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XVIII Ogólnopolska Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce”

komitet automatyki Elektroenergetycznej (kaE) stowarzysze-
nia Elektryków Polskich przy współudziale zakładu Produkcyjne-
go aparatury Elektrycznej z siemianowic Śląskich zorganizował 
w dniach 14–16 października 2015 r. kolejną konferencję poświęco-
ną problematyce zabezpieczeń i automatyki w sieciach elektroener-
getycznych. w bieżącym roku przypada jubileusz 20-lecia działal-
ności firmy na rynku krajowym. uczestnicy spotkali się w Hotelu 
Park Hotel Diament w zabrzu. w konferencji wzięło udział ponad 
210 osób reprezentujących służby zabezpieczeniowe: operatora sie-
ci przesyłowej, dystrybucji i elektrowni, energetykę przemysłową, 
ośrodki badawcze i akademickie.

– „zabezpieczenia odcinkowe w liniach wn z wykorzysta-
niem sensorów prądowych oraz przetworników analogowo-cy-
frowych” (mgr inż. marek witkowski – rwE stoen operator,  
mgr inż. krzysztof stec – PsE sa),
– „nowa architektura zabezpieczenia odległościowego w świetle 
obecnych wymagań systemu elektroenergetycznego” (dr inż. ceza-
ry Dzienis, mgr inż. robert nowotnik – siemens aG),
– „niektóre problemy współpracy mikrosieci z siecią nadrzędną” 
(mgr inż. adam klimpel, apator Elkomtech sa),
– komunikat techniczny – „nowe rozwiązania ttc marconi 
dla systemów telezabezpieczeń i telemechaniki stacji elektroener-
getycznych” (stefan kosovan, ttc marconi republika czeska),
– komunikat techniczny – „sterownik automatyki i zabezpieczeń 
e2tanGo – nowe rozwiązania funkcyjne” (mariusz radziszewski, 
Elektrometal Energetyka).

w przerwie obrad tej sesji odbyła się miła uroczystość wręcze-
nia członkom prezydium kaE sEP wyróżnień przyznanych przez 
zarząd Główny stowarzyszenia Elektryków Polskich. medale pa-
miątkowe wręczył wiceprezes sEP krzysztof woliński następują-
cym osobom: medal im. prof. mieczysława Pożaryskiego otrzymali 
– adam babś (Gdańsk), jan osik (warszawa), anna seliga (war-
szawa), medal im. prof. stanisława Fryzego – ryszard migdalski 
(bielsko-biała).

Po zakończeniu obrad delegacja uczestników konferencji w towa-
rzystwie córki prof. wilibalda winklera złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze na jego grobie, który znajduje się na cmentarzu w zabrzu.

Pierwszy dzień obrad uczestnicy zakończyli wizytą na terenach 
muzeum PrL, biorąc aktywny udział w licznych atrakcjach nie tyl-
ko kulinarnych z tamtej epoki. Drugi dzień konferencji uczestnicy 
rozpoczęli od zwiedzania historycznych dzielnic katowic – niki-
szowca i Giszowca z przewodnikiem.

Podczas obrad w tym dniu słuchacze zapoznali się z następujący-
mi wystąpieniami:
– „zabezpieczenia szyn zbiorczych jako podstawowy element 
automatyki zabezpieczeniowej na stacji elektroenergetycznej”  
(mgr inż. krzysztof burek, schneider Electric Energy Poland),

Prof. Eugeniusz rosołowski otwiera obrady konferencji

referat wygłasza mgr inż. jacek mańczak

uczestników konferencji powitał przewodniczący kaE sEP – 
prof. Eugeniusz rosołowski, który w Słowie wstępnym zamiesz-
czonym w materiałach konferencyjnych stwierdził: (…) Można 
wyróżnić dwa główne cele (…) konferencji – upowszechnianie 
wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologia-
mi i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej 
oraz integrację szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych 
organizacjach związanych z energetyką (…). Tematyka konferencji 
koncentruje się wokół zagadnień związanych z automatyką sieci 
przesyłowych i  współpracujących z nią elementów systemu elek-
troenergetycznego: zabezpieczeniami linii blokowych, nowymi za-
bezpieczeniami odcinkowymi linii WN (…), standardem IEC 61850, 
(…) zabezpieczeniami szyn zbiorczych (…), automatyką SCO (…).

