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1. Wprowadzenie
Gmina Andrespol w latach 2017–2019 zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 pt: „Rozwój budownictwa
pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola
i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”. Na bazie tej inwestycji,
zgodnie z założeniami unijnego projektu [1], rozbudowany budynek
zaprojektowano w koncepcji budownictwa pasywnego, które pozwala
na duże oszczędności energii. Szkoła została wyposażona w instalację
OZE (wykorzystującą odnawialne źródła energii) oraz zamontowano panele fotowoltaiczne, które zmniejszają koszty ogrzewania wody, a także
wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. W ten sposób szkoła w Wiśniowej
Górze realnie przyczyniła się do obniżenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery, a Gmina Andrespol stała się
obszarem gospodarczym dbającym o niską emisyjność. Według prognoz,
ograniczenie wynosi 15 ton CO2 rocznie, gdzie już 1 tona CO2 na osobę
w ciągu roku oznacza poważne zmiany w klimacie, a średniej wielkości
drzewo pochłania rocznie zaledwie około 5 kg CO2. Realizując taką inwestycję spełniono dwa główne cele założeń do osiągnięcia. Pierwszy cel,
to osiągnięcie współczynnika zapotrzebowania na energię na poziomie
9,1 kWh/m2∙rok, a drugi to ograniczenie emisji CO2 do 15 ton/rok.

2. Nowy budynek szkoły w Wiśniowej
Górze
W wyniku inwestycji Gmina Andrespol stała się dysponentem nowoczesnego obiektu edukacyjnego, z nowoczesną infrastrukturą IT, w którym zainstalowano nowoczesne systemy sterowania, monitorowania
i nadzoru nad funkcjonowaniem budynkiem (zasilania elektrycznego,
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fotowoltaiki, instalacji CWU i CO, wideo, wentylacji, klimatyzacji, kontroli
dostępu, przeciwpożarowy, BMS). Z tego powodu właśnie, wybór obiektu do pracy dyplomowej nie był przypadkowy i dotyczył możliwości
przeprowadzenia analizy działania oraz integracji oddanych do użytku
publicznego inteligentnych systemów sterowania nowoczesnym budynkiem. Wybrany obiekt szkolny jest jedną z pierwszych szkół w Łodzi,
która postawiła na inteligentne rozwiązania na każdej płaszczyźnie,
zwracając tym samym uwagę na efektywność energetyczną, poprzez
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań: fotowoltaika, pompa ciepła,
system BMS (rys. 1.).

Rys. 1. Widok elewacji szkoły w Wiśniowej Górze, za zgodą UG Andrespol [2]

Celem wykonanej pracy dyplomowej było przeprowadzenie analizy
funkcjonowania oddanych do użytku, zintegrowanych systemów sterowania pasywnymi budynkami z aspektami oszczędności energetycznej
oraz mechanizmami bezpieczeństwa. Badania zostały wykonane za
pomocą dostępnego oprogramowania do zarządzania budynkiem,
inżynierskich metod obliczeniowych oraz dostępnych programów
edukacyjnych, jak Audytor OZC i PV SOL, które poznano podczas toku
studiów na kierunku systemy sterowania inteligentnymi budynkami na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki
Łódzkiej. Dodatkowo, w pracy wykorzystano darmowe oprogramowanie
Gromexpert [4], Dialux [5] i Codesys [6]. Analizie porównawczej poddano
instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralnego ogrzewania,
wentylacji nawiewno-wywiewnej, klimatyzacyjne, oddymiania, systemu
przeciwpożarowego, systemów sterowania inteligentnymi budynkami,
jak i stan techniczny całego obiektu. Wykonano analizę porównawczą
mając do dyspozycji działające systemy, projekt budowlany i wykonaw-
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czy oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (w skrócie
STWiOR) i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ),
przedmiar robót, audyty energetyczne i wyniki pomiarów oświetlenia,
które zostały zamieszczone w ramach przetargu na stronie internetowej
gminy Andrespol [7]. Wykonane instalacje ponownie obliczono i porównano z aktualnymi danymi przepisów, normami i rozporządzeniami.
Dodatkowo wykorzystano opracowanie Katedry Aparatów Elektrycznych
nr 2112 „Ekspertyza naukowo-techniczna w zakresie weryfikacji osiągnięć
założeń projektowych i wykonawczych systemu BMS sterowania budynkiem pasywnym” zrealizowanego na bazie projektu Rozwój budownictwa
pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu
dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” autorstwa dr. inż. Mariusza Jabłońskiego [8].

3. Audyt energetyczny
Za pomocą oprogramowania Audytor OZC, służącego do tworzenia
świadectw metody efektywności energetycznej budynków, obliczono
wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową
i pierwotną. Otrzymano wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
użytkową na poziomie 264,2 kWh/m2∙rok. Roczna energia końcowa jest
na poziomie 173,8 kWh/m2∙rok, a energia pierwotna na poziomie 141,2
kWh/m2∙rok. Emisja CO2 jest na poziomie 0,026 tCO2/m2∙rok, a osiągnięty
wynik emisji CO2 jest bardzo dobrym rezultatem (rys. 2.).

Rys. 3. Obliczenia rocznej ilości zużycia energii

czy obiekt spełnia wymagania dla nowego budynku. EP definiuje również,
ile energii pierwotnej pozyskanej z nieodnawialnych źródeł energii jest
potrzebne na powierzchnię obiektu, która ma regulowaną temperaturę
pomieszczenia. Im mniejsze roczne zapotrzebowanie na energię, tym
większa efektywność i dbałość o środowisko.
Według wykonanego w ramach pracy inżynierskiej świadectwa
energetycznego z przyjętymi uproszczeniami, do spełnienia wymagań
brakuje około 40 kWh/(m2∙rok). Według pierwszego audytu EP jest na poziomie 55,66 kWh/(m2∙rok), natomiast według drugiego audytu obliczono
zmniejszenie energii pierwotnej ze 102,6 na 54,1 kWh/(m2∙rok). Różnica
wynika z dwóch istotnych kwestii: pierwsza – brak wszystkich materiałów
dostępnych w wersji edukacyjnej AUDYTORA OZC, a druga to przyjęte
uproszczenia i zbyt ogólne obliczenia wykonane w pracy.

4. Instalacje teletechniczne

Rys. 2. Wskaźniki charakterystyki energetycznej analizowanego budynku

Otrzymany wynik audytu energetycznego został porównany z audytami wykonanymi przez ekspertów na potrzeby projektowe. Pierwszy
audyt został wykonany za pomocą oprogramowania ARCAdia TERMO
PRO 6.5 i zawiera weryfikację przegród budowlanych oraz sezonowe
zapotrzebowanie na ciepło, ciepłą wodę i chłód. Audyt ten sprawdza
również obiekt pod względem fizyki budowli, poprzez obliczenie
spełnienia warunku uniknięcia rozwoju pleśni, sprawdza warunek powierzchni okien oraz warunki graniczne określone według Wytycznych
Technicznych z 2014 roku. Natomiast drugi audyt został wykonany według
własnych obliczeń i szablonów weryfikujących. Zawiera opis założeń dla
budownictwa pasywnego oraz obliczone współczynniki przenikania,
sprawności, składowe instalacji ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, jak
i wentylacji. Dodatkowo, zawarty został aspekt ekonomiczny – prognoza
ilości zaoszczędzonej energii końcowej oraz koszt całkowity.
Jednym z najważniejszym wskaźników do porównania jest EP (energia
pierwotna), czyli roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wyrażoną w jednostce kWh/(m2∙rok). Wskaźnik najlepiej obrazuje,

Budynek posiada szereg instalacji teletechnicznych, przez które
rozumiemy wszelkie systemy, które przesyłają sygnały niskoprądowe.
W ramach instalacji teletechnicznych obsługiwane są instalacje alarmowe, telefoniczne, kontrola dostępu, RTV/SAT, telewizja dozorowa,
nagłośnieniowa i sieć komputerowa. W szkole wykorzystano instalacje
monitoringu oraz kontrolę dostępu wraz z systemem ochrony zewnętrznej i wewnętrznej.

4.1. Monitoring CCTV
Głównymi założeniami zastosowania monitoringu były aspekty
bezpieczeństwa. Dodatkowo, ze względu na to, że budynek jest szkołą
podstawową, należało zabezpieczyć wszelkie instalacje oraz systemy
przed wandalizmem i niepowołanym dostępem. Kamery na korytarzu
mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Są doskonałym rozwiązaniem na wyjaśnianie sporów i ułatwiają nauczycielom utrzymanie porządku w trakcie zajęć i podczas przerw między
zajęciami. Dodatkowo, w wyniku zagrożenia, np. w trakcie pożaru,
uprawniony personel obsługujący system Telewizji Dozorowej CCTV,
może na ekranie komputera zauważyć źródło zagrożenia i zaalarmować
odpowiednie służby ratownicze. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa,
a dodatkowo zwiększa szanse na szybsze zareagowanie i sprawniejsze
przeprowadzenie ewakuacji.
W celu uproszczenia montażu zastosowano przewód tego samego
typu. Kamery są połączone z przełącznikiem i rejestratorem za pomocą
przewodu FTP6 4×2×0,5, poprowadzonym podtynkowo i na uchwytach.
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Kamery są połączone z centralą za pomocą Switch z funkcją Poe. Opcja
PoE (z ang. Power-over-Ethernet) zasila odbiorniki przy użyciu skrętki
komputerowej.

Rys. 6. Instalacja systemu PPOZ oraz SWIN

Rys. 4. System IT (a) i ekran zdalnego dostępu do telewizji dozorowej (b)

Rys. 5. Rozwiązania IT zastosowane w projekcie

Rozwiązanie łączy urządzenia sieciowe, w tym przypadku kamery,
rejestratory i monitory. Poprzez umieszczoną w serwerowni rezerwę
zasilania UPS zasilany jest przełącznik POE kamer. Cały system telewizji
dozorowej CCTV ma zasilanie rezerwowe UPS posiadające moduł bateryjny podtrzymujący zasilanie urządzeń przez 300 minut.

4.2. Instalacja kontroli dostępu i system ochrony
zewnętrznej i wewnętrznej
Kolejnym przykładem instalacji teletechnicznej jest kontrola dostępu oraz system ochrony zewnętrznej i wewnętrznej. Powyższy system
obejmuje pomieszczenia, gdzie uczniowie nie powinni mieć wstępu lub
posiadać ograniczoną możliwość dostępu pod nadzorem nauczyciela.
Jest to zazwyczaj pokój nauczycielski, sala komputerowa, piwnica i pomieszczenia na parterze. Najważniejsze funkcje tej centrali to alarmowanie o włamaniu, napadzie, pożarze, problemach technicznych oraz
monitorowanie i kontrola działania systemów. Przy pomieszczeniach, dla
których są zaprogramowane karty dostępu, według założeń dodanych
do przetargu, została dołączona kontrola ruchu osobowego jednostronnego. Kontrolę należy połączyć z kartami dostępu dzięki zabudowaniu
urządzeń elektromechanicznych.

4.3. System sygnalizacji włamania i napadu
Kolejnym aspektem jest System Sygnalizacji Włamania i Napadu, który
alarmuje o wszelkich dostępach ludzi, którym nie zostały wydane karty
dostępu. System zbudowany jest na centrali certyfikowanej połączonej
z dualnymi czujnikami poczerwieni z torem mikrofalowym, czujnikami
magnetycznymi i modułami rozszerzeń. Zastosowano certyfikowaną
centralę alarmową jako System Ochrony Zewnętrznej i Wewnętrznej. Tego
typu urządzenia mają zastosowanie dla budynków średnich i dużych.
Centrala wyróżnia się swoim oprogramowaniem. Jest ono przechowywane w pamięci nieulotnej typu FLASH, dzięki której można programować
i wymieniać dane z komputerem przy użyciu portu RS-232 (rys. 6.).
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Dodatkowo, w sytuacji, kiedy zostanie odłączona bateria zasilająca
RAM, będzie udostępniona możliwość zapisywania ustawień. Centralę
można rozbudowywać oraz podzielić jej obszar działania na strefy. W kwestii bezpieczeństwa warto wspomnieć, że centrala może zapamiętać do
240 haseł, więc jest to wystarczająca liczba na omawianą w mojej pracy
szkołę. Dodatkowo, osobnym hasłem można zabezpieczyć odbieranie
telefonów informujących o stanie bieżącym urządzeń systemowych bądź
ubezpieczyć sterowanie przez telefon zaprogramowanymi funkcjami.
Zasilanie wykonano za pomocą kabla YDY 3×2,5 mm2. W związku z tym,
że centrala również obsługuje zamki elektromagnetyczne, jako kontrola
dostępu, lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie kabli ognioodpornych. Daje to dodatkowy czas na odblokowanie drzwi przez system, ze
względu na dłuższy czas odporności kabla na pożar. Szkoła pod względem
systemu ochrony została podzielona na strefy, co również jest bardzo
dobrym rozwiązaniem, ponieważ w przypadku pożaru ułatwia szybszą
i sprawniejszą ewakuację osób znajdujących się w budynku.

5. System BMS – integracja instalacji
centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjnej, wentylacji
nawiewno-wywiewnej oraz
klimatyzacji
5.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
W ramach projektu założono, że zapotrzebowanie na ciepłą wodę
użytkową ma wynosić 12,40 kW. Wykonując obliczenia weryfikujące,
przy założeniach takich, jak czas spędzany w obiekcie (średnio 8 godzin
dziennie) oraz liczbę osób (176 osób), różnica wyniosła jedynie 2 kW, zatem
można przyjąć, że otrzymano zgodność obliczeń w części wodno-kanalizacyjnej. W przyszłości, przy modyfikacji tej instalacji, można rozważyć
zwiększenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, ponieważ do
obliczeń nie uwzględniono nauczycieli oraz personelu.

5.2. Instalacja elektryczna
Głównym założeniem projektu instalacji elektrycznej było uzyskanie
energooszczędności w klasie A. Całość została objęta programem LEMUR
– Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Celem programu
jest zredukowanie ilości konsumowanej energii, a co za tym idzie, zredukowanie bądź całkowite pozbycie się emisji dwutlenku węgla.
Założono realizację dwóch założeń:
– redukcja energii pierwotnej do co najmniej 23 000 MWh/rok,
– redukcja emisji dwutlenku węgla do co najmniej 4600 Mg/rok.
Eksploatowana ponad 2 lata instalacja elektryczna wizualnie prezentuje się bardzo dobrze.
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Energia elektryczna mierzona jest za pomocą dedykowanych mierników przeznaczonych do systemów sterowników programowalnych.

5.3. Kabel WLZ

Rys. 7. Urządzenia ochronne zainstalowane w instalacji elektrycznej budynku

W ramach pracy inżynierskiej zweryfikowano poprawność doboru
kabla WLZ (Wewnętrzna Linia Zasilająca) ze względu na długotrwałą
obciążalność prądową dla obwodów trójfazowych, zgodnie z normą
N-SEP-E-003. Moc umowna dla szkoły jest równa 73 kW, zastosowano
kabel YKXS 4×70 mm2, a długość kabla wynosi około 25 m. Prąd obciążenia, według obliczeń, wynosi 113,30 A, zatem zastosowanie wkładki
100 A w złączu jest prawidłowe, ponieważ prąd obliczeniowy jest wyznaczany dla mocy umownej, która jest określana na podstawie bilansu
energetycznego zawierającego moce znamionowe danych urządzeń.
Moce te są również pomnożone przez współczynniki jednoczesności
oraz zawierają doliczoną rezerwę. Wartość mocy szczytowej określono
dla wszystkich urządzeń. Załączenie i korzystanie ze wszystkich odbiorników jednocześnie ma miejsce bardzo rzadko. Również w obliczeniach
sprawdzono warunek spadku napięć, dopuszczalny spadek napięć to
0,5%, dla szkoły wyniósł 0,04%.

5.4. Instalacja odgromowa

Rys. 8. Główna szafa zasilająca wraz z głównym sterownikiem PLC systemu

Instalacja odgromowa została sprawdzona przy użyciu oprogramowania Gromexpert, udostępnionego na zasadach darmowej licencji.
Powyższy program na podstawie parametrów (rys. 10.), takich jak: rodzaj
ścian, konstrukcja, pokrycie i zabudowa dachu, oblicza w jakiej klasie
ochronności znajduje się obiekt (rys. 11.).

W całym obiekcie przewody zostały ułożone prawidłowo i estetycznie. Zostały zastosowane korytka grzebieniowe w celu utrzymania
porządku połączeń w szafie głównej oraz zostały ponumerowane połączenia poszczególnych przewodów, co w eksploatacji jest bardzo dużym
udogodnieniem.

Rys. 10. Definicja warunków i parametrów do obliczeń instalacji odgromowej

Rys. 9. Pomiar energii elektrycznej rozdzielnic RP0 i RP1 w systemie BMS

Dodatkowo określana jest charakterystyka budynku, która też jest
niezbędna do wykonania obliczeń. Na charakterystykę budynku składają się takie czynniki jak: zachowanie mieszkańców podczas pożaru,
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wyposażenie budynku w materiały drogocenne lub zastosowany system
bezpieczeństwa. Zakładane są również scenariusze, jakie skutki może
przynieść pożar dla środowiska i zadziałanie niepowiązanych instalacji
z systemem SSP (System Sygnalizacji Pożaru). Dla obliczenia klasy ochronności przyjęto zaprezentowane poniżej parametry:
– rodzaj ścian – mur, beton niezbrojony,
– konstrukcja dachu – żelbet,
– pokrycie dachu – blacha,
– zabudowa dachu – urządzenia elektryczne (ze względu, między
innymi, na umiejscowione tam panele fotowoltaiczne).
Przyjęto przeciętną możliwość paniki oraz wartościowe wyposażenie
ze względu na to, że jest to budynek szkolny i znajdują się w nich pomoce
naukowe, książki oraz komputery.

