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Od ostatniego wydania Biuletynu up³ynê³o ju¿ sporo czasu. 
Dlatego na wstêpie dzielimy siê faktami z ¿ycia Oddzia³u 
prezentowanymi przez Prezesa Oddzia³u Tarnowskiego 
SEP. Wspó³praca Redakcji Biuletynu z NOT w Tarnowie 
nabiera rumieñców co owocuje przeznaczeniem sta³ego 
miejsca w ramach Biuletynu gdzie bêdziemy prezentowaæ 
materia³y NOT-u. Obecnie oprócz programu prac na 
bie¿¹cy rok zamieszczamy artyku³ o Potencjale 
energetycznym i inwestycyjnym dolnego Dunajca. 
Zapraszamy na seminarium corocznie organizowane 
w okresie wiosennym przez OT SEP - Innowacyjne 
rozwi¹zania Smart Grid rozdzielnic nN i ³¹czników SN.
Wspomniany na pocz¹tku okres obfitowa³ w wiele 
jubileuszy organizacji i szkó³ wspó³pracuj¹cych z OT SEP. 
Materia³y na ten temat prezentujemy na ³amach Biuletynu. 
Nadal mo¿na powiedzieæ teoria opisuj¹ca zjawisko pioruna 
jest w stadium rozwijaj¹cym. Prezentujemy artyku³, który 
przybli¿a to zjawisko.
Innym podejœciem do miernictwa jest artyku³ pt. „System 
miar i wag na przestrzeni dziejów”.
Pod koniec 2016 r. odby³a siê wycieczka cz³onków SEP do 
Krakowa. Materia³y z wycieczki naukowo - technicznej 
publikujemy pod has³em „Z dawn¹ technik¹ na ty”.
Kontynuujemy tematykê z zakresu elektroniki 
w samochodzie (czujniki prêdkoœci samochodu).
Chocia¿ nie wszystkie tematy poruszy³em w tym krótkim 
wstêpie gor¹co zachêcam do lektury niniejszego Biuletynu.
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Antoni Maziarka

          

                                        Z ¿ycia Oddzia³u

14.10.2016 r. - Prezes Oddzia³u wzi¹³ udzia³ w jubileuszu 85-lecia Zespo³u 
Szkó³ Technicznych w Moœcicach.

04.11.2016 r. - w teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie mia³o miejsce 
uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 135-lecia Zespo³u Szkó³ 
Mechaniczno-Elektrycznych z ul. Szujskiego. Gratulacje i ¿yczenia 
dalszej pedagogiczno - dydaktycznej dzia³alnoœci oraz okolicznoœciowy 
upominek przekaza³ Prezes tarnowskiego Oddzia³u SEP kol. Antoni 
Maziarka

09.11.2016 r. - odby³o siê kolejne posiedzenie Prezydium naszego 
Oddzia³u SEP. G³ównymi punktami obrad by³o informacja 
o przygotowaniach do jubileuszu Ko³a nr 1 oraz dyskusja nt. za³o¿eñ do 
planu pracy Oddzia³u na 2017 r.

18.11.2016 r. - Jubileusz 65-lecia Ko³a nr 1 przy TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddzia³ w Tarnowie. 

PaŸdziernik 2016 r. - zgodnie z uchwa³¹ Zarz¹du Oddzia³u 
o sfinansowaniu renowacji grobu Henryka Ziemnickiego - pierwszego 
Prezesa Tarnowskiego Oddzia³u SEP wszystkie prace z tym zwi¹zane 
zosta³y zakoñczone przed Œwiêtem Zmar³ych.

10-11.12.2016 r. - zosta³a zorganizowana dla cz³onków naszego 
Oddzia³u wycieczka techniczno - krajoznawcza na Wawel i do kopalni 
soli w Bochni. 

20.10.2016 r. - w restauracji „KASYNO” w Tarnowie - Moœcicach  
odby³a siê konferencja z cyklu „Energetyka przemys³owa” 
zorganizowana przez Ko³o nr 3 w czasie której prezentowano tematy 
z zakresu:

-  Telekomunikacja g³osowa w GA Tarnów, 

-  Zwiêkszenie bezpieczeñstwa w rozdzielnicach œredniego 
   i niskiego napiêcia,

-  Nowoczesna energia w przemyœle – przyk³adowe realizacje, 

-  Zagadnienia techniczne i ekonomiczne w kontekœcie 
   wymiany transformatorów,  

-  G³ówne za³o¿enia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
   i Rady Europy 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów    
   elektroenergetycznych ma³ej i œredniej mocy, 
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-  Uzwojenia aluminiowe i miedziane w transformatorach 
   elektroenergetycznych – porównanie techniczne, 

-  Narzêdzia i œrodki ochrony indywidualnej do bezpiecznej pracy 
   przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych.

13.12.2016 r. - w Warszawie odby³a siê Rada Prezesów SEP. 
Najwa¿niejsze sprawy poruszane na posiedzeniu

-  opinia Rady Prezesów w sprawie bud¿etu SEP na 2017 r.

-  opinia Rady Prezesów w sprawie jednorazowej sk³adki na 
   obchody Jubileuszu 100-lecia SEP,

-  informacja nt. ”Za³o¿eñ programowo-organizacyjnych 
   i  finansowych obchodów 100-lecia SEP”.

20.12.2016 r.- tradycyjne, uroczyste, podsumowuj¹ce rok dzia³alnoœci 
Oddzia³u  posiedzenie Zarz¹du SEP, w którym oprócz cz³onków 
Zarz¹du wziêli udzia³ Prezesi Kó³, zaproszeni goœcie oraz honorowi 
seniorzy SEP. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ obrad posiedzenia by³o 
uchwalenie planu pracy i bud¿etu Oddzia³u na 2017 r. oraz wstêpne 
zapoznanie zebranych o realizacji planu w 2016 r.

14.01.2017 r. - w salach restauracji Bristol odby³ siê doroczny Bal 
Elektryków na którym podsumowano rok 2016 w dzia³alnoœci Oddzia³u 
oraz zapoznano uczestników z planami na przysz³oœæ. W spotkaniu 
wziê³o udzia³ 100 cz³onków i sympatyków SEP.

14.02.2017 r. - zosta³o zwo³ane kolejne posiedzenie Prezydium 
Oddzia³u SEP na którym najwa¿niejszymi sprawami by³y:

-  przyjêcie uchwa³y w sprawie skreœlenia z listy cz³onków osób  
   niep³ac¹cych sk³adek,

-  rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia ko³a przy 
   Wodoci¹gach Dêbickich w Dêbicy,

-  przyjêcie uchwa³y w sprawie wykreœlenia Ko³a nr 12 przy PKP 
   Tarnów ze wzglêdu na zaprzestanie dzia³alnoœci.
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Jubileusz 85 - lecia Zespo³u Szkó³ Technicznych 

w Tarnowie - Moœcicach 

Dnia 14 paŸdziernika 2016 r. odby³y siê uroczyste obchody 85 - 
lecia dzia³alnoœci Zespo³u Szkó³ Technicznych im. Ignacego Moœcickiego 
w Tarnowie - Moœcicach. Uroczystoœci zainaugurowa³a msza œw. o godz. 
8.00 w koœciele parafialnym w Tarnowie - Moœcicach. Po mszy nast¹pi³ 
uroczysty przemarsz wszystkich zaproszonych goœci oraz Dyrekcji, 

grona pedagogicznego i uczniów do budynków szkolnych przy 

ul. Kwiatkowskiego 17. W auli odby³a siê czêœæ oficjalna obejmuj¹ca 
program artystyczny. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê: 

Prezydent Miasta Tarnowa pan Roman Ciepiela wraz ze Skarbnikiem 

panem S³awomirem Kolasiñskim i pani¹ Dyrektor Wydzia³u Edukacji  
Bogumi³¹ Porêbsk¹

Szko³a goœci³a równie¿ pana Artura Puci³owskiego – Dyrektora 
tarnowskiej Delegatury Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty, pana Józefa 
Rojka – Wiceprezesa Zarz¹du Grupy Azoty S.A., pana Artura Kopcia – 
Cz³onka Zarz¹du koordynuj¹cego nasz¹ wspó³pracê oraz Prezesów 
Spó³ek, Dyrektorów Departamentów i Centrów Grupy Azoty. 

Dyrektor K.Ko³aciñski i Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela

Dorota Lis Krzysztof Ko³aciñski Ewa Wójtowicz
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Na uroczystoœæ przybyli równie¿ przedstawiciele Firm 
Partnerskich, wspieraj¹cych szko³ê, wy¿szych uczelni, Przyjació³ 
i Sponsorów ZST, Proboszcz Moœcickiej  parafii Ksi¹dz dr Jacek Nowak 
oraz byli Dyrektorzy ZST - Dyrektor Senior pan Jan Krawczyk oraz pan 
Jerzy Pantera i pan Wies³aw Zimowski. Uroczystoœæ zaszczycili równie¿ 
swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele Stowarzyszeñ Naukowo – 
Technicznych takich jak Naczelna Organizacja Techniczna, 
StowarzyszenieElektryków Polskich i Stowarzyszenie In¿ynierów 
i Techników Przemys³u Chemicznego oraz Dyrektorzy tarnowskich szkó³ 
wspó³pracuj¹cych z ZST. Licznie stawili siê Absolwenci Szko³y oraz 
Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele oraz Pracownicy Zespo³u Szkó³ 
Technicznych, którzy swoj¹ obecnoœci¹ podkreœlali rangê Jubileuszu.

W czasie oficjalnej czêœci uroczystoœci Dyrektor Szko³y Krzysztof  
Ko³aciñski wrêczy³ Nagrody Dyrektora ZST nauczycielom  wyró¿niaj¹cym 
siê w pracy dydaktyczno – wychowawczej, statuetkê Prymusa ZST za rok 
2015/2016, stypendia uczniom osi¹gaj¹cym bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz okolicznoœciowe statuetki przedstawicielom firm i instytucji, które 
mo¿na okreœliæ zaszczytnym mianem Przyjació³ ZST.  

 

Wrêczenie nagród SITPCHem

Dyrektor szko³y wrêcza 
pami¹tkowe statuetki 

Przyjacio³om szko³y



Zwieñczeniem podnios³ych uroczystoœci by³o wieczorne spotkanie, 
które zgromadzi³o zaproszonych dostojnych Goœci, Absolwentów, 
Dyrekcjê, Przyjació³ ZST, Nauczycieli i Pracowników Administracji 
i Obs³ugi. Pocz¹tek istnienia szko³y zawodowej, póŸniejszego Technikum 
Chemicznego, a obecnie Zespo³u Szkó³ Technicznych przypad³ na dzieñ 
1 paŸdziernika 1931 r., gdy uruchomiono pierwszy kurs zawodowy dla 
robotników i mistrzów Pañstwowej Fabryki Zwi¹zków Azotowych 
w Moœcicach. Na przestrzeni lat szko³a zmienia³a strukturê, nazwy, 
modele nauczania, miejsca zajêæ lekcyjnych (pierwsze odbywa³y siê 
w fabrycznym warsztacie mechanicznym, a nastêpnie w budynku 
administracji fabryki), ale rozwija³a siê bardzo szybko, co by³o zwi¹zane 
z systematyczn¹, olbrzymi¹ rozbudow¹ Zak³adów Azotowych, centrum 
przemys³u chemicznego. Wa¿nym momentem w historii szko³y by³o

