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Wstęp 

Miedź ma najwyższą przewodność elektryczną ze wszystkich metali technicznych i odgrywa fundamentalną 

rolę umożliwiając rozwój zastosowań elektrycznych i elektronicznych. 

Oprócz doskonałej przewodności elektrycznej, miedź ma idealne właściwości mechaniczne, zarówno w tem-

peraturze otoczenia jak i w niskich i wysokich temperaturach, jest łatwo odlewana lub formowana do żądane-

go kształtu i może być łatwo obrabiana skrawaniem. 

Od linii wysokiego napięcia do mikroobwodów i od generatorów o mocy gigawatów do komputerów, w każdej 

fazie wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej miedź jest szczególnie ważnym, energoosz-

czędnym metalem. Istnieje ponadto duża różnorodność mniej popularnych zastosowań stopów miedzi o wy-

sokiej przewodności i o właściwościach indywidualnie dostosowanych do różnych zastosowań, takich jak sty-

ki, pierścienie ślizgowe silników asynchronicznych, przewody trakcyjne dla kolei i tramwajów i inne. 

Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii 

Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii są obecnie przedmiotem szczególnej uwagi. Obydwie te 

dziedziny są postrzegane jako istotne dla osiągnięcia kluczowych celów: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw 

energii przez ograniczenie zależności od importu paliw kopalnych, jak ropa, gaz ziemny i węgiel, oraz reduk-

cja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, ze spalania paliw kopalnych. 

Termin „odnawialne źródła energii” odnosi się do naturalnych zasobów, takich jak promieniowanie słoneczne, 

wiatr i inne, które są uzupełniane w naturalny sposób. Systemy energii odnawialnej przekształcają te rodzaje 

energii w energię użyteczną. „Generacja rozproszona” odnosi się do zdecentralizowanego wytwarzania ener-

gii elektrycznej, które w niektórych przypadkach obejmuje systemy energii odnawialnej. Jednostki wytwórcze 

energetyki rozproszonej są zwykle przyłączone na poziomie sieci rozdzielczych, a ich moc zainstalowana 

zawiera się w zakresie od kilku kilowatów do kilkudziesięciu megawatów. 

Uziemienia 

Systemy uziemień mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników i działania instalacji elektrycz-

nych. Zapewniają bezpieczną drogę dla prądu zwarciowego, przez co umożliwiają zadziałanie układów za-

bezpieczeń nadprądowych, tworzą bezpieczną drogę dla wyładowań atmosferycznych ograniczając przy tym 

wzrost napięcia do bezpiecznej wartości oraz zapewniają powierzchnię ekwipotencjalną, na której urządzenia 

elektroniczne mogą funkcjonować bez zakłóceń. 

Efektywność energetyczna 

Znaczenie efektywności energetycznej rożnie w miarę jak zasoby energii stają się coraz bardziej skąpe, trud-

ne do wydobycia i drogie. Budowa generatorów napędzanych energią ze źródeł odnawialnych może tu być 

pomocna, ale ograniczenie zużycia energii jest łatwiejszym i bardziej rozsądnym podejściem. 

Poprawa efektywności energetycznej jest zwykle technicznie prosta, łatwa do wdrożenia a jej koszt jest rela-

tywnie niski. Czasem jest to po prostu sprawa rozsądnych decyzji zakupowych: nabycie jednostki o najniż-

szym koszcie cyklu życia a nie najniższej cenie. 

Jakość energii elektrycznej 

Problemy związane z jakością energii elektrycznej prowadzą do nieplanowanych postojów, marnotrawstwa 

zasobów i wyższych kosztów energii, ale można je łatwo zawczasu wykrywać za pomocą pomiarów i monito-

rowania oraz eliminować je przez stosowanie właściwych technik. Najlepiej, jeżeli można uniknąć ich skutków 

stosując łącznie dobre praktyki projektowania i dobór odpowiednich urządzeń. 