6. Instalacja oświetlenia
Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 zalecane są odpowiednie średnie
natężenia oświetlenia ogólnego ze względu na typ bądź przeznaczenie
pomieszczeń. Przykładowo, według tej normy dla korytarzy i klatek schodowych zalecany jest przedział 100–200 lx, w łazienkach oraz w pomieszczeniach technicznych lub gospodarczych stosowana jest wartość 200 lx,
natomiast dla pomieszczeń biurowych (w tym sal lekcyjnych) – 500 lx.
Według dołączonych do dokumentacji budowlanej schematów instalacji
elektrycznych, projektant przyjął następujące wartości dla pomieszczeń:
– oddział przedszkolny, klasy – 500 lx,
– pokoju nauczycielski – 300 lx,
– łazienka – 200 lx,
– umywalnia – 200 lx,
– klatka schodowa – 150 lx,
– korytarz – 100 lx i 200 lx,
– szatnia – 200 lx,
– pomieszczenie techniczne – 200 lx,
– sala rekreacyjna – 300 lx.
Powyższe wartości przyjęto prawidłowo, zgodnie z normą. W programie Dialux sprawdzono jedną z klas. Według oznaczeń w klasie zastosowano 10 opraw oświetlenia podstawowego systemowych LED o następujących parametrach: 3800 lm, 28 W, 230 V. Na podstawie otrzymanych
wyników widać, że wartość natężenia oświetlenia waha się w przedziale
300–750 lx, zatem oprawy dobrano jak najbardziej poprawnie. Średnie
natężenie jest równe 505 lx, zatem zgodnie z normą PN-EN 12464-1.

Rys. 11. Wyniki obliczeń instalacji odgromowej

Kolejnymi parametrami do zdefiniowania było określenie liczby dni
burzowych w ciągu roku oraz kubatura budynku i jego otoczenie. Wyniki
obliczeń klasy ochronności obiektu podano na rys. 12.

Rys. 12. Podstawowe dane dla wyliczonej klasy ochronności

Budynek szkolny znajduje się w IV klasie ochronności. Dla IV klasy
ochronności wymiary siatki zwodów to 20×20 m. Zatem zastosowane
odstępy siatki zwodów co 10 m, zamiast 20 m, wykonano poprawnie.
Dodatkowo, aby zabezpieczyć instalacje, zamontowano czterometrowe
maszty. Przewody odprowadzające, czyli zwody pionowe, również prawidłowo dobrano i zamontowano.
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Rys. 13. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia w programie Dialux (a) oraz
graficzna reprezentacja oświetlenia LED w systemie BMS

Wartość średnia natężenia z podłogi, sufitu oraz ściany wynosi
w przybliżeniu 556 lx, zatem również wynik jest poprawny. Rozbieżność
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wyników o około 50 lx może wynikać ze sposobu przyjęcia płaszczyzny
obliczeniowej. W przypadku obliczeń z dokumentacji projektowej jest
to obszar prostokątny, natomiast w obliczeniach wykonanych w ramach
pracy inżynierskiej jest to dokładnie odwzorowany kształt pomieszczenia. Różnice mogą wynikać także z tego, że symulację wykonano przez
program dedykowany producentowi opraw, przez co wyniki mogły być
dokładniejsze.

7. Instalacja centralnego ogrzewania
W ramach pracy inżynierskiej zweryfikowano również ogrzewanie.
Obliczenia zostały wykonane dla jednego z pomieszczeń. Zastosowano
instalację centralnego ogrzewania konwekcyjnego w układzie pompowym. Dodatkowo zastosowano ogrzewanie podłogowe. Parametry
instalacji to 65/45°C, gdzie 65°C oznacza temperaturę wody zasilającej, natomiast 45°C określa wartość temperatury wody powrotnej. Do obliczeń
sprawdzenia poprawności doboru grzejników wykorzystano dołączony
do opisu technicznego dokumentacji wykonawczej bilans cieplny. Dobór grzejników dla danego typu pomieszczenia opiera się na obliczeniu
bądź przyjęciu kilku wartości, takich jak: temperatura zasilania instalacji
centralnego ogrzewania, temperatura wody chłodzenia dla grzejnika,
powierzchnia, jaka będzie ogrzewana danym urządzeniem, typ grzejnika
oraz całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną – rys. 14.

gdzie:
Qgrz – zapotrzebowanie na moc cieplną grzejnika,
Qpom – straty ciepła w pomieszczeniu,
Qpp – wydajność ciepła, która jest określeniem ciepła wydobywają		 cego się z rur pionu,
Qp
– zyski ciepła od innych źródeł,
BT
– współczynnik poprawkowy mający na uwadze wyposażenie
		 grzejnika w zawór termostatyczny,
Bu
– współczynnik określający miejsce usytuowania grzejnika,
Bp
– współczynnik poprawkowy weryfikujący sposób podłączenia,
Bo
– współczynnik uwzględniający wpływ osłonięcia grzejnika,
Bs
– współczynnik uwzględniający wpływ ochłodzenia wody
		 w przewodach.
Sprawdzono jedną z sal lekcyjnych z obiegu IV (pomieszczenie 1.9)
pod względem poprawności doboru grzejników. W pomieszczeniu
znajdują się dwa grzejniki o mocy 832 W. Według obliczeń z powyższego wzoru, moc grzejnika wynosi 1361 W, zatem dobór jest prawidłowy.

Rys. 15. Graficzny widok kotłowni szkolnej widzianej w BMS (a) i lokalnie (b)

Nastawy zadane mogą być zmieniane zdalnie (BMS) lub lokalnie (HMI).
Zmiany są wizualizowane zarówno zdalnie w BMS, jak również lokalnie,
na panelu HMI w kotłowni.
Rys. 14. Widok kotłowni szkolnej (a) wraz z widokiem HMI panelu sterowania
systemem ogrzewania (b)

8. Analiza wentylacji
nawiewno-wywiewnej

W pierwszym etapie określana jest wydajność ciepła dla grzejników,
[9].
Qgrz = (Qpom – Qpp – Qp) · BT · Bu · Bp · Bo · Bs [W]

Analizę instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji
wykonano w oparciu o normę PN-83/B-03430 – „Wentylacja w budynkach
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Rys. 16. Widok centrali wentylacyjnej ma dachu budynku szkoły (a) i graficznie
w systemie BMS (b)

Rys. 17. Sterowanie oświetleniem zrealizowane na bazie WAGO e!Cockpit

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania”.
Korzystając z zależności, gdzie ilość potrzebnego powietrza to liczba
osób pomnożona przez ilość powietrza przypadająca na jedną osobę oraz
zakładając, że liczba osób przebywających w sali lekcyjnej oraz świetlicy
to 30 osób oraz minimalna wartość przepływającego powietrza dla
przedszkola wynosi 15 m3/h, okazuje się, że w pomieszczeniach świetlicy,
świetlicy „cichej” oraz w pięciu klasach jest za mała krotność wymiany
powietrza. Osoby przebywające w szkole skarżą się na słabą wentylację
pomieszczeń. W związku z tym, że są to tylko i wyłącznie obliczenia, bez
wizji lokalnej, warto byłoby zweryfikować krotność wymian powietrza
w wymienionych pomieszczeniach. Być może błąd wynika z przyjęcia
jednej stałej wartości ilości przypadającego powietrza na jedną osobę
bez uwzględnienia przeznaczenia pomieszczenia.

9. System BMS
Sterowanie budynkiem zrealizowano na bazie rozwiązań firmy Wago
i sterowników PLC programowalnych w eCockpit. Rozwiązanie to jest na
bazie platformy CODESYS i normy IEC 61631-3.
W systemie BMS zaimplementowano możliwość konfiguracji klimatyzacji w salach.
Istnieje możliwość definicji harmonogramów ora dostęp do bieżących i archiwalnych zdarzeń systemu.
Za pomocą modułu GRAFANA uruchomiono możliwość profesjonalnej i dostosowanej do potrzeb wizualizacji:
Platformę zainstalowano na lokalnym serwerze, co pozwala na precyzyjne określenie wskaźników do wizualizacji.
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Rys. 18. Sterowanie klimatyzacją zrealizowane na bazie WAGO e!Cockpit
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10. Podsumowanie

Rys. 19. Konfiguracja harmonogramów oświetlenia (a) i odczyt alarmów (b)
zrealizowane na bazie WAGO e!Cockpit

Opisany w artykule projekt jest bardzo dobrym przykładem przedsięwzięcia realizowanego przez Unię Europejską w Polsce. Zgodnie z dyrektywą EPBD zostały zachowane standardy dla budynku pasywnego,
który spełnia wszystkie wymagania w kwestii emisji CO2 oraz wskaźnika
energii pierwotnej. Przedstawiona analiza nie wykazuje nieprawidłowości
w wykonaniu instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego
ogrzewania, wentylacji nawiewno-wywiewnej, klimatyzacyjnej, oddymiania, systemu przeciwpożarowego, systemów sterowania inteligentnymi
budynkami. W celu poprawy efektywności energetycznej budynku warto
zastanowić się nad usprawnieniem instalacji nawiewno-wywiewnej,
gdyż zaprojektowana liczba wymian powietrza może być w niektórych
porach roku za mała.
Warto również zastanowić się nad kwestią ochrony przeciwpożarowej. Część urządzeń, centrala obsługująca kontrolę dostępu jest zasilana
przy użyciu kabla YDY 3×2,5 i w takiej sytuacji warto zastanowić się nad
zastosowaniem kabli ognioodpornych. Daje to dodatkowy czas na zadziałanie elektrozamków i odblokowanie drzwi przez system, ze względu na
dłuższy czas odporności kabla na ogień.
Podsumowując, dzięki projektowi unijnemu i dofinansowaniu Gminy
Andrespol i Starostwa Powiatowego Łódź – Wschód, szkoła zyskała panele
fotowoltaiczne, możliwość sterowania i kontrolowania pracy systemów
za pomocą BMS. Na chwilę obecną jest to jedna z nielicznych szkół w województwie łódzkim, która jest jednocześnie przyjazna tak dzieciom, jak
i środowisku. Dzięki wsparciu gminy Andrespol i starosta powiatowego
Łódź – Wschód, dzieci w Wiśniowej Górze nie muszą już uczęszczać na
zajęcia w systemie dwuzmianowym. Budynek został przystosowany
również dla osób niepełnosprawnych.
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koncernach produkcyjnych, nieustannie powtarza się cele dotyczące
konieczności kontroli procesów, kontroli jakości, potrzebę szybkiej reakcji
i decyzji, definiowane i mierzone wskaźnikami KPI (z ang. Key Performance
Indicators). Na każdym szczeblu struktury przedsiębiorstwa i niemal
na każdym spotkaniu kadry decyzyjnej omawiane są rożnego rodzaju
współczynniki i wyznaczane nowe zadania.
Pojawia się pytanie: skąd biorą się współczynniki wybrane do analizy?

Wprowadzenie
Z uwagi na silną transformację cyfrową współczesnego świata i implementację technik IT (ang.
Information Technology) do sfery przemysłowej, dużo
mówimy dzisiaj o Przemyśle 4.0 (ang. Industry 4.0) i jego
potrzebie wdrożenia w zakładach produkcyjnych. To
hasło jest bardzo promowane i staję się coraz bardziej
popularne, tworząc podwaliny pod nowe standardy
rozwiązań (rys. 1. ).
W artykule przedstawiamy przykład opracowania
rozwiązań wspomagających monitorowanie produkcji
zintegrowanych z systemem SCADA (ang. Supervisory
Control And Data Acquisition) lakierni proszkowej przeznaczonej do malowania naczyń wzbiorczych (rys. 2.).
Na napędzie łańcuchowym o długości ponad 300 m
zawieszane są zbiorniki, które kolejno poddawane są
procesowi mycia, suszenia, nagrzewania, malowania,
utrwalania termicznego, suszenia końcowego i pakowania.
Na wstępie stawiamy podstawowe pytania: Jak
wygląda to w praktyce? Jakie będą koszty? Po co nam
takie rozwiązania w zakładzie? Jak taka implementacja
może wyglądać z praktycznego punktu widzenia?
Jak będzie wyglądała moja praca z systemem
monitorowania produkcji, wykorzystującym zdobycze
najnowszych technologii? Jak takie rozwiązania mają
się ma do modelu klasycznego przedsiębiorstwa?

Rys. 1. Urządzenia sterująco-monitorujące PLC, HMI, SCADA, Drives z komunikacją PROFINET IO

Model klasycznego
przedsiębiorstwa
W klasycznym przedsiębiorstwie produkcyjnym,
począwszy od małej firmy, a kończąc na dużych
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Rys. 2. Widok komputerowy lakierni proszkowej do malowania naczyń wzbiorczych

ELEKTROENERGETYKA
Otóż, dzisiejsze firmy produkcyjne zbierają
rożnego rodzaju informacje dotyczące produkcji,
jakości wyrobów i wydajności (cykl powstawania
nowego wyrobu). Dane te zbierane są najczęściej
„ręcznie z produkcji” (jako informacje pozyskiwane
od pracowników z protokołów produkcyjnych,
jakościowych, testów końcowych) lub „wyciągane
z maszyn”, bezpośrednio ze sterowników PLC (Programmable Logic Controller) – rys. 4.
Wszystkie pozyskane informacje muszą zostać
odpowiednio obrobione, aby były czytelne i przydatne dla odbiorcy. Należy zaznaczyć, że każdy z nas
potrzebuje informacji, ale każdy innego rodzaju,
stosownie do stanowiska, miejsca i czasu, postawionych zadań oraz prowadzonych projektów, itd.
To wszystko związane jest z określonym (różnym dla
obu metod) nakładem pracy, często zwłoką czasową
i ostatecznie opóźnionym procesem decyzyjnym.
Przykład systemu Data Analitics, służącego do automatyzacji obróbki graficznej danych otrzymanych
z systemu SCADA, przedstawia rys. 5.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dane
historyczne, które są bardzo ważne dla produkcji
(szczególnie procedury reklamacyjne od odbiorcy).
Ze względu jednak na dużą zwłokę czasową w opracowywaniu „ręcznym” i pojawiającą się często dezaktualizację informacji, osoby decyzyjne podchodzą
najczęściej z pewną rezerwą, co w konsekwencji
prowadzi do wspomnianego wydłużonego procesu
decyzyjnego (rys. 6.).
Czy takie podejście jest optymalne i spełnia
wymagania dzisiejszych czasów ?
Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w dalszej części artykułu.

Rys. 3. Widok graficzny w systemie SCADA obiektów lakierni proszkowej do malowania zbiorników
wzbiorczych

Rys. 4. Widok szafy sterowniczej malarni w lakierni proszkowej (a) z ekranami HMI (b) do sterowania
pracą linii oraz do monitorowania pracy linii w SCADA

Model przedsiębiorstwa
innowacyjnego
a Przemysł 4.0
Podążanie za najnowszymi trendami i implementowanie do produkcji zaawansowanych technologii oznacza, że w dzisiejszych czasach należy
inaczej spojrzeć na zagadnienia utrzymania ruchu
(prewencja), monitorowania procesu produkcji
(jakość, transparentność, szkolenia, świadomość)
i bezpieczeństwa (rys. 7.).
Technologia oznacza wydajność, a ekonomia
i prawa rynku wymagają od nas tego, że musimy
być coraz lepsi (bardziej wydajni), nieustanie musimy
się rozwijać (jakość), musimy być bardziej precyzyjni (oszczędność), musimy być kreatywni (nowe
produkty) i musimy być bezpieczni (świadomość,
technologia, zabezpieczenia).
Decydujący wpływ w procesie podejmowania
decyzji ma czas reakcji (zdarzenie) i wiarygodność
informacji (wiarygodność danych), które wzmacniają
działania prewencyjne dzięki uzyskanemu pełnemu
obrazowi sytuacji na liniach produkcyjnych.

Rys. 5. Przygotowanie roboczej wersji narzędzia do automatycznego importu danych z systemu SCADA
i obróbki graficznej w celu codziennego raportowania

Rys. 6. Monitorowanie podstawowych parametrów procesu linii malarni proszkowej naczyń
wzbiorczych – zbiorniki z membraną na bazie kauczuku naturalnego oraz zbiorniki z membraną
tworzywową (Membrana PP)
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Rys. 7. Zastosowanie rozwiązań Safety Integrated i komunikacji PROFINET
ze standardem ProfiSafe do sterowania i kontroli procesu

Rys. 8. Monitorowanie momentu i prądu obciążenia silników napędu łańcucha napędowego

Rys. 9. Dane tabelaryczne

Rys. 10. Przebiegi temperatur procesu archwizowane w SCADA
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Na rys. 8. przedstawiono zarejestrowaną w SCADA
sytuację awaryjną – blokada łańcucha napędowego,
która tym razem zaalarmowała obsługę i spowodowała około 30 min przerwę w produkcji. Takie awarie
często kończą się zerwaniem łańcucha i uszkodzeniem mechanicznym elementów napędowych, co
powoduje kilkudniowe przerwy w produkcji i straty
produkcyjne.
Wykorzystując dostępne nowoczesne technologie i komunikację przemysłową IT, możemy
zmienić mentalność i podejście do wykonywanych
zadań, aby móc weryfikować produkcję w trybie
rzeczywistym. „Wyciąganie surowych danych” z maszyny jest trudne do praktycznej realizacji. Natomiast
mając dane odpowiednio przetworzone, możemy
przekazywać je dalej bezpośrednio do systemu
nadrzędnego, udzielając zdalnego dostępu osobom
zainteresowanym, nie tracąc przy tym, bardzo ważnych danych historycznych (rys. 9.).
W systemach SCADA mamy możliwość pracy
online i offline, możemy tworzyć ekrany wizualizacji
pod konkretny system, maszynę, czy pod konkretnego odbiorcę (menager produkcji, kierownik
utrzymania ruchu, dyrektor zakładu). Takie działania
znacząco redukują proces decyzyjny i mają duży
walor prewencyjny! Obserwowanie procesów produkcyjnych, stanów maszyn, systemów na bieżąco
daje nam sposobność do natychmiastowej reakcji,
do podjęcia działań prewencyjnych (rys. 8.).
Jak taki system może wyglądać, zaprezentujemy na bazie istniejącego systemu monitorowania
produkcji w dziale lakierowania proszkowego w firmie produkcyjnej z produkcją wielkoseryjną. Jakie
obszary nadzorujemy, czy też obserwujemy? Są to:
– parametry procesu (temperatury w piecach,
w myjce, temperatura obiektu lakierowanego, ciśnienie w zbiorniku),
– parametry maszyny (temperatury silników
od wentylatorów suszarni, temperatury silników wentylatorów na piecu, temperatury
szaf sterowniczych),
– bieżąca wydajność (śledzenie bieżące wartości aktualnej wydajności w stosunku do
oczekiwanej),
– czasokresy dla systemu serwisowego (custom’izowane nadzorowanie interwałów
serwisowych pod kątem maszyn, jak też
samego procesu),
– zużycie mediów (np. w naszym przypadku
zużycia energii elektrycznej),
– parametry szczególnie ważne, obserwowane w formie graficznej ( moment obciążenia systemu transferowego oraz ciśnienie
w zbiorniku).
Użytkowany system monitorowania produkcji
zawiera między innymi:
– monitorowanie temperatur procesu (rys. 10.);
– monitorowanie parametrów urządzeń –
temperatury pieców i szaf sterowniczych;

ELEKTROENERGETYKA
–

statusy urządzeń – stany aparatów elektrycznych w szafach sterowniczych;

Rys. 11. Temperatury zadane i temperatury aktualne procesu oraz całego
systemu sterowania

–

monitorowanie bieżące produkcji – przewidywanie liczby sztuk
w jednostce czasu, zliczanie sztuk i pustych zawiesi;

Rys. 15. Informacje statusowe aparatów elektrycznych

–

alarmy aktualne i historyczne;

Rys. 12. Prognozowanie produkcji

–

monitorowanie parametrów urządzeń – prądy i momenty silników
napędu łańcucha;

Rys. 16. Tabela alarmów historycznych systemu

–

Rys. 17. Obróbka danych historycznych

Rys. 13. Monitorowanie parametrów falowników silników napędowych

–

monitorowanie parametrów urządzeń – pomiar ciśnienia azotu
na stanowisku;

Rys. 14. Monitowanie pomiaru ciśnienia na stanowisku kontrolnym

archiwizacje danych historycznych;

–

raportowanie;

Rys. 18. Przygotowywanie danych do raportów warunków procesu
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–

protokoły napraw prewencyjnych;

Natomiast, jak od strony praktycznej wygląda działalność zapobiegawcza widać najbardziej na przykładzie obserwacji systemu obciążenia
napędu łańcucha transportowego (rys. 22.).