Po zakoñczonej czêœci oficjalnej wszyscy zaproszeni goœcie udali 
siê na zwiedzanie szko³y. Wielu wzruszeñ Absolwentom szko³y 
dostarczy³o odwiedzenie sal przedmiotowych, zarówno w budynku 
g³ównym jak i w budynku pracowni ZST, w których wiele lat temu odbywali 
zajêcia. Sale, choæ teraz nowoczeœnie wyposa¿one, przywo³ywa³y 
wspomnienia konkretnych chwil, czym Absolwenci dzielili siê z uczniami 
prezentuj¹cymi z kolei swoje osi¹gniêcia i nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. W œwietlicy szkolnej mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w album 
i  inne okolicznoœciowe gad¿ety zwi¹zane z jubileuszem.
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rozpoczêcie budowy w³asnej siedziby 6 lipca 1947r. Rok szkolny 1949/50 
rozpocz¹³ siê w nowym budynku. Od 1988 r. szko³a mieœci³a siê ju¿ 
w dwóch obiektach: „starym” gmachu przy ul. Kwiatkowskiego i budynku 
pracowni (laboratoriów). Wczeœniej jednak, w 1982 r. Technikum 
Chemiczne po raz kolejny zmieni³o nazwê i powsta³ Zespó³ Szkó³ 
Technicznych Zak³adów Azotowych im. Feliksa Dzier¿yñskiego. Po 
prze³omowym roku 1989, który przyniós³ wiele zmian tak¿e w edukacji, 
nast¹pi³o oddzielenie szko³y od Zak³adów Azotowych. Dnia 4 czerwca 
2001 r. odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z nadaniem szkole imienia 
Ignacego Moœcickiego, którego s³owa „Trwa³ymi pozostan¹ dzie³a 
wielkie” sta³y siê inspiracj¹ do dalszej pracy Szko³y.
Osadzona g³êboko w tradycji szko³a nieustannie zmienia siê, 
dostosowuje do wspó³czesnych wymagañ. Jest prê¿nie dzia³aj¹c¹ 
p lacówk¹ dziêk i  otwartym, skutecznym, profes jonalnym 
i wielokierunkowym dzia³aniom Dyrektora Szko³y, mgr in¿. Krzysztofa 
Ko³aciñskiego, który sprawuje tê funkcjê od dnia 1 wrzeœnia 2005 r. 
Wysoko wykwalifikowane grono pedagogiczne dba o wysoki poziom 
kszta³cenia i wychowania m³odzie¿y, zapewniaj¹c wszystkim 
wychowankom wszechstronny rozwój, przygotowanie do dalszej edukacji 
i kariery zawodowej. Obecne kierunki kszta³cenia w szkole to technik 
elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, 
fototechnik, technik analityk, technik technologii chemicznej. Po wielu 
latach w szkole pojawili siê tak¿e uczniowie kszta³c¹cy siê na kierunkach 
chemicznych i s¹ to klasy patronackie Grupy Azoty S.A., która w 2013 r. 
zosta³a G³ównym Partnerem ZST i Opiekunem Szkolnictwa 
Zawodowego. Partnerami szko³y s¹ tak¿e Zak³ady Mechaniczne Tarnów 
S.A., firmy ASTOR Sp. z o. o. z Krakowa oraz STERNET Sp. z o. o. 
i WIPLAST Sp. z o.o. z Tarnowa. Patronat naukowy nad szko³¹ sprawuje 
PWSZ w Tarnowie. Wsparcie szkole zapewniaj¹ tak¿e Stowarzyszenie 
In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego, Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich, Naczelna Organizacja Techniczna oraz Fundacja 
im. Ignacego Moœcickiego.
Szko³a bierze udzia³ w projektach edukacyjnych (np. Eduscience), 
programach Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+. Dziêki projektom 
mobilnoœci uczniowie wyje¿d¿ali na praktyki zawodowe na Wêgry do 
miejscowoœci Veszprem (2014 r, 2016 r.) oraz do Granady w Hiszpanii 
(2015 r.). W ramach dzia³ania „job shadowing” swoje kompetencje 
podnosili tak¿e nauczyciele w czasie pobytu na Wêgrzech (2016 r.). 
Szko³a stwarza tak¿e uczniom wiele mo¿liwoœci do rozwijania 
zainteresowañ. Uczniowie mog¹ zaanga¿owaæ siê w dzia³ania Szkolnego 
Klubu Turystycznego „Wehiku³”, Szkolnego Klubu Sportowego, 
Szkolnego Ko³a Ekologicznego, Ko³a M³odych Chemików, Szkolnego 
Ko³a Robotyki, PCK i CARITAS. Wa¿nym elementem kszta³cenia s¹ 
zajêcia dydaktyczne realizowane w tarnowskiej PWSZ w ramach klas
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patronackich tej wy¿szej uczelni. W szkole zajêcia prowadzi tak¿e 
doradca zawodowy, którego dzia³ania skierowane s¹ na wykszta³cenie 
w uczniach umiejêtnoœci œwiadomego i aktywnego wejœcia na rynek 
pracy. Wszelkie podejmowane przez szko³ê zadania maj¹ na celu dobrze 
przygotowaæ m³odzie¿ do dalszej edukacji, podejmowania pracy 
zawodowej w kraju i za granic¹. Tradycja 85 lat kszta³cenia zobowi¹zuje, 
ale i motywuje. Daje te¿ poczucie satysfakcji z osi¹ganych wyników. 
Szko³a jest bowiem zdobywc¹ tytu³ów „Br¹zowa Szko³a 2013”, „Srebrna 
Szko³a 2014, 2015, 2016” oraz „Szko³a Olimpijska 2015 w rankingach 
szkó³ ponadgimnazjalnych tygodnika Perspektywy. Zespó³ Szkó³ 
Technicznych znalaz³ siê w 2016 r. wœród 100 najlepszych techników 
w Polsce kszta³c¹cych w zakresie STEM (88 miejsce). STEM – czyli 
Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, 
in¿ynieria, matematyka) to te obszary kszta³cenia, przez które wiedzie 
najkrótsza droga do kariery w nauce i ¿yciu zawodowym. 
Z okazji Jubileuszu Szko³a wyda³a „Album 85 lat ZST”. Publikacja ta 
skierowana jest do czytelników bezpoœrednio zwi¹zanych ze szko³¹: 
absolwentów, uczniów, ich rodziców, pracowników szko³y, nauczycieli,  
ale równie¿ wszystkich zainteresowanych histori¹ Moœcic, Zak³adów 
Azotowych, czy te¿ histori¹ regionu. Album sk³ada siê z trzech czêœci. 
W pierwszej przedstawiona zosta³a historia szko³y, wzbogacona 
o wspomnienia absolwentów i wyj¹tkow¹ galeriê zdjêæ z przesz³oœci. 
Druga zatytu³owana „Obrazy i szkice o teraŸniejszoœci” ukazuje 
wspó³czesny wizerunek szko³y, osi¹gniêcia i sukcesy wychowanków, ale 
równie¿ codzienn¹ pracê. Trzecia czêœæ - „Spojrzenie w przysz³oœæ” to 
krótkie zarysowanie perspektyw rozwoju szko³y. Album zawiera równie¿ 
wykazy wszystkich absolwentów, nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obs³ugi. Piêkna szata graficzna albumu, ponad 600 zdjêæ 
tworz¹cych niepowtarzaln¹ foto galeriê z ¿ycia Zespo³u Szkó³ 
Technicznych, dawnego Technikum Chemicznego w Tarnowie 
Moœcicach, stanowi wspania³e uzupe³nienie wspomnieñ z dawnych lat 
i informacji o ¿yciu szko³y, która od 85 lat kszta³ci kolejne pokolenia 
techników.
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Gra¿yna Smoliñska - Wygrzywalska

Obchody 135 - lecia ZSME

W dniu 4 listopada 2016 r. Zespó³ Szkó³ Mechaniczno – 
Elektrycznych w Tarnowie œwiêtowa³ obchody 135-lecia istnienia. 
Uroczystoœci zainaugurowa³a Msza œw. odprawiona w Koœciele p. w. 
Mi³osierdzia Bo¿ego w Tarnowie. Po Mszy œw. spo³ecznoœæ szkolna wraz 
z goœæmi uda³a siê do Teatru im. Ludwika Solskiego, gdzie odby³a siê 
dalsza czêœæ obchodów. Jubileusz zgromadzi³ wielu znamienitych goœci: 
przedstawicieli w³adz Miasta Tarnowa, Kuratorium Oœwiaty. Na 
uroczystoœci obecni byli tak¿e dyrektorzy zaprzyjaŸnionych szkó³, 
instytucji oraz firm, z którymi szko³a wspó³pracuje. Nie mog³o zabrakn¹æ 
tak¿e tych, którzy tworzyli i tworz¹ historiê szko³y – nauczycieli, rodziców 
oraz uczniów. Jako pierwszy g³os zabra³ dyrektor szko³y pan Jan Onak, 
a nastêpnie zaproszeni goœcie: prezydent Miasta Tarnowa – pan Roman 
Ciepiela,  dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oœwiaty – pan Artur 
Paczkowski, radna Rady Miejskiej – pani Anna Krakowska oraz prezes 
tarnowskiego oddzia³u SEP – pan Antoni Maziarka. 

W przemówieniach wspomniano o piêknych kartach historii szko³y, 
jej bogatej tradycji, wybitnych osi¹gniêciach, wysokiej pozycji wœród 
tarnowskich placówek oœwiatowych, a tak¿e o krzewieniu wartoœci – 
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patriotycznych i spo³ecznych, których propagatorem by³ patron Szko³y – 
Tadeusz Tertil. 

W niezwyk³¹ podró¿ w czasie zabra³ goœci pan Wies³aw Cholewa, 
obecnie najd³u¿ej pracuj¹cy w ZSME nauczyciel historii. By³a to niezwyk³a 
okazja do spotkania przesz³oœci z teraŸniejszoœci¹, która  pozwoli³a 
zg³êbiæ bogate dzieje placówki oraz pokazaæ jej rozwój. Wyk³ad 
wzbogacony zosta³ „Kronik¹ filmow¹ ZSME”. Historia szko³y osadzona 
jest w historii miasta, regionu i kraju. Aby lepiej zrozumieæ specyfikê 
kszta³cenia i wychowania w Ma³opolsce, zebrani mogli wys³uchaæ 
wyk³adu pt” ”Wychowanie narodowe i pañstwowe w szkolnictwie 
powszechnym i zawodowym w okrêgu szkolnym krakowskim w czasach II 
Rzeczypospolitej”. Zagadnienie to przybli¿y³ doktor habilitowany 
w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historii, wyk³adowca 
akademicki, wiceprezes Tarnowskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa 
Historycznego oraz sekretarz naukowy Tarnowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, wicedyrektor ZSME w latach 1991-2006, pan Andrzej 
Niedojad³o.

Wa¿nym punktem Jubileuszu by³o podpisanie umowy pomiêdzy 
dyrektorem ZSME, a prezesem zarz¹du Zak³adów Mechanicznych 
wTarnowie, panem Henrykiem £abêdziem.

Zespó³ Szkó³ Mechaniczno – Elektrycznych ju¿ od czterech lat 
wspó³pracuje z jednym z najwiêkszych centrów kszta³cenia zawodowego 
w Niemczech: Walther – Lehmkuhl – Schule. Dziêki temu uczniowie 
ZSME mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w miêdzynarodowych projektach: 
Leonardo da Vinci oraz Erasmus +. Podczas uroczystoœci dyrektor Jan 
Onak z³o¿y³ na rêce pana Andreasa Bitzer, dyrektora niemieckiego 
Regionalnego Centrum Kszta³cenia Zawodowego Walther – Lehmkuhl – 
Schule, gor¹ce podziêkowania za owocn¹ wspó³pracê. W kolejnej czêœci 
spotkania uczniowie, którzy wziêli udzia³ w ostatnim projekcie Erasmus +  
otrzymali dokumenty potwierdzaj¹cy odbycie zagranicznego sta¿u – 
„Europass Mobilnoœci”.

Po czêœci oficjalnej, prowadz¹cy, zaprosili goœci na czêœæ 
artystyczn¹ przygotowan¹ przez uczniów i absolwentów szko³y. M³odzie¿ 
zaprezentowa³a najwiêksze osi¹gniecia i sukcesy ZSME w ci¹gu 
ostatnich piêciu lat. Atmosferê Jubileuszu uœwietni³ swoim wystêpem 
szkolny zespó³ wokalno – instrumentalny, a w  magiczny œwiat muzyki 
powa¿nej wprowadzi³ zebranych goœci uczeñ kl. 2 IC, Krzysztof 
Walkowicz, który w wybitny sposób zaprezentowa³ utwory: Fantazja 
Impromptu Op. 66 Fryderyka Chopina, Etiuda g-moll Maurycego 
Moszkowskiego oraz Sonata F-moll Ludwiga van Beethovena.
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Zwieñczeniem obchodów by³o spotkanie okolicznoœciowe w foyer. 
Zaproszeni goœcie mogli powspominaæ dawne, szkolne czasy, ogl¹daj¹c 
wystawy prezentuj¹ce sukcesy i osi¹gniecia ZSME oraz przygotowane 
kroniki z minionych lat. Spotkanie up³ywa³o na serdecznych i pe³nych 
sympatii rozmowach, bowiem ”Wspomnienia ¿yj¹ dopóty, dopóki do nich 
wracamy. A rozkwitaj¹ tym wspanialej, im wiêcej serca wk³adamy w ich 
pielêgnowanie”.

Jubileusz 135 – lecia powstania Zespo³u Szkó³ Mechaniczno – 
Elektrycznych w Tarnowie nie móg³by siê odbyæ bez hojnoœci i wsparcia 
nastêpuj¹cych sponsorów:

   Urz¹d Miasta w Tarnowie

   Stowarzyszenie  Elektryków Polskich Oddzia³ w Tarnowie

   Stowarzyszenie Przyjació³ i Absolwentów ZSME 

   Rodzice, spo³ecznoœæ szkolna.

Rys. 1. Mapa ilustruj¹ca 
czêstoœæ dni burzowych 
na terenie Polski [1]

Tekst: mgr in¿. Rymanowski Janusz
Opracowanie graficzne: Dominik Guzik /klasa 4TC ZSME Tarnów/

Œrodek ciê¿koœci a piorun
Wiedza bezu¿yteczna?

Wszystko zaczê³o siê od je¿d¿enia palcem po mapie. Trwa³y 
wakacje i szuka³em odpowiedniej trasy na wycieczkê, gdy dotar³o do 
mnie, ¿e teren, w który siê udajê nawiedzaj¹ dosyæ czêsto burze. 
Przypomnia³o mi siê, ¿e ukszta³towanie terenu oraz pod³o¿e wp³ywa na 
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Rys. 3 Profil terenu w Polsce [3]

Rys. 2. Ukszta³towanie powierzchni Polski [2]

Pojezierza

Niziny Œrodkowopolskie

Pobrze¿a

Sudety Wy¿yny

Karpaty

Kotliny
Podkarpackie

Rys. 2. Ukszta³towanie powierzchni Polski [2]



 Tak, co prawda najwiêcej jest ich w terenie wysokim, jednak¿e 
œrednia obejmuje spor¹ czêœæ terenów ni¿szych. Czy¿by œrodek 
ciê¿koœci tych¿e wy³adowañ znajdowa³ siê w³aœnie tam?

Œrodek ciê¿koœci.

Pierwszym krokiem, w procesie projektowania instalacji 
elektrycznej zak³adów przemys³owych jest znalezienie œrodka ciê¿koœci, 
w którym nale¿y zlokalizowaæ stacjê transformatorow¹. Poni¿sze wzory 
informuj¹, gdzie œrodek ów siê znajduje.

