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Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP    EVENTS IN THE COAL BASIN DIVISION OF SEP



Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych przy OZW SEP 
zorganizowała w dniu 2 czerwca br. spotkanie techniczne 
w Zajezdni Tramwajowej w Chorzowie Batorym przy ul. Inwa-
lidzkiej 5. W imprezie uczestniczyło 10 osób. 

Impreza została zorganizowana dzięki staraniom sekreta-
rza Sekcji Gintera Jureczko i dzięki życzliwości członka Zarządu 
Tramwajów Śląskich SA – dyrektora Inwestycji i Infrastruktury 
Bolesława Knapika.

Po zajezdni tramwajowej oprowadzał mgr inż. Paweł 
Janeczko – kierownik ds. technicznych. W zakresie historii 
tramwajów i zajezdni był niezastąpiony nasz kolega Ginter Ju-
reczko, który od wielu lat zajmuje się instalacjami trakcji tram-
wajowej w województwie śląskim. Pamięta doskonale rozwój 
trakcji tramwajowej, kolejne modernizacje stacji energetycz-
nych od czasu, kiedy zasilanie trakcji miało źródło w stacji 
zlokalizowanej w okolicach katowickiego Ronda im.  gen. 
Jerzego Ziętka, gdzie były zabudowane prądnice prądu sta-
łego. Prądnice te zostały przez szwedzkie firmy w  późnych 
latach 50. zastąpione 6-fazowymi prostownikami rtęciowymi, 
oraz w późniejszym okresie prostownikami półprzewodniko-
wymi z rozbudowanymi układami sterowania. 

w eksploatacji zasilania tramwajowej trakcji elektrycznej 
i  porównać z elementami urządzeń elektrycznych po-
przedniej generacji.

Szczególnie ciekawe były wyjaśnienia dyspozytora 
 Jolanty Latos w zakresie organizacji pracy oraz prowadzenia 
ruchu sieci, organizacji prac konserwacyjnych i remontowych, 
reagowania na awarie i sposobu postępowania dla  zapewnie-
nia ciągłości ruchu jeżdżących tramwajów.  

Inż. Stanisław Walczak
PRZEWODNICZąCy SIIUE OZW SEP

Spotkanie techniczne  
Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Uczestnicy spotkania mogli się zapoznać z aktual-
nym stanem techniki w zakresie trakcji elektrycznej oraz 
z eksploatacją tramwajów. Na zwiedzanej podstacji elek-
trycznej i dyspozytorni można było zobaczyć nowoczesne 
rozwiązania w  zakresie urządzeń i osprzętu stosowanego 

Prowadzenie ruchu jest realizowane przy udziale w pełni 
zautomatyzowanej dyspozytorni, w której, dzięki zobrazowa-
niu na ekranach monitorów stanu aktualnego całej sieci elek-
troenergetycznej, możliwe jest podejmowanie decyzji w cza-
sie rzeczywistym.

Po burzliwej dyskusji i wyjaśnieniach dyspozytora, 
uświadomiliśmy sobie, że mamy do czynienia z nową orga-
nizacją pracy, zachowującą wymagane warunki bezpiecznej 
pracy. 

Ponadto mieliśmy możliwość zapoznania się z historią 
napędów stosowanych w tramwajach w  zakresie silników 
elektrycznych. Była to pouczająca lekcja dotycząca napędu 
elektrycznego, a w niektórych aspektach aktualizacja wiedzy 
w zakresie sterowania prędkością obrotową w silnikach prądu 
stałego i zmiennego oraz możliwość porównania zalet i wad 
tych układów oraz ich sprawności. 

Fot. 1. Podczas zwiedzania Zajezdni Tramwajowej  
w Chorzowie Batorym

Fot. 2. Uczestnicy spotkania technicznego  
w dyspozytorni tramwajowej