Rys historyczny – skąd się wzięła potrzeba obserwacji
systemu transportowego?
Otóż w przeszłości najczęściej o kłopotach dowiadywaliśmy się
w momencie uszkodzenia systemu napędowego, np. w postaci zerwania
łańcucha. W takim przypadku służby utrzymania ruchu rozpoczynały
działania i po pewnym czasie łańcuch był naprawiany i oddany do użytkowania. Oczywiście, w tym czasie pracownicy lakierni nie pracowali lub
byli oddelegowywani do innych prac i tak do następnej awarii.
Rys. 19. Narzędzie monitorujące wykonywanie działań prewencyjnych
w systemie utrzymania ruchu lakierni

–

monitorowanie obciążeń systemu transportowego;

Jak to wygląda dzisiaj?
Dzisiaj obserwujemy w trybie rzeczywistym obciążenia systemu
napędowego (zdalny dostęp do systemu posiadają osoby uprawnione
i służby zakładowe) i wszelkie odstępstwa od stanu normalnego są analizowane. Zawsze „organizm ” napędu daje nam wcześniej sygnały, iż coś
niedobrego zaczyna się dziać z napędem (rys. 22.).
Pod warunkiem zdobycia umiejętności właściwej interpretacji otrzymanych „parametrów życiowych” maszyny i stosownego zareagowania,
możemy uniknąć wielu awarii, przestojów, kosztownych wymian, czy strat
produkcyjnych. I tak, w przypadku problemów, np. z obrotnicami widzimy
wyraźne zmiany, a wręcz oscylacje w przebiegach obciążenia, pojawiające
się periodycznie, co sugeruje nam poszukać uszkodzeń w mechanizmie
obrotnic, zlokalizować je i wymienić (rys. 23.).

Rys. 20. Monitorowanie prądu i momentu obciążenia silników napędów
łańcucha

–

monitorowanie zużycia energii i licznik godzin pracy urządzeń.

Rys. 23. Obserwacja pracy transportu – przed remontem – problem
z łańcuchem (a) oraz po wymianie mechaniki – zmniejszenie obciążenia i brak
oscylacji (b)

Rys. 21. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej

W przypadku problemów np. z wytartymi lukami widać podwyższone
obciążenie w postaci „przesunięcia” wykresu do góry. W takim przypadku
szukamy luków zużytych i je wymieniamy, zanim łańcuch zahaczy o wytartą wkładkę i nastąpi awaria (rys. 23.).
Po naprawie widać wyraźną poprawę – zmniejszają się momenty
i prądy obciążenia, przebiegi mają łagodny kształt i brak oscylacji oraz
przypadkowych zatrzymań systemu wynikających z zadziałania systemów
bezpieczeństwa.

Podsumowanie
Rys. 22. Obserwacja pracy transportu – początek problemów z łańcuchem
(a) i wzrost obciążenia (b) wynikający ze zużycia lub uszkodzenia elementów
mechanicznych napędu

Obserwowanie produkcji, a szczególnie jej parametrów, na każdym
etapie jest ważne i zapewnia szybką reakcję, ale jeszcze ciekawszy staje
się system, gdy wynika z niego możliwości działania prewencyjnego (na
bazie posiadanych danych z obserwowanych zdarzeń).
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Wdrożony system SCADA jest ciągle poddawany obróbce programistycznej. Z perspektywy czasu stał się narzędziem prewencji,
systemem szybkiego reagowania, a co najważniejsze, systemem ciągłego doskonalenia procesu produkcyjnego, maszyn i obsługi. Opisany
projekt dotyczy modernizacji lakierni związanej z wymianą przestarzałego systemu sterowania, poprawą bezpieczeństwa pracowników
lakierni oraz usprawnieniem wszelkich prac związanych z procesem
malowania dla pracowników produkcji oraz obsługi zajmującej się utrzymaniem ruchu. Podjęte działania wynikały z konieczności dokonania
retrofitu przestarzałego systemu sterowania oraz migracji rozwiązań do
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aktualnych standardów. Dodatkowo zaimplementowane zostały rozwiązania wspomagające i usprawniające pracę wszystkich modułów
dotyczących przetwarzania procesowego na obu obiektach lakierni. Do
monitorowania pracy obiektu zastosowano koncepcję wymiany danych
procesowych na bazie sieci PROFINET. Mechanizmy bezpieczeństwa są
realizowane w oparciu o standard PROFISAFE. Do nadzorowania pracy
lakierni opracowano wizualizację HMI i wdrożono system SCADA do
monitorowania i raportowania produkcji. Wymieniono istniejące szafy
sterownicze i zastąpiono ja najnowszymi rozwiązaniami firm Siemens
i Rittal. W dużej mierze wymieniono okablowanie i zastosowano urządzenia spełniające ostre kryteria związane ze strefą niebezpieczną EX.
W szafach sterowniczych zainstalowano osprzęt firmy Siemens bazujący
na najnowszych rozwiązaniach SIMATIC S7-1500 z opcją bezpieczeństwa.
Główne szafy zasilające posiadają wbudowane urządzenia do monitorowania i pomiaru energii elektrycznej. Przed wejściami do lakierni znajdują
się, wbudowane w szafy sterownicze, bliźniacze panele operatorskie
z wizualizacją, umożliwiające zarządzanie pracą lakierni z dwóch miejsc

tak, aby wygodnie i bezpiecznie można było monitorować proces oraz
szybko reagować w przypadku sytuacji niebezpiecznych. Szafy sterownicze wyposażono w system kolumn sygnalizacyjnych z sygnalizacją
dźwiękową, Dodatkowo zainstalowano syrenę alarmową ostrzegającą
o błędach związanych z awaryjnym zatrzymaniem procesu produkcji
pod względem sterowania do lakierni. Między innymi zainstalowano:
– czujniki temperatur do silników wentylatorów pieców grzewczych, aby nadzorować i eliminować sytuacje niebezpieczne,
– pirometryczny pomiar temperatury na stanowisku wyjściowym
w celu informowania pracowników obsługi o temperaturze wyjściowej zbiorników,
– czujniki temperatur w szafach sterowniczych i na zewnątrz szaf,
aby mieć ciągły pomiar temperatury,
– dedykowany system do kontroli temperatur pieców grzewczych.
Do projektu wykonano nową dokumentację elektryczną, dokumentację techniczno-ruchową oraz wykonano prace związane z poprawą
bezpieczeństwa obiektu.

Patron roku 2021 w SEP
– Profesor Jerzy Ignacy Skowroński.
Osoba. Dzieło. Pamięć
dr inż. Andrzej Hachoł, profesor ucz.
Oddział Wrocławski SEP
W roku 2021 przypada jubileusz 120. rocznicy urodzin prof. Jerzego
Ignacego Skowrońskiego (1901–1986). Oddział Wrocławski SEP zgłosił
kandydaturę Profesora jako Patrona roku 2021 w SEP. Zarząd Główny SEP
uchwałą z dn. 23 września 2020 r. ustanowił rok 2021 rokiem profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego. Dorobek zawodowy:
inżynierski, naukowy, organizacyjny oraz wychowawczy (nauczyciel akademicki, wykładowca tajnego nauczania, harcerz)
Profesora jest imponujący. Był wybitnym naukowcem (od 1952
r. członek korespondent PAN, od 1964 r. członek rzeczywisty
PAN), twórcą szkoły naukowej materiałoznawstwa elektrycznego i elektrotechnologii. Na podkreślenie zasługuje również
jego działalność społeczna w Stowarzyszeniu Elektryków
Polskich, NOT, Wrocławskim Towarzystwie Naukowym (WTN),
Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich. Był popularyzatorem
nauki, techniki i dobrych obyczajów akademickich. W WTN był
inicjatorem i propagatorem humanizacji pracy ludzkiej, podejmowania problemów interdyscyplinarnych. Za swój dorobek i
działalność był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Posiadał
najwyższe odznaczenia państwowe i stowarzyszeniowe, w tym
1 Artykuł został opublikowany w Śląskich Wiadomościach

Elektrycznych nr 1/2021.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złote Odznaki Honorowe SEP
i NOT. W okresie przed II wojną światową otrzymał Krzyż Niepodległości
za udział w walkach o niepodległą Polskę oraz Złoty Krzyż Zasługi. XX
Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy w roku 1975 nadał Profesorowi
godność Członka Honorowego Stowarzyszenia. W 1979 r. otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Wrocławskiej, nagrodzono go odznaką
wybitnie zasłużonego dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Doceniając
dorobek i osobowość Profesora, SEP włączył go do wyjątkowego pocztu

Profesor Jerzy Ignacy Skowroński; zdjęcie oraz grafika ze zbiorów
Komisji Historycznej SEP Oddział Wrocławski
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swoich patronów honorowych roku. Bogaty dorobek naukowy i inżynierski
został zdokumentowany i opisany w wielu wydawnictwach. W roku 2021
zaplanowano kolejne publikacje.

do późnego wieczora, wyskakując tylko na obiad do stołówki przy ul. Koszykowej. Godzin pracy się nie liczyło, bo zajęcie sprawiało zadowolenie.
„Szef” nie kontrolował czasu pracy, omawiał wyniki, zostawiając dużą
swobodę w rozwiązywaniu zagadnień. Tę szkołę i ten stosunek kierownik (profesor) i podwładny (asystent) uważam za doskonałą pod jednym
warunkiem: pracownik nie może czuć się wyrobnikiem, a współtwórcą.
Musi być zainteresowany wewnętrznie pracą, musi ją lubić, przejmować
Profesor Skowroński urodził się 5 września 1901 r. w Humaniu na się wynikami jako swoim dorobkiem.”
Wszystkie kolejne działania Profesor podporządkował temu wyboroPodolu. Był synem Ignacego i Marii ze Skrzypkowskich, którzy do Humania przenieśli się z Mazowsza pod koniec XIX w., najprawdopodobniej wi. Studia, praca naukowa ukoronowana doktoratem (1937 r.) „O przydatz powodów bytowych. Ojciec był rzemieślnikiem (cukiernik), a matka ności krajowych szkieł do wyrobu izolatorów liniowych”. Przygotowany
nauczycielką. Dorastał w patriotycznej atmosferze środowiska i rodziny. w 1939 r. rękopis pracy habilitacyjnej na temat przydatności krajowych
Zafascynowały go idee powstającego wówczas harcerstwa. Jako dobry surowców mineralnych do produkcji wysokonapięciowych izolatorów
organizator, szybko awansował aż do zastępcy hufcowego i skarbnika ceramicznych zaginął w powstaniu warszawskim. W swojej oryginalnej
drużyn harcerskich w Humaniu. W 1918 roku powrócił wraz z rodziną do wizji rozwoju techniki i urządzeń wysokich napięć decydującą rolę przyWarszawy. W 1919 r. uzyskał maturę w liceum prowadzonym przez Radę pisywał materiałom i technologii. Jego działalność naukowa i techniczna
Główną Opiekuńczą. Podjął studia na Wydziale Filozoficzno-Filologicznym wyznaczała tematykę badań powstałej później we Wrocławiu Szkoły
Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak w 1921 r., zafascynowany wyso- Naukowej „Materiałoznawstwo Elektryczne i Elektrotechnologia”. Czuł
konapięciowymi wyładowaniami atmosferycznymi, zmienił tę decyzję wielką potrzebę (i czerpał z tego satysfakcję) pracy organizacyjnej i spoi przeniósł się na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Temu łecznej. Najważniejsze to prace normalizacyjne krajowe i zagraniczne,
wyborowi pozostał wierny do końca życia, poświęcając się organizacyjnie, udział w działalności komisji zajmującej się słownictwem elektrycznym,
inżyniersko i naukowo. Decyzję swoją tak opisał w późniejszych swoich udział w działalności naczelnych organów Stowarzyszenia Elektryków
wspomnieniach (cyt. ze wspomnień Profesora za: Skowroński J. I., „Wspo- Polskich (członek SEP od 1925 r.).
W okresie okupacji II wojny światowej prowadził tajne nauczanie
mnienia i refleksje na temat historii uczelni” – maszynopis, archiwum
i
uczestniczył
w pracach tajnego, nieformalnego zespołu czołowych
Politechniki Wrocławskiej, 1971):
warszawskich elektryków prognozujących rozwój powojennej polskiej
elektrotechniki w kontekście spodziewanych
zmian terytorialnych
Polski po zakończeniu
wojny. To wtedy powziął
śmiały zamiar, a potem
decyzję osiedlenia się
we Wrocławiu. Opisał
to barwnie w artykule
„Wyprawa na Śląsk” (czasopismo „Odra”, 1965,
nr 1). Już w połowie
kwietnia 1945 r., wyposażony w dwa rządowe
upoważnienia: jedno
do pracy dydaktyczno-naukowej, drugie do
uruchamiania dolnośląskiej energetyki, udał się
z Warszawy, przez Kraków, na Dolny Śląsk, do
Tablice honorowe z nazwiskami doktorów h.c. Politechniki Wrocławskiej
Wrocławia, gdzie zajął się
i wybitnie zasłużonych dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej [3]
organizacją Dolnośląskiej
„W wysokich napięciach pociągał mnie urok, patos zjawisk i konstruk- Energetyki. W marcu 1946 r. przeniósł się na Politechnikę Wrocławską,
cji wysokonapięciowych. Jeszcze jako student trzeciego roku zgłosiłem poświęcając się pracy dydaktycznej i naukowej. Doceniając dorobek
się do profesora Kazimierza Drewnowskiego z nieśmiałą prośbą o zatrud- dydaktyczny (paroletni staż adiunkta stabilizowanego na Politechnice
nienie w jakimkolwiek charakterze przy laboratorium wysokich napięć. Warszawskiej) oraz zawodowy, uzyskany zwłaszcza przy odbudowie
Si parva licet comparara magnis – jak ubogi introligator Faraday do zna- dolnośląskiej energetyki po zniszczeniach wojennych i naukowy, Rada
komitego uczonego Davy’ego. Zostałem z miejsca przyjęty (wówczas te Wydziału powołała go na dziekana Wydziału Mechaniczno-Elektrorzeczy szybko się załatwiało) na pół etatu młodszego asystenta, w grudniu technicznego na rok akademicki 1946/47, wystąpiła o mianowanie na
1923 r. I wyboru do dziś nie żałuję. Moją pasją wtedy stało się urządzanie profesora oraz powierzyła mu kierownictwo Katedry Wysokich Napięć.
laboratorium – jakże wówczas ubogiego! Siedziałem w katedrze od rana Równolegle z pracą akademicką wcielał w życie swoje idee rozwoju

Życie i twórczość Profesora
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Dyplom doktora honoris causa; ze zbiorów Archiwum Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Elektrycznego. Reprodukcja z [6]

inżynierii wysokonapięciowej. Zaangażował się w rozwój utworzonego
już w 1948 r. samodzielnego Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki (IEl OW). W latach 60. XX
w. zainicjował badania z zakresu krioelektrotechniki, zwłaszcza wykorzystania zjawiska nadprzewodnictwa w przesyle energii elektrycznej. Prace

organizacyjne Profesora to również doprowadzenie do powstania nowych
laboratoriów w Politechnice Wrocławskiej, inicjatywa i przygotowanie
budowy nowych gmachów (obecnie D-1 i D-2).
Profesor Skowroński zmarł nagle 11 grudnia 1986 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej. Jego wkład zawodowy, naukowy, organizacyjny oraz
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obiekty materialne, których powstanie zainicjował lub nadzorował ich
powstawanie, pozostają trwałym dorobkiem profesora Skowrońskiego,
wciąż potrzebnym i wykorzystywanym.