(1)  Sx=(? h*x) / ? h
(2)  Sy=(? h*y) / ? h
(3)  Sz=(? h*z) / ? h, gdzie h=z

Jako, ¿e by³em œwie¿o po to¿samym temacie, tj. obliczaniu œrodka 
ciê¿koœci w celu znalezienia optymalnej lokalizacji dla stacji 
transformatorowej, je¿d¿¹c palcem po mapie, zada³em sobie pytanie:

A co by szkodzi³o, gdyby w ten sposób znaleŸæ œrodek ciê¿koœci 
wœród masztów odgromowych zlokalizowanych na dachu hipotetycznego 
budynku – przenosz¹c rozumowanie odniesione do statystyki wy³adowañ 
wzglêdem ukszta³towania terenu?

Za³o¿y³em, ¿e na dachu znajduj¹ siê 4 zwody, w miejscach 
i o wysokoœciach zadanych (przyk³adowo 10m – tak wiem, ¿e nietypowo 
wysokie – ale to tylko dla równego rachunku). 
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Rys. 4. Okreœlenie œrodka ciê¿koœci
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Kolejno zmienia³em lokalizacjê zwodów, ich wysokoœci i zgodnie ze 
wzorem znajdowa³em œrodek. W œrodku zaœ umieszcza³em zwód 
o ró¿nych wysokoœciach. 

Rys. 5. Œrodek ciê¿koœci na wysokoœci 10m, uk³ad z 5. zwodami 10m.

Rys. 6. Œrodek ciê¿koœci na wysokoœci 10m, uk³ad z 4. zwodami 10m.

Rys. 7. Œrodek ciê¿koœci na wysokoœci 9,44m, uk³ad z 5. zwodami, 4x10m+1x5m.



Po co to robi³em? Mój tok rozumowania by³ nastêpuj¹cy. Dach, 
niczym mapa Polski, obsiana jest wy¿ynami (zwodami) i nizinami. 
Najwiêcej wy³adowañ koncentruje siê w okolicy zwodów najwy¿szych 
(góry), ale znacz¹ca czêstoœæ dla pozosta³ej czêœci dachu jest 
zlokalizowana w³aœnie w okolicy œrodka ciê¿koœci. Skoro tak, zak³adaj¹c 
przypadek, w którym w tym¿e w³aœnie obszarze, zamontowano zespó³ 
wa¿nych urz¹dzeñ, to byæ mo¿e wskazane by by³o, aby zastosowaæ 
dodatkowy zwód umiejscowiony w³aœnie w okolicy œrodka ciê¿koœci 
dodatkowo chroni¹c te urz¹dzenia? A mo¿e zastosowanie zwodu w tym 
miejscu spowodowa³oby redukcjê zwodów w jego najbli¿szym otoczeniu 
(to ju¿ zagadnienie na inny artyku³ – o algorytmach)? 

Jak to okreœliæ? W artykule „ELEKTRO INFO” (09.2016r.) 
„Projektowanie instalacji odgromowych wed³ug PN-EN 62305” 
przeczytaæ mo¿na: „Przyjêcie danej klasy ochrony odgromowej skutkuje 
przyjêciem okreœlonego systemu instalacyjnego i wymiarowania stref 
ochronnych. […] Analiza ryzyka zawiera oko³o 140 parametrów. Wobec takiej 
liczby parametrów i trudnoœci w ich ocenie interpretacje mog¹ prowadziæ do 
ró¿nych wyników.”

140 parametrów! 

Cytuj¹c jeszcze artyku³: „W tej sytuacji projektanci sami musz¹ 
samodzielnie wybraæ podstawowe kryteria projektowania. Wybory te 
powinny jednak bazowaæ na przekonaniu o ich s³usznoœci i zapewnieniu 
sobie bezpieczeñstwa.”

Najbardziej znamienne jest sformu³owanie „i zapewnieniu sobie 
bezpieczeñstwa.”, sugeruj¹ce, ¿e cokolwiek by siê nie sta³o, musimy mieæ 
„czyste rêce”, reszta mo¿e sp³on¹æ. Taki ¿art.
W tym¿e artykule odwo³ano siê równie¿ do kwestii tzw. „zwodów 
aktywnych”, o  których szerzej rozpisa³ siê Pan Karol Aniserowicz z 
Politechniki Bia³ostockiej w swoim ciekawym artykule zatytu³owanym 
„KRYTYKA OCHRONY ODGROMOWEJ NIEZGODNEJ Z NORMAMI 
EUROPEJSKIMI”, zamieszczonego w SEP INPE nr 201-202, 2016r.. 
Dowodzi on w nim, ¿e teoria jakoby redukcja wielu zwodów do jednego 
aktywnego zwodu umieszczonego na szczycie zapewnia wymagan¹ 
ochronê odgromow¹ jest b³êdn¹ i wielce szkodliw¹. Poddaje w w¹tpliwoœæ 
stosowanie tego typu rozwi¹zañ i podaje argumenty uzasadniaj¹ce 
odrzucenie tej tezy. Uwagê zwraca szczegó³/ zdjêcie minaretu meczetu w 
Putrajaya, ze wskazanym miejscem trafienia pioruna. Zdjêcia nie 
zamieszczam - odsy³am do artyku³u. Widaæ na nim (jak i na wielu innych 
fotografiach), ¿e piorun wcale nie trafia zawsze w najwy¿szy punkt, co 
przek³ada siê na statystykê wy³adowañ nad terenem naszego kraju. Ale to 
ju¿ jest tylko nienaukowa spekulacja.
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Piorun trafi, gdzie chce, jak mawiaj¹ najstarsi górale. Zatem znalezienie 
najlepszej metody przypomina scenê z filmu „Rejs”, gdzie problemem by³ sam 
wybór metody wyboru g³osowania. Czy mo¿na wiêc redukowaæ liczbê zwodów, 
czy mo¿na stosowaæ „zwody aktywne”, czy nie?

Tutaj siê zatrzymam i powrócê do meritum, czyli do spostrze¿eñ 
dotycz¹cych samego „œrodka”.
 

Przypadek: 4 zwody po 10m, rozmieszczenie co 10 m, w rogach kwadratu, 
liczony œrodek (x, y), dodawany zwód w œrodku (x, y) o zadanej „z” wysokoœci 
(0 ÷ 13m), obliczenie nowego œrodka ciê¿koœci (x, y, z).

Wyniki wskazuj¹ na to, ¿e uwzglêdniaj¹c wysokoœæ nowego zwodu 
(umieszczonego w centrum), wysokoœæ œrodka ciê¿koœci w zakresie od 0m do 
13m zmienia siê w wyznaczonym zakresie. Co za tym idzie, nie dodaj¹c niczego 
w œrodek lub dodaj¹c coœ do œrodka, je¿eli jest to coœ równe wartoœci okalaj¹cej, 
nie zmienimy wypadkowej wysokoœci/wartoœci?! Przek³adaj¹c to na jêzyk 
polski: Je¿eli coœ dzia³a, nie poprawiaj tego.

�ród³o: 
[1] H. Markiewicz: Bezpieczeñstwo w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 1999, 
s.345 [2], [3]  
http://edudu.pl/sciaga-uksztaltowanie-powierzchni-polski,33a83d663b8d9fb4be56

16

Rys. 8. Wypadkowa wysokoœæ œrodka ciê¿koœci 
wzglêdem zwodu umieszczonego w œrodku uk³adu. 
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Tab. 1. Wyniki. Wypadkowa wysokoœæ œrodka ciê¿koœci 
wzglêdem zwodu umieszczonego w œrodku uk³adu. 



dr in¿. £ukasz Mik  PWSZ

Detekcja pojedynczych fotonów przy u¿yciu krzemowego 
fotopowielacza.

Obszar detekcji pojedynczych fotonów jest od lat  zdominowany 
przez lampowy fotopowielacz (ang. Photomultiplier Tube - PMT). 
Umo¿liwia on rejestracjê pojedynczych fotonów œwiat³a z zakresu 
widzialnego. 
   Istotnymi wadami PMT s¹: du¿e rozmiary, ma³a wytrzyma³oœæ 
mechaniczna, s³aba odpornoœæ na wp³yw pola magnetycznego 
i koniecznoœæ zasilania napiêciem rzêdu kV. Ze wzglêdu na te 
mankamenty czêsto pojawia siê problem konstrukcji przenoœnych 
urz¹dzeñ pracuj¹cych w warunkach polowych. 
   Tych wad  pozbawiony jest krzemowy fotopowielacz, którego 
historia rozpoczê³a siê w 1998 roku. 

W oparciu o ten detektor jest obecnie mo¿liwe konstruowanie 
tanich i bardzo czu³ych urz¹dzeñ diagnostycznych. W dalszym ci¹gu 
prowadzone s¹ badania nad mo¿liwoœci¹ zastosowania krzemowego 
fotopowielacza w wielu dziedzinach nauki.
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Gor¹co zachêcamy do wziecia udzia³u w seminarium. Udzia³ w seminarium jest bezp³atny

Prosimy o potwierdzenia uczestnictwa w konferencji telefonicznie, nr 14 621 68 13 

 lub e-mailem sep.tarnow@poczta.tarman.pl do dnia 13.03.2017 r.

Tarnowski Oddzia³ Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Ma³opolsk¹ Izb¹ In¿ynierów Budownictwa

zaprasza na seminarium z cyklu “Spotkania elektroinstalatorskie”

Temat najbli¿szego seminarium:

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ODDZIAL TARNOWSKI

TAURON
DYSTRYBUCJA APATOR

 Innowacyjne rozwi¹zania Smart Grid rozdzielnic nN i ³¹czników SN 

Miejsce seminarium:

Termin seminarium:

Program seminarium:

Antoni Maziarka Prezes Tarnowskiego Oddzia³u SEP

Krzysztof Jarmu³a TAURON Dystrybucja

£ukasz Melkowski, Dawid Nielaba - Apator S.A.

Pawe³ Lichosik ZPUE W³oszczowa

Aleksander Musia³, Sebastian Zarodek - Apator - Elkomtech S.A.

9,15 - 10,00   Organizacja bezpiecznej pracy firm przy urz¹dzeniach

9,00 - 9,15  Rozpoczêcie konferencji

16 marzec 2017 r. (Czwartek) godz. 9,00

Sala “B³êkitna”

ul. Lwowska 72 - 96 b, 33-100 Tarnów

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia³ w Tarnowie

10,00 - 11,00  System monitorowania rozdzielnic nN - roz³¹czniki

11,00 - 12,00  Rozwi¹zania produktowe ZPUE S.A. dla najnowszych

12,00 - 13,00  Realizacja wspó³pracy urz¹dzeñ nN Apator

                      TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia³ w Tarnowie

                       listwowe przysz³oœci

                       automatyk sieciowych “Smard Grid”

                       i ³¹czników SN W³oszczowa z systemem

                       SCADA - Wind - Ex

partnerzy seminarium

MA£OPOLSKA OKRGOWA
IZBA IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA
W KRAKOWIE

WOJEWÓDZTWO
MA£OPOLSKIE

ELKOMTECH

Koronea
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Apator S.A. to firma z wieloletni¹ tradycj¹. 
Historia produkcji aparatury ³¹czeniowej siêga 
roku 1950, gdy w Toruniu powsta³y Pomorskie 
Zak³ady Wytwórcze Aparatury Niskiego 
Napiêcia, które w póŸniejszych latach przyjê³y 
nazwê  Apator. Od samego pocz¹tku firma 
reagowa³a na potrzeby rynku energetycznego, 
tworz¹c w ka¿dym okresie innowacyjne na ten 
czas produkty. Znajdowa³y one zastosowanie 
w wie lu  ap l ikac jach energetycznych 
i przemys³owych.

Ka¿dy z nowych wyrobów przez wiele lat - 
do czasu jego kolejnej wersji - z powodzeniem 
by³ i jest stosowany, zarówno w energetyce jak 
i przemyœle. Kilkadziesi¹t  lat nada³o wyrobom 
odpowiedni¹ markê, a nazwa Apator dzisiaj 
kojarzy siê odbiorcom z bardzo dobr¹ jakoœci¹ 
wykonania oraz niezawodnoœci¹ dzia³ania.  

 Autor: mgr in¿. Robert £uczak – menad¿er produktu, 
Biuro Rozwoju Aparatury £¹czeniowej Apator SA

SmartARS pro – inteligencja i bezpieczeñstwo 
w nowej generacji roz³¹czników ARS pro

Jednymi ze szlagierowych wyrobów sprzedawanych przez firmê s¹ 
roz³¹czniki bezpiecznikowe listwowe typu ARS, których historia siêga 
pocz¹tku lat 90. XX w. Od tamtego czasu przesz³y one wiele metamorfoz.

Kolejne wersje mia³y coraz nowoczeœniejsze rozwi¹zania, których 
wymaga³ rynek energetyczny. Za ka¿dym razem dzia³ rozwoju tworz¹c 
modyfikacjê roz³¹cznika, stara³ siê wzbogaciæ j¹ o tzw. „wartoœæ dodan¹” – 
zwiêkszyæ funkcjonalnoœæ i sprawiæ, aby obs³uga by³a jeszcze bardziej 
intuicyjna i bezpieczna.

Od kilku lat oferowane s¹ dwie wersje produktowe z rodziny 
roz³¹czników izolacyjnych bezpiecznikowych listwowych: ARS oraz ARS 
pro. W drugiej po³owie 2016 r. pojawi³a siê kolejna nowa generacja rodziny 
typu ARS, z przedrostkiem „smart” podkreœlaj¹cym „inteligencjê” 
aparatów. SmartARS pro (fot. 1) s¹ przeznaczone do aplikacji, w których 
wymagana jest wysoka niezawodnoœæ oraz bezpieczeñstwo obs³ugi, tj. 
rozdzielnic niskich napiêæ w stacjach transformatorowych, 
przemys³owych rozdzielnic niskiego napiêcia oraz z³¹czy kablowo-
rozdzielczych. Roz³¹czniki smartARS pro spe³niaj¹ wymagania 
najnowszych norm europejskich PN-EN 60947-1 i PN-EN 60947-3. 
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Fot. 1



Ich parametry techniczne dostosowane s¹ do najnowszych standardów 
specyfikacji technicznych zak³adów energetycznych, zarówno polskich 
jak i zagranicznych.

Poza bezpieczeñstwem rozwi¹zanie to przyspiesza w znacznym 
stopniu prace instalatorskie w porównaniu do wersji klasycznej. Pozwala 
to firmom wykonawczym w znacznym stopniu obni¿yæ koszty zwi¹zane 
z monta¿em. Rozwi¹zanie takie jest mo¿liwe równie¿ dla wersji 
roz³¹cznika z zabudowanymi zaciskami hakowymi.

Roz³¹cznik smartARS pro zosta³ dostosowany do istniej¹cych 
systemów rozdzielnic. Wymiary zewnêtrzne i specjalnie wyprofilowane 
kszta³ty umo¿liwiaj¹ jego monta¿ w systemowych rozwi¹zaniach szaf
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SmartARS pro mo¿na wyposa¿yæ 
w odpowiednie modu³y detekcyjne (fot. 2), 
przek³adniki pr¹dowe (fot. 3), ³¹czniki 
miniaturowe oraz inne akcesoria. Tak 
wyposa¿one roz³¹czniki przewidziane s¹ do 
stosowania w nowym systemie opracowanym 
przez Apator, s³u¿¹cym do monitorowania stacji 
i rozdzielnic niskiego napiêcia. System ten nosi 
nazwê 4grid Inspect. 

Rozwi¹zanie 4grid Inspect umo¿liwia 
tworzenie inteligentnych systemów nadzoru 
stacji SN/nn, które s¹ jednymi z elementów 
inteligentnych sieci, powszechnie znanych jako 
smart grid. Wykorzystane urz¹dzenia oraz 
us³ugi IT pozwalaj¹ na bezpieczn¹ dystrybucjê 
energii i otrzymanie pe³nego pakietu informacji 
o jej jakoœci i stanie zamontowanych 
komponentów. Roz³¹cznik smartARS pro jest 
jednym z g³ównych czêœci sk³adowych tego 
systemu. Daje on informacjê do systemu 
nadzoru SCADA o stanie przepalania siê 
wk³adki bezpiecznikowej, pomiarze pr¹dów 
fazowych oraz informuje o pozycji pracy 
roz³¹cznika (zamkniêty/otwarty).

Jedn¹ z g³ównych i najwa¿niejszych 
innowacji w roz³¹cznikach smartARS pro jest 
bezpieczny i szybki monta¿ w technologii PPN. 
S p e c j a l n a  k o n s t r u k c j a  r o z ³ ¹ c z n i k a  
z zabudowanymi w podstawie modu³ami 
zawieraj¹cymi œruby (fot. 4) pozwala na jego 
bezpieczny monta¿ na moœcie szynowym 
w technologii PPN.

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4
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wielu marek, z wykorzystaniem elementów maskuj¹cych danych 
producentów (fot. 5).

Kolejna innowacja to kontrolowane odprowadzenie ciep³a 
w roz³¹cznikach SmartARS pro. Specjalnie zaprojektowane kana³y 
umiejscowione wewn¹trz roz³¹cznika umo¿liwiaj¹ jeszcze lepsz¹ 
wymianê ciep³ego powietrza, co w znacznym stopniu wp³ywa na poprawê 
pracy roz³¹cznika.

w pokrywkach, maj¹ „od czo³a” klasê ochrony Ip30. 
W pozycji otwartej (roz³¹czonej) – IP20. W trakcie operacji 

³¹czeniowych, gdy nó¿ wk³adki bezpiecznikowej umiejscowiony jest 
jeszcze w stykach szczêkowych, osoba obs³uguj¹ca roz³¹cznik ma przez 
ca³y czas zapewnion¹ ochronê i pewnoœæ, ¿e nie dotknie elementów 
bêd¹cych pod napiêciem, w tym no¿a wk³adki bezpiecznikowej. Dopiero 
po wyjœciu no¿y ze styków szczêkowych, gdy pojawi siê widoczna 
przerwa izolacyjna, nastêpuje dostêp do no¿y wk³adki bezpiecznikowej. 
Jest wtedy stuprocentowa pewnoœæ, ¿e roz³¹cznik roz³¹czy³ obwód.

W ka¿dej kolejnej wersji roz³¹czników ARS w os³onie styków 
umiejscowione s¹ specjalnie zaprojektowane i odpowiednio usytuowane 
nad stykami szczêkowymi p³ytki dejonizacyjne, które we w³aœciwy 
sposób, podczas operacji ³¹czeniowych dziel¹, a nastêpnie gasz¹ ³uk 
elektryczny, podnosz¹c w ten sposób bezpieczeñstwo obs³ugi 
roz³¹czników.

Fot. 6

Fot. 5

Wykorzystany zosta³ tzw. „efekt  komina” 
(fot. 6).  Od do³u roz³¹cznika zostaje zasysane 
zimne powietrze, które nastêpnie przechodz¹c 
przez tory pr¹dowe, odbiera od nich ciep³o 
i górnymi otworami oddaje je na zewn¹trz. 
Zalet¹ tego rozwi¹zania jest to, ¿e roz³¹cznik 
smartARS pro oddaj¹c ciep³e powietrze do góry, 
nie podgrzewa pozosta³ych roz³¹czników 
zamontowanych na moœcie szynowym.

Zmodyfikowana zosta³a tak¿e obudowa 
roz³¹cznika w porównaniu z poprzedni¹ wersj¹. 
Obecn ie  tworzy  ona jeden e lement  
bezpoœredn io  po ³¹czony z  os ³onami   
konstrukcja obudowy nadaje jej odpowiedniej 
sztywnoœci, powoduj¹c, ¿e pracuj¹cy w niej 
napêd nie ma ¿adnych zbêdnych luzów, 
zapewniaj¹c stabilnoœæ i pewnoœæ dzia³ania.

Nowa konstrukcja detali w rodzinie 
roz³¹czników SmartARS pro pozwoli³a na 
uzyskanie podwy¿szonego stopnia ochrony IP. 
Roz³¹czniki w pozycji pracy przy zas³oniêtych 
otworach pomiarowych umiejscowionych 
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Bardzo dobra jakoœæ tworzyw od lat 
zapewnia wysok¹ jakoœæ produktów z rodziny 
roz³¹czników ARS pro. Istotnym i niezmiernie 
wa¿nym parametrem jest tak¿e klasa palnoœci 
tworzyw sztucznych u¿ytych do produkcji 
roz³¹czników smartARS pro. S¹ to najwy¿szej 
klasy tworzywa maj¹ce klasê palnoœci V0. 

Apa to r  z l ec i ³  wykonan ie  badañ  
potwierdzaj¹cych deklarowan¹ klasê palnoœci 
w akredytowanym laboratorium badawczym. 
Badania zosta³y wykonane na próbkach 
o gruboœci minimalnej, maksymalnej oraz 
uœrednionej, gruboœciach, które wystêpuj¹ 
w detalach wchodz¹cych w sk³ad ca³ego 
roz³¹cznika.

Apator tworz¹c now¹ 
wersjê roz³¹czników rodziny  ARS 
– SmartARS pro, wprowadzi³ w 
tym roz³¹czniku szereg innowacji 
oraz zmian. Zrobi³ to w g³ównie dla 
podniesienia bezpieczeñstwa 
i zapewnienia ³atwej obs³ugi 
roz³¹cznika.

Premiera SmartARS pro, 
jeszcze w postaci prototypu 3D 
zosta³a pozytywnie odebrana 
podczas ubieg³orocznych targówFot. 8

Fot. 7

mgr in¿. Robert £uczak
Menad¿er Produktu,

Biuro Rozwoju Aparatury
£¹czeniowej Apator S.A.

Energetics w Lublinie. Roz³¹cznik izolacyjny bezpiecznikowy SmartARS 
pro otrzyma³ tam wyró¿nienie w kategorii „Produkt Roku” (fot. 7). 

W kwietniu b.r. podczas IX Konferencji Naukowo-Technicznej 
I-MITEL smartARS pro otrzyma³ równie¿ wyró¿nienie prezesa 
Oddzia³uZag³êbia Wêglowego SEP w konkursie „Najlepszy innowacyjny 
produkt lub technologia elektrotechniczna” (fot. 8).

Po pierwszych pozytywnych opiniach z rynku przyszed³ czas, aby 
smartARS pro, podobnie jak jego poprzednik ARS pro, zosta³ 
z powodzeniem wdro¿ony w aplikacjach energetycznych 
i przemys³owych. Zw³aszcza, ¿e w procesie projektowania zosta³y 
zastosowane nowsze, innowacyjne rozwi¹zania, których wymaga³ rynek 
energetyczny.  



dr Jan Hebda

Systemy miar i wag na przestrzeni dziejów.

Problematyka,  któr¹ przysz³o mi dzisiaj Pañstwu  zaprezentowaæ, 
migawkowo  wi¹¿e siê z treœciami telekonferencji Tarnowskich Dni 
Elektryki, gdy¿ rozpatrywane s¹ na niej kwestie techniczne zwi¹zane 
z elektrycznoœci¹ i jej otoczeniem.  Zwi¹zek mojego wyst¹pienia 
z g³ównym tematem polega  mianowicie na tym, ¿e robiê u¿ytek 
z nag³oœnienia i oœwietlenia. A tego bez pr¹du wyobraziæ sobie 
niepodobna.

Sk¹din¹d wiadomo, ¿e organizatorzy  TDE przyjêli tak¹ zasadê, ¿e 
wprowadzaj¹ do porz¹dku obrad pozornie obce tematy, z ró¿nych 
dziedzin  wiedzy, w tym humanistyki  czy ekonomii.   Generalnie to jednak 
ca³oœciowo koresponduje z ogóln¹ problematyk¹ poruszan¹ na tych 
konferencjach. W tym roku organizator wpad³ na pomys³, aby zarysowaæ 
kwestie znaczenia miar i wag  na przestrzeni dziejów i ich znaczenia 
w rozwoju ludzkiego gatunku.

Cech¹ cz³owieka, niezale¿nie od lokalizacji, zw³aszcza od 
momentu, gdy przeszed³ do osiad³ego trybu ¿ycia by³o d¹¿enie do 
mierzenia efektów swojego wysi³ku. Te d¹¿enia  do mierzenia i oceny 
efektów swojego dzia³ania  sytuowa³y siê w dwóch p³aszczyznach: Po 
pierwsze, to chodzi³o tu o umiejscowienie owych starañ i dzia³añ w czasie. 
Konsekwencj¹ d¹¿enia  do sytuowania  aktywnoœci ludzkiej w czasie by³y 
i s¹ kalendarze, czyli umowna  forma mierzenia czasu historycznego. 
Obecnie funkcjonuje obok siebie oko³o 40.  ró¿nych kalendarzy. My 
jesteœmy przyzwyczajeni do naszego – gregoriañskiego, 
wprowadzonego przez papie¿a Grzegorza XIII w roku 1582, który 
zreformowa³ wczeœniejszy kalendarz juliañski, wprowadzony przez 
Gajusza Juliusza Cezara, a ten z kolei wzi¹³ go ze staro¿ytnego Egiptu. 
Czyli tak naprawdê pos³ugujemy siê do tej pory dwukrotnie 
zmodyfikowanym kalendarzem staro¿ytnych Egipcjan.

W Polsce spotykamy siê z kalendarzem juliañskim stosowanym 
przez œwiat polskiego prawos³awia, który  nie uwzglêdni³ poprawki 
wprowadzonej przez Grzegorza XIII;  st¹d Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
i czas Wielkiej Nocy nie pokrywaj¹ siê z obchodzeniem ich przez 
rzymsko-katolików. Oprócz tego w skali œwiata mamy tak¿e ortodoksyjny 
kalendarz izraelicki – od „Powstania Œwiata”. A jeszcze inny jest kalendarz 
islamu, bo wg naszego zaczyna siê w roku 622, czyli daty ucieczki 
Mahometa z Mekki do Medyny. Dla mahometan jest to pocz¹tek ich 
kalendarza, a zatem u nich to rok 1394 (2016-622).

Po drugie, cech¹ ludzkiego gatunku jest chêæ mierzenia efektów 
swojego dzia³ania. S¹ tysi¹ce sposobów mierzenia: odleg³oœci
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pojemnoœci, objêtoœci  i wagi, które niekiedy pokrywa³y siê ze sob¹. 
Najpraktyczniejszy jest system dziesiêtny, jest on dla nas oczywisty, gdy¿ 
w nim wyroœliœmy. Wielkoœci te oddajemy cyframi arabskimi, a s¹ to znaki 
1-9 plus 0, które do Europy przysz³y przez Arabów,  ale  tak naprawdê jest 
to dzie³o Hindusów i Drawidów, czyli pierwotnych mieszkañców  dorzecza 
rzek Gangesu i Brahmaputry. Cyfry te zosta³y wymyœlone  3 tysi¹ce lat 
temu, a te 10 znaków pozwala przekazaæ dowoln¹ wielkoœæ. Ten kto 
wymyœli³ ZERO jest jednym  z najwiêkszych geniuszy –  niestety jest to 
anonimowa postaæ. Przy pomocy znaków – cyfr,  wyra¿amy liczby, czyli 
wielkoœci.

