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Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP    EVENTS IN THE OPOLE DIVISION OF SEP

25 marca 2015 r. 
 Kolejne zebranie Zarządu Oddziału Opolskiego SEP, 
na którym dokonano m.in. podsumowania jubileuszowych 
XXV  Opolskich Dni Elektryki. Kol. Ryszard Beniak pozytyw-
nie ocenił treść i tematykę wygłoszonych referatów. Na 
ODE obecni byli m.in.: wojewoda opolski Ryszard Wilczyń-
ski, prezes Zarządu Głównego SEP Piotr Szymczak oraz inni 
zaproszeni goście i przedstawiciele mediów. Uroczystego 
otwarcia dokonał JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. Ma-
rek  Tukiendorf. Na zebraniu podsumowano również opła-
canie składek poszczególnych Kół. Andrzej Jastrząb, prezes 
Koła nr 1 przy Tauron Dystrybucja SA, przedstawił informację 
o  działalności swojego Koła w minionym roku oraz najbliż-
szych zamierzeniach. Koło to liczy 151 członków i jest naj-
większe w  Oddziale. Na zebraniu przyjęto również nowych 
członków w poczet Stowarzyszenia.

22 kwietnia 2015 r. 
 Posiedzenie Zarządu Oddziału, na którym kol. Henryk 
 Michalski przedstawił informacje o wykonaniu planu finanso-
wego za i kwartał 2015 r. Z kolei kol. Andrzej Jastrząb przed-
stawił działalność Komisji Szkoleniowej Oddziału za pierwsze 
cztery miesiące 2015 r. W planach jest zorganizowanie ok. 
 15-20 szkoleń przygotowujących elektryków do egzaminów 
D  i  E. W  celu podniesienia atrakcyjności zajęć Komisja widzi 
potrzebę lepszego wyposażenia w środki dydaktyczne i pomo-
ce naukowe. Na spotkaniu przyjęto również dwóch nowych 
członków do Stowarzyszenia. Prezes Koła SEP Ziemi Nyskiej 
zaprosił również wszystkich na następne wyjazdowe zebranie 
Oddziału, które odbędzie się w Nysie 27 maja 2015 r. 

19 maja 2015 r. 
 Prelekcja zorganizowana przez Koło SEP na temat pro-
duktów dla przemysłu energetycznego firmy Rockwell, która 
odbyła się na terenie Elektrowni Opole. Przedstawiciele tej 
firmy zaprezentowali nowości w zakresie systemu sterowa-
nia automatyką obiektową oraz zapewnienia systemu bez-
pieczeństwa maszyn i urządzeń pracujących zgodnie ze 
standardami iSO. W drugiej części spotkania zaprezentowa-
no rodzinę przemienników częstotliwości PowerFlex o mocy 
do 1350 kW do zasilania napędów na napięciu do 1 kV jak 
również przemienników dla średnich napięć do 10 kV i mocy 
do 5,6 MW. Podczas spotkania zaprezentowano również mo-
dułowe rozdzielnice Centerline z technologią intelliCenter, 
dzięki której możliwa jest po sieci Ethernetowej komunikacja 
z urządzeniami zainstalowanymi w rozdzielnicy oraz ich kon-
trola lub zmiana parametrów. Dzięki zastosowanej technolo-
gii możliwa jest zdalna diagnostyka, wykrywanie i usuwanie 
usterek w obwodach a zamienne 
moduły same parametryzują się 
po ich ewentualnej wymianie. Do 
inteligentnego sterowania silni-
kami służy rodzina urządzeń firmy 
Allen Bradley takich jak przekaźniki 
przeciążeniowe, układy łagodne-
go rozruchu i przemienniki Power-
Flex, które montowane są w  roz-
dzielnicy. 

Kalendarium Oddziału Opolskiego SEP  
25 marca – 19 maja 2015 roku

W Oddziale Opolskim wśród członków koła SEP nr 24 
Regiony Strzelecko – Kędzierzyńsko – Kozielskim przy Tau-
ron Dystrybucja jest człowiek (nie) zwyczajny kolega  Bogdan 
Rożałowski, który w  swoim garażu posiada mini muzeum 
sprzętu stosowanego w energetyce. W skład zbioru wcho-
dzi min. 80 liczników, zegary sterujące, mierniki elektryczne 
oraz wiele innych urządzeń i  sprzętów stosowanych w  za-
kładach energetycznych w  naszym kraju. Krapkowicza-

nin przez ponad 20 lat uzbierał bardzo pokaźną kolekcję, 
w której można zaobserwować postęp techniki w produkcji 
urządzeń energetycznych. Całe swe życie zawodowe był 
związany z krapkowicką energetyką. Pozyskane eksponaty 
pochodzą z różnych źródeł: około 10% pozyskane jest z Za-
kładu Energetycznego, 20% to darowizny osób zaprzyjaź-
nionych, 30% zbieractwo własne z około 20 lat oraz zakupy 
na różnego rodzaju aukcjach Allegro, jarmarkach  staroci itp. 

Ludzie z pasją

Fot. 1. Przemiennik częstotliwości 
z serii PowerFlex


