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Zebranie Komitetu Energetyki Jądrowej SEP
Wczoraj o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (budynek Starej
Kotłowni na terenie Uczelni) odbyło się spotkanie
Komitetu Energetyki Jądrowej SEP, które otworzył Przewodniczący prof. Zdzisław Celiński – przewodniczący Komitetu. Zebranie prowadził dr Tadeusz
Wójcik. W czasie spotkania wygłoszono dwa odczyty
zorganizowane wspólnym staraniem KEJ SEP, Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej (SEREN) oraz Sekcji Energetyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Oba odczyty
dotyczyły bardzo aktualnego tematu wpływu awarii
w japońskich reaktorach w Fukushimie na dalszy
rozwój energetyki jądrowej w świecie. Wygłoszone
zostały w języku angielskim. Autorami byli
dwaj wybitni zagraniczni specjaliści dr Sueo Machi,
oraz dr Michael Modro. Pierwszy z nich wygłosił referat pt. „Lessons learned from the Fukushima nuclear
accident and nuclear power program of Japan". Autor
był w latach 1991-2000 zastępcą Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
(MAEA) w Wiedniu. W latach następnych był komisarzem w Japońskiej Komisji Energii Jądrowej i doradcą Japońskiej Agencji Energii Jądrowej. Dr Michael Modro wygłosił odczyt na temat „The main
conclusions of the IAEA ministerial conference on
nuclear safety held in Vienna on 20-24 June 2011).
Autor II referatu posiada 35 lat doświadczenia w badaniach bezpieczeństwa reaktorów (AP600, SBWR,
ACR100, AP100, APR1400, EPR ESBWR) pracując
początkowo w Departamencie Energii USA a następnie w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
w Wiedniu.
Iwona Fabjańczyk Biuro Dział Naukowo-Techniczny Biura SEP

Konferencja poświęcona tematyce
przechowywania i przetwarzania danych
TakŜe wczoraj w Businessman Institute w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez
Migut Media na temat określony jako Data Center.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich na tej konferencji reprezentowała autorka niniejszego komunikatu. W trakcie konferencji zaprezentowało się sześć
firm teleinformatycznych. Zdaniem prelegentów
problem przechowywania i przetwarzania danych
staje się kluczowy w dobie powszechnej informatyzacji, a warunkiem sukcesu firmy lub instytucji zaleŜy w duŜej mierze na dostępności do informacji
i jej bezpieczeństwie. Przedstawiciel Sprint Data
Center omówił na przykładzie swojej firmy temat
bezpieczeństwa w Data Center, rozumianego zarów-

no jako zapewnienie ciągłej, bezawaryjnej pracy
systemu, jak i zapobieganie sytuacjom nadzwyczajnym. Firma Schneider Electric zaprezentowała nowoczesne rozwiązania techniczne dla serwerowi,
zapewniające energooszczędność, łatwość zarządzania i diagnostyki. Firma Molex, która jest drugim na
świecie pod względem wielkości producentem elementów połączeniowych i złącz przedstawiła system
okablowania strukturalnego, pozwalającego elastycznie dostosowywać moŜliwości sieci do potrzeb,
przy minimalnych nakładach pracy i kosztach.
Przedstawiciel DFE Security omówił problem fizycznego bezpieczeństwa, demonstrując kilka typów
śluz osobowych, zapewniających kontrolę nad przepływem osób pomiędzy strefami dostępu. Na zakończenie tej bardzo interesującej konferencji firma Cisco pokazała najnowszy swój wyrób – serwer typu
blade, zaś obchodzący w tym roku stulecie swojego
istnienia IBM przekonywał słuchaczy do stosowania
wirtualnych pamięci masowych.
Kierownik Działu Naukowo-Technicznego Biura SEP Hanna Świderska

Krótko

• Sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń, dyrektor BBJ SEP Kol. Janusz Okólski i Anna Dzięcioł z Biura SEP wzięli udział we wczorajszym
spotkaniu polskich przedsiębiorców z obszaru elektrotechniki zorganizowanym bezpośrednio po zakończeniu Targów Energetab przez Polską Izbę
Gospodarczą Elektrotechniki przy współpracy naszego Stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w hotelu „Skalite” w Szczyrku. Jednym z tematów spotkania było omówienie kwestii zainicjowanego
przez SEP projektu utworzenia Narodowego
Ośrodka Bezpieczeństwa Elektrycznego.
• Dziś w salach Zamku KsiąŜ koło Wałbrzycha odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia
Oddziału Wałbrzyskiego SEP. W spotkaniu weźmie udział prezes SEP Kol. Jerzy Barglik, który
przekaŜe uczestnikom uroczystości gratulacje w
imieniu ZG SEP oraz wręczy kilkunastu członkom
SEP z kół Oddziału Wałbrzyskiego odznaki i medale stowarzyszeniowe.
• TakŜe dziś w siedzibie NFOŚ w Warszawie odbędzie się XXIII Spotkanie Forum „Energia – Efekt –
Środowisko” poświęcone efektywności energetycznej. W spotkaniu weźmie udział dyrektor Biura
Studiów i Analiz SEP Kol. Henryk Gladyś.
• Dziś i jutro w Polkowicach odbędzie się III Forum
Elektroenergetyczne, w którym weźmie udział sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń.
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