Alternatywny sposób liczenia to cyfry rzymskie, które jednak s¹ 
pogmatwane i  niepraktyczne. Jest rzecz¹ zadziwiaj¹c¹, ¿e Rzymianie, 
jeden z najbardziej pragmatycznych ludów, który stworzy³ Imperium 
Rzymskie, wymyœli³ coœ tak  bardzo niepraktycznego do liczenia. Na 
cyfrach rzymskich nie da siê bowiem  prowadziæ dzia³añ typu mno¿enie 
i dzielenie. Ale stosujemy je do tej pory w zapisywaniu np. rozdzia³ów czy 
numeracji wieków np. XXI wiek.

Problem pomiaru czasu jest wzglêdnie uporz¹dkowany, jednak¿e 
pomiar i oddawanie ludzkiego wysi³ku w odleg³oœciach, wagach,  
pojemnoœciach jest o wiele bardziej skomplikowany. Przyzwyczajeni 
jesteœmy do systemu dziesiêtnego. Mamy: kilometry , tony, kwintale, 
kilogramy, dekagramy miligramy, a¿ schodzimy do najmniejszych 
jednostek. Jednak¿e pos³ugujemy siê ró¿nymi systemami miar 
i wag. Kwintal  jest  jednostk¹ zasadnicz¹ w rolnictwie, s³u¿¹c do 
wyra¿ania wydajnoœci produkcji z hektara. Starsi rolnicy mierz¹ 
wydajnoœæ produkcji z hektara w KORCACH . Korzec dla nich to doœæ 
powszechnie u¿ywana miara. Przy czym  tak zwane twarde zbo¿e, jak 
pszenica i ¿yto,  to korzec  tego ziarna w systemie dziesiêtnym  
odpowiada wadze  ok. 100 kg. L¿ejsze zbo¿e, np. wysuszone lub owies, 
to  na 100 kg potrzeba szeœæ æwierci, czyli pó³tora korca.  Przez d³ugie 
wieki mierzono w korcach.

Pierwszy historycznie  system pomiaru efektywnoœci pomiaru 
pracy rolnika,  to by³a iloœæ ziaren zebranych z jednego wsianego. Na 
pocz¹tku naszej pañstwowoœci  (czasy Mieszka I), kiedy istnia³a 
gospodarka przemienno – ugorowa, jeœli wydajnoœæ by³a 2 góra 3 ziarna
z jednego wsianego, to uwa¿ano, i¿ by³ to urodzajny rok.  W XV,  XVI 
wieku,  po zastosowaniu w rolnictwie  nowego,  rewolucyjnego narzêdzia,  
jakim by³ p³ug,  wydajnoœæ wzros³a do 4,5 ziaren z jednego wsianego.  
W przeliczeniu na znany nam system dziesiêtny,  by³o to ok. 7 do 8q 
(kwintali)  z hektara , co przy obecnej wydajnoœci rzêdu 35 do  40 q  jest 
niewiele, ale wtedy to by³o osi¹gniêcie.

Objêtoœciow¹ i wagow¹ miar¹ ówczesnego rolnictwa  by³ £ASZT.  
£aszt odpowiada ok. 2 200 kg. Znamy te wartoœci dok³adnie poniewa¿ 
zachowa³y siê Ÿród³a pisane – rachunki z eksportu polskiego zbo¿a.  
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W 1618 roku by³o apogeum eksportu polskiego zbo¿a. Wtedy 
wyeksportowano  118 tysiêcy ³asztów, czyli ok. 250 tysiêcy ton zbo¿a. 
W po³owie XVI wieku  eksport wynosi³ ok. 50 tys. ³asztów , z czego ok. 4% 
wyeksportowa³ hetman Jan Tarnowski, jeden z najwiêkszych 
mo¿now³adców w po³udniowej czêœci Polski,  w³aœciciel tak¿e naszej 
Zalasowej, najbardziej wysuniêtej na po³udnie wsi w jego posiadaniu.

Interesuj¹cym jest jak hetman Tarnowski eksportowa³ to zbo¿e. 
Otó¿, do niego nale¿a³y miedzy innymi Wierzchos³awice i Bogumi³owice, 
a tam na Dunajcu by³a zbudowana przystañ, do której dostarczano zbo¿e 
z folwarków pana hetmana. Miejscowi ludzie zbijali galary, czyli 
p³askodenne ³odzie, na nie  ³adowano zbo¿e i  Dunajcem,  a potem Wis³¹ 
flisacy  sp³awiali ³adunek do Gdañska.  Hurtowo je tam sprzedawano. 
Jednostkowy szlachcic nie mia³ szans wyeksportowaæ swojego zbo¿a do 
Gdañska ze wzglêdu na koszty i logistyczne  problemy  transportu. Wis³a 
w owym czasie by³a rozwiniêtym szlakiem transportowym.  £odzie  
p³askodenne by³y budowane z materia³u „jednorazowego u¿ytku”. Po 
sprzeda¿y zbo¿a w Gdañsku, sprzedawano równie¿ drzewo z galar  
i flisacy wracali konno lub pieszo, w górê Wis³y. Drugim produktem 
eksportowym z Polski by³o wówczas równie¿ drzewo. 

Pamiêtajmy, ¿e by³o to ju¿ po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa 
Kolumba, zatem pojawi³a siê ¿egluga transatlantycka i  w owym czasie 
budowano karawele i galeony, które wymaga³y znacznej masy drzewa. 
W Koronie drzewa by³o pod dostatkiem. W czasach Boles³awa Chrobrego 
80% terytorium Polski zajmowa³y  puszcze i lasy, a w XVI w. ju¿ tylko 40%, 
gdy¿ reszta  zosta³a wyciêta miêdzy innymi pod organizacjê wsi i do celów 
eksportowych. Oprócz tego Polska eksportowa³a dziczyznê. Na pocz¹tku  
XVII w. w Puszczy Knyszyñskiej na Mazowszu zabito ostatniego tura 
( bliski krewniak ¿ubra), których do tego czasu by³y w ówczesnej Polsce 
tysi¹ce. 

Szesnaste stulecie uwa¿a siê za z³oty wiek kultury polskiej, gdy¿ 
mieliœmy wówczas apogeum polskiego eksportu na Zachód, a Zachód by³ 
wyp³acalny, gdy¿ posiada³ z³oto i srebro z Meksyku i Peru.  W Europie 
pojawi³o siê du¿o kruszców i w konsekwencji na kontynencie nast¹pi³a 
rewolucja cen, gdy¿ pojawi³o siê wiêcej pieniêdzy ni¿ by³o towaru. 
Produkcja mia³a ograniczon¹ wydajnoœæ a zwiêkszy³a siê na rynku iloœæ 
monet – pieni¹dza, co spowodowa³o inflacjê. Œrednio wzrost ceny 
artyku³ów rolno- hodowlanych w ci¹gu XVI w. wyniós³ ok. 400%, co 
okaza³o siê dla Polski œwietnym  interesem – jako ¿e by³a  g³ównym 
eksporterem produktów rolnych na Zachód. Spora czêœæ 
amerykañskiego z³ota znalaz³a siê nad Wis³¹ i magnaci oraz 
monarchowie mieli za co budowaæ pa³ace, przebudowywaæ Wawel, czy 
budowaæ Warszawê. Pope³niono jednak b³¹d, nie inwestuj¹c  
pozyskanych œrodków w rozwój rolnictwa, gdy tym czasem Zachód 
inwestowa³ w rozwój  rolnictwa i rzemios³a. Skutkiem tego, od pocz¹tku
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drugiego æwieræwiecza  wieku XVII ,  eksport sta³ siê nieop³acalny, gdy¿ 
Zachód zwiêkszy³ swoj¹ produkcjê, pojawi³o siê konkurencyjne – jeszcze 
tañsze zbo¿e rosyjskie, a do jad³ospisu na Zachodzie  wszed³ ry¿. Wtedy 
szlachta polska wpad³a na pomys³ przerabiania zbo¿a na alkohol 
i przymusem propinacyjnym zmusi³a ch³opa do wypijania rocznie 
okreœlonej iloœci wódki i piwa. Dochody szlachty nie zmala³y,  ale wieœ 
zosta³a nieprawdopodobnie rozpita. By³a to najbardziej wynaturzona 
forma wyzysku ch³opa przez szlachtê polsk¹.

Dygresyjnie warto podaæ, ¿e pierwsza w historii inflacja mia³a 
miejsce po 334 roku przed nasz¹ er¹, gdy Aleksander Macedoñski  wybra³ 
siê na wyprawê przeciwko Persji.  W ci¹gu jedenastu lat zawojowa³ ca³e 
Imperium Perskie ( od dzisiejszego Pakistanu po Egipt, z Turcj¹, Azj¹ 
Mniejsz¹, a na pó³nocy po  Kaukaz i Morze Kaspijskie). W podbitej  stolicy,  
Persepolis, znajdowa³ siê skarbiec królów perskich, a w nim by³o  oko³o 10 
tysiêcy TALENTÓW z³ota.  Talent  to by³a jednostka monetarna i zarazem 
wagowa. W przeliczeniu na dzisiejsze wartoœci  talent odpowiada 26,2 kg.  
Aleksander Macedoñski przerobi³ to z³oto ( 262 000 kg z³ota) na monety 
i rzuci³ na rynek, czym spowodowa³ pierwsz¹, znan¹ w dziejach œwiata 
inflacjê.

Miary objêtoœci i pojemnoœci  w systemie szeœædziesiêtnym  zosta³y  
stworzone przez Sumerów. By³ to lud mieszkaj¹cy w staro¿ytnej 
Mezopotamii  (obecnie po³udniowy Irak, w dorzeczu Eufratu i Tygrysu). 
Istnieli jako lud przez ok. 1000 lat, od ok. 4 tys. przed nasz¹ er¹ 
i pozostawili  system szeœædziesiêtny, którego elementami s¹:  godzina, 
minuta, sekunda oraz kopa (60)  pó³ kopy (30), mendel (15) i  tuzin(12).

Staro¿ytne Ateny wymyœli³y system  miar pojemnoœci, czyli  
MEDYMNOS. Jednostka pojemnoœci - medymnos to jest ok. 52 litry. 
Solon ustali³ pewien porz¹dek obliczania wydajnoœci rolnej. Dla celów 
podatkowo-wojskowych wprowadzi³ klasyfikacjê obywateli Aten na 5 
grup, a kryterium przynale¿noœci do okreœlonej grupy by³a liczba  
medymnów zbo¿a uzyskiwana rocznie z gospodarstwa. W³aœciciel 
gospodarstwa, które dawa³o rocznie produkcjê 500 medymnów by³ 
zaliczany do najbogatszej klasy obywateli i w œlad za tym, id¹c na wojnê 
musia³ siê sam wyposa¿yæ w konia  i zbrojê. Obywatele o dochodach 
poni¿ej 500 medymnów s³u¿yli jako hoplici, czyli piechota zakuta w zbrojê 
– z tarcz¹ i mieczem. A ci o najni¿szych dochodach, których nie by³o staæ 
na takie wyposa¿enie, szli na wojnê jako wioœlarze do napêdzania 
okrêtów. Jest zagadk¹ historyczn¹ i techniczn¹, jak pracowa³y takie 
okrêty z trzema poziomami wiose³ po obu stronach okrêtu.

Rzymianie pos³ugiwali siê jednostk¹ d³ugoœci, czyli mil¹ rzymsk¹ 
a to - nieca³e 1480 m. Rzym do czasów Cesarstwa by³ pañstwem ch³opów  
¿o³nierzy i kwesti¹ fundamentaln¹ dla ch³opa by³ pomiar powierzchni  
gruntu. Jednostk¹ obrachunkow¹ powierzchni rzymskich gospodarstw 
by³ JUGER. Bogactwo ch³opa rzymskiego, a potem latyfundysty
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wyra¿a³o siê liczb¹ posiadanych jugerów. Juger  to  ok. 25 arów.
Pañstwo brandenbursko-prusk ie  wprowadzi ³o  mórg 

brandenburski, który do dzisiaj jest spotykany na Ziemiach Odzyskanych 
jako znana jednostka powierzchni, stanowi¹c  spadek po dawnym 
zaborcy. Mórg brandenburski  to 1 / 4 hektara,  czyli 25 arów. Zaœ w Galicji 
– czyli u nas, by³ inny mórg, który pojawi³ siê jako jednostka pomiaru 
powierzchni po pierwszym rozbiorze Polski; by³ to mórg dolno-austriacki. 
Ten mórg mia³ nieco ponad  56 arów, a wiêc by³ dwa razy wiêkszy od 
brandenburskiego a dzieli³ siê na 1600 s¹¿ni. W starych kronikach 
szkolnych, przy opisie przekazania przez odchodz¹cego na emeryturê 
kierownika  szko³y, nowemu kierownikowi, podawano równie¿ nale¿¹cy 
do szko³y area³ w morgach i s¹¿niach. Natomiast stary kierownik szko³y – 
jak wówczas mówiono  by³ SPENSJONOWANY,  co dotyczy równie¿ 
mnie. Na pytanie,  co porabiam odpowiadam, ¿e jestem spensjonowany. 
Jako ciekawostkê galicyjsk¹ nale¿y te¿ przytoczyæ, ¿e  w Galicji oran¿ada 
to KRACHLA .