obrady konferencji prowadził prof. Eugeniusz rosołowski. 
w pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:
– „rozwój spółki zPraE wobec rosnących potrzeb energetyki” 
(mgr inż. jacek mańczak – prezes zarządu zPraE),
– „zastosowanie ekstrapolacji nieliniowej w systemie pomiaru i lo-
kalizacji doziemienia” (dr inż. adam opara, zPraE),
– „nowe zastosowania pomiarów synchronicznych napięcia i prą-
du” (mgr inż. adam babś, instytut Energetyki oddział Gdańsk),
– „zabezpieczenia linii łączącej blok elektroenergetyczny z roz-
dzielnią sieci przesyłowej” (mgr inż. marcin Lizer, dr inż. sylwia 
wróblewska, instytut Energetyki),
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Przy grobie prof. wilibalda winklera

uczestnicy konferencji

wyróżnieni przez zG sEP, od lewej: wiceprezes sEP krzysztof woliński, 
jan osik, anna seliga, ryszard migdalski i Eugeniusz rosołowski

– „testowanie cyfrowych zabezpieczeń szyn – przyszłość i obecne 
wyzwania” (mgr inż. bogdan Gajdemski, siemens),
– „autonomiczne zabezpieczenie transformatora azt-9”  
(mgr inż. Piotr suszek, zPraE),
– „badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwar-
ciowego obejmującego 100% uzwojeń stojana generatora”  
(mgr inż. michał krzęcio – zaz-En, dr inż. zygmunt kuran – in-
stytut Energetyki),
– „Problemy i wymagania stawiane systemom rejestracji zakłóceń 
w świetle rozwoju technologii smart-Grid” (mgr inż. krzysztof ja-
kubczyk, zPraE),
– komunikat techniczny – „bezpieczniki topikowe firmy siba 
w energetyce i automatyce” (mariusz madurski, siba Polska),
– komunikat techniczny – „wpływ pojemności doziemnych na 
system lokalizacji doziemień w rozległych sieciach it prądu stałe-
go” (maciej sałasiński, Pro-mac),
– „kierunki rozwoju w elektroenergetycznej automatyce zabezpie-
czeniowej” (mgr inż. krzysztof burek, schneider Electric Energy 
Poland),
– „Przyczyny błędnego działania automatyki sco. badania ukła-
dów automatyki” (dr inż. zygmunt kuran, mgr inż. sławomir 
skrodzki – instytut Energetyki), 
– „Falowa lokalizacja miejsca zwarcia – nowe możliwości w pre-
cyzyjnym wskazaniu miejsca zwarcia” (dr inż. andrzej juszczyk, 
alstom Grid, sas wałbrzych),
– komunikat techniczny – „unikalne funkcje zabezpieczeniowe 
w systemie cziP®-Pro” (dr inż. witold Hoppel, relpol sa zakład 
PoLon),
– komunikat techniczny – „najnowsze aplikacje sterownika me-
gamuz-smart dla energetyki” (maciej Leonhard, jm-tronik).

Dyskusje techniczne na temat przedstawionych problemów były 
długie i toczyły się w kuluarach. kończyły się zazwyczaj się pod-
czas wieczornych spotkań koleżeńskich. Dzień zakończono wizytą 
w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. 

zamknięcie obrad konferencji nastąpiło w trzecim dniu obrad. 
Podsumowania dokonał przewodniczący kaE sEP prof. Euge-
niusz rosołowski, który podkreślił celowość organizacji tematycz-
nych konferencji. Liczba uczestników oraz prezentowanych refe-
ratów świadczą o konieczności organizowania tego typu spotkań. 

Przewodniczący podziękował także uczestnikom za udział w ob-
radach, autorom referatów za wkład pracy związany z ich przy-
gotowaniem i prezentacją oraz komitetowi organizacyjnemu – an-
nie selidze, sylwii wróblewskiej – za wzorową organizację obrad 
seminarium, pięknie wydane materiały seminaryjne oraz sprawną 
logistykę.

specjalne podziękowania organizatorzy konfe-
rencji kierują na ręce dyrektora naczelnego jacka 
mańczaka z zakładu Produkcyjnego aparatury 
Elektrycznej w siemianowicach Śląskich za po-
moc w organizacji konferencji i przygotowaniu 
materiałów dla uczestników spotkania.

obradom konferencji towarzyszyły stoiska 
wystawiennicze następujących firm: aLstom  
Power, Elektrometal Energetyka, Eltek Pol-
ska, Enertest, jm-tronik, Phoenix contact,  
Pro-mac, relpol sa zakład PoLon,  
schneider Electric Energy Poland, siba, sie-
mens, waGo, weidmüller, zaz–En oraz zPraE.

Krzysztof Woliński

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP


