowe powłoki kabli, konstrukcje 

metalowe budynków), 
− uziomy sztuczne. 
 Uziomy sztuczne wykonuje się wtedy, gdy naturalne nie dają dostatecznie małej 
oporności. Są to najczęściej pojedyncze uziomy pionowe lub poziome oraz wielokrotne 
wykonane w postaci rur i prętów. Do wykonania uziomów sztucznych stosuje się stal zwykłej 
jakości, nie ocynkowaną lub ocynkowaną. Uziomy pionowe powinny być zgłębione w ziemi 
tak, aby ich dolna krawędź znajdowała się na głębokości większej niż 2,5 m. Natomiast uziomy 
poziome powinny być ułożone na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m. 
 W stacjach wykonuje się następujące rodzaje układów uziomowych:  
− uziemienia kratowe, 
− uziemienia konturowe – otokowe. 
 Najbardziej w stacji rozpowszechnione jest uziemienie kratowe. Im bardziej 
są zagęszczone oczka uziomu kratowego tym mniejsze uzyskuje się na terenie stacji napięcie 
krokowe i dotykowe, gdyż bardziej łagodny jest rozkład potencjału na terenie objętym 
uziemieniem. Uziom kratowy jest wykonany najczęściej z taśmy lub drutu stalowego 
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i położony na głębokości ok. 0,8 m. W uziomach kratowych najbardziej niebezpieczny jest 
obszar na zewnątrz uziemienia ponieważ napięcie dotykowe i krokowe osiąga duże wartości, 
które zagrażają życiu człowieka. W celu wyrównania tych napięć wokół uziemienia kratowego 
układa się dodatkowy otok zwany uziomem wyrównawczym, który jest połączony z uziomem 
kratowym co 20 m. uziom wyrównawczy układa się na głębokości 1,2 m i w odległości około 
2 m od uziomu kratowego. 
 Odległość między ogrodzeniem stacji a uziemionymi metalowymi elementami powinna być 
większa niż 3 m. W praktyce odległość między uziomem wyrównawczym a ogrodzeniem 
wynosi 3,5 m, ponieważ dodatkowo dookoła ogrodzenia w odległości 1 m po jego 
zewnętrznej stronie układa się uziom wyrównawczy. Uziom ten nie jest połączony z uziomem 
stacji i ma na celu chronić przed porażeniem w pasie 1,5 m za ogrodzeniem. Rys. 51 
przedstawia fragment uziomu kratowego stacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 51. Fragment uziomu kratowego stacji wraz z wymiarami: 1 – oczko uziomu, 2 – uziom wyrównawczy,  

3 – ogrodzenie, 4 – uziom wyrównawczy zewnętrzny [1 s. 349]  
 
 W stacjach i rozdzielniach wnętrzowych do celów ochrony przeciwporażeniowej stosuje 
się uziemienia konturowe zwane również konturowym. Uziemienie to powinno być oddalone 
od ścian zewnętrznych rozdzielni 2÷3 m i umieszczone w postaci metalowej taśmy w ziemi na 
głębokości około 0,8 m. Wykonanie uziemienia konturowego zapewnia mały poziom napięcia 
krokowego i dotykowego w otoczeniu urządzeń stacji.  
  
4.8.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czym charakteryzują się dławiki zwarciowe i gaszące pod względem konstrukcyjnym?  
2. Czym charakteryzuje się ochrona przeciwzwarciowa stacji elektroenergetycznych? 
3. Co to jest przepięcie i jakie występują rozdaje przepięć? 
4. Czym charakteryzują się odgromniki zaworowe i wydmuchowe? 
5. Czym charakteryzuje się ochrona przeciwprzepięciowa stacji elektroenergetycznych? 
6. Jakie środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane są w stacji elektroenergetycznej? 
7. Czym charakteryzuje się ochrona przeciwporażeniowa stacji elektroenergetycznych?  
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4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Określ rodzaj i funkcję dławika zamontowanego w stacji elektroenergetycznej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami układów połączeń obwodów głównych rozdzielni,  
2) rozpoznać na schemacie rodzaj dławika i określić pełnioną funkcję w stacji 

elektroenergetycznej, 
3) uzasadnić wybór, 
4) przygotować opis pełnionej funkcji dławika dla przykładowego układu połączeń stacji. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy układów połączeń wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych zawierające 

dławiki zwarciowe i gaszące (z opisem),  
− przykładowe schematy układów połączeń wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych wraz 

z dławikami (bez opisu), 
− przybory do pisania i materiały papiernicze, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
 Określ typ odgromnika zamontowanego w stacji elektroenergetycznej. 
  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze schematami układów połączeń obwodów głównych rozdzielni,  
2) rozpoznać na schemacie rodzaj odgromnika i określić pełnioną funkcję w stacji 

elektroenergetycznej, 
3) uzasadnić wybór, 
4) przygotować opis pełnionej funkcji odgromnika dla przykładowego układu połączeń stacji. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy układów połączeń wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych zawierające 

odgromniki zaworowe i wydmuchowe (z opisem),  
− przykładowe schematy układów połączeń wysokonapięciowych rozdzielni stacyjnych wraz 

z odgromnikami (bez opisu), 
− przybory do pisania i materiały papiernicze, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 3 
 Określ sposób wykonania układu uziemień jako środka ochrony przeciwporażeniowej 
stacji elektroenergetycznej.  
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) zapoznać się z tekstem przewodnim do ćwiczenia, 
2) wykonać ćwiczenie zgodnie z tekstem przewodnim. 
 