Polska 1050 lat temu  wesz³a w proces okcydentalizacji i od tego 
momentu zostaliœmy wkomponowani w system grecko-³aciñsko- 
chrzeœcijañski, a z nim przyszed³ nowy system pomiaru powierzchni. 
Wczeœniej na terenie Polan by³y s³owiañskie systemy i do pomiaru 
powierzchni s³u¿y³y �REBIA (nie nale¿y myliæ ze Ÿrebiêtami!).  
Gospodarstwo wielkoœci Ÿrebia by³o TOWAROWE. Oznacza³o to, ¿e 
plonów wystarcza³o na wy¿ywienie i nowy zasiew.  

Od pocz¹tku  XIII wieku w Polsce upowszechni³o siê osadnictwo na 
prawie niemieckim, z nowymi jednostkami pomiaru powierzchni czyli  
£ANAMI.  By³y dwa rodzaje ³anów: dla terenów równinnych , urodzajnych, 
³atwych do uprawy – ³an flamandzki  o powierzchni nieco ponad 16 
hektarów. Zaœ ³an frankoñski o powierzchni nieco ponad 24 hektary, dla 
terenów górzystych, s³abo urodzajnych i trudniejszych do uprawy. 
W okolicach Tarnowa,  na po³udnie od A4, ³an by³ wielkoœci¹ powierzchni  
i wielkoœci¹ gospodarcz¹. Gospodarstwo ³anowe – to gospodarstwo 
towarowe, pozwalaj¹ce siê utrzymaæ, zasiaæ i wyjœæ z nadwy¿k¹ produkcji  
na rynek.  £an dzieli³ siê na 12 prêtów.  

W XIII w. wyst¹pi³a  w Polsce eksplozja rozwoju miast. Na terenie 
ówczesnego pañstwa dominowa³y ma³e, licz¹ce do 1000 mieszkañców 
miasta, ale ich liczba by³a imponuj¹ca, bo istnia³o ok. 600 miast. Miasto 
¿ywnoœci nie produkuje,  ale j¹ konsumuje,  a w zamian za to produkuje 
wyroby rzemieœlnicze. Ówczesne magistraty zabiega³y o prawo mili. 
Polega³o to na tym, ¿e w promieniu  7 kilometrów od miasta nie wolno by³o  
na  wsiach uprawiaæ rzemios³a. Chodzi³o o to aby rolnicy  produkowali 
i dostarczali ¿ywnoœæ do miasta, a w zamian byli nabywcami 
wytwarzanych w tych miastach artyku³ów rzemieœlniczych.

Po pierwszym rozbiorze system ³anowy zosta³ zast¹piony w Galicji 
przez morgi austriackie. W latach 1786 - 1787, cesarz Józef II zarz¹dzi³ 
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pierwszy w historii w tej czêœci Polski spis z natury, czyli swoisty spis rolny. 
Urzêdnicy austriaccy obeszli wszystkie wsie i wszystko dok³adnie spisano 
– co jest nawet w naszych czasach imponuj¹ce. Moja  rodzinna Zalasowa 
zosta³a spisana na 500 stronach formatu A4, na których zamieszczono 
komplet informacji obrazuj¹cych stan rzeczy w tej wsi. Podobne spisy 
posiadaj¹ i  inne wsie, a by³o ich ponad 6000. Natomiast w  ci¹gu drugiej 
po³owy XIX w. upowszechni³ siê system dziesiêtny i jest on  na tyle 
praktyczny i u¿yteczny, ¿e ju¿ raczej nie zostanie wyparty przez inny. 
W praktycznym u¿yciu dalej  bêdzie jednak równie u¿yteczny system 
szeœædziesiêtny.

Krzysztof Fis

BMW Group Werk Dingolfing.

Ostatnim punktem zesz³orocznej wycieczki by³o zwiedzanie 
najwiêkszej fabryki BMW (Bayerische Motoren Werke) w Niemczech 
w miejscowoœci Dingolfing (BMW Group Werk Dingolfing). 

2Zak³ad zbudowany zosta³ 1973 roku, ma powierzchniê 2,8 km  
i zatrudnia ponad 17500 pracowników i 800 sta¿ystów. Produkuje BMW 
serii 3,4,5,6,7, czyli oko³o 15 modeli. Dzienna produkcja to oko³o 1600 
samochodów., rocznie 350000 pojazdów. 

Na pocz¹tku zebraliœmy siê w auli i wys³uchaliœmy zasad BHP 
podczas zwiedzania. Wyposa¿eni w kaski ochronne i kamizelki 
odblaskowe oraz podzieleni na dwie grupy ruszyliœmy na zwiedzanie 
fabryki. Rozpoczêliœmy od t³oczni, produkuj¹cej na bardzo nowoczesnych 
prasach elementy nadwozia najnowszego produktu BMW serii 7. 
Kolejnym etapem by³a hala w której 56 robotów spawa³o gotowe 
nadwozia. Jest to linia technologiczna, w której pracownicy jedynie 
nadzorowali pracê automatów spawalniczych. Ciekawostk¹ jest to, ¿e 
w BMW serii 7 zastosowano oprócz standardowych elementów 
wyt³aczanych w³ókna kevlarowe, które s¹ bardziej wytrzyma³e i l¿ejsze 
(aczkolwiek kosztowniejsze), co umo¿liwi³o obni¿enie masy gotowego 
nadwozia o 40 kg w stosunku do samochodu. Ponadto model uzyska³ 
znacz¹cy wzrost bezpieczeñstwa pasa¿erów.

W kolejnej hali ogl¹daliœmy liniê monta¿u nadwozi. Ka¿dy 
samochód jest konfigurowany wg indywidualnego zamówienia klienta. 
I kolejna smaczna ciekawostka: w 23-letniej historii produkcji modelu 7 nie 
z³o¿ono dwóch identycznych zamówieñ. Ka¿dy z pracowników ma 90 
sekund na wykonanie przewidzianej dla siebie czynnoœci monta¿owej. Na 
pewnym etapie monta¿u kompletne nadwozie ³¹czy siê ze zmontowanym 
podwoziem. Uderza niemal¿e sterylna czystoœæ panuj¹ca w wielkiej hali, 
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windy bezszelestnie dostarczaj¹ gotowe podzespo³y z magazynów 
zlokalizowanych pod pod³og¹ hali monta¿owej. Nigdzie nie widaæ 
poœpiechu, szanowana jest dok³adnoœæ i sumiennoœæ wykonywanej przez 
monta¿ystów pracy.
Opuœciliœmy fabrykê BMW z uczuciem nostalgii spowodowanym 
wspania³ym wytwórem myœli in¿ynierskiej, jakim bez w¹tpienia s¹ zak³ady 
w Dingolfing. 

Andrzej Liwo

„Z DAWN¥ TECHNIK¥ NA TY” - WYJAZD OT SEP  

W dniu 10-11.2016r  Oddzia³ Tarnowski SEP  zorganizowa³ wyjazd 
na Wawel w Krakowie i do Kopalni Soli w Bochni.

We wczesnych godzinach rannych wyjechaliœmy autokarem 
z Tarnowa do Krakowa pod Wawel. Podczas przejazdu kol. Wardza³a 
Piotr przybli¿y³ wszystkim uczestnikom wyjazdu historiê Wawelu.

Wed³ug badañ archeologicznych œlady pierwszego osadnictwa w 
tym miejscu datuje siê na œrodkowy paleolit, oko³o 100 tys. lat p.n.e. 
Wawel jako osada po³o¿ona na skrzy¿owaniu szlaków handlowych 
szybko siê rozwija³. By³ prawdopodobnie jednym z oœrodków w³adzy 
plemienia Wiœlan. O ich legendarnych w³adcach Kraku i Wandzie, 
maj¹cych ¿yæ w VII i VIII wieku, wspomnia³ XIII-wieczny kronikarz 
Wincenty Kad³ubek. W X wieku ziemie Wiœlan, i tym samym Kraków, 
wesz³y w sk³ad powstaj¹cego pañstwa polskiego.

W 1000 roku zosta³o utworzone biskupstwo krakowskie, czego 
konsekwencj¹ by³a budowa katedry – siedziby biskupa. Ze wzglêdu na 
bardzo nik³e pozosta³oœci po pierwszej katedrze, nazywanej czasem 
„Chrobrowsk¹” i pomimo trwaj¹cych od dawna badañ archeologicznych, 
nie uda³o siê zrekonstruowaæ jej wygl¹du. 

Na prze³omie 1038 i 1039 Kazimierz Odnowiciel powróci³ do Polski i 
przyjmuje siê, ¿e tym samym Kraków zosta³ siedzib¹ w³adzy królewskiej i 
stolic¹ pañstwa.

Budowê drugiej katedry, tzw. „Hermanowskiej” rozpoczêto pod 
koniec XI wieku, prawdopodobnie w³aœnie z fundacji W³adys³awa 
Hermana. 

1305 lub 1306 roku katedra sp³onê³a, ale nie w ca³oœci, w zwi¹zku 
z czym w 1320 roku mo¿liwa w niej by³a koronacja W³adys³awa £okietka. 
W tym samym roku, z inicjatywy króla, rozpoczêto budowê



nowej, trzeciej z kolei, która w swoim g³ównym zrêbie istnieje do dziœ. 
W 1364 zosta³a ona konsekrowana.

W³adys³aw £okietek jest te¿ pierwszym królem, którego 
pochowano w wawelskiej katedrze. Jego sarkofag z piaskowca zosta³ 
ufundowany w po³owie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Swój 
nagrobek posiada te¿ w³aœnie Kazimierz Wielki i W³adys³aw Jagie³³o, ale 
do najcenniejszych nale¿y bez w¹tpienia sarkofag Kazimierza 
Jagielloñczyka, wykonany przez Wita Stwosza w 1492 roku. Na pocz¹tku 
XVI wieku zosta³ wyrzeŸbiony póŸnogotycki nagrobek Jana Olbrachta.

Na polecenie Kazimierza Wielkiego dokonano wielkiej przebudowy 
wczeœniejszego wczesnogotyckiego zamku. Z czasów Kazimierza 
Wielkiego zachowa³a siê tylko Sala Kazimierzowska we 
wczesnogotyckiej tzw. Wie¿y £okietkowej. Zamek zosta³ przebudowany 
pod koniec XIV wieku przez W³adys³awa Jagie³³ê i Jadwigê, za których 
rz¹dów dobudowano tzw. Kurz¹ Stopkê i Wie¿ê Duñsk¹. Z zamku tego 
zachowa³a siê tak¿e tzw. sala Jadwigi i Jagie³³y, w której eksponowany jest 
obecnie Szczerbiec. 

W latach 1507–1536 gruntownie przebudowano siedzibê 
królewsk¹, a mecenat nad tym ogromnym przedsiêwziêciem sprawowa³ 
sam  Zygmunt  Stary. 
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1. Uczestnicy wyjazdu na dziedziñcu wawelskiego zamku (foto  J. Zg³obica)
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2. Na wzgórzu wawelskim - na dalszym planie Katedra  (foto J. Zg³obica) 
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Prace prowadzono pod kierunkiem dwóch W³ochów: Franciszka 
z Florencji i Bart³omieja Berrecciego, a po ich œmierci Polaka – Benedykta 
z Sandomierza. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje piêkny dziedziniec 
pa³acowy. Z lekkich, wspartych na smuk³ych kolumnach arkadowych 
kru¿ganków wchodzi siê do przestronnych i pe³nych œwiat³a komnat. 
Wnêtrza zamku, ze wspania³¹ Sal¹ Poselsk¹ i jej kasetonowym stropem, 
to œwiadectwo du¿ych umiejêtnoœci zarówno w³oskich, jak i rodzimych 
rzemieœlników ró¿nych specjalnoœci. Sale zamkowe zdobione by³y przez 
arrasy, których pokaŸn¹ kolekcjê zgromadzi³ Zygmunt August.

W 1520 roku odlano dzwon Zygmunt.

Gdy w 1609 roku król Zygmunt III na sta³e przeniós³ siê do 
Warszawy, dla Wawelu rozpocz¹³ siê trudny okres. Wzgórze by³o 
okupowane przez wojska pruskie w 1794 roku, kiedy to zosta³y 
zrabowane nigdy nieodzyskane (z wyj¹tkiem Szczerbca) insygnia 
koronne. Ze wzglêdu na tocz¹ce siê w XVII wieku wojny, Wawel, jako 
wa¿ny punkt obronny, wzbogaci³ siê o unowoczeœnione mury obronne.

Przeniesienie siedziby króla do Warszawy nie zmieni³o jednak roli 
i znaczenia katedry wawelskiej, która nadal by³a miejscem koronacji 
i królewskich pochówków.

W tym czasie wprowadzono w katedrze wiele zmian - podwy¿szony 
zosta³ ambit, powsta³a istniej¹ca do dziœ konfesja œw. Stanis³awa 
(marmurowy o³tarz i srebrna trumna) oraz o³tarz g³ówny. Wznoszono 
tak¿e barokowe nagrobki (m.in. biskupów: Marcina Szyszkowskiego, 
Piotra Gembickiego, Jana Ma³achowskiego i Kazimierza £ubieñskiego 
oraz królów: Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego i Jana III Sobieskiego) 
i kaplice ( m.in. kaplica Wazów).

Wraz z trzecim rozbiorem (1795) Wawel znalaz³ siê pod zaborem 
austriackim. Wojsko austriackie przekszta³ci³o wzgórze na koszary, co 
poci¹gnê³o za sob¹ liczne zniszczenia i przebudowy: obmurowano 
kru¿ganki i zmieniono wnêtrza zamku, rozebrano czêœæ budynków (m.in. 
koœcio³y œw. Jerzego i œw. Micha³a).