Uhonorowanie osoby i dorobku
Profesora
Dorobek inżynierski, naukowy, organizacyjny i działalność społeczna
Profesora spotykały się i ciągle spotykają z życzliwym przyjęciem i wspomnieniem. Zostały one również na trwale uhonorowane nadanymi mu
odznaczeniami i tytułami honorowymi, opisane w licznych publikacjach
i na tablicach pamiątkowych. Warto wymienić co najmniej kilka najważniejszych.
Rok 1950. Prace niwelacyjne przed rozpoczęciem budowy gmachów
D-1 i D-2. Widok od wschodu w kierunku Mostu Grunwaldzkiego;
w głębi Most Grunwaldzki i aktualnie Urząd Wojewódzki (po prawej)
(https://polska-org.pl/3976758,foto.html?idEntity=508887)

Lata 1953–1954. Budynki D-1 i D-2 na ukończeniu. Widok ze skrzyżowania
Szczytnickiej z ulicą Nauczycielską
(https://polska-org.pl/939292,foto.html?idEntity=508887)

Wejście do kampusu głównego PWr. od strony Pl. Grunwaldzkiego;
po lewej Centrum Kongresowe i aktualna siedziba dziekanatu
Wydziału Elektrycznego; po prawej narożnik budynku D-1
(zdjęcie aktualne A. Hachoł)
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Upamiętnienie osoby i dorobku Profesora
w Politechnice Wrocławskiej
W roku 1979 prof. Skowroński otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Nazwisko jego umieszczono na tablicy honorowej
w gmachu głównym Politechniki (hol bud. A1). Politechnika Wrocławska
nadała również Profesorowi w 1971 r. odznakę wybitnie zasłużonego
dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej (poz. 11) [2] i wpisała nazwisko
na tablicy honorowej wszystkich laureatów tej odznaki (hol bud A1). Na
zdjęciu widoczne są tablice pamiątkowe wraz z wykazem nazwisk wybitnych elektryków doktorów h.c. Politechniki Wrocławskiej i wybitnie
zasłużonych dla rozwoju Politechniki [3] (rys. na stronie 14).
Bardzo ważna i cenna w dorobku Profesora jest inicjatywa i żmudne
działania organizacyjne budowy tzw. „Nowego gmachu elektrycznego”
i bliźniaczego, drugiego, planowanego wówczas na Wydział Lotniczy.
Profesor tak pisał o tym w swoim wspomnieniach [1]: „Budowa nowych
gmachów była koniecznością przy tej liczbie przyjmowanych na studia
oraz przy zamierzonym podziale wydziału. Trudności początkowo
wydawały się nie do pokonania. Hasło „cały naród buduje stolicę” i rozpowszechniony pogląd (czy nie przez naczelne władze połączonych
uczelni?), że politechnika, zarówno jak uniwersytet, zostały objęte w stanie nienaruszonym, z wyjątkiem potłuczonych szyb, a wobec tego nie
potrzebują żadnych nakładów inwestycyjnych – zamykały przed nami
wszystkie drzwi władz w Warszawie. Udało się jednak pokonać te opory.
Dużo nam pomógł w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego dyrektor
Dżuganowski, były wrocławianin, który orientował się w stanie rzeczy.
W każdym bądź razie, w 1947 roku uzyskaliśmy zgodę MSW na budowę
Nowego Gmachu Elektrycznego i bliźniaczego, drugiego, przeznaczonego na planowany wówczas Wydział Lotniczy. Zwrócę tu uwagę na
ówczesne stosunki w uczelni: jako dziekan załatwiałem sprawy związane
z budową gmachu i organizacją (podziałem) wydziału bezpośrednio
z władzami MSW, niejako ponad głową rektora, który niewiele pomagał,
ale za to nie przeszkadzał. Ten styl pracy w naszym przypadku okazał się
skuteczny. W ciągu 1947 r. opracowałem założenia projektowe gmachu
elektrycznego, projekt wykonali w latach 1948/49 profesorowie Przybylskl
i Brzoza, w roku 1950 (22 lipca) zaczęto budowę i pod koniec 1950 mury
były wyciągnięte „pod trempel”. Miała to być budowa priorytetowa, sztandarowa, ale wkrótce coś zaczęło się psuć w stosunkach uczelnia – władze,
dysponujące mocą przerobową. Jednak pierwsze pracownie i zakłady
wydziału, przede wszystkim Katedra Wysokich Napięć i afiliowany przy
niej Zakład Materiałoznawstwa Instytutu Elektrotechniki (resortowy),
mogły się wprowadzić już w roku 1953/54”.
Obydwa budynki noszą dzisiaj oznaczenia D1 i D2, i są jednymi
z najciekawszych architektonicznie budynków Politechniki o walorach
zabytkowych. Przedstawione zdjęcia dokumentują budowę i stan obecny
budynków po generalnej renowacji.
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Profesor do końca życia zabiegał o budowę łącznika pomiędzy budynkami D-1 i D-2, z przeznaczeniem na bibliotekę. Koncepcja tego gmachu
powstała razem z koncepcją D-1 i D-2. Marzenie Profesora spełniło się
w ostatnich latach, niestety już po jego śmierci. W 2009 r. rozpoczęto
budowę łącznika, w którym aktualnie mieści się Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych
i Technicznych, i oznaczony jest jako budynek D-21. Łącznik widoczny
jest na zdjęciu poniżej.

W holu Dziekanatu Wydziału Elektr ycznego Politechnik i Wrocławskiej
umieszczono fotograficzny poczet „Pionierzy dolnośląskiej elektryki”.
Na centralnym miejscu umieszczono fotografie i krótkie biogramy prof.
Idaszewskiego, który wygłosił 15 listopada1945 r. pierwszy wykład akademicki w języku polskim oraz prof. Skowrońskiego.

Poczet „Pionierzy dolnośląskiej elektryki”; hol Wydziłu Elektrycznego PWr.,
Centrum Kongresowe (zdjęcie aktualne A. Hachoł)
Kampus główny Politechniki Wrocławskiej;
na pierwszym planie budynki D-1 i D-2; stan aktualny po renowacji
(ze strony www wykonawcy renowacji http://akbik.pl/realizacje/)

Zasługi profesora Skowrońskiego, dzięki któremu powstały obydwa
budynki D-1 i D-2, społeczność Politechniki Wrocławskiej uczciła, nadając
budynkowi D-1 imię prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego.

Tablica pamiątkowa w elewacji budynku D-1 przy wejściu głównym od strony
Alei Profesorów i Skweru Idaszewskiego (zdjecie aktualne A. Hachoł)

Fotografia i biogram prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego umieszczone na
tablicy „Pionierzy dolnośląskiej elektryki” (zdjęcie aktualne A. Hachoł)

Oczkiem w głowie Profesora była budowa i wyposażenie pracowni naukowych. Na poniższym zdjęciu profesor Skowroński w „Hali wysokich napięć”.

Politechnika Wrocławska honoruje swoich profesorów tytularnych
poprzez umieszczenie ich nazwisk, wraz z datą nadania tytułu naukowego, na specjalnej tablicy pamiątkowej w Alei Profesorów, która swój bieg
rozpoczyna pomiędzy budynkami D-1 i D-2. Na stronie 20 umieszczono
zdjęcie tablicy wraz ze szczegółem, nazwiskiem prof. Skowrońskiego;

Upamiętnienie osoby i dorobku Profesora
w Oddziale Wrocławskim SEP
oraz Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu

Profesor Skowroński w „Hali wysokich napięć”
(ze zbiorów archiwum PWr. i Wyd. Elektrycznego, reprodukcja z poz.1.)

W dniu 3 stycznia 1948 roku, z inicjatywy prof. Jerzego Skowrońskiego,
powstał we Wrocławiu Zakład Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego,
jako wydzielona placówka Państwowego Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Po kolejnych przekształceniach organizacyjnych obecnie nosi
nazwę Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu. Profesor bardzo mocno przyczynił
się do rozwoju Instytutu, zwłaszcza prac badawczych i wdrożeniowych
w zakresie inżynierii wysokonapięciowej, w tym materiałów elektrycznych
i elektrotechnologii. Wkład Profesora tak opisano w pracy „Wrocławski
Oddział Instytutu Elektrotechniki jako ważny atrybut szkoły naukowej
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profesora Jerzego Ignacego Skowrońskiego” [4]. Cyt.: „Profesor zainicjował utworzenie Zakładu Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we
Wrocławiu jako wydzielonej placówki terenowej Państwowego Instytutu

niczącym Oddziału Wojewódzkiego NOT we Wrocławiu (V kadencja).
Portret Profesora znajduje się w galerii Członków Honorowych SEP
z Oddziału Wrocławskiego oraz galerii prezesów/przewodniczących NOT
we Wrocławiu.
Profesor Skowroński został również uhonorowany przez władze Wrocławia, które nadały mu tytuł
„Budowniczego Wrocławia”.
Profesor Skowroński zmarł nagle 11 grudnia 1986
r. na terenie Politechniki Wrocławskiej, w kilka tygodni po jubileuszu swego 85-lecia. Jak bardzo wielu
profesorów Politechniki, spoczywa na cmentarzu
przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Bibliografia

Tablica pamiątkowa profesorów tytularnych Politechniki Wrocławskiej (zdjęcie aktualne A. Hachoł)

Elektrotechnicznego w Warszawie. Początkowo mieściła się ona przy
Katedrze Wysokich Napięć Politechniki Wrocławskiej. Trzeciego stycznia
1948 r., na wniosek profesora Skowrońskiego, taki Zakład Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego (przekształcony w 1966 roku w Oddział)
powołano pod Jego kierownictwem. Współpraca z Katedrą Wysokich
Napięć Politechniki Wrocławskiej umożliwiła szybki rozwój powstałego
Zakładu i pokonanie istniejących wówczas trudności kadrowych.” Wkład
profesora Skowrońskiego w powstanie i rozwój IEL opisano w wielu publikacjach okolicznościowych
i historii Instytutu.
Upamiętnieniem Profesora i jego wkładu w kształcenie
kadr jest ogólnopolski Konkurs
prac dyplomowych z zakresu
elektrotechnologii, wysokich
napięć i materiałów elektrotechnicznych, współorganizowany przez IEL Wrocław, Polski
Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP z udziałem
Oddziału Wrocławskiego SEP.
Konkurs odbywa się corocznie
od 1990 r.
Profesor Skowroński jest
Zdjęcie prof. Skowrońskiego z galerii
jednym ze współorganizaprezesów/przewodniczących NOT
torów Oddziału Wrocławwe Wrocławiu (sala 114 budynku NOT )
(zdjęcie aktualne A. Hachoł)
skiego SEP. Należy do grupy
15 członków założycieli Oddziału. Numer 1 otrzymało Koło SEP w Instytucie Elektrotechniki OWr.
W kadencji XI OWr. (1957–1958) i od kadencji XIII nieprzerwanie do
kadencji XXX (1959 do 1986 r.) był członkiem bądź przewodniczącym
Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1955/57 był przewod-
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[1] Skowroński J. I.: „Wspomnienie i refleksje na temat historii uczelni”, Wrocław, spisane przez autora w dn. 27.01.1977 r., udostępnione 01.02.1977
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[6] Księga 60-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej,
Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław 2005, ISBN 83-7085-863-5.

PS. Profesor Jerzy Ignacy Skowroński współpracował z Politechniką Łódzką. Był dobrym znajomym profesora Zygmunta Hastermana,
który tworzył Zakład Wysokich Napięć Instytutu Elektrotechniki
w Warszawie, a później był kierownikiem Katedry Wysokich Napięć
Politechniki Łódzkiej.
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku studenci Politechniki Łódzkiej corocznie jeździli do Wrocławia, aby obejrzeć laboratoria wysokich napięć Politechniki Wrocławskiej i aby zapoznać się
z filmami dotyczącymi rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju
transformatorowym.
Prof. J. I. Skowroński – jako członek Polskiej Akademii Nauk – był
również recenzentem prac wykonywanych, pod kierunkiem prof
Z. Hastermana, dla PAN-u.
FM
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Nowe wyzwania wytyczone przez
cele zrównoważonego rozwoju1
Nauka, kształcenie oraz
społeczna odpowiedzialność
– w każdym z tych obszarów
rośnie znaczenie zrównoważonego rozwoju. Współczesna
uczelnia musi nie tylko odpowiadać na jego cele, ale również je kreować. O wyzwaniach
stojących przed PŁ mówi prof.
Paweł Strumiłło, prorektor ds.
rozwoju.
Jaka powinna być uczelnia
prowadząca zrównoważony
rozwój? Na jakie nowe obszary działalności trzeba się
otworzyć?
Na wstępie warto krótko
zdefiniować, co rozumiemy pod pojęciem celów zrównoważonego
rozwoju, które zostały przyjęte w Agendzie 2030 Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Cele te zdefiniowano w pięciu obszarach: ludzie, planeta,
dobrobyt, pokój i partnerstwo, a te podzielono na 17 konkretnych celów.
Mówiąc krótko, chodzi o to, aby żyło nam się na naszej planecie zdrowiej,
bezpieczniej, dostatniej, w zgodzie i przyjemniej. Jako uczelnia techniczna
wytyczamy kierunki najbardziej potrzebnych działań, jakie możemy podjąć w zakresie badań naukowych i edukacji, aby skuteczniej wskazane cele
osiągać. Uruchamiamy projekt zielonego kampusu, czyli szereg działań
nakierowanych na budowanie świadomości, wspólnoty proekologicznej.
Rozpoczynamy ocenę efektywności wykorzystania energii elektrycznej
i cieplej w uczelni. W niedługim czasie na terenie kampusu powinny pojawić się stacje ładowania samochodów elektrycznych. Nasze działania są
holistyczne i uwzględniają zarówno cele krótko-, jak i długoterminowe.
Droga do zmian jest procesem. Jakie działania podejmuje PŁ, rozwijając zrównoważony rozwój?
Pierwszym krokiem podjętym przez Magnificencję Rektora PŁ było
powołanie Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego zadaniem
jest planowanie i koordynacja działań uczelni w kierunku osiągania celów
zrównoważonego rozwoju. Trzeba tu zaznaczyć, że w międzynarodowych
rankingach społeczna odpowiedzialność uczelni jest coraz ważniejszym
wskaźnikiem.
W pierwszej kolejności zespół przeprowadził badania ankietowe
wśród studentów i pracowników PŁ. Na podstawie wyników tych badań
stwierdziliśmy, że musimy sprostać wyzwaniom zarówno w zakresie świadomości celów zrównoważonego rozwoju, jak i konkretnych, codziennych
1 Materiał pochodzi ze strony internetowej Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl.

działań podejmowanych w tym zakresie. Zespół pracuje nad wydaniem
dokumentu, swoistej mapy drogowej, którą nazwaliśmy: „Politechnika
Łódzka w drodze do zrównoważonego rozwoju”. Określimy tam cele,
jakie chcemy osiągnąć do roku 2030.
Wspomniał Pan Rektor o badaniu przeprowadzonym przez Zespół ds.
Zrównoważonego Rozwoju. Które wnioski są dla nas powodem do zadowolenia, a w jakich obszarach musimy podjąć szybko nowe działania?
Jak pokazały badania ankietowe ponad 40% pracowników i 60%
studentów nie słyszała o wspomnianej Agendzie 2030 ONZ. Słaba jest też
rozpoznawalność konkretnych celów zrównoważonego rozwoju. Wkrótce
ogłosimy wyniki ankiet i ich pogłębioną analizę. Zatem pierwszym celem
działania zespołu powinny być poprawa wiedzy i świadomości o celach
zrównoważonego rozwoju w naszej społeczności akademickiej.
Silnie akcentuje się III misję uczelni. Jak ten obszar działalności
można wykorzystać do zwiększenia świadomości społecznej w kwestii
zrównoważonego rozwoju?
Ważnym elementem najbliższej ewaluacji dyscyplin naukowych jest
ocena wpływu działalności uczelni na funkcjonowanie społeczeństwa
i gospodarki. Znaczenie tej tzw. III misji podkreśliliśmy w obecnej kadencji
rektorskiej przez m.in. organizację
konkursu na najlepiej przygotowany opis wpływu badań. Polega on
na wskazaniu dowodów praktycznych korzyści, jakie wyniki prac
naukowych przyniosły m.in. dla poprawy jakości życia ludzi, czystych
technologii, źródeł zielonej energii.
To nie jedyny przykład naszego zaangażowania. Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska jesteśmy, wraz z 14 innymi uczelniami,
sygnatariuszami listu intencyjnego, w którym wyrażamy wolę wspólnych
działań określających kierunki przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w Polsce (szusza.gov.pl).
Które spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju są dla PŁ priorytetowe?
Wszystkie 17 celów należy
uznać za ważne. Dla Politechniki
Łódzkiej, jako uczelni technicznej, priorytetowe są te, na które
możemy mieć konkretny wpływ
w zakresie edukacji i nauki, są to
m.in.: dobra jakość edukacji, czysta
i dostępna energia, innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
dobre zdrowie i jakość życia, czysta
woda i warunki sanitarne.
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WSPOMNIENIA
Jak dotychczasowa działalność uczelni wpisuje się w cel związany
z innowacyjnością, przemysłem i infrastrukturą?
Na to pytanie mógłbym długo odpowiadać. Politechnika Łódzka może
się pochwalić dużą liczbą patentów, technologii inżynierii materiałowej,
m.in. wytwarzania grafenu, nowej
generacji opatrunków, technologii
chemicznych i włókienniczych.
Otrzymujemy zlecenia na opracowania przemysłowe od takich
firm jak Airbus czy Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN.
Kończymy realizacje projektu
ze środków Unii Europejskiej na
opracowanie systemu monitoringu dla Grupowej Oczyszczalni
Ścieków w Łodzi minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego. To tylko niektóre
z naszych działań.
W osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju wskazuje się na
kluczowe znaczenie partnerstwa.
Taką współpracę już podjęliśmy. W roku 2019 Politechnika Łódzka
wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Medycznym podpisała deklarację zrównoważonego rozwoju. Patronem projektu jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Niestety, czas pandemii zahamował wspólne działania planowane
w obszarze odnawialnych źródeł energii, doradztwa energetycznego
oraz wpływu środowiska na zdrowie człowieka. Teraz czas do nich wrócić.
Dobrze rokuje również współpraca z miastem i regionem. Niedawno
uczestniczyłem w konferencji „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Łodzi” zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów
Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Politechnika Łódzka koordynuje
współpracę łódzkich uczelni z przedsiębiorstwami, miastem i regionem
w ramach klastrów ICT Polska Centralna, LODZistics i Fala Energii.
Jak Pan ocenia udział uczelni i naukowców w drodze do ukształtowania zmian społecznych?
Osiągnięcia naukowe w ogromnym stopniu wpływają na zmiany społeczne. Decydują o tym, jakie narzędzia wykorzystujemy w pracy, jak się
ze sobą komunikujemy i poruszamy się. Świadczą o tym kolejne rewolucje
przemysłowe. Pozostawiają jednak
one swój ślad na środowisku i klimacie Ziemi. Teraz mamy większą
świadomość tych procesów, ale
z pewnością można stwierdzić, że
sieć Internet w wielkim stopniu
zmniejszyła skutki gospodarcze
pandemii. Z kolei osiągnięcia
biotechnologii pozwoliły nam na
szybkie opracowanie bezpiecznych i skutecznych szczepionek
przeciw COVID-19. Trzeba wyraźnie podkreślić, że stoimy przed kolejnymi globalnymi wyzwaniami
klimatycznymi, energetycznymi i zdrowotnymi. Rola nauki i postępu
technologicznego jest tu nie do przecenienia. Politechnika Łódzka, jako
jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju, aktywnie podejmuje
nowe wyzwania wytyczone przez cele zrównoważonego rozwoju.