 Tekst przewodni do ćwiczenia: 
 
Informacje (pytania prowadzące) 
1. Jaką rolę w stacji elektroenergetycznej pełni ochrona przeciwporażeniowa? 
2. Jakie wyróżnia się sposoby wykonania ochrony przeciwporażeniowej?  
3. Jakie rodzaje uziomów wykonuje się w stacji elektroenergetycznej? 
4. Jakie materiały stosuje się do wykonania uziomów?  
5. Jakie wymagania i kryteria determinują wykonania uziomów i układów uziemień? 
 
Planowanie (pytania prowadzące) 
1. Zaproponuj rodzaj stacji elektroenergetycznej w której będzie wykonana instalacja 

ochrony przeciwporażeniowej. 
2. Zaproponuj rodzaj ochrony przeciwporażeniowej. 
3. Zaproponuj rozdaje uziomów i układów uziemiających.  
4. Zaproponuj miejsca w których będą wykonane uziomy i układy uziemiające. 
5. Zaproponuj rodzaj materiałów z których będą wykonane uziomy.  
6. Zaproponuj sposób układania i wykonania uziomów i układów uziemienia stacji. 
7. Zaproponuj trasę prowadzenia układów uziemiających. 
8. Zaproponuj sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Ustalenie (wskazówki dla nauczyciela do przeprowadzenia rozmowy z uczniami) 
1. Ustalenie rodzaju stacji elektroenergetycznej w której będzie wykonana ochrona 

przeciwporażeniowa. 
2. Ustalenie rozdaje uziomów i układów uziemiających. 
3. Ustalenie sposobów układania i wykonania uziomów i układów uziemienia stacji. 
 
Realizacja (zwrócenie uwagi na trudności i możliwości popełnienia błędu podczas wykonania 
ćwiczenia)  
1. Określ miejsca wykonania uziomów i układów uziemiających. 
2. Określ sposób wykonania uziomów i układów uziemiających. 
3. Określ materiały z których będą wykonane uziomy i układy uziemiające.  
 
Sprawdzenie 
1. Czy określone miejsca i sposoby wykonania uziomów i układów uziemiających spełniają 

kryteria wykonania ochrony przeciwporażeniowej w stacjach elektroenergetycznych? 
2. Czy wybrane materiały spełniają wymagania dotyczące wykonania uziomów i układów 

uziemiających? 
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Analiza (wskazówki dla nauczyciela do przeprowadzenia dyskusji) 
1. Która część ćwiczenia sprawiła Ci najwięcej trudności? 
2. Czy ćwiczenie zostało wykonane w całości prawidłowo? 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− instrukcja z tekstem przewodnim, 
− zdjęcia przedstawiające miejsca oraz sposoby wykonania uziomów i układów 

uziemiających w stacjach elektroenergetycznych,  
− modele stacji elektroenergetycznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić i rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego rodzaj dławika 

zamontowanego w stacji elektroenergetycznej?    

2) określić i rozpoznać na podstawie schematu obwodów głównych stacji 
rodzaj i funkcję dławika?   

3) określić i rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego rodzaj 
odgromnika zamontowanego w stacji elektroenergetycznej?   

4) określić i rozpoznać na podstawie schematu obwodów głównych stacji 
rodzaj odgromnika?   

5) określić i rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego stacji 
elektroenergetycznej rodzaj ochrony zwarciowej i przeciwprzepięciowej?  

 
 

 
 

6) zaproponować rodzaj, miejsce i sposób wykonania uziomów i układów 
uziemiających w stacji elektroenergetycznej?   
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5.  SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ   
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA     
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawdziwa.  
5. Odpowiedzi udzielaj na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.  

6. Pracuj samodzielnie, gdyż tylko wówczas będziesz miał satysfakcję z wykonanego 
zadania. 

7. Kiedy udzielane odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 
na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 

8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut.  
Powodzenia !  

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH       
 
1. Stacja elektroenergetyczna służy do  

a) przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.  
b) wytwarzania energii elektrycznej. 
c) przetwarzania i przesyłu energii elektrycznej. 
d) rozdziału i przesyłu energii elektrycznej.  
 