W dwudziestoleciu miêdzywojennym, tu¿ po odzyskaniu 
niepodleg³oœci, polskie w³adze centralne, uzna³y wawelski zamek, za 
gmach reprezentacyjny Rzeczypospolitej przeznaczony do u¿ytku 
Naczelnika Pañstwa, a nastêpnie dla Prezydenta RP.

Uchwa³¹ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., krakowski 
zespó³ urbanistyczny na Wawelu, sta³ siê jedn¹ z oficjalnych Rezydencji 
Prezydenta Polski (do dzisiaj, zachowa³ siê apartament Prezydenta RP 
Ignacego Moœcickiego).

W 1927 r. sprowadzono na Wawel prochy Juliusza S³owackiego 
i jego matki Salomei Becu; w 1935 r. pochowano tu te¿ Józefa 
Pi³sudskiego. 
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W czasie II wojny œwiatowej Wawel by³ siedzib¹ generalnego 
gubernatora Hansa Franka. Skradziono wówczas wiele cennych 
zabytków, które do dziœ nie wróci³y do Polski. 18 stycznia 1945 
opuszczony przez Niemców Wawel zosta³ zabezpieczony przez 
stra¿aków i jednoczeœnie ¿o³nierzy AK.

W 1978 r. Wawel wraz ze œcis³ym Starym Miastem oraz zabytkami 
Kazimierza zosta³ zapisany na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO.

W  1992  r.  sprowadzono na Wawel urnê z ziemi¹ z Monte Cassino.
W 1993 r. sprowadzono na Wawel zw³oki gen. W³adys³awa 
Sikorskiego.
W 2001 r., na Wawelu znalaz³a siê grudka ziemi z mogi³y zbiorowej, 

w której pochowany zosta³ Cyprian Kamil Norwid. Zosta³a ona 
umieszczona w Krypcie Wieszczów Narodowych.

W lutym 2010 roku w Krypcie Wieszczów Narodowych ustawiono 
tablicê ku pamiêci Fryderyka Chopina, w kwietniu w przedsionku krypty 
pod Wie¿¹ Srebrnych Dzwonów pochowano prezydenta Lecha 
Kaczyñskiego wraz z ma³¿onk¹.

Zwiedziliœmy wszystkie ekspozycje sta³e w Zamku a to:
- Reprezentacyjne Komnaty Królewskie
- Prywatne Apartamenty Królewskie
- Skarbiec Koronny i Zbrojownia
- Wawel Zaginiony
- Sztuka Wschodu

oraz salê, w której eksponowana jest Dama z Gronostajem.

Nastêpnym celem wyjazdu by³a kopalnia soli w Bochni. 
Podczas przejazdu kol. Palczewska Jolanta przybli¿y³a wszystkim 

uczestnikom wyjazdu historiê budowy Kopalni Soli w³aœcicieli 
i mieszkañców.

Kopalnia Soli w Bochni ( od XIII wieku do 1772 wchodzi³a w sk³ad 
¿up krakowskich). Pocz¹tki kopalni siêgaj¹ roku 1248, kiedy to odkryto 
pok³ady soli kamiennej. Odkrycie to jest zwi¹zane z legend¹ o œw. Kindze. 
Okolice Bochni znacznie wczeœniej, bo od ok. 3500 lat p.n.e. by³y znane 
z uzyskiwania soli przez odparowywanie wody z solanki (sól warzona). 

Bocheñska kopalnia by³a przedsiêbiorstwem królewskim, 
przynosz¹cym olbrzymie dochody królowi. W 1368 roku Kazimierz Wielki 
wyda³ dokument zwany Statutem ¿upnym. Dokument ten ustanawia³ 
zasady organizacyjne ¿up solnych i prawa rz¹dz¹ce sprzeda¿¹ soli. 
W tym czasie eksportowano sól na Ruœ i na Wêgry. W kopalni pracowa³o 
od 120 do 150 osób. W XV i XVI wieku kopalnia w Bochni (¯upa 
bocheñska) w ramach ¿up krakowskich, a wiêc wraz z kopalni¹ soli 
w Wieliczce, rozwinê³a siê znacznie – zatrudniaj¹c oko³o 500 kopaczy 
(górników). Powsta³y te¿ nowe szyby: Regis, Bochneris, Campi. W XVI 
i XVII wieku kopalnia sk³ada³a siê z dwóch czêœci: Stare Góry – najstarszej 
(wschodniej) i praktycznie wyeksploatowanej wówczas czêœci kopalni 
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z szybami Floris, Sutoris i Gazaris oraz czêœci zachodniej Nowe Góry 
z szybami Regis, Bochneris i Campi. G³êbokoœæ kopalni w tym czasie 
osi¹gnê³a oko³o 300 metrów.

W XVII wieku za przyczyn¹ wojen i upadku gospodarczego kraju 
nast¹pi³o zahamowanie rozwoju przedsiêbiorstwa.

Po roku 1772 kopalnia dosta³a siê w rêce austriackie, przez okres 
rozbiorów a¿ do roku 1918 pozostawa³a pod ich kontrol¹. Okres 
ponownego rozwoju saliny nast¹pi³ po 1785 r., kiedy stanowisko jej 
naczelnika obj¹³ Dionizy Stanetti. Rozbudowa systemu wentylacji oraz 
nowy podziemny szyb (nazwany póŸniej „Stanetti”) otwar³y w 1794 r. 
dostêp do nowych pok³adów soli, które zapewni³y kopalni funkcjonowanie 
przez nastêpne dziesiêciolecia. Dopiero w XX w z powodu 
wyczerpuj¹cych siê pok³adów soli i zwi¹zanej z tym nieop³acalnoœci 
wydobycia nast¹pi³o zaniechanie produkcji na skalê przemys³ow¹.

W 1981 wpisano historyczne wyrobiska do rejestru zabytków. 
Kopalnia przekszta³ci³a siê w obiekt turystyczny i leczniczy. Komora 
Wa¿yn, najwiêksze podziemne pomieszczenie w Europie wykonane 
przez cz³owieka, ze wzglêdu na specyficzny mikroklimat, wzbogaci³a 
zakres funkcji turystycznych i leczniczych.

Poœród wielu zabytkowych urz¹dzeñ kopalni funkcjonuje sprawny 
i okazjonalnie uruchamiany mechanizm napêdowy wind w szybach 
napêdzany maszyn¹ parow¹. Jest to unikatowy w Europie czynny 
zabytek techniki. 6 paŸdziernika 2000 roku obiekt zosta³ wpisany na listê 
Pomników historii. 23 czerwca 2013 kopalnia zosta³a wpisana na Listê 
Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkoœci 
UNESCO.

3. Kopalnia Soli Bochnia - w Komorze Wa¿yn (foto J. Zg³obica)
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Zwiedzanie kopalni pozwala dobrze poznaæ sposoby dawnej 
techniki wydobywczej. Specyficzny nastrój „surowych”, lecz przez to 
tchn¹cych autentyzmem podziemi, zdaje siê przenosiæ zwiedzaj¹cego 
w odleg³e stulecia. 

Wyj¹tkow¹ i unikatow¹ atrakcj¹ bocheñskiej kopalni jest 
Podziemna ekspozycja multimedialna, która pozwala na promowanie 
kopalni oraz historii powszechnej w niepraktykowany dot¹d sposób.

Wycieczka po kopalni ma charakter podró¿y w czasie, 
rozpoczynaj¹cej siê w czasach Boles³awa Wstydliwego i ksiê¿nej Kingi. 
Przewodnikom w opowiadaniu o historii kopalni pomagaj¹ polscy 
królowie, ¿upnicy genueñscy, a tak¿e duch Cystersa – mnicha, z którego 
zakonem wi¹¿e siê powstanie kopalni w Bochni. Unikatowe komory solne 
o charakterystycznym kszta³cie i uk³adzie geologicznym, piêkne wykute 
w soli kaplice, rzeŸby solne oraz narzêdzia i urz¹dzenia górnicze tworz¹ 
wyj¹tkowe, zadziwiaj¹ce podziemne miasto.

Na g³êbokoœci, 250 metrów pod ziemi¹ w Kopalni Soli Bochnia 
oferowane s¹ pobyty nocne, w zabytkowych podziemnych komorach 
panuje absolutnie wyj¹tkowy mikroklimat. Powietrze przesi¹kniête jodem, 
cisza i tajemnicza atmosfera stanowi¹ o wyj¹tkowoœci tego jedynego 
w swoim rodzaju miejsca.

Wszyscy znamy powiedzenie: sen to zdrowie, ale w ¿adnym innym 
miejscu nie nabiera ono tak pe³nego wymiaru jak w Kopalni Soli Bochnia. 
Wyj¹tkowy mikroklimat korzystnie wp³ywa na uk³ad oddechowy, ³agodzi 
objawy alergii i wzmacnia odpornoœæ organizmu.

Zwiedzanie kopalni obejmuje tak¿e podziemne boisko sportowe, 
140 metrow¹ zje¿d¿alniê i mini plac zabaw.

Po zwiedzaniu udaliœmy siê do komory „Ko³dras” na nocleg. 
Nastêpnego dnia powróciliœmy do Tarnowa w godzinach po³udniowych. 
Pozosta³y niezapomniane wra¿enia dla wszystkich oraz bardzo du¿a 
lekcja historii tej najbli¿szej nam.

�ród³o:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wawel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_soli_Bochnia
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Liwo Andrzej

TECHNIKA SAMOCHODOWA c.d.

Czujniki prêdkoœci samochodu

Jednym z parametrów wejœciowych elektronicznego modu³u 
steruj¹cego okreœlaj¹cym warunki pracy samochodu jest prêdkoœæ 
liniowa samochodu. W celu pomiaru prêdkoœci samochodu stosuje siê 
czujnik prêdkoœci liniowej VSS (ang. - Vehicle Speed Sensor ). Zwykle jest 
on wkrêcany w obudowê skrzyni biegów. Z jego drugiej strony 
przykrêcona jest linka do prêdkoœciomierza. Na wirniku czujnika 
prêdkoœci liniowej umieszczony jest zespó³ magnesów trwa³ych. 
Napêdzany jest on z wa³ka zdawczego w skrzyni biegów. W stojanie 
znajduje siê czujnik Halla i uk³ad elektroniczny, który generuje okreœlon¹ 
iloœæ impulsów na jeden obrót wirnika. Czêstotliwoœæ tych impulsów jest 
zatem proporcjonalna do prêdkoœci liniowej samochodu. 

Przy zmniejszaj¹cym siê w sposób ci¹g³y natê¿eniu pola 
magnetycznego uzyskuje siê modulowany sygna³ elektryczny, którego 
czêstotliwoœæ jest proporcjonalna do prêdkoœci z jak¹ zmienia siê pole 
magnetyczne. 

Czujnik prêdkoœci samochodu Lublin II
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Czujnik posiada najczêœciej trzy styki (zasilanie, masa i sygna³ 
prêdkoœci) co przedstawia powy¿szy rysunek.

Poni¿ej przedstawiono przekrój czujnika prêdkoœci samochodu 
Lublin II. Na nastêpnym rysunku pokazano sposób zamontowanie 
czujnika prêdkoœci samochodu w skrzyni biegów samochodu Polonez. 

Z³¹cze czujnika prêdkoœci pojazdu

Przekrój czujnika prêdkoœci 
samochodu Lublin II
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Sposób zamontowania czujnika prêdkoœci samochodu w skrzyni biegów samochodu Polonez

Czujniki temperatury cieczy ch³odz¹cej

Czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej uk³adu sterowania Multec i Motronic 3.8 



39

W celu okreœlenia stanu cieplnego w jakim znajduje siê silnik 
stosuje siê czujniki temperatury CTS (ang. Coolant Temperature Sensor ) 
mierz¹ce temperaturê p³ynu ch³odz¹cego silnika.

Czujnik temperatury zawiera w swojej obudowie termistor typu 
NTC lub PTC  rysunek powy¿ej. 

Rezystor NTC (ang. Negative Temperature Coefficient ) jest to 
element pó³przewodnikowy, którego rezystancja maleje wraz ze 
wzrostem temperatury. Rezystor PTC (ang. Positive Temperature 
Coefficient) jest to element pó³przewodnikowy, którego rezystancja roœnie 
wraz ze wzrostem temperatury.

W praktyce wiêksze zastosowanie znalaz³y termistory NTC ze 
wzglêdu na bardziej liniowy przebieg zale¿noœci miêdzy rezystancj¹ a 
temperatur¹. 

Czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej zastosowany w uk³adzie 
sterowania Multec silnika samochodu Polonez zbudowany jest z  
rezystora NTC o ujemnym wspó³czynniku temperatury (termistor) 
umieszczonego w metalowym korpusie. T termistor ma rezystancjê 
równ¹ R =2,887 kW w temperaturze 25 ° C. Charakterystyka termistora 25

opisana jest równaniem:

T = - 23,7612× ln(R ) + 53,7057 T

gdzie:

R  -  rezystancja termistora kW ,T

T -  temperatura ° C. 

Przyk³adowe charakterystyki rezystancji czujników temperatury w 
funkcji temperatury cieczy ch³odz¹cej prezentuje poni¿szy rysunek.

