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z ŻYCIA ODDzIAŁu OPOLSKIEGO SEP    EVENTS IN THE OPOLE DIVISION OF SEP

14 stycznia 2015 r.
 Koło SEP przy Elektrowni Opole zorganizowało wraz z fir-
mą Schneider prezentacje na temat przemienników częstotli-
wości oraz rozdzielnic niskiego napięcia. Podczas spotkania 
omówiono wpływ zastosowania przemienników częstotliwo-
ści na ogólne koszty eksploatacyjne układów pompowych 
w zakładach oraz metody obniżania zakłóceń emitowanych 
przez układy przekształtnikowe. Zaprezentowano również 
rozdzielnice niskiego napięcia OKKEN na prądy do 7 KA z apa-
raturą łączeniowa firmy Schneider.

28 stycznia 2015 r.
 Odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Opolskiego SEP, na 
którym m.in. zatwierdzono plan finansowy na rok 2015 oraz 
omówiono przygotowania do Opolskich Dni Elektryki. Sekre-
tarz Oddziału Marian Kraus przedstawił sprawozdanie z działal-
ności Oddziału za rok 2014. Liczba członków SEP w porówna-
niu z latami poprzednimi niewiele się zmieniła i na koniec 2014 
roku Oddział Opolski liczył 622 członków. Ogółem w  zorgani-
zowanych przez Koła i Zarząd Oddziału 44 imprezach o charak-
terze technicznym uczestniczyło ok. 1500 osób.

19 lutego 2015 r.
 Odbyło się seminarium, zorganizowane przez Koło SEP nr 
26 przy Elektrowni Opole, Instytut Automatyki Systemów Ener-
getycznych oraz sekcję Automatyki i Pomiarów, na temat ukła-
dów pomiaru i diagnostyki urządzeń technologicznych bloków 
energetycznych. Uczestników przywitali Dyrektor Techniczny 
Oddziału Elektrownia Opole oraz Prezes IASE Wrocław. 

Kalendarium Oddziału Opolskiego SEP  
14 stycznia – 26-27 marca 2015 roku

Podczas spotkania zaprezentowano trzy referaty: 
 System pomiarowo-diagnostyczny operatorów bloku. Kon-

trola jakości UAR – W. Fennig, M. Lipiński,
 Technologia zwiększania dokładności przetwarzania sy-

gnałów pomiarowych w układach elektronicznych AKPiA – 
G.  Bonikowski,

 Zakłócenia elektromagnetyczne w urządzeniach technolo-
gicznych bloków energetycznych. Wymagania norm UE. Spo-
soby eliminacji zakłóceń – D. Zemełko.

25 lutego 2015 r.
 Odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Opolskiego SEP, 
na którym Romuald Rybarz przedstawił informacje o działal-
ności Komisji Kwalifikacyjnej przy Oddziale. Ogółem Komisja 
przeegzaminowała w 2014 roku 1476 osób, z tego 294 osoby 
w zakresie Dozoru i 1182 w zakresie Eksploatacji. Liczba egzami-
nowanych jest porównywalna z latami poprzednimi. Skarbnik 
Oddziału Henryk Michalski przedstawił informację o wykonaniu 
planu finansowego za rok 2014. Na spotkaniu przedstawiono 
również sprawozdania z opłacalności składek poszczególnych 
kół oraz przyjęto nowych członków do grona SEP-owców.

17 marca 2015 r. 
 W auli Politechniki Opolskiej odbyły się jubileuszowe 
XXV  Opolskie Dni Elektryki. Ta cykliczna impreza organizo-
wana przez Zarząd Opolski SEP oraz Politechnikę Opolską ma 
na celu propagowanie zagadnień ogólnie rozumianej elek-
tryki wśród społeczności lokalnej, przedstawicieli przemysłu 
i nauki. Obradom przewodniczył podobnie jak w latach po-
przednich wiceprezes Zarządu Oddziału SEP dr inż. Ryszard 
Beniak, który przywitał zaproszonych gości oraz uczestników 
spotkania. W tej części obrad głos zabrali: z ramienia Politech-
niki Opolskiej JM Rektor prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, 
prezes Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotr Szymczak, wice-
przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Rol, wiceprezes 
Oddziału Wrocławskiego SEP prof. dr hab. inż. Bohdan  Synal, 
przedstawiciel Zarządu Głównego SEP mgr inż. Krzysztof 
Kolonko oraz dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu 
Dariusz Dobrowolski. 