Mirosław Malisiewicz
(1933–2021)
20 stycznia 2021 roku, na cmentarzu katolickim na Dołach, pożegnaliśmy naszego kolegę – Mirosława Malisiewicza, długoletniego aktywnego członka Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, Zasłużonego Seniora SEP, piastującego w Stowarzyszeniu szereg ważnych funkcji.
W uroczystości pogrzebowej (głównie z racji na pandemię) uczestniczyła niewielka grupa
ludzi. Nasz Oddział był reprezentowany przez 9 osób, w tym trójkę studentów prowadzących poczet sztandarowy. W imieniu Oddziału wspomnienia o zmarłym wygłosił niżej
podpisany.
Mirosław Malisiewicz urodził się 16.01.1933 roku w Łodzi, gdzie przebywał wraz z całą rodziną przez cały okres okupacji. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej
w 1958 roku uzyskując tytuł inżyniera elektryka oraz w roku 1979 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując dyplom magistra ekonomii.
Pracę zawodową rozpoczął w budownictwie miejskim, jako inżynier ds. energetycznych,
a następnie jako kierownik robót w wykonawstwie instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie
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woj. łódzkiego. W roku 1959 podjął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów w Łodzi i był autorem licznych opracowań projektowych instalacji,
sieci i urządzeń energetycznych. Posiadał uprawnienia budowlane w
zakresie projektowania, kierowania i nadzoru.
W latach 1965–1991 pracował na kierowniczych stanowiskach
w energetyce zawodowej, organizując i zarządzając wykonawstwem sieci
i urządzeń elektroenergetycznych średnich i niskich napięć na terenie
objętym działalnością zakładów energetycznych Okręgu Centralnego.
Do SEP wstąpił 2 kwietnia 1961 r. i przez cały okres członkostwa
wykazywał dużą aktywność. Był prezesem Oddziału Łódzkiego w latach
1978–1981 i 1981–1984. Dwukrotnie był członkiem Zarządu Głównego
SEP. Był także członkiem Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. W Oddziale Łódzkim był (już w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI
wieku) członkiem komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.
Był także członkiem jury konkursowego na najlepsze prace techniczne
wykonywane przez uczniów szkół średnich.

Podczas swojej prezesury w Oddziale Łódzkim, mimo licznych trudności zewnętrznych tego okresu, był jednym z najaktywniejszych działaczy,
dzięki czemu Oddział mógł odnotować wiele osiągnięć.
Za całokształt osiągnięć zawodowych i działalność stowarzyszeniową otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in.: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (1998), otrzymał kilkanaście medali i odznak
stowarzyszeniowych i w roku ubiegłym został wyróżniony, nadawanym
przez OŁ SEP, medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego. Medal ten,
z uwagi na stan zdrowia Mirosława, wręczył już w Jego domu prezes
Oddziału, kol. Władysław Szymczyk wraz z dyr. Biura OŁ kol. Anną
Grabiszewską.
Pożegnaliśmy wybitnego inżyniera i menadżera, oddanego społecznika, zawsze życzliwego Człowieka.
Żegnaj Drogi, Szanowny Kolego. Będziemy Cię mieli zawsze w swojej
pamięci.
Żonie Barbarze i Jego najbliższym, w imieniu Zarządu i członków
Oddziału składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Andrzej Boroń

Mieczysław Radłowski (1943–2020)
W dniu 11 grudnia 2020 roku odszedł od
nas na zawsze mgr inż. Mieczysław Radłowski.
Mgr inż. Mieczysław Radłowski był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki
Łódzkiej. Swoją karierę zawodową, a praktycznie całe swoje zawodowe życie związał z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.
Był zatrudniony w Politechnice Łódzkiej od
dnia 1 maja 1969 r. Do 30 września 1976 r. był
nauczycielem akademickim, a od 1 października 1976 r. był pracownikiem inżynieryjno-technicznym zatrudnionym na stanowisku
specjalisty elektryka kierującego zespołem.
Przez wiele lat pełnił odpowiedzialną funkcję
kierownika Laboratorium Elektroenergetyki.
Można powiedzieć, że był filarem badań naukowych i procesu dydaktycznego realizowanego
w Instytucie. Stanowił instytucjonalne zaplecze
techniczne.
Przyczynił się istotnie do rozwoju i unowocześnienia tego laboratorium, projektując
i nadzorując prace związane z budową i modernizacją stanowisk laboratoryjnych. Od początku swojej pracy w Politechnice Łódzkiej mgr inż.
M. Radłowski czynnie uczestniczył w badaniach naukowych Instytutu
Elektroenergetyki PŁ. Z dużym zaangażowaniem służył swoim doświadczeniem i pomocą studentom wykonującym laboratoryjne prace

dyplomowe. Wielokrotnie był wyróżniany
nagrodami JM Rektora PŁ.
Pełnąc funkcję kierownika technicznego
w zespole Laboratorium Badawczego Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego przyczynił
się w znacznej mierze do uruchomienia tego
laboratorium oraz uzyskania akredytacji
udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji
w 2001 roku.
Mgr inż. Mieczysław Radłowski od 1971
roku należał do Stowarzyszenia Elektryków
Polskich. W ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa
wykonywał wiele prac projektowych i pomiarowych.
Uroczystość pogrzebowa odprawiona
została w dniu 17 grudnia 2020 na Cmentarzu
Rzymsko-Katolickim w Łodzi przy ul. Ogrodowej 39. Z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego
Kolegę. Był osobą pogodną, bezpośrednią,
otwartą i serdeczną. Wydawało się, że po
zakończeniu pracy w Instytucie Elektroenergetyki PŁ znajdzie czas na pełną realizację swoich pasji. Niestety, okrutna
choroba na to nie pozwoliła, przerywając nagle jego życie.
Mietku, odpoczywaj w spokoju. Nie zapomnimy. Będziesz zawsze
trwał w naszej pamięci.
Opracował Ryszard Pawełek
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Henryk Dębowski (1928–2021)
Henryk Dębowski urodził się 12 listopada
1928 roku w Łodzi. Szkołę podstawową przerwała wojna, podczas której pracował jako
uczeń w zakładzie szewskim należącym do
rodziny niemieckiej. Dlatego też udało się go
uchronić przed zabraniem do Niemiec na roboty. Po wojnie ukończył w 1948 roku trzyletnie
Gimnazjum Elektryczne. Służbę wojskową
odbywał w Zamościu od 8 października 1949 r.
do 5 listopada 1952 r. Ukończył ją w stopniu
plutonowego i specjalizacją elektryk instalacji
lotniczych.
Przebieg pracy zawodowej:
– od 1947 r. pracował w Warszawskiej
Wytwórni Grzejników Elektrycznych
„Areo” z siedzibą w Łodzi,
– od 1952 r. w Spółdzielni Pracy Konserwacyjno-Remontowej Elektro-Granit
z siedzibą w Łodzi, a
– od 22 października 1957 r. w Spółdzielni
Pracy Elektroinstalacyjnej „Elektryk”, która przekształciła się
w „KOMBUD”. Pracował również w Spółdzielni Pracy – Oddział
Robót Elektrycznych.
W trakcie pracy uzupełnił swoje wykształcenie w zaocznym Technikum Elektrycznym i otrzymał tytuł technik elektro-energetyk. Podczas

pracy zawodowej zajmował stanowiska: montera, kierownika budowy i kierownika grupy
robót. Firma elektryfikowała zakłady i ulice oraz
okoliczne wsie na terenie Łodzi i województwa
łódzkiego. Od 10 listopada 1983 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Pracowników Spółdzielczego
Kombinatu Budowlanego „Kombud”.
W dniu 18 marca 1983 r. Uchwałą Rady
i Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Pracy
Budownictwa został wyróżniony Srebrną Odznaką Zasłużonego Pracownika Budowlanej
Spółdzielczości Pracy.
Na emeryturę przeszedł 30 czerwca 1989 r.
Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddział Łódzki został przyjęty 14 grudnia
1973 r. Za swoją działalność społeczną w SEP
został uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką
Honorową SEP oraz Medalem im. prof. Janusza
Groszkowskiego.
Za osiągnięcia zawodowe i znaczący udział w działalności SEP, z okazji
80. i 90. urodzin otrzymał życzenia i gratulacje.
Był życzliwym i serdecznym Kolegą oddanym pracy społecznej.
Zmarł 29 grudnia 2020 roku.
Alicja Rogala

Bogdan Sobczyński
(1933–2020)
W dniu 22 lipca 2020 roku odszedł od nas kolega Bogdan Aleksander Sobczyński. Bogdan
Sobczyński urodził się w Łodzi 12 grudnia 1933 roku. I już od lat młodzieńczych interesował się
elektryką. W roku 1952 ukończył jedno z lepszych techników w Łodzi, a mianowicie Państwową
Szkołę Techniczno-Przemysłową przy ul. Żeromskiego 115, o specjalności instalacje elektryczne
w przemyśle włókienniczym i otrzymał tytuł: technik elektryk. W tym samym roku rozpoczął
pracę w Łódzkich Zakładach Radiowych „Fonika”, a następnie kontynuował naukę na Studium
Wieczorowym Politechniki Łódzkiej na Wydziale Elektrycznym, otrzymując w 1964 roku dyplom
magistra inżyniera elektryka.
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Kolegę Bogdana szczególnie interesowały zagadnienia sterowania
napędami i maszynami, czym od 1968 roku zajmował się w Centralnym
Laboratorium Przemysłu Dziewiarskiego, a także w kolejnych instytucjach
projektowych na stanowiskach: starszego konstruktora lub projektanta.
W roku 1979 ukończył w Warszawie studia podyplomowe o specjalności automatyka napędu elektrycznego, a od 1970 roku posiadał
uprawnienia budowlane do projektowania instalacji elektrycznych oraz
ich wykonawstwa i nadzoru nad robotami.
Dzięki wysokim kwalifikacjom kolega Sobczyński zatrudniony był
w PP „Megadex” na stanowisku starszego projektanta elektryka, w którym
opracowywał dla elektrowni w Turcji różnego rodzaju instalacje elektryczne, do generatorów 12,5 MW, 3 x 210 MW oraz dla elektrowni na Malcie
2 × 60 MW. Do jego obowiązków należał nadzór nad projektami technicznymi wykonanymi w kraju i za granicą, negocjacje techniczne z klientami,
zatwierdzanie dokumentacji i szkolenie personelu ruchowego. W 1989

roku przez 3 kwartały pracował w nadzorze montażu elektrycznego na
budowie elektrowni Karabük (Turcja). Był też autorem rozwiązania sieci
głównej tej elektrowni.
W roku 1991 uzyskał patent nr 152804 za wynalazek pt. „Układ sieci
elektrycznej elektrowni przemysłowej przeznaczonej do pracy samodzielnej samotnej”.
W Oddziale Łódzkim SEP, do którego należał od 1979 roku, był rzeczoznawcą SEP. Po przejściu na emeryturę w 1999 roku brał czynny udział
w konferencjach, odczytach i wycieczkach Koła Seniorów. Pasjonował się
żeglarstwem i wycieczkami pieszymi.
Cześć Jego Pamięci
Opracował Sergiusz Górski
Opracowania dokonano w oparciu o materiały dostarczone przez
rodzinę.

Andrzej Lech Maliszewski (1936–2021)
Andrzej Lech Maliszewski
całe swoje życie był związany
z łódzkim Karolewem, gdzie
w 1936 r. urodził się w jednym
z domków na Osiedlu Domków
Biskupich. Życie mojego ojca
Andrzeja, przez rodzinę zwanego w młodości Leszkiem,
a przez przyjaciół Kubą, przypadło na te dziesięciolecia, które w historii Polski naznaczyły
burzliwe, a często dramatyczne
wydarzenia. We wrześniu 1939
roku ojciec Andrzeja, Hilary
Maliszewski dostał polecenie
wywiezienia z Łodzi urzędowych dokumentów i wyjechał
służbowym samochodem na
Wschód Polski, w kierunku
Lwowa, a następnie Zaleszczyk. Wobec niebezpieczeństwa niewoli sowieckiej i zsyłki na Wschód, jaka groziła naszym rodakom na Kresach, dziadek
Hilary zdecydował się wrócić do Łodzi. Powołał się przy tym na krewną,
która mieszkała w Berlinie. Do centrum Polski rodzina Maliszewskich wróciła
eskortowana przez Niemców. Po powrocie do Łodzi Hilary Maliszewski stanowczo odmówił podpisania folkslisty. Domek zajęli Niemcy, a mały Leszek
wraz z siostrą i mamą znalazł się w obozie przejściowym dla wysiedlonych
w Konstantynowie Łódzkim, w którym to miejscu szalał tyfus. Leszek wraz
z siostrą Irenką został wyprowadzony z obozu przez swoją chrzestną, która
jako łodzianka rozmawiała płynnie po niemiecku. Ojciec Andrzeja, Hilary
zaangażował się w działalność ZWZ i wkrótce wskutek nieostrożności
konspiratorów, zaniechania sygnałów ostrzegawczych, został uwięziony,

torturowany na Gestapo w Łodzi, a następnie więziony w obozie koncentracyjnym Auschwitz i później Mauthausen, gdzie pracował niewolniczo
w kamieniołomach. Matka Andrzeja i Irenki znalazła się w trudnej sytuacji
materialnej, rodzina musiała ukrywać się na wsi. Po powrocie do Łodzi
odzyskano domek, nie od razu, gdyż zaraz po wyzwoleniu Łodzi, zamieszkujący na tej posesji oficer radziecki zezwolił prawowitym właścicielom
na korzystanie tylko z jednego pokoju, w którym po latach był gabinet
Hilarego Maliszewskiego – adwokata. Mój dziadek, a ojciec Andrzeja Lecha
uratował się, wrócił w amerykańskim battle dressie, gdyż obóz wyzwolili
Amerykanie. O skromnej sytuacji materialnej polskiej rodziny inteligenckiej
w tamtym czasie niech świadczy to, że Maliszewski junior nosił tę bluzę
do matury...
Andrzej był bardzo zdolnym i sumiennym uczniem, wykazywał się
szerokimi zainteresowaniami, dokonywał pierwszych eksperymentów
technicznych. Ukończył studia na Politechnice Łódzkiej. Specjalizował
się w elektrotechnice, w transformatorach. Przez wiele lat pracował w Instytucie Elektrotechniki przy Elcie (dzisiejsze ABB). Lektura wydawnictw
specjalistycznych w języku rosyjskim okazała się niewystarczająca, więc
A. Maliszewski jako dorosły człowiek, w wieku trzydziestu lat, niemal
samodzielnie nauczył się języka angielskiego na tyle, by swobodnie
rozmawiać w tym języku i czytać publikacje fachowe. Działalność zawodowa umożliwiała czasem Zmarłemu podróże, był m.in. w 1976 r.
służbowo w Japonii.
Andrzej Maliszewski był autorem i współautorem publikacji naukowych, a także patentów i ekspertyz. Był współautorem obszernej
monografii o transformatorach wydanej w 1983 r., por. Hasterman Z.,
Maliszewski A., Mosiński F. „Wytrzymałość elektryczna transformatorów
energetycznych”, Warszawa, WNT, 1983. A. Maliszewski od 1989 r. był
kierownikiem Laboratorium Wysokich Napięć przy ul. Kopernika w Łodzi,
gdzie przeprowadzał próby wytrzymałości transformatorów na wyładowania piorunowe.
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Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną śp. Ewą przeżył ponad 30
lat. Z tego związku ma córkę Agnieszkę, obecnie Zatorską. Z drugą żoną
Jadwigą tworzył związek małżeński przez ponad 20 lat.

