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Od chwili powołania nowy Zarząd realizuje następujące kierunki pracy:
- szkoleniowo informacyjny: organizacja spotkań z przedstawicielami firm 

elektrycznych, szkolenia z zakresu: ochrony przed porażeniem, 
bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, itp. 
w zależności od aktualnych potrzeb.

- bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych: przygotowanie elektryków do egzaminów na 
uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych oraz egzaminy kwalifikacyjne.

- bezpieczeństwo pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 
w strefach zagrożonych wybuchem palnych gazów, par lub pyłów: 
coroczna konferencja naukowo techniczna organizowana wspólnie  

        z  SITPChem i Firmą Automatic Systems Engineering, Gdańsk.

-     seminarium naukowo – techniczne: jedno w każdym roku pracy – Temat 
zrealizowany w 2014r. „Energetyka przemysłowa”. Członkowie Koła 
opracowali 3 referaty, w programie była również wycieczka po obiektach 
zakładu.

- publikacje: członkowie koła publikują artykuły na łamach: Biuletyn SEP 
Tarnów, INPE, Magazyn Ex. W najbliższym Magazynie Ex ukaże się 
artykuł pt. „Naprawy i remonty urządzeń przeciwwybuchowych w świetle 
normy PN-EN 60079 cz. 19”. W związku z udziałem naszego członka 
Romana Stadnickiego w prace eksperckie w firmie LOTOS zgłaszamy 
gotowość opracowania artykułu „Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe na 
przykładzie platformy morskiej” przeznaczonego do Biuletynu SEP.

- integracja koleżeńska: coroczne spotkania noworoczne, wycieczki - w tym 
na targi energetyki w Bielsku” Energetab”, współpraca z SITPChem.

Na uwagę zasługuje wysokie zaangażowanie członków Koła 
w wykonywanym zawodzie na powierzonych przez pracodawcę stanowiskach 
pracy. Koledzy emeryci również nie pozostają w tyle wykazując się dużą 
aktywnością zawodową, oraz włączając się w realizację programu pracy Koła 
SEP nr 3.

W związku z 50 leciem pracy Koła SEP nr 3, wyróżnienia otrzymają:

 Medal im. prof. Mieczysława Pożarskiego;
- Roman Kuczek
- Władysław Łabuz

 Medal im. inż. Jana Szczepanika ;
- Roman Stadnicki
- Zygmunt Stańczyk

 Złota Odznaka Honorowa SEP ;
- Roman Romaniszyn

 Srebrna Odznaka Honorowa SEP ;
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będzie przesyłany  do istniejących systemów SCADA, lub do systemu SMS na 
komórkę. Również w ten sposób zamierza się przekazywać pomiary prądów 
fazowych, ich wartości minimalne i maksymalne oraz będzie dokonywana 
rejestracja pomiarów. Koncentrator EX-BRG2_SMR umożliwia również 
przesyłanie informacji o napięciach fazowych i kontrolę stanu otwarcia drzwi 
rozdzielnicy złącza.

 

 Wydaje się, że to innowacyjne rozwiązanie przedstawione przez firmę 
APATOR wprowadzi nową jakość w zakresie kontroli poprawnej pracy złącz 
i w perspektywie budowy sieci Smart-grid będzie wykorzystane do szybkiej 
reakcji służb ruchu na zaistniałe braki zasilania u odbiorców, umożliwi kontrolę 
dostępu do złącz, pozwoli na bardziej optymalna rozbudowę sieci nN, pozwoli 
na symulację bilansowania zużytej energii na poszczególnych obwodach nN, 
a nawet poprzez to zgrubną kontrolę wskazań układów pomiarowych 
u poszczególnych odbiorców, zapobiegając w ten sposób potencjalnym 
kradzieżom. Pytaniem jest jedynie to, jakie są koszty budowy takiego 
rozwiązania, które można zapewne nazwać systemowym.

 Z sali padły ostanie pytania i w ten sposób kolejne Tarnowskie Dni 
Elektryki roku 2015 przeszły już do historii. Podsumowując można z czystym 
sumieniem  powiedzieć, że TDE zostały przygotowane profesjonalnie, 
a prezentowane wystąpienia bez względu na różnorodne tematy były ciekawe, 
a nawet bardzo ciekawe. 

 Jak zwykle nasi koledzy mgr inż. Zbigniew Papuga animator 

O innowacyjnych inteligentnych rozłącznikach listwowych mówił
Dawid Nielaba przedstawiciel APATORA  (foto JZ)
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Uczestnicy wycieczki do fabryki samochodów ciężarowych MAN w Niepołomicach

 Do Tarnowa wróciliśmy w godzinach popołudniowych szczęśliwi 
i pełni nowych wrażeń i wiedzy. Tegoroczny wyjazd „ENERGETAB 2015” 
zaliczyć trzeba do kolejnych udanych wyjazdów technicznych 
zorganizowanych przez Koło nr 1 OT SEP.

Liwo Andrzej

Czujniki Pomiarowe c.d.

Czujniki położenia przepustnicy

Schemat budowy potencjometrycznego czujnika położenia przepustnicy



 Budowa złącza i schemat elektryczny czujnika położenia przepustnicy
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 Sygnał o bieżącej wielkości rezystancji zostaje przekazany w sposób 
ciągły do bieżni kolektora, gdyż obydwie odpowiadające sobie bieżnie są 
wzajemnie połączone poprzez ślizgacz. Pierwsza ciężka pozwala rozpoznawać 

0 0otwarcie przepustnicy od 0  do 24  natomiast druga ciężka pozwala 
0 0 0 0rozpoznawać większe otwarcie przepustnicy od 18  do 90 . W zakresie 18 ...24  

obie ścieżki pracują synchronicznie.

Budowa czujnika położenia przepustnicy:a) obudowa ze ślizgaczem, b) pokrywa z bieżniami, 
1 - dolna część zespołu wtryskowego, 2 - ramię ślizgacza, 3 - wałek przepustnicy, 

4 - ślizgacz, 5 - bieżnia oporowa (rezystancja), 6 - bieżnia kolektorowa, 
7 - bieżnia oporowa, 8 - bieżnia kolektorowa, 9 - uszczelniacz







www.sep-tarnow.com.pl
Oddział Tarnowski SEP, 33-100 Tarnów, Rynek 10




