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W dniach 23-25 maja 2018 r. w rytrze po raz 27. spotka-
li się uczestnicy konferencji naukowo-Technicznej „Problemy 
eksploatacji Maszyn i napędów elektrycznych”, organizowanej 
przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z kato-
wic przy współudziale firmy WEG International Trade GmbH. 

Tegoroczna konferencja PeMIne została po raz pierwszy 
objęta honorowym patronatem przez Ministra Przedsiębior-
czości i Technologii – Panią jadwigę emilewicz. Patronat nad 
konferencją po raz kolejny objął komitet elektrotechniki Pan. 
konferencję zorganizowano przy współpracy stowarzyszenia 
elektryków Polskich.

konferencja PeMIne to jedyna w kraju, bardzo wyso-
ko oceniana przez uczestników konferencja o tematyce ma-
szyn i napędów elektrycznych, mająca charakter aplikacyjny. 
oprócz przedstawicieli świata nauki licznie uczestniczą w niej 
goście z zakładów przemysłowych. 

Tematyka tegoroczej konferencji obejmowała:
 projektowanie i nowe serie ma szyn elek trycznych,
 elektromobilność: projektowanie, eksploatację pojazdów 

i środków transportu o napędzie elektrycz nym,
 silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elek-

trycznych i innych urządzeń transportowych,
 energoelektroniczne układy zasila nia i sterowania maszyn 

elek trycz nych,
 modernizację silników i ich dobór do układów napędowych, 

 metody badań, diagnostykę i nowoczesną apa raturę ba-
dawczą,

 odnawialne źródła energii i trans port przyjazny środowisku.

Inaugurując obrady dyrektor KOMEL-u prof. jakub 
 Bernatt omówił pro gram oraz cel konferencji, nadmienił, iż 
w bieżącym roku Instytut obchodzi 70. rocznicę powstania. 
Przedstawił krótko jego historię oraz obecnych, najdłużej pra-
cujących inżynierów, którzy wnieśli nieoceniony wkład w jego 
dotychczasową działalność. następnie przedstawiciel firmy 
WEG International Trade GmbH – Pan jan Michalski – zapre-
zentował specyfikę działalności firmy oraz jej szeroką ofertę, 
zapraszając uczestników do odwiedzenia stoiska firmowego. 
kolejno dr inż. stanisław gawron zaprezentował najważniej-
sze osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie. 

W ramach konferencji odbyły się 4 sesje plenarne oraz se-
sja dialo gowa. ogółem zaprezentowano 86 referatów: 23 na 
sesjach plenarnych, po zostałe na sesji dialo gowej. 

Wzorem lat ubiegłych odrębną sesją była sesja dotycząca 
elektromobilności, na której prym wiodły za gadnienia związa-
ne z projektowaniem, eksploatacją pojazdów i środków trans-
portu o napędzie elektrycznym. konferencji towarzyszyła wy-
stawa pojazdów elektrycznych, gdzie goście mieli możliwość 
osobiście zasiąść za ich kierownicą, a śmiałkowie na rowerach 
elektrycznych zajechali aż do Piwnicznej. 

Mgr Mariusz Czechowicz
InsTyTUT naPędóW I Maszyn elekTryCznyCh koMel, kaToWICe
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Fot. 1. Obrady plenarne zgromadziły liczne grono słuchaczy Fot. 2. Blisko 60 interesujących tematów przedstawiono  
w trakcie sesji dialogowej 
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Wystawę uwieńczyła parada pojazdów elektrycznych, 
które z ogromnym wdziękiem prezentowały swoje walory po-
konując trasę spod hotelu aż pod elektrownię wiatrową.

W ramach paneli informacyjno-promocyjnych zorgani-
zowano dwie sesje prezentujące projekty: „nowa generacja 
wysokosprawnych elektrowibratorów do urządzeń wibracyj-
nych” oraz prace realizowane w ramach projektu lIder VII: 
„Innowacyjne rozwiązania napędu bezpośredniego pojaz-
dów elektrycznych”, w tym prototyp silnika do zamontowania 
w kole pojazdu. 

W konferencji uczestniczyło blisko 230 osób ze 110 firm 
i instytucji. Podczas kolacji biesiadnej przy ognisku goście mie-
li okazję obejrzeć pokazy artystów z Teatru ognia, pobiegać 
po rozżarzonym węglu, a nawet ocenić wytrzymałość swoich 
stóp stąpając po potłuczonym szkle. W trakcie bankietu wśród 
uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody, ufundowa-
ne przez Instytut KOMEL oraz firmę WEG Internatio nal Trade 
GmbH. Uroczystą kolację uświetnił występ kabaretu Formacja 
Chatelet oraz zespołu Rifformacja. Wszyscy uczestnicy konfe-
rencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz „przeciwdesz-
czowe” upominki.

Patronat medialny nad konferencją objęły redakcje 
następujących czasopism: Napędy i Ste rowanie, ElektroInfo, 
 Śląskie Wiadomo ści Elektryczne, Elektrosystemy, Energetyka, 
Energetyka Wodna, Utrzymanie Ruchu, a także wortale branżo-
we: robotyka.com i energoelektronika.pl. 

na zakończenie dyrektor podziękował uczestnikom za 
liczne uczestnictwo oraz zaprosił na kolejną XXVIII konferencję 
PeMIne, która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 roku.  

Fot. 3. Kordon pojazdów elektrycznych „wspiął się”  
aż pod samą elektrownię wiatrową

goście tegorocznej konferencji uczestniczyli w wycieczce 
do zamku „stara Baśń” w grybowie, gdzie poza zwiedzaniem 
wzięli udział w licznych konkursach i pokazach.

Fot. 4. Pokazy rycerskie w trakcie wycieczki  
na zamek do Grybowa

referaty prezentowane na konferencji wydane zostały 
w kwartalniku „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”, bę-
dącym na liście MnisW z liczbą 7 punktów. 

Podczas konferencji 12 firm z branży maszyn i napędów 
elektrycznych zaprezentowało nowe technologie, wyroby 
i usługi, zarówno w formie prezentacji reklamowych, jak i na 
stoiskach firmowych. 

na stoisku KOMEL zaprezentowano pierwszy polski napęd 
elektryczny do autobusu miejskiego oraz informacje dot. ofero-
wanych usług, m.in. w zakresie: elektromobilności, cięcia laserem, 
hydrogeneratorów oraz zespołów elektromaszynowych. 

Fot. 5.  
Stoiska firmowe, 
w tym stoisko 
reklamowe 
firmy WEG 
International 
Trade GmbH  
(po lewej)