Śp. Andrzej był człowiekiem życzliwym, skłonnym do pomocy. Bardzo lubił wykładać, uczyć i opowiadać, a także pięknie śpiewał, czym
urozmaicał niejedno ognisko na turystycznych szlakach. Wielu spośród
rodziny i przyjaciół z pomocą Zmarłego poprawiało oceny z matematyki
czy fizyki, inni przygotowywali się pod Jego kierunkiem do egzaminów.
Większość tego wsparcia świadczył bezinteresownie, jako pomoc rodzinną czy przyjacielską. Był mentorem dla młodego pokolenia w rodzinie.
Był wspaniałym Ojcem. Wprowadził mnie w świat zainteresowań intelektualnych, cierpliwie towarzyszył w różnych naukowych poszukiwaniach.
Ze wzruszeniem wspominam, jak do pracy magisterskiej poświęconej
imiennictwu łemkowskiemu, napisał dla mnie program do obliczeń

materiału na dość przecież prostym sprzęcie komputerowym. A materiał do magisterium zbierałam podczas wędrówek w Beskidzie Niskim,
gdzie pierwszy raz znaleźliśmy się razem z Tatą z ogromnymi plecakami
w 1984 r. A gdy przebywałam na stypendium na Uniwersytecie w Lund
w Szwecji, odwiedził mnie samochodem wyładowanym jedzeniem
i innymi potrzebnymi rzeczami z hasłem father’s supply. Kuba odznaczał
się niemal niezniszczalnym optymizmem, spontanicznością w niesieniu
pomocy, a także inteligentnym poczuciem humoru.
Był dawnym typem inteligenta o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza własną dziedzinę. W młodszym wieku bardzo lubił wędrować po górach. Szczególnie ukochał Tatry. Interesował się fotografią.
Uwieczniał ważne wydarzenia rodzinne i piękno podziwianych podczas
wypadów krajobrazów. Bliscy pamiętają Andrzeja Kubę z kamerką
filmową starego typu, filmującego uroczystości i spotkania rodzinne.
W pamięci wielu osób pozostanie jako człowiek ogromnej szlachetności
i uczciwości, a także hojności. Przypominam sobie, jak po śmierci swojej
siostry Ireny, która mieszkała w RPA, bez wahania poleciał wraz z młodszą
siostrą Haliną Maliszewską do Afryki, by zająć się pogrzebem starszej
siostry i bezinteresownie zaopiekować się szwagrem, który był po udarze.
Andrzej Maliszewski był otwarty na nowości techniczne i naukowe.
Bardzo szybko otworzył się na możliwości techniki komputerowej.
Związany ze środowiskiem elektryków, a zwłaszcza elektrotechników,
uczestniczył w działalności SEP. Wspominany jest jako dobry i życzliwy
kolega, wprowadzający młodsze pokolenia inżynierów elektrotechników
w zagadnienia zawodowe.
Andrzej Lech Maliszewski napisał (choć jej nie obronił) rozprawę
doktorską na temat: „Przepięcia piorunowe w czterocewce splatanej
uzwojeń transformatorów energetycznych”. W roku 2012 został uhonorowany medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego za zasługi dla polskiego
przemysłu transformatorowego.
Agnieszka Zatorska

Jerzy Pawłowski (1939–2021)
Jerzy Pawłowski w roku
1952 rozpoczął naukę w Technikum Przemysłu Włókienniczego (wcześniej Państwowej
Szkole Techniczno-Przemysłowej) na Wydziale Elektrycznym, z zamiarem późniejszego studiowania na
Politechnice.
Znałem Jurka (Ivo Pinkiewicz) od 1956 roku, gdy rozpoczęliśmy studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki
Łódzkiej. Już wtedy wyróżniał się spośród nas solidnym
podejściem do studiów. Pilnie
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chodził na wszystkie wykłady robiąc obszerne notatki. Gdy zbliżała się
pora zaliczeń i egzaminów, wielu z nas prosiło Go o pożyczenie notatek.
Nigdy nie odmawiał. Ale po pewnym czasie ze zdumieniem stwierdziliśmy, że nie bardzo potrafimy z nich korzystać – były pisane krzaczkami
stenografii. Nie dlatego, by utrudnić innym skorzystania, ale aby więcej
informacji na wykładach zapisać.
Na trzecim roku Jurek wybrał specjalizację: maszyny i transformatory
w katedrze prof. Eugeniusza Jezierskiego, a w 1961 r zaproponowano
Jurkowi i Ivo Pinkiewiczowi wykonanie pracy magisterskiej pod kierunkiem dr. Janusza Turowskiego (później profesora Politechniki Łódzkiej)
pt. „Doświadczalne badania podstawowych zjawisk fizycznych towarzyszących stratom dodatkowym rozproszenia w transformatorach”. W
dniu 15 listopada 1961 r., po złożeniu stosownych egzaminów, uzyskali
dyplom magistra inżyniera elektryka. Opracowana i używana w tej pracy
metoda pomiaru strat przy cos φ ≈ 0,001 uzyskała II nagrodę w Konkursie
„Nowe metody pomiarowe w elektrotechnice” organizowanym przez

WSPOMNIENIA
Łódzki Oddział SEP w 1963 r. W tymże roku w numerze 12. Zeszytów
Naukowych PŁ został opublikowany artykuł „Badanie modelowe strat
rozproszeniowych w transformatorach” autorstwa J. Turowskiego,
J. Pawłowskiego i I. Pinkiewicza. Jest to jeden z nielicznych artykułów
z udziałem Jerzego Pawłowskiego, który uważał za zbędne publikowanie swych osiągnięć. Jego zainteresowanie tematem kończyło się
w momencie znalezienia rozwiązania. Największą trudność sprawiało
Mu opracowywanie końcowej dokumentacji z wynikami, gdy w zasięgu jego uwagi pojawiało się kolejne, trudne i jeszcze nierozwiązane
zadanie.
Jego techniczne i naukowe prace mogły być treścią wielu dysertacji
doktorskich i niejednej rozprawy habilitacyjnej, ale żadne z tych tytułów
nie interesowały Jurka. Jemu wystarczyło rozwiązanie problemu.
Miał oryginalny sposób rozwiązywania trudnych zagadnień. Gdy ktoś
się do niego zwrócił o pomoc prosił o przedstawienie problemu, później
zadawał kilka, kilkanaście pytań – i milkł na dłuższy czas. A potem podawał
gotowe rozwiązanie.
Na przełomie lat 1961/62 rozpoczął pracę w starej Fabryce Transformatorów przy ul. Kopernika w Łodzi, a dwa lata później przeniósł się do
Laboratorium Wysokich Napięć nowo budowanej Fabryki Transformatorów Elta przy ul. Aleksandrowskiej, początkowo w Grupie Rozruchowej
nowego Laboratorium i Stacji Prób, później prowadząc badania prototypów wielkich transformatorów na napięcie 110, 220 i 400 kV.
W roku 1965, na bazie Stacji Prób i Laboratorium, zostaje utworzony
Łódzki Oddział Transformatorów Instytutu Elektrotechniki, w którym Jurek
został kierownikiem Laboratorium Wysokich Napięć na terenie fabryki
przy ul. Kopernika. W 1980 roku Jurek został kierownikiem Laboratorium
Wysokich Napięć na terenie fabryki przy ul. Aleksandrowskiej, gdzie pod
jego kierunkiem pracował znakomity zespół zajmujący się próbami odbiorczymi transformatorów najwyższych mocy (J. Pawłowski, A. Ketner,
J. Kudra, J. Wrocławski).

Oprócz prób transformatorów, Jurek badał wytrzymałość izolacji
papierowo-olejowej przewodów nawojowych, bardzo ważnego parametru z punktu widzenia eksploatacji transformatora. Były to bardzo
pracochłonne badania i wymagały rzetelnego podejścia do nich. W tym
zakresie współpracował z Politechniką Łódzką. W ramach tej współpracy
wykonano (1972–1974) w jego laboratorium i pod jego kierunkiem badania do pracy doktorskiej Franciszka Mosińskiego (późniejszego profesora
PŁ). Było to dla Niego wyzwaniem, które tak lubił. Uzyskane wyniki badań
znajdowały zastosowanie w praktyce.
W 1985 roku otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za udział w realizacji pracy: „Przygotowanie techniczne i uruchomienie
produkcji transformatorów blokowych typu TNSP 425000/400 PN, przeznaczonych do współpracy z generatorami 360 MW”.
W 1992 r. Fabryka Transformatorów Elta została wykupiona przez Koncern ABB i Łódzki Oddział Transformatorów Instytutu Energetyki (zmiana
nazwy w 1985 r.) musiał opuścić teren fabryki. Wtedy Jurek zdecydował
się pozostać w ABB i pracował w Biurze Konstrukcyjnym.
Tu stał się „doradcą” konstruktorów. Od tej pory doradzał i rozwiązywał najtrudniejsze zagadnienia z dziedziny projektowania, badania
oraz eksploatacji transformatorów, poprzestając na wewnętrznych
dokumentacjach fabrycznych. Tak świetnie to robił, że odwiedzali Go
często, gdy był już na emeryturze. I jak zwykle unikał publikacji artykułów
w czasopismach naukowych.
Kończąc, możemy uważać, że Jurek miał ogromną wiedzę, trafną
intuicję i wspaniałą wyobraźnię. To pozwalało Mu na rzeczową analizę,
formułowanie rad i sugestii, które przekazywał taktownie, w sposób
zwięzły i prosty. Musimy dodać, że był bardzo skromny i przyjacielski oraz
to, że zawsze miał dla nas czas.
Jurek będzie nam Ciebie brakować! Jurek pragniemy Cię zachować
w pamięci!
Adam Ketner, Franciszek Mosiński
Ivo Pinkiewicz, Józef Wrocławski

Grzegorz Kwiecień
(1944 – 2021)
Grzegorz Kwiecień był dobrym, kochającym synem, bratem, mężem, ojcem i dziadkiem
Bardzo troszczył się o swoją żonę i dzieci. Starał się zapewnić im jak najlepsze warunki życiowe
oraz umożliwić zdobycie wyższego wykształcenia przez córki. Uwielbiał swoje wnuczęta: Julę,
Jasia i Gabrysię. Tęsknił za starszymi, które mieszkały w Warszawie. Odwiedzał je często ze swoją
żoną, jak również sam, po jej śmierci w 2018 roku. Cieszył się ich dobrymi wynikami w szkole.
Ubolewał bardzo z powodu nagłej śmierci żony, która nawet nie zobaczyła najmłodszej wnuczki
Gabrysi. W związku z tym starał się pomagać, jak tylko mógł, aby wypełnić tę stratę.
Urodził się 23 lipca 1944 r. w Łodzi, w rodzinie robotniczej. Naukę rozpoczął w 1951 r.,
uczęszczając do Szkoły Podstawowej nr 16, przy ul. Abramowskiego 3. Następnie ukończył
w 1962 r. II LO w Łodzi, przy ul. Targowej 63, a w roku 1968 studia na Wydziale Elektrycznym PŁ,
zdając egzamin dyplomowy. Znajomości z tego okresu przetrwały do ostatnich chwil Jego życia.
Wiele koleżanek i kolegów z tego okresu, po otrzymaniu informacji o Jego śmierci, dzwoniło,
przekazując wyrazy współczucia i wypowiadając na Jego temat wiele miłych, ciepłych słów. Ci,
którzy mogli, byli na Jego pogrzebie.
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W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP
Po studiach rozpoczął pracę w Łódzkich Zakładach Termotechnicznych „Techma-Elcal”, gdzie potem przez wiele lat był dyrektorem. Po
upadku tego zakładu w 2000 roku, krótko przed przejściem na emeryturę,
pracował w ZWiK w Łodzi. Z tego czasu również miał wielu przyjaciół
i kolegów.
Miał inżynierską specjalizację zawodową I stopnia, nadaną przez
Ministra Przemysłu Maszynowego oraz tytuł rzeczoznawcy w zakresie
obróbki cieplnej Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich i ich
Brązową Honorową Odznakę 1989 r. Został odznaczony także Brązowym
Krzyżem Zasługi, nadanym przez Radę Państwa oraz w 1986 r. uchwałą
RP Medalem 40-lecia Polski Ludowej. Ponadto uhonorowany został
srebrną odznaką „Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego” oraz
Honorową Odznaką Miasta Łodzi i Za Zasługi Dla Województwa Łódzkiego. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium w Katedrze Elektrotermii PŁ
i Podyplomowe Studium Kierowania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie
Łódzkim, a także szereg kursów specjalistycznych.
Był wieloletnim działaczem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich, przewodniczącym i członkiem Komisji Rewizyjnej

Oddziału Łódzkiego SEP, uhonorowanym wieloma odznaczeniami Stowarzyszenia, m.in. Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SEP oraz Medalem
im. inż. Kazimierza Szpotańskiego. Był tam zapamiętany jako życzliwy
i serdeczny kolega, bardzo oddany pracy społecznej.
Grzegorz Kwiecień był dobrym, mądrym człowiekiem, życzliwym
i serdecznym zarówno w stosunku do rodziny, jak również do kolegów,
sąsiadów i znajomych. Miał poczucie humoru i jeżeli mógł starał się pomagać innym. Jego nagłe i niespodziewane odejście w dniu 1 kwietnia
2021 r. napełniło rodzinę wielkim żalem i smutkiem. Mówi się, że nie
ma ludzi niezastąpionych, ale nie sądzimy. Wiemy, że życie musi trwać
dalej i trzeba w nim realizować różne zadania, ale brak pozostaje zawsze
brakiem. Nikt nie zastąpi kochającego ojca, dziadka, brata i Jego miłości.
Dlatego jesteśmy wdzięczni, że w tych bardzo trudnych chwilach dla
rodziny wiele osób było z nami, o czym świadczył liczny udział w uroczystości pogrzebowej. Mamy nadzieję, że zachowane zostaną miłe
wspomnienia o Grzegorzu Kwietniu naszym ukochanym ojcu, dziadku
i bracie.
Janina Kwiecień

80 lat minęło…
Andrzej Boroń
Oddział Łódzki SEP
Czas biegnie szybko. Człowiek to dostrzega, że im jest starszy, tym
szybciej. Jeszcze tak „niedawno” byliśmy w szkole, rozpoczynaliśmy
pierwszą pracę…
Niniejsza notatka dotyczy naszego kolegi – Jacka Kuczkowskiego.
Jednego z najbardziej czynnych członków naszego Oddziału. Kolegi,
który nie spoczywa na laurach, którego aktywność może być wzorem.
Jacek niedawno skończył 80 lat.
Urodził się w Łodzi, 11 kwietnia 1941 roku w jednopokojowym mieszkaniu przy ul. Abramowskiego 20. Dla czytelników nie znających Łodzi
podam, że jest to ulica w południowo-zachodniej części Śródmieścia,
o długości około 0,5 km, biegnąca prawie równoleżnikowo od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Jana Kilińskiego. Jacek mieszkał
w typowej dla budownictwa XIX wieku łódzkiej kamienicy. W czasie
II wojny światowej Łódź nie została, jak inne miasta zbombardowana
(szczególnie Śródmieście). W okresie wojny i do lat sześćdziesiątych była
to prawdopodobnie najgęściej zaludniona dzielnica miasta – niektóre
posesje miały nawet trzy oficyny poprzeczne, do sześciu oficyn bocznych,
a więc trzy podwórka – studnie. Zabudowa kamienic frontowych ulicy
Abramowskiego tworzyła jeden ciąg, z pojedynczymi przerwami po
każdej stronie. Z indywidualnymi studniami, pompami i komórkami na
podwórkach i oczywiście trzepakiem. To idealne miejsce do wielu zabaw
chłopaków z okolicy, zawierania przyjaźni na lata.
Ekipy filmowe przyciągał szczególnie teren komórek w głębi posesji
po nieparzystej (południowej) stronie ulicy, czyli tzw. „katakumby”. Powstało tam wiele etiud studentów pobliskiej PWSFTviT im. Leona Schillera.
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W pobliżu ul. Edwarda Abramowskiego zrealizowano ponadto m.in.: kadry
do filmu „Stawka większa niż życie”, Jeden krok” (2011) w reż. Małgorzaty
Bogajewskiej i liczne teledyski m.in. zespołu MAANAM. Piszę więcej na
ten temat, ponieważ te okoliczności, związane z miejscem urodzenia
i młodości Jacka, zaważyły o Jego zainteresowaniach pozazawodowych
w przyszłości.
Jacek w klasie siódmej szkoły podstawowej uczestniczył w olimpiadzie matematycznej na szczeblu łódzkim. Podobnie było w szkole
średniej, w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego – po
aktywnej pracy w kole fizycznym, wraz kolegami uczestniczył w finale
olimpiady fizycznej w Łodzi, które zakończył na dobrym, drugim miejscu.
Po maturze, po rocznej przerwie (pracował w tym czasie w Łódzkich
Zakładach Chemicznych), zdał na Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej. Po trzecim roku specjalizował się w katedrze Elektrowni Cieplnych,
kierowanej przez doc. Czesława Dąbrowskiego (przedwojennego szefa
produkcji w łódzkiej elektrowni i prezesa Oddziału Łódzkiego SEP). Dobra
znajomość fizyki pozwoliła na skupienie się też na innych zagadnieniach
(pozatechnicznych) i dała możliwości innego przeznaczenia czasu, np.
na pracę przewodnika turystycznego po Łodzi i województwie. Studia,
to okres aktywnej pracy społecznej w ukochanej turystyce studenckiej.
Od udziału w popularnych wówczas rajdach studenckich, po ich przygotowania i organizację. Były to: Rajdy po Ziemi Łódzkiej, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Górach Świętokrzyskich, także nocne spacery po
Łodzi. Ta fascynacja łódzką architekturą, łódzką secesją pozostała do
dziś. Jeździł również jako pilot wycieczek Almaturu do ZSRR, posiadając
wymaganą do tej pracy biegłą znajomość języka rosyjskiego. Jednocześnie aktywnie uczestniczył w indywidualnym zdobywaniu Odznaki
Turystyki Pieszej (OTP). Uczestniczył w pracach organizacyjnych Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jako sekretarz i prezes Oddziału Międzyuczelnianego, a następnie, już w czasie pracy w Zespole

W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP
Elektrociepłowni, przez siedem lat był wiceprezesem Zarządu Okręgu
na szczeblu wojewódzkim.
Droga zawodowa Jacka była związana, zgodnie ze specjalizacją,
z łódzkimi elektrociepłowniami. Rozpoczął pracę jako stypendysta i stażysta, następnie był inspektorem eksploatacji
w EC 2. W grudniu 1973 r. powołano Go na
stanowisko kierownika Wydziału Informatyki.
Kierował tym Wydziałem przez 23 lata. Ale to
powołanie było jednocześnie zadaniem polegającym na przygotowaniu informatyzacji
procesu inwestycji i remontów w ZEC. Był
twórcą i kierownikiem jednego z pierwszych
w energetyce zawodowej Banku Informacji.
Prowadził prace eksploatacyjne wdrażanych
systemów informatycznych: gospodarki materiałowej (Gomat), ewidencji środków trwałych
(EAST), a jednocześnie kierował pracami nad
oprogramowaniem systemu płacowo-kadrowego. Warto wspomnieć o kilku faktach z tego
okresu. Łódzki Zespół Elektrociepłowni przeżywał wówczas okres największego rozwoju.
Kontynuowana była budowa EC 3, rozpoczęto
budowę EC 4, modernizowano EC 2 i EC 1. Tak
burzliwego rozwoju łódzkich elektrociepłowni nie było nigdy wcześniej ani potem.
Do SEP-u wstąpił w 1966 r. Był aktywnym
członkiem koła w Zespole EC, a od 2002 r. do
dziś jest prezesem Koła SEP przy Veolia Energia Łódź S.A. Organizował
zwiedzanie wybranych obiektów EC przez młodzież szkolną i dorosłych we wszystkich 15 Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki, jakie były
organizowane prze SEP i NOT w Łodzi. Był i jest inicjatorem wielu akcji

i działań Koła Veolii, np. opieki nad grobami najbardziej zasłużonych dla
Oddziału członków, w tym Członka Honorowego SEP Czesława Dąbrowskiego. Ustalił i opisał miejsca spoczynku wielu honorowych członków
Stowarzyszenia na łódzkich cmentarzach. Jest autorem wielu notatek
do Biuletynu Techniczno-Informacyjnego,
którego członkiem Komitetu Redakcyjnego jest od ponad 18 lat. Ponadto, w latach
2002–2022 i był i jest członkiem Zarządu
Oddziału Łódzkiego SEP; w latach 2006–2010
był wiceprezesem ds. organizacyjnych Oddziału Łódzkiego SEP, a w latach 2014–2018
– sekretarzem Oddziału Łódzkiego SEP. Pełnił
również funkcje w różnych komisjach SEP na
szczeblu centralnym i w naszym Oddziale. Brał
aktywny udział w Zjazdach SEP od XXXIII do
ostatniego – XXXIX.
Za działalność zawodową i społeczną
został odznaczony i wyróżniony m.in.: Złotym
Krzyżem Zasługi – 1989 r.; Srebrnym Krzyżem
Zasługi – 1972 r., Szafirową Odznaką Honorową SEP, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową
SEP, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT;
Odznaką Miasta Łodzi, Odznaką Zasłużonego
Energetyka; Złotą Odznaką Honorową PTTK,
Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
Medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego;
Medalem 90-lecia SEP, Medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego, Godnością Zasłużonego Seniora SEP.
Jacek jest aktywnym członkiem naszego Oddziału do dziś i może być
przykładem zaangażowania dla innych. Jacku, bądź dalej tak aktywnym.
Dużo dobrego zdrowia Jubilacie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich z siedzibą w Łodzi
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
I. Wprowadzenie – skład Zarządu
Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w 2020 roku działał w składzie:
prezes Zarządu
– Władysław Szymczyk
wiceprezesi Zarządu – Andrzej Boroń
– Jerzy Bogacz
– Paweł Rózga
– Henryka Szumigaj
sekretarz
– Ewa Potańska
członkowie Zarządu – Andrzej Gorzkiewicz
– Jacek Kuczkowski

– Adam Łuniewski
– Franciszek Mosiński
– Jerzy Nowicki
– Jerzy Powierza
– Marcin Rybicki
– Krystyna Sitek
– Zdzisław Sobczak
– Artur Szczęsny
Prezes, wiceprezesi i sekretarz tworzą Prezydium Zarządu. W posiedzeniach Prezydium uczestniczyli również przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Adam Pawełczyk i dyrektor Biura OŁ SEP Anna Grabiszewska.
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W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP
W 2020 roku:
– Zarząd OŁ SEP kadencji 2018–2022 spotkał się na posiedzeniach
4 razy i podjął 5 uchwał;
– Prezydium Zarządu OŁ SEP kadencji 2018–2022 spotkało się na
posiedzeniach 7 razy i podjęło 2 uchwały.