W pierwszej części spotkania wręczono okolicznościowe 
medale. Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego otrzymał Członek 
Honorowy SEP prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz. Kolejny Medal 
im. prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymał dziekan Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki  Opolskiej 

Fot. 1. Uczestnicy seminarium w dniu 19 lutego 2015 r. 
podczas wygłaszania referatów
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prof. dr hab. inż. Marian łukaniszyn. Dwa kolejne medale 
otrzymali prezes i wiceprezes Oddziału Opolskiego SEP. Prezes 
mgr inż.  Leszek Kosiorek otrzymał Medal im. inż. Kazimierza 
 Szpotańskiego, a wiceprezes dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. 
Politechniki Opolskiej – Medal im. prof. Stanisława Fryzego. 

18 marca 2015 r.
 Koło SEP przy Elektrowni Opole zorganizowało wraz z fir-
mą YOKOGAWA prezentację na temat pomiarów procesów 
przemysłowych. W pierwszej części zaprezentowano apara-
turę kontrolno-pomiarową do pomiarów ciśnień, temperatur, 
przepływów w przemyśle oraz układy do wykonywania po-
miarów analitycznych. 

Przedstawicieli firmy YOKOGAWA przedstawili szereg 
unikatowych i opatentowanych czujników i układów po-
miarowych. Druga część prezentacji była poświęcona syste-
mom sterowania i bezpieczeństwa w przemyśle. Przedsta-
wione zostały rozproszone systemy sterowania (DCS) firmy 
 YOKOGAWA – Centrum VP oraz systemy bezpieczeństwa (SIS) 
– ProSafe RS.  

26-27 marca 2015 r.
 Członkowie Koła SEP nr 26 udali się z wycieczką technicz-
ną do zakładów WAGO ELWAG we Wrocławiu oraz Huty Legni-
ca. Podczas pobytu w zakładach WAGO ELWAG mieli okazję 
zapoznać się z szeroką gamą produktów tej firmy obejmują-
cych wszelkiego rodzaju złączki stosowane w połączeniach 
silnoprądowych oraz układach sterowania i pomiarów. Firma 
WAGO produkuje również szereg produktów dedykowanych 
dla automatyki, takich jak: sterowniki sieciowe, moduły ko-
munikacyjne i pomiarowe, moduły bezpieczeństwa i wiele in-
nych. Firma oferuje również inteligentne systemy sterowania 
budynków przemysłowych i mieszkalnych optymalizujących 
zużycie energii, tzw. inteligentnymi domami. Zakłady WAGO 
ELWAG, które funkcjonują w Polsce już od 1992 r. stale rozbu-
dowują się i poszerzają swój asortyment i produkcję. 

Kolejnym zakładem, który członkowie Koła odwiedzi-
li, była Huta Legnica – jeden z trzech oddziałów hutniczych 
wchodzących w skład KGHM. Jest to najstarsza huta wytwa-
rzającą miedź już od 55 lat, ale stale się rozwija i modernizuje. 
Dzięki uprzejmości kolegów ze Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Metali Nieżelaznych można było podczas wizyty 
dokładnie zapoznać się z całym procesem produkcji w po-
staci katod i wlewków, gdzie czystość miedzi wynosi 99,99%. 
W  procesie technologicznym huty miedzi niemal wszystkie 
powstające przy produkcji materiały są surowcem do wytwa-
rzania innych produktów. Ze szlamu anodowego odzyskuje 
się srebro i złoto. Pyły i szlamy ołowionośne wykorzystywane 
są do produkcji ołowiu, a dwutlenek siarki przerabiany jest na 
kwas siarkowy. W hucie produkuje się również bardzo rzadki 
pierwiastek Ren.  

mgr inż. Benon Soppa
Komisja Informacji Oddziału Opolskiego SEP

Fot. 2. Prezes SEP wręcza dziekanowi Wydziału Elektrotechniki, Automatyki 
i Informatyki Politechniki Opolskiej Medal im. Doliwo-Dobrowolskiego

Fot. 3. Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego otrzymuje  
Członek Honorowy SEP prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz

W ramach Opolskich Dni Elektryki wygłoszono jak co 
roku kilka interesujących referatów (szczegóły w osobnym ar-
tykule poświęconym Opolskim Dniom Elektryki zamieszczonym 
w niniejszym numerze ŚWE). Wystąpienie mieli również przed-
stawiciele firmy Philips Lighting Poland SA, którzy zaprezento-
wali „Współczesne trendy w oświetleniu dróg i przestrzeni pu-
blicznych” na przykładzie zastosowania energooszczędnego 
oświetlenia LED na terenach miejskich i gminnych.

Opolskie Dni Elektryki cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Bardzo licznie stawili się studenci Politechniki oraz  mło-
dzież szkół średnich województwa opolskiego. Wzięło w nich 
udział ponad 400 osób, a aula była wypełniona w całości. 
Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali referatów oraz z cie-
kawością zwiedzali obiekty Politechniki Opolskiej, które w tym 
dniu były otwarte dla wszystkich chętnych.  