Budowa czujnika temperatury: 1 z³¹cze elektryczne, 2 obudowa, 3rezystor.
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¯ród³o:
http://warsztaty.samochodowka.internetdsl.pl/serwishdd/poradnik/elek_autom/c
zujniki/czujnik1.htm

Logarytmiczna charakterystyka rezystancji czujników temperatury uk³adu 

sterowania Multec (linia gruba) i Mono Motronic (linia cienka)
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Prezes TJO-NOT Tarnów
mgr in¿. Jacek Sumera

Goœcinn¹ obecnoœæ TJO-NOT w Biuletynie inaugurujê 
s³owem

Biuletyn SEP, posiadaj¹c prymat edycyjny w tarnowskim 
œrodowisku Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych, spe³nia wiele nie do 
przecenienia funkcji. Nimi s¹ prezentacja i integracja tarnowskiego 
œrodowiska SEP, popularyzacja wiedzy i fachowoœci oraz szacunek 
wobec historii bran¿y i dochowanie dobrych tradycji SNT. Mi³o zatem 
skorzystaæ z goœcinnoœci Biuletynu dla zaakcentowania problematyki 
i dzia³alnoœci realizowanej w i dla naszego Domu Technika NOT. 

Dzia³alnoœci tej mija w³aœnie czterdziestolecie. Realizacje, mo¿e 
niedostrzegane w codziennym zabieganiu, stanowi³y jednak o 
gospodarczym, tematycznym i promuj¹cym aspekcie spe³nianych funkcji 
nale¿nych temu obiektowi. Dom Technika powsta³ wysi³kiem i 
aktywnoœci¹ poprzedników, dobroczynnoœci¹ ze strony kilku ówczesnych 
firm Tarnowa oraz krajowego NOT-u. W minionej dekadzie staraniem 
Zarz¹du i biura NOT spe³niano w Domu Technika programy corocznych 
szeœciu konferencji i ca³orocznych foto-wystaw w holach budynku z 
towarzysz¹cymi im realizacjami. Na poziomie skromnych mo¿liwoœci 
organizacyjnych Biura NOT, wspieranych aktywnoœci¹ grupy osób z 
Zarz¹du, wykonywano zakresy licznie planowanych zadañ. Walorem tych 
realizacji jest po¿ytek uzyskiwany dla Domu Technika i jego funkcji w 
naszym œrodowisku oraz wzrost uznania w miejskim otoczeniu dla 
dzia³alnoœci stowarzyszeñ technicznych. Aby pomna¿aæ te walory 
pozwolê zaanonsowaæ nasz plan tegorocznych tematycznych „produkcji” 
w Domu Technika NOT, z powierzeniem ich Pañstwa uwadze, 
uczestnictwu i wsparcia w realizacjach.
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1. Konferencja „MEW - Potencja³ energetyczny i inwestycyjny 
dolnego Dunajca”

2. Cykl seminaryjny „Stosowane praktyki i przepisy dla ochrony 
œrodowiska i klimatu - techniki i urz¹dzenia niskoemisyjnego 
spalania w systemach grzewczych” w trzech etapach 
tematycznych:

a) Ograniczanie szkodliwoœci i rozmiaru niskiej emisji; piece kl. 5 –      
 parametry i innowacje; techniki efektywnego spalania – teoria 
  i praktyki itd.

b) Efektywnoœæ energetyczna obiektów i budowli dla nowych    
inwestycji oraz w miejskich rewitalizacjach; technika pomiaru 
zanieczyszczeñ powietrza itd. 

c) Audyty energetyczne przedsiêbiorstw; rozwój sieci co/cw 
aglomeracji tarnowskiej; gazowe piece i systemy 
grzewcze;  prognozy taryf gazowych itd......

3.  Seminarium „Innowacyjne produkty dla ochrony     
fundamentów, dachów, balkonów oraz tarasów 

(VisBud-Projekt, Wroc³aw)

4.  Seminarium  „Prace szczególnie niebezpieczne, organizowani

     i dokumentowanie”

5. Konferencja „Biogazowa generacja elektryczna nowoczesnej      
technologii w infrastrukturze Tarnowskich Wodoci¹gów”

6. Konferencja „Techniki pomiarowe i us³ugowe realizowane

     przez drony.  Ich efektywnoœæ i przysz³oœæ.”

7.  Realizacja wystawy: „Tarnów w historii i przysz³oœci trój-wêz³e

 infrastruktur: kolejowej, drogowej, energetycznej” 

Ca³oroczna ekspozycja.

8. Konferencje towarzysz¹ce wystawie (dla zaproszonych oraz 
m³odzie¿y i studentów).

  Konferencje bran¿owe: 

 a. Konferencja kolejowa, 

 b. Konferencja drogowa,

 c. Konferencja energetyczna.

9. Dom Technika TJO-NOT w Tarnowie – 40 lat s³u¿by dla 
œrodowiska, wiedzy, tradycji i wizerunku tarnowskich 
stowarzyszeñ technicznych.

10.Zaduszki NOT-owskie - Wspomnienia in¿ynierów i techników    
zapisanych czynami w rozwoju i eksploatacji tarnowskich 
przedsiêbiorstw.

Aktualne informacje dotycz¹ce wydarzeñ na stronie  www.tarnow-not.cba.pl

PROGRAM WYDARZEÑ I KONFERENCJI TJO-NOT
TARNÓW W 2017 ROKU
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mgr in¿. Jacek Sumera
TJO-NOT Tarnów

Potencja³ energetyczny i inwestycyjny dolnego Dunajca

Dunajec – poœród wielu ró¿norodnych walorów – jest wymiernym 
zasobem energetycznym, ubogacaj¹cym tarnowski region. Przep³yw tej 
rzeki, zaliczanej do górskich dop³ywów Wis³y, w swoim dolnym biegu 
wyró¿nia siê zasobnoœci¹ i wiêksz¹ stabilnoœci¹. Zapory rzeczne 
w Czorsztynie, Ro¿nowie i elektrownie w nich wkomponowane o mocach 
zainstalowanych generacji 92 MW Czorsztyn i 2,1 MW Sromowce, 50 MW 
Ro¿nów oraz 9 MW Czchów – dziêki objêtoœci retencyjnej zbiorników, 
maj¹ znaczne mo¿liwoœci regulacyjne wobec przep³ywu oraz 
bezpieczeñstwa powodziowego. Zawdziêczamy im sp³aszczenie wielu 
powodziowych wezbrañ. Ta mo¿liwoœæ jest „drogocennym” walorem 
równie¿ dla projektowanych MEW w dolnym biegu rzeki.
Dolny Dunajec energetycznie jest odcinkiem od Moœcic do ujœcia w Wis³ê. 
Przedmiotem zainteresowañ inwestorskich s¹ lokalizacje:

1. Zaprojektowanej na wysokoœci progu piêtrz¹cego Zak³adów 

Azotowych oczekuj¹cej od oœmiu lat realizacji przep³ywowej 

elektrowni MEW Ostrów. Wed³ug zas³yszanych informacji 

inwestor oczekuje wprowadzenia jej do systemu aukcyjnego 

inwestycji odnawialnych Ÿróde³ energii. Po uzyskaniu 

stosownych decyzji i poziomu cen sprzeda¿y energii w 15-

letnim okresie amortyzacji tej inwestycji – spodziewaæ nale¿y 

siê realizacji tej hydrogeneracji o mocy zainstalowanej 2,2 MW.

2. Kolejne trzy dogodne inwestorsko lokalizacje o podobnej mocy 

generacji (2,2 MW) w rejonie miejscowoœci:

a. Bobrowniki – na wysokoœci zlikwidowanej przeprawy 

promowej na Dunajcu;

b. Ilkowice-Niedomice – bliskoœæ stacji 

elektroenergetycznej „GPZ 110/SN - Niedomice” 

warunkuje dogodne w³¹czenie w sieæ energetyki du¿ej 

mocy OZE;

c. Nieciecza – jest dogodnym topograficznie i 

energetycznie miejscem ewentualnej realizacji mocy 

OZE rzêdu 2,0-2,5 MW.
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Proponowane lokalizacje MEW w rejonie Bobrownik, Ilkowic i Niecieczy 
pokazuje poni¿szy foto zestaw:

Profil topograficzny wzd³u¿ koryta rzeki w odcinku dolnego Dunajca 
prezentuje rzêdne wysokoœci i odleg³oœæ od ujœcia do Wis³y dla 
proponowanych lokalizacji MEW

Nieciecza 

Alternatywne propozycje
lokalizacji piêtrzenia

Ilkowice 

Lokalizacja w obszarze na
wysokoœci wsi Ilkowice

Bobrowniki
Proponowana lokalizacja
progu w obrêbie
nieczynnego przewozu
promowego na Dunajcu
(z mocnymi przyczó³kami)
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Ogólnie walorami inwestycyjnymi obszaru dolnego Dunajca s¹:
- konfiguracje i bliskoœæ sieci 110 kV, stacji 110/SN Niedomice 

i 110/SN Dunajcowa;
- pozytywne walory geologiczne terenu przedstawione na odrêbnej 

prezentacji tej konferencji;
- stosunkowo „dobra” topografia terenu, jak drogi dojazdowe, 

dostêpnoœæ i otwartoœæ terenu z przewy¿szeniem brzegów;
3- du¿y przep³yw œrednioroczny ca 85 m /s, stabilne koryto i 

  stosunkowo unormowane przep³ywy przy wysokich stanach rzeki.

Wykorzystanie energetyczne rzeki Dunajec, której profil potwierdza 
potencja³ energii wnoszonej w koryto rzeki - okreœlaj¹ dane z elektrowni 
wodnych oraz projektowanej MEW w Ostrowie:

Elektrownia Wodna Niedzica / Sromowce: 
– moc zainstalowana 93 MW i 2,1 MW, 
- roczna produkcja energii ok. 89 GWh.
Elektrownia Wodna Ro¿nów / Czchów: 
– moc zainstalowana 50 MW i 9 MW,
- roczna produkcja energii ok. 150 GWh.
Projektowana MEW w rejonie Moœcice – Ostrów:
- moc zainstalowana 2,2 MW
- projektowana produkcja roczna w granicach 9-12 MWh (zale¿nie 
od warunków przep³ywu w ci¹gu roku oraz przep³ywów poza 
generacj¹ np. przep³awka dla ryb).
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Ca³oœæ tematyki konferencji „MEW – Potencja³ energetyczny 
i inwestycyjny dolnego Dunajca” jest przedstawiona na wartoœciowym 
tematycznie CD z czterema tematami prezentacji, zorganizowanej 
i przygotowanej przez tarnowsk¹ jednostkê NOT.

Dalsze trzy lokalizacje w dó³ rzeki (Bobrowniki, Ilkowice-Niedomice, 
Nieciecza), gdzie przep³yw rzeki powiêkszony jest o wody rzeki Bia³a, 
pozwalaj¹ przewidywaæ dla ka¿dej generacji produkcjê rzêdu 10-12 
GWh/rok. Te walory winny wa¿yæ pozytywnie na efektywnoœæ 
biznesplanów takich zadañ i zachêcaæ inwestorów do wykorzystania tej 
energi i  n iesionej  przez koryto dolnego biegu Dunajca.  
Warto zapoznaæ siê z porównaniem profilów przep³ywowych trzech 
górskich energetycznych dop³ywów Wis³y, tj. Dunajca, Wis³oki i Sanu. 
Stanowi on o wartoœci energetycznej Dunajca - naszej „tarnowskiej rzeki”.
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www.sep-tarnow.com.pl
Oddzia³ Tarnowski SEP, 33-100 Tarnów, Rynek 10

 Oddzia³ Tarnowski SEP
oferuje us³ugi w zakresie:

Oœrodek Rzeczoznawstwa SEP
oœwiadczy us³ugi we wszystkich dziedzinach:

kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych (wszystkie grupy);
egzaminy kwalifikacyjne dla osób na stanowiskach EKSPLOATACJI 
I DOZORU w zakresach: elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym;
kursy specjalistyczne w zakresie doskonalenia zawodowego w tym miêdzy 
innymi szkolenia praktyczne na poligonie;
organizacja imprez naukowo - technicznych (konferencje, seminaria);
opiniowanie wniosków w sprawie nadania rekomendacji dla wyborów
i us³ug w bran¿y elektrycznej;
sprzeda¿ materia³ów szkoleniowych;
dzia³alnoœæ informacyjna i doradztwo techniczne;
reklama w Biuletynie Oddzia³u tarnowskiego



Zajêcia teoretyczne i praktyczne prowadzone s¹ na Poligonie Szkoleniowym 
przy ul. Kryszta³owej w Tarnowie przez doœwiadczonych wyk³adowców
i instruktorów z wykorzystaniem narzêdzi i materia³ów dydaktycznych  
zapewniaj¹cych wysoki poziom szkolenia.

1.    prace pod napiêciem na urz¹dzeniach elektroenergetycznych 
do1kV (kursy  podstawowe lub uzupe³niaj¹ce),

2.    budowa i eksploatacja sieci izolowanych,
3.    zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokoœci,  
4.     prace kontrolno - pomiarowe.

Oddzia³ Tarnowski  SEP 
organizuje szkolenia teoretyczno - praktyczne

na Poligonie Szkoleniowym w Tarnowie
w zakresie:

Terminy kursów s¹ dostosowane do wymagañ zainteresowanych, miêdzy 
innymi mog¹ odbywaæ siê równie¿ w godzinach popo³udniowych.

Szczegó³owych informacji na temat czasu trwania poszczególnych 
kursów, wymagañ stawianych kandydatom oraz kosztów udzielaj¹:

00 00        Marta Gubernat - tel. 14 631 13 29 w godz. 7  - 15
00 00        Dorota Koziara - tel. 14 621 68 13 w godz. 11  - 15