Zatrudnienie
Liczba zatrudnionych na umowę o pracę w dniu 31.12.2020 r. wynosiła
3 osoby. Średnia liczba etatów w roku 2020 – 3 etaty. Od 1 czerwca 2018 r.,
na umowę zlecenie jest zatrudniony kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa.
Oprócz pracowników etatowych, Oddział współpracował na podstawie
umów zleceń z kilkudziesięcioma osobami, jako podwykonawcami umów
i zleceń złożonych w Oddziale Łódzkim SEP.

Ważniejsze przedsięwzięcia gospodarcze
Na uzyskany w 2020 r. wynik z działalności gospodarczej złożyły się:
1. znaczna liczba przeprowadzonych szkoleń, w tym przeprowadzonych zdalnie (14% przychodów ogółem);
2. duża liczba przeprowadzonych egzaminów kwalifikacyjnych,
w tym przeprowadzonych zdalnie (79% przychodów ogółem).
Te dwie pozycje stanowiły zasadniczą część przychodów Oddziału.
Ponadto na wynik wpłynęły:
3. sprzedaż usług technicznych (projekty innowacyjne, ekspertyzy,
wyceny) (4,4% przychodów ogółem);
4. racjonalizacja zarządzania finansami – (1,6% przychodów ogółem).
Przy Oddziale Łódzkim SEP działają trzy komisje kwalifikacyjne,
w skład których wchodzi 38 osób. Komisje w roku 2020 przeprowadziły
7783 egzaminów w trzech grupach, w zakresie eksploatacji i dozoru.
Łączny przychód z tego tytułu wyniósł 2 022 017,38 zł.
W 2020 roku przeprowadzono 109 kursów (1506 uczestników).
Przychód z działalności szkoleniowej to 363 139,00 zł. Szkolenia i kursy
z ramienia OŁ SEP prowadziło 14 osób.
Z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa współpracowało w 2020 roku 5 rzeczoznawców i specjalistów SEP oraz 5 osób, które nie mają statusu rzeczoznawcy ani specjalisty SEP. Osoby te wykonywały ekspertyzy, instrukcje,
pomiary, audyt i inne usługi znajdujące się w ofercie Ośrodka. Łączny
przychód z tej działalności wyniósł 112 400,00 zł. Koszty zatrudnienia
na umowy cywilno-prawne obciążyły bezpośrednio sprzedane usługi.

Zakupy w 2020 roku
W minionym roku dokonano zakupu drukarki dla stanowiska specjalisty ds. usług technicznych.

II. Realizacja Uchwały Nr 6/WZO/2018
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich z dnia 21 marca 2018 r.
Zarząd Oddziału na bieżąco monitoruje stan realizacji uchwały WZO.
Stan realizacji uchwały został zawarty w załączniku numer 1 do niniejszego sprawozdania.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że z uwagi na trwający od 20 marca
2020 roku stan epidemii ogłoszony przez rząd RP, w trosce o zdrowie naszych
członków, znaczna część planowanych imprez i przedsięwzięć musiała zostać odwołana. Działalność Oddziału skupiała się głównie na kontunuowaniu
działalności gospodarczej w reżimie sanitarnym i stałym dostosowywaniu
do zmieniających się obostrzeń wprowadzanych przez rząd RP.

III. Działalność statutowa Oddziału
Obok działalności gospodarczej, Oddział prowadzi intensywną,
określoną w Statucie SEP działalność, tzn. różne formy i płaszczyzny
aktywności skierowane do członków Stowarzyszenia i środowisk nauko-
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wo-technicznych, związanych z szeroko pojętym określeniem elektryki.
Do najważniejszych z nich należą:
1. Wydawanie Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału
Łódzkiego SEP – w 2020 roku ukazały się 3 numery. Biuletyn przesyłany jest do członków OŁ SEP, Zarządu Głównego, wszystkich
oddziałów Stowarzyszenia oraz firm współpracujących.
2. Zorganizowanie lub współorganizacja i sfinansowanie konkursów:
– na najlepszą dyplomową pracę magisterską na Wydziale
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ,
– na najlepszą dyplomową pracę inżynierską na Wydziale
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.
3. W dniu 2 lutego 2020 r. zorganizowano Bal Elektryka, w którym
wzięli udział również prezesi Oddziałów i Kół SEP: Oddziału Piotrkowskiego SEP, Oddziału Wrocławskiego SEP.
4. Członkowie Oddziału brali udział m.in. w:
– uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryka
zorganizowanych zdalnie przez Zarząd Główny SEP;
– szkoleniach i seminariach przeprowadzanych zdalnie przez
agendy SEP i inne firmy.
5. W ramach współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi Oddział
zorganizował dla uczniów ostatnich klas bezpłatne szkolenia
przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w Gr. 1 według
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 89, poz. 828 i nr 129 poz. 1184
oraz z 2005 r. nr 131 poz. 1189).
6. W 2020 roku Oddział kontynuował organizację „wieczorków
z elektryką”. Z przyczyn, o których była mowa powyżej, zorganizowano tylko jeden: 10.03.2020 r. – firma LANSTER.
7. W dniu 11 marca 2020 r. odbyła się prezentacja firmy SONEL S.A.
- Członka Wspierającego nasz oddział.
8. Udzielono 6 zapomóg dla członków naszego Oddziału na łączną
kwotę 9000,00 zł.
9. Przyznano pomoc finansową dla studentów – członków Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego – z tej puli
przyznano jedną - na łączną kwotę 345,00 zł., zgodnie z regulaminem udzielania pomocy finansowej dla uczniów i studentów na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przyjętym na posiedzeniu
Zarządu OŁ SEP w dniu 05.03.2007 r. – uchwała nr 2/Z/2007).
Ponadto:
1. W dniu 14 października 2020 r. odbył się (z wynikiem pozytywnym)
audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością według
normy PN-EN ISO 9001:2015 i certyfikat został przedłużony
na kolejne trzy lata. Jest ważny do 22 października 2023 r. Jest
to potwierdzenie dobrej jakości wykonywanych przez Oddział
usług w zakresie szkoleń, egzaminów, konferencji, działalności
Ośrodka Rzeczoznawstwa, a także równie ważnej działalności
stowarzyszeniowej.
2. Oddział Łódzki SEP ma trzech członków wspierających (Veolia
Energia Łódź S.A., SONEL S.A., ERBUD INDUSTRY Centrum Sp.
z o.o.).
3. Przy Oddziale Łódzkim SEP działa 10 kół. W Konkursie o tytuł
Najaktywniejszego Koła SEP w 2019 roku zostały wyróżnione
cztery koła z Oddziału Łódzkiego:
Grupa „S” – Koła szkolne i studenckie
– III miejsce – Międzyszkolne Koło Pedagogiczne przy Zarządzie
Oddziału Łódzkiego SEP,
– IV miejsce – Studenckie Koło SEP przy PŁ im. prof. Michała
Jabłońskiego.
Grupa „E” – Koła seniorów i emerytów
– IV miejsce – Koło Seniorów im. Zbigniewa Kopczyńskiego
przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego SEP.
Grupa „C” – Koła zakładowe liczące ponad 61 członków
– VII miejsce – Koło SEP przy Veolia Energia Łódź S.A.
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Z uwagi na sytuację pandemiczną, zrezygnowano z wyjazdów naukowo-technicznych i imprez integracyjnych.

IV. Działalność w organach ogólnopolskich
SEP, komisjach i sekcjach oraz NOT
Oddział Łódzki SEP był licznie reprezentowany przez swoich członków
w organach centralnych SEP.
I tak, w kadencji 2018–2022 reprezentują:
1. kol. Władysław Szymczyk – Rada Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP,
2. kol. Andrzej Boroń – Centralna Komisja Finansów i Działalności
Gospodarczej,
3. kol. Krystyna Sitek – Centralna Komisja ds. Współpracy z FSNT
NOT,
4. kol. Ewa Potańska – Centralna Komisja ds. Współpracy z Polską
Izbą Inżynierów Budownictwa,
5. kol. Jerzy Bogacz – Centralna Komisja Organizacyjna,
6. kol. Franciszek Mosiński – Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrycznego,
7. kol. Piotr Seta – Centralna Komisja Młodzieży i Studentów,
8. kol. Anna Grabiszewska – Centralna Komisja Wydawnictw,
9. kol. Paweł Rózga – Centrala Komisja Współpracy z Zagranicą SEP,
10. kol. Adam Łuniewski – Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych,
11. kol. Adam Janicz – Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologii
Informatycznych,
12. kol. Artur Szczęsny – Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych SEP,
13. kol. Grzegorz Rutkowski – Centralna Komisja ds. Członków Wspierających,
14. kol. Bogumiła Chabir – Centralna Komisja ds. Monitorowania
Realizacji Uchwał WZD i ZG,
15. kol. Adam Pawełczyk – Centralna Komisja ds. Monitorowania
Umów i Porozumień,
16. kol. Małgorzata Höffner – Centralna Komisja ds. Obchodów Jubileuszu 100-lecia,
17. kol. Stanisław Burda – Centralna Komisja ds. Sportu i Turystyki,
18. kol. Henryka Szumigaj – Centralna Komisja Oddziałów i Kół,
19. kol. Edward Pilak – Rada Nadzorcza Podmiotów Działalności
Gospodarczej,
20. kol. Halina Aniołczyk – Polski Komitet SEP ds. zastosowań pola
elektromagnetycznego w medycynie,
21. kol. Jerzy Powierza – przewodniczący Komitetu Okręgowego
Olimpiady EUROELEKTRA w okręgu nr 7 w Łodzi,
22. kol. Przemysław Tabaka – Rada Programowa INPE, Polski Komitet
Oświetleniowy SEP,
23. kol. Andrzej Wędzik – Centralna Sekcja Energetyki Odnawialnej
i Ochrony Środowiska,
24. kol. Zdzisław Sobczak – pełnomocnik prezesa ds. działalności
szkoleniowej i egzaminacyjnej SEP,
25. kol. Jakub Gałęski i kol. Robert Rembertowski – Centralne Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP.
Reprezentanci Oddziału w strukturach NOT:
1. kol. Krystyna Sitek – wiceprezes ds. gospodarczych Zarządu Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
2. kol. Paweł Rózga – Komisja Promocji Nauki i Techniki,
3. kol. Jerzy Powierza – Komisja ds. Odznaczeń i Konkursów,
4. kol. Henryka Szumigaj – Komisja Młodzieży,
5. kol. Czesław Maślanka – Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego,
6. kol. Anna Grabiszewska – Komitet ds. Jakości.

V. Działalność Rad, Komisji i Sekcji
Przy Oddziale Łódzkim SEP w 2020 r. działały następujące Rady,
Komisje i Sekcje:
1. Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa – przewodniczący kol. Wiesław
Kmin,
2. Oddziałowa Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwalifikacyjnych – przewodnicząca kol. Sabina Domaradzka,
3. Komisja ds. Realizacji Uchwał i Wniosków – przewodniczący kol.
Adam Łuniewski,
4. Komisja ds. Organizacyjnych – przewodniczący kol. Jerzy Powierza,
5. Komisja ds. Młodzieży i Studentów – przewodniczący kol. Marcin
Rybicki,
6. Komisja Odznaczeń – przewodniczący kol. Sergiusz Górski,
7. Komisja Pomocy Koleżeńskiej – przewodniczący kol. Zdzisław
Sobczak,
8. Komisja ds. Informacji Stowarzyszeniowej i Kroniki – przewodniczący kol. Andrzej Potański,
9. Komitet Redakcyjny Biuletynu Techniczno-Informacyjnego OŁ
SEP – przewodniczący kol. Paweł Rózga,
10. Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych – przewodniczący kol.
Henryk Małasiński,
11. Sekcja Energetyki – przewodniczący kol. Sławomir Burmann.

VI. Program działalności na 2021 rok
I. Działalność gospodarcza
Przewidujemy, że w roku 2021 działalność ta będzie skupiała się na
następujących przedsięwzięciach:
1. Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych we wszystkich grupach.
2. Organizacja kursów pomiarowych.
3. Organizacja szkoleń specjalistycznych na zlecenie firm.
4. Opracowanie programu i organizacja kolejnego kursu specjalistycznego.
5. Organizacja egzaminów kwalifikacyjnych we wszystkich grupach.
6. Aktualizacja składów i zakresów uprawnień Komisji Kwalifikacyjnych.
7. Wykonywanie prac w ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa.
8. Organizacja prezentacji firm z branży elektrycznej.

II. Działalność stowarzyszeniowa
1. Organizacja Pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka
w czerwcu 2021 r.
2. Organizacja sympozjum szkoleniowego dla członków komisji
kwalifikacyjnych (wrzesień/październik 2021 r.).
3. Organizacja Wieczorków z elektryką.
4. Aktualizacja regulaminów działających w Oddziale Komisji.
5. Pozyskanie nowych Członków Wspierających.
6. Dalszy rozwój Koła Studenckiego i Sekcji IEEE.
7. Kontynuacja współpracy ze szkołami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
8. Wydanie czterech numerów Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP.
9. Organizacja konkursów, jak do tej pory.
10. Współpraca z dotychczasowymi partnerami (Członkowie Wspierający, Politechnika Łódzka, Kuratorium Oświaty, Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa, Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, EC 1 Łódź Miasto Kultury,
Urząd Dozoru Technicznego, oddziały SEP, Koło SEP przy PGE EB,
Naczelna Organizacja Techniczna).
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11. Udział w konkursach szczebla centralnego.
12. Kontynuacja finansowego wspierania potrzebujących członków
OŁ SEP (Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).
13. Kontynuacja dbałości o groby zmarłych zasłużonych członków
OŁ SEP.
14. Organizacja sympozjum wyjazdowego do Gruzji.
15. Organizacja Spotkania Wigilijnego w grudniu 2021 r.

UWAGA: realizacja programu działalności w 2021 roku uzależniona
jest od rozwoju sytuacji związanej z epidemią i stanem obostrzeń wprowadzanych przez rząd RP.
podpisał za Zarząd
prezes
Oddziału Łódzkiego SEP

III. Inwestycje i inne działania
1. Utrzymanie certyfikatu ISO.
2. Doposażenie Oddziału w sprzęt pomiarowy i laboratoryjny dla
celów szkoleniowych.
3. Modernizacja bazy IT (w miarę możliwości finansowych i faktycznych potrzeb).
4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura ZOŁ SEP (udział
w szkoleniach, konferencjach, ewentualnie studia podyplomowe).

Władysław Szymczyk
Niniejsze Sprawozdanie zostało zatwierdzone Uchwałą Zarządu
nr 30/Z/2018-2022 z dnia 15 czerwca 2021 r.
Opracowała:
Anna Grabiszewska – dyrektor Biura Oddziału Łódzkiego SEP

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze po dłuższej przerwie zebranie Zarządu
Oddziału Łódzkiego SEP, w którym uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej,
przewodniczy Sądu Koleżeńskiego Oddziału
i Zasłużeni Seniorzy SEP.
Podczas zebrania, po wysłuchaniu opinii
Komisji Rewizyjnej, zostały zatwierdzone
sprawozdania z działalności Oddziału w 2020 r.
merytoryczne i finansowe, przyjęci nowi członkowie, a także omówione plan imprez na drugie
półrocze 2021 r.

Stan realizacji uchwały Nr 6/WZO/2018
na dzień 01.02.2021 r. Walnego
Zgromadzenia Delegatów Oddziału
Łódzkiego Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 21 marca 2018 r.,
zobowiązuje Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP kadencji 2018–2022 do realizacji następujących wniosków, zamieszczonych przez Komisję Rewizyjną
Oddziału w sprawozdaniu za kadencję 2014–2018 oraz zgłoszonych przez
delegatów podczas WZO:
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1. Należy utrzymać certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
i przejść na nową normę, a także stale podnosić jakość obsługi
klientów oraz członków Oddziału Łódzkiego SEP.
Wniosek został zrealizowany i będzie realizowany w przyszłości.
W dniu 25 sierpnia 2018 r. odbył się audyt recertyfikacyjny (z wynikiem
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pozytywnym) Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO
9001:2015 i certyfikat został przedłużony na kolejne dwa lata. Jest ważny
do 5 października 2020 r. Jest to potwierdzenie dobrej jakości wykonywanych przez Oddział usług w zakresie szkoleń, egzaminów, konferencji,
działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa, a także potwierdzeniem ważnej
działalności stowarzyszeniowej.
W dniu 25 września 2019 r. odbył się audyt nadzoru (z wynikiem
pozytywnym) Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO
9001:2015.
W dniu 14 października odbył się (z wynikiem pozytywnym) audyt
recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO
9001:2015 i certyfikat został przedłużony na kolejne trzy lata i jest ważny
do 22 października 2023 r.
2. Stworzyć wewnętrzną stronę internetową przeznaczoną dla
delegatów, do której dostęp będzie chroniony loginem i hasłem. Na stronie będą dostępne protokoły z posiedzeń Prezydium i Zarządu, regulaminy oraz inne dokumenty i materiały
wskazane przez Zarząd.
Wniosek zrealizowano: Przed wyborami 2018 została uruchomiona
wewnętrzna strona internetowa http://delegaci.seplodz.pl na której
są zamieszczane protokoły z zebrań Zarządów i Prezydium oraz inne
materiały wskazane przez Zarząd. Każdy delegat na WZO otrzymał login
i hasło umożliwiające logowanie się na stronie.
3. Grono rzeczoznawców i specjalistów należy poszerzyć o specjalizacje w zagadnieniach informatycznych i teleinformatycznych. Bardziej aktywnie należy prowadzić akcje reklamowe
usług świadczonych przez Ośrodek.
Wniosek w trakcie realizacji: W czerwcu 2018 roku został powołany
Kierownik Rzeczoznawstwa, który podejmuje liczne działania zmierzające
do pozyskania zleceń dla Ośrodka Rzeczoznawstwa oraz w celu rozszerzenia grona rzeczoznawców. W 2018 roku wnioski na rzeczoznawcę złożyli
kol. Piotr Chudzik (w dziale specjalistycznym 21 – Energoelektronika) i kol.
Rafał Nowak (w dziale specjalistycznym 06 – Elektronika).
4. Należy podjąć próbę stworzenia przy Ośrodku Rzeczoznawstwa stałych zespołów projektowych czy usługowych, co
powinno poprawić funkcjonowanie Ośrodka na rynku usług.
Realizacja „na bieżąco”. Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa analizuje
napływające do Ośrodka Rzeczoznawstwa zapytania ofertowe i tworzy
zespoły mogące wykonać dane zlecenie biorąc pod uwagę doświadczenie
oraz wiedzę rzeczoznawców.
5. Należy rozszerzyć współpracę z innymi Oddziałami SEP, jak
również z firmami projektowo-usługowymi, w celu podjęcia
wspólnych działań dotyczących projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych oraz przy
uczestniczeniu w przetargach na wykonawstwo projektów
technicznych, szkoleń, kursów czy usług.
Wniosek realizowany. Oddział Łódzki współpracuje z innymi oddziałami SEP w zakresie przedsięwzięć szkoleniowych jak również firmami,
zapraszanymi do współpracy w realizacji zadań zlecanych do Ośrodka
Rzeczoznawstwa.
6. Należy kontynuować dotychczasową współpracę z instytutami
naukowymi Politechniki Łódzkiej.
Wniosek realizowany na bieżąco. Oddział kontynuuje współpracę
z instytutami Naukowymi Politechniki Łódzkiej.
7. Kontynuować współpracę z Politechniką Łódzką w ramach
podpisanej umowy, w celu podniesienia jakości kształcenia
kadr dla przemysłu oraz współpracę z Łódzką Okręgową Izbą
Inżynierów Budownictwa.
Wniosek realizowany na bieżąco.
8. Należy kontynuować działania w kierunku pozyskania nowych
członków wspierających. Poprawa współpracy z firmami
branży energetycznej, elektrycznej, informatycznej i teleinfor-

matycznej powinna zaowocować zarówno lepszą współpracą
gospodarczą jak i stworzeniem nowych kół SEP, a więc pozyskaniem nowych członków Stowarzyszenia.
Wniosek w trakcie realizacji.
W dniu 3 czerwca 2019 r. w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź odbyło
się zebranie założycielskie Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Łódź, które zostało zarejestrowane w Oddziale w dniu 24 września 2019 r.
uchwałą nr 20/Z/2018-2022. Prezesem Koła została Ewa Potańska.
9. W szerszym niż dotąd stopniu udzielać rekomendacji SEP dla
firm z regionu łódzkiego.
Prowadzone są rozmowy z firmami, jak dotąd bez pozytywnego
skutku.
10. Należy rozpocząć przygotowania do przypadającego w 2019
roku jubileuszu 100-lecia Oddziału Łódzkiego SEP, powołać
Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny, a także wystąpić
o patronat do władz miasta i województwa.
Wniosek zrealizowany. W roku jubileuszowym miało miejsce szereg
imprez, z kulminacyjną Galą, która odbyła się w Filharmonii Łódzkiej.
Szczegółowe sprawozdania z tych imprez zostały zamieszczone w Biuletynach Informacyjnych.
11. Należy ciągle dbać o merytoryczne przygotowanie egzaminatorów i wykładowców, a także o właściwą oprawę formy
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
Wniosek został zrealizowany i będzie realizowany w przyszłości. Pracę
egzaminatorów monitoruje Oddziałowa Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwalifikacyjnych. Prowadzona jest systematyczna kontrola jakości i wartości
merytorycznej egzaminów. Oddział zapewnia członkom komisji kwalifikacyjnych dostęp do aktualnych aktów prawnych dotyczących tematyki
egzaminacyjnej. Zarówno szkolenia, jak i egzaminy kwalifikacyjne są
bardzo ważną gałęzią działalności gospodarczej Oddziału, a marka SEP
zobowiązuje. W trosce o wysoki poziom merytoryczny przeprowadzanych
egzaminów niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie członków Komisji.
W dniach 21–22 września 2018 r. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej,
Oddział Łódzki SEP zorganizował szkolenie dla członków Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Kolejne
planowane jest w dniach 4–5 października 2019 r.
W dniach 4–5 października 2019 r. Oddział Łódzki SEP zorganizował
kolejne szkolenie dla członków Komisji Kwalifikacyjnych powołanych
przez Urząd Regulacji Energetyki. Następne planowane jest w terminie
25–26 września 2020 r.
Z uwagi na wprowadzenie przez rząd RP w dniu 20 marca 2020 r. stanu
epidemii oraz kolejnych obostrzeń, planowane w 2020 roku szkolenia dla
członków komisji kwalifikacyjnych musiały zostać odwołane.
12. Należy umożliwić, aby w sytuacjach skomplikowanych prawnie, rozprawom Sądu Koleżeńskiego towarzyszył profesjonalny prawnik.
Jak dotąd taka sytuacja nie zaistniała. Jeśli Sąd Koleżeński będzie miał
takie potrzeby, będzie można z obecności profesjonalnego prawnika
skorzystać.
13. Należy wystąpić do WZD poprzez ZG SEP z propozycją zmiany
§49 Statutu tak, aby wybór delegata na WZO łączył się z wywiązywaniem się przez niego z obowiązku opłacania składki
członkowskiej (propozycja zmiany §49 Statutu SEP).
Temat został przekazany do Komisji Statutowej przez naszego
przedstawiciela.
14. Należy powołać w Prezydium Zarządu Oddziału stanowisko
wiceprezesa ds. organizacji i informacji.
Na pierwszym zebraniu Zarządu w dniu 23 marca 2018 r. uchwałą Zarządu Nr 2/Z/2018-2022 został powołany wiceprezes ds. organizacyjnych.
15. Należy zorganizować dla członków Zarządu szkolenia w zakresie sprawozdawczości finansowej (w kontekście podpisywania
przez wszystkich członków ZO sprawozdań finansowych).
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Wniosek został zrealizowany. W dniu 29 styczna 2019 r. szkolenie ze
sprawozdawczości finansowej poprowadziła Anna Szych – główna księgowa z Biura Rachunkowego SOKRATES ABC Sp. z o.o. Po sporządzeniu bilansu zostanie on szczegółowo omówiony na kolejnym zebraniu Zarządu.
16. Należy zorganizować zebrania delegatów OŁ SEP z władzami
OŁ SEP w połowie kadencji.
Prezydium Zarządu rozpatrzyło ten wniosek i ustaliło termin zebrania.
Zebranie z delegatami w połowie kadencji 2028–2022 odbędzie się
w dniu 2 kwietnia 2020 r.
Planowane zebranie delegatów w połowie kadencji 2028–2022 musiało zostać odwołane z uwagi na wprowadzony stan epidemii.
17. Należy przywrócić dyżury rzeczoznawców oddziału w zakresie
udzielania bezpłatnych porad technicznych w ramach działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa lub niezależnie od niego przez
innych specjalistów.
Przez trzy dni w tygodniu, w Biurze Oddziału jest obecny kierownik
Ośrodka Rzeczoznawstwa, który jest specjalistą w branży energetycznej
i ekonomicznej i odpowiada na pytania. W sytuacji, kiedy zakres tematu
wykracza poza wiedzę kierownika, jest on gotowy o skontaktowanie
pytającego z branżowym specjalistą.

18. Do prowadzonych „Wieczorów z elektryką” wprowadzić cykle
trwających przez kilka wieczorów wykładów tematycznych,
np. OZE, inteligentny dom.
Wniosek jest realizowany. W dniu 27 listopada 2018 r. podczas Wieczorku z Elektryką zaprezentowała się firma ISA – SERWIS, a tematem był
INTELIGENTNY DOM – STANDARD TERAŹNIEJSZOŚCI.
19. Należy kontynuować działania w kierunku pełnego wykorzystania zysków z działalności gospodarczej Oddziału na cele
statutowe.
Wniosek jest realizowany. Oddział kontynuuje działania i podejmuje
się realizacji przedsięwzięć statutowych, na które przeznacza zyski z działalności gospodarczej. Odbywa się to przy zachowaniu minimalnego
poziomu rezerwy finansowej Oddziału, określonej jako 150% rocznych
kosztów ogólnego zarządu, przyjmując tę wartość jako maksymalną
z trzech ostatnich lat działalności, w tym wartość planowaną w projekcie budżetu na rok następny. Zarządzanie rezerwą finansową powinno
przynosić maksymalne korzyści przy najmniejszym ryzyku.
Zebrała i opracowała: A. Grabiszewska

Ocena Komisji Rewizyjnej OŁ SEP
23 kwietnia 2021 r.
Ocena działalności Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP za 2020 r.,
dokonana przez Komisję Rewizyjną Oddziału Łódzkiego SEP w składzie:
Adam Pawełczyk
przewodniczący
Zbigniew Przybylski wiceprzewodniczący
Andrzej Wojtczak
sekretarz
Urszula Kupis
członek
Andrzej Kanicki
członek
Podstawa oceny:
– sprawozdanie finansowe Oddziału za 2020 r.,
– sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za 2020 r.,
– znajomość bieżącej działalności Zarządu wynikająca z udziału
przedstawicieli Komisji Rewizyjnej w zebraniach Zarządu i Prezydium.

Ocena sprawozdania finansowego za 2020 r.
Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość gospodarowania środkami pieniężnymi pod względem merytorycznym i formalnym.
Duży spadek kosztów działalności statutowej w roku 2020, w porównaniu z 2019 r., wynika z dwóch najważniejszych zdarzeń:
– w 2019 r. zaważyły wydatki związane z jubileuszem 100-lecia OŁ
SEP,
– w 2020 r., ze względu na wprowadzone przepisy związane z pandemią koronawirusa, znacznie zostały ograniczone wydatki na
działalność stowarzyszeniową.
W okresie 2020 r. realizowana była działalność gospodarcza stowarzyszenia w szczególności w zakresie kursów i egzaminów.

Ocena działalności statutowej Oddziału za 2020 r.
Działania Zarządu w zakresie wypełniania funkcji statutowych
i poczynań organizacyjnych Komisja ocenia wysoko. Mimo trudnej
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sytuacji, zostały zrealizowane konkursy na najlepsze prace dyplomowe,
wydane zostały również 3 numery Biuletynu Techniczno-Informacyjnego
OŁ SEP.
Utrzymywane były aktywne kontakty ze szkołami o profilu elektrycznym oraz z kołem studenckim przy Politechnice Łódzkiej.

Realizacja wniosków uchwalonych na walnym
Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Łódzkiego SEP
w dniu 21 marca 2018 r.
Komisja Rewizyjna Oddziału nie wnosi zastrzeżeń do realizacji wniosków. Są w przeważającej większości zrealizowane lub są realizowane
na bieżąco.
Nie został zrealizowany p. 16 „Należy zorganizować zebranie delegatów OŁ SEP z władzami OŁ SEP w połowie kadencji”. Planowane było
spotkanie w dniu 2 kwietnia 2020 r., musiało jednak zostać odwołane ze
względu na wprowadzenie stanu epidemii.

Ocena pracy poszczególnych członków Zarządu
Oddziału
Sprawa oceny indywidualnej członków Zarządów została wprowadzona przez nowelizację Statutu Stowarzyszenia i praktycznie funkcjonuje
od bieżącej kadencji.
Ocenie podlegają wszyscy członkowie Zarządu Oddziału. Ocena
oparta jest na przydziale obowiązków wynikających z pełnionych
funkcji w Zarządzie, organach ogólnopolskich SEP, komisjach i sekcjach
SEP i NOT. W bieżącym roku KR Oddziału zrezygnowała z samooceny
członków Zarządu.
Adam Pawełczyk, Zbigniew Przybylski, Andrzej Wojtczak,
Urszula Kupis, Andrzej Kanicki
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Rozstrzygnięcie konkursów na
najlepszą pracę dyplomową inżynierską
i magisterską na Wydziale Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Do tradycyjnego konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską w roku akademickim 2019 / 2020, organizowanego przez Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP i Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechniki Łódzkiej zgłoszono 8 prac dyplomowych, a do
konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską zgłoszono 5 prac.
Ze względu na pandemię koronawirusa i wiążące się z tym obostrzenia
wprowadzone na Politechnice Łódzkiej w marcu i kwietniu 2020 roku,
konkurs przeprowadzono w trybie wspólnego konkursu dla obu typów
prac, z tym, że prace oceniane były niezależnie dla obu ich rodzajów.
Komisja Konkursowa obradująca w składzie: dr hab. inż. Andrzej
Kanicki (przewodniczący), dr hab. inż. Szymon Grabowski prof. PŁ., dr

inż. Mariusz Jabłoński, dr inż. Witold Marańda, dr inż. Jerzy Powierza,
dr inż. Tomasz Sobieraj oraz dr inż. Krzysztof Tomalczyk wybrała w każdym obszarze trzy najlepsze prace. Przy ocenie prac Komisja brała pod
uwagę: nowoczesność tematyki, użyteczność uzyskanych wyników
badań, pracochłonność, poprawność językową, stronę graficzną oraz
deklarowaną i wykorzystaną w czasie wykonywania pracy literaturę
polską i obcojęzyczną. Po przeprowadzonej analizie i dyskusji Komisja
ustaliła podany niżej podział nagród:
Tradycyjnie zamieszczamy poniżej streszczenia prac laureatów obu
konkursów.
Paweł Rózga

Konkurs na pracę inżynierską
Rodzaj nagrody

Autor

Tytuł

Promotor

Instytut lub Katedra

I nagroda

Arkadiusz Jach

Układ sterowania maszyny warstwującej z zastosowaniem sterownika
PLC

dr inż. Tomasz Sobieraj

Instytut Automatyki PŁ

II nagroda

Maciej Bednarek

Dedykowany sterownik modułowych wyświetlaczy wielkoformatowych LED

dr inż. Tomasz Rybicki

Instytut Automatyki PŁ

III nagroda

Stanisław Puławski

Skalowalny system monitorowania
parametrów środowiskowych

dr hab. inż. Grzegorz
Granosik, prof. PŁ

Instytut Automatyki PŁ

Konkurs na pracę magisterską
Rodzaj nagrody

Autor

Tytuł

Promotor

Instytut lub Katedra

I nagroda

Julia Dominiak

Zrobotyzowany system haptyczny
do wspomagania leczenia arachnofobii

dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ
dr inż. Zbigniew Chaniecki

Instytut Informatyki
Stosowanej PŁ

II nagroda

Adam Perlik

Bezprzewodowa komunikacja
w standardzie DMX512 z wykorzystaniem sieci WiFi typu mesh

dr inż. Tomasz Rybicki

Instytut Automatyki PŁ

III nagroda

Jakub Felcenloben

Requirement analysis and modeling
of the solar – powered electric car
lithium – ion battery pack

dr inż. Piotr Korbel, prof. PŁ

Instytut Elektroniki PŁ
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Układ sterowania maszyny
warstwującej z zastosowaniem
sterownika PLC
Arkadiusz Jach

1. Wstęp
Przemysł włókienniczy był podstawą gospodarki Łodzi w XIX wieku, co
zaowocowało gwałtownym wzrostem
gospodarczym i ekonomicznym całego
regionu. Ekspansja ta trwała aż do lat
90. XX wieku, kiedy to nastąpił niemal
całkowity upadek tej gałęzi. Niemniej
jednak, pierwszy rozdział w dziejach Łodzi zapisał się na kartach historii
tego miasta.
Do wykonania gotowych wyrobów odzieżowych teoretycznie wystarcza dobry krawiec, igła, nić i materiał. Niestety, czas produkcji ręcznej
bezpowrotnie minął. Obecnie wykonanie nawet idealnego produktu
w małej ilości jest nieopłacalne. Praca ludzi jest często wspomagana przez
automaty, które gwarantują wykonanie zadania powtarzalnie, bezbłędnie
i szybko. Oczywiście roli doświadczonego pracownika w procesie nie
można pomijać.
Opisywana maszyna ma za zadanie znacząco usprawnić rozkładanie
materiału w zakładach krawieckich i meblarskich. Ten proces jest kluczowym elementem, wpływającym na efektywność produkcyjną całej linii.
Pomiędzy dostarczeniem z dziewiarni nawiniętego na belