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Od Wydawcy
Niniejszy zeszyt Podrêcznika INPE dla Elektryków stanowi kontynuacjê serii dwóch
zeszytów autorstwa p. prof. Jana Maksymiuka, a mianowicie: zeszytu nr 33 „Aparaty
elektryczne I. Podstawy doboru” oraz zeszytu nr 34 „Aparaty elektryczne II. Podstawy
eksploatacji”. Na proœbê redakcji INPE, panowie: prof. Jan Maksymiuk z Politechniki
Warszawskiej i dr in¿. Jacek Nowicki Dyrektor Rozwoju Biznesu, Elektrobudowa S.A.
przedstawili problematykê aktualnych tendencji rozwojowych w zakresie technologii,
materia³ów, konstrukcji a tak¿e metodyki eksploatacji nowoczesnych aparatów elektroenergetycznych i rozdzielnic AER dla œrednich i wysokich napiêæ.
Przedstawiono g³ówne czynniki decyduj¹ce o rozwoju konstrukcji aparatów i rozdzielnic, problematykê niezawodnoœci i diagnostyki aparatów i urz¹dzeñ elektroenergetycznych œredniego i wysokiego napiêcia a tak¿e ich wspó³czesne tendencje rozwojowe
z uwzglêdnieniem zagadnieñ energoelektroniki i zastosowania pr¹du sta³ego.
Zeszyt stanowi kontynuacjê i uzupe³nienie problematyki aparatów elektrycznych
przedstawionej we wy¿ej wspomnianych zeszytach podrêcznika INPE oraz problematyki przedstawianej w innych zeszytach oraz naszym miesiêczniku.
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Tendencje rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawione zosta³y g³ówne osi¹gniêcia w zakresie konstrukcji,
technologii i metod eksploatacji aparatów elektrycznych i rozdzielnic, przede wszystkim
w przedziale œrednich i wysokich napiêæ. Po zwiêz³ym przedstawieniu problematyki
zarz¹dzania zasobami w kontekœcie kosztów cyklu ¿ycia i starzenia urz¹dzeñ oraz postulatów stawianych aparatom elektrycznym i rozdzielnicom przez sieci inteligentne
omówiono wspó³czesne kierunki rozwojowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono wy³¹cznikom pró¿niowym, z SF6 oraz ich napêdom, elektronicznym przek³adnikom i sensorom pr¹dowym i napiêciowym oraz rozdzielnicom os³oniêtym/hermetyzowanym z izolacj¹ powietrzn¹, sta³¹ i gazow¹. Przedstawiono, równie¿
w kontekœcie historycznej „wojny pr¹dów” wyzwania stawiane nowoczesnym aparatom
elektrycznym - wykorzystuj¹cym zw³aszcza elementy pó³przewodnikowe - stosowanych
w uk³adach generacji, przesy³u, rozdzia³u i koñcowego u¿ytkowania pr¹du sta³ego.

Development trends of electrical apparatuses and switchgear
ABSTRACT
This booklet contains the basic information about the up-to-date achievements in
design, technology and operational use methods of electrical apparatus and switchgear
installations, in particular in MV and HV ranges. After the short introduction of management of Assets Management in context of life-cycle costs and ageing issues required by
Smart Grids, contemporary trends in development of electrical apparatuses and switchgear are presented. Particular attention is paid to the circuit breakers: vacuum, SF6 and their
operating mechanisms as well as electronic instrument (current and voltage) transformers
and sensors and switchgear with air, solid and gas insulation. With the historical background of 19th century's "war of currents" the challenges for modern DC switching apparatuses, in particular those using semiconductor elements in generation, transmission, distribution and end-use are described.
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