2. W wyłącznikach z SF6 stosuje się komory do gaszenia łuku elektrycznego 
a) strumieniowe.  
b) gazowydmuchowe.  
c) promieniowo-strumieniowe.  
d) różnicowe. 

 
3. Odłącznik służy do 

a) przerywania obwodów elektrycznych podczas wystąpienia zwarć.  
b) otwierania i zamykania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym.  
c) wyłączania obwodów i urządzeń elektrycznych przeciążonych prądem roboczym. 
d) przerwania obwodów elektrycznych podczas przepięć. 
 

4. Odłącznik nożowy stosuje się na napięcie  
a) do 30 kV.  
b) 110 kV.  
c) 400 kV.  
d) do 750 kV. 
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5. W rozdzielni stacji napowietrznej stosuje się przewody szynowe 
a) płaskie.  
b) ceownikowe.  
c) izolowane w postaci przewodów AsXSn. 
d) giętkie w postaci linek AFL. 
 

6. Izolatory przepustowe w stacjach stosuje się do  
a) wprowadzenia szyn z zewnątrz budynku do rozdzielni wnętrzowej.  
b) zawieszenia przewodów linii wprowadzanych do stacji.  
c) zwiększenia przekroju szyn zbiorczych stacji. 
d) ograniczenia ilości stosowanych izolatorów w stacji. 
 

7. Obwody główne stacji przeznaczone są do  
a) przesyłu energii.  
b) przetwarzania i rozdziału energii.  
c) wytwarzania energii i przesyłu. 
d) odbioru energii. 
 

8. W obwodach pomocniczych występują następujące urządzenia stacyjne  
a) odłączniki i rozłączniki.  
b) szyny zbiorcze i izolatory.  
c) przekaźniki i układy pomiarowe. 
d) bezpieczniki i dławiki zwarciowe. 
 

9. Układ H stosowany jest w stacjach o napięciu  
a) 110 kV i wyższym. 
b) do 110 kV. 
c) 30 kV.  
d) do 15 kV.  
 

10. Rozdzielnice celkowe są częścią stacji  
a) halowej.  
b) wnętrzowej.  
c) napowietrznej. 
d) kioskowej.  
 

11. Zwarcie trójfazowe z ziemią jest  
a) zwarciem bezrezystancyjnym.  
b) przerywanym bezłukowym.  
c) symetrycznym. 
d) niesymetrycznym.  
 

12. Dławik gaszący stosowany jest w stacji do 
a) odgraniczania zwarć międzyfazowych.  
b) odgraniczania zwarć z ziemią.  
c) pomiarów prądów zwarciowych.  
d) ograniczania przepięć łączeniowych.  
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13. Odgromnik wydmuchowy stosowany jest w stacjach  
a) słupowych.  
b) celkowych.  
c) halowych.  
d) kioskowych.  
 

14. W stacji elektroenergetycznej wykonuje się uziomy  
a) kratowe.  
b) otokowe.  
c) dzielone.  
d) ekwipotnecjalne. 
 

15. Stosowanie uziemiaczy jest konieczne do  
a) sprawdzania obecności napięcia.  
b) wykonania czynności łączeniowych.  
c) przygotowania stanowiska pracy w stacji.  
d) czynności kontrolnych i sprawdzających. 
 

16. Dolna krawędź uziomu pionowego w stacji powinna znajdować się na głębokości  
a) poniżej 5 m.  
b) poniżej 3,5 m.  
c) poniżej 1,5 m.  
d) poniżej 2,5 m.  
 

17. Zwarcie bezłukowe wywoła  
a) wzrost napięcia w fazach zdrowych do wartości napięć między przewodowych.  
b) dwukrotny wzrost napięcia znamionowego w fazach zdrowych.  
c) przepięcia nieustalone w fazach zdrowych.  
d) ograniczenie prądu kompensującego prądy zwarcia doziemnego. 
 

18. Zastosowanie zwodów pionowych umożliwi  
a) eliminowanie i ograniczanie prądów zwarciowych  
b) wyznaczanie stref ochrony przeciwprzepięciowej.  
c) przygotowanie izolowanych stanowisk roboczych.  
d) wykonanie obwodów do wydzielonych urządzeń stacji.  
 

19. Przygotowując miejsce pracy w stacji należy  
a) założyć przenośne uziemienia na całym urządzeniu.  
b) założyć rękawice i obuwie elektroizolacyjne.  
c) zamykać i otwierać styki łączników szybko i zdecydowanie.  
d) stosować drążki izolacyjne.  
 

20. Tablica ostrzegawcza informuje  
a) „Nie dotykać ! Urządzenie elektryczne”.  
b) „Wyłącz napięcie przed rozpoczęciem pracy”.  
c) „Nie załączać pracują ludzie”.  
d) „Miejsce pracy”.  
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Rozdzielanie energii elektrycznej 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
    

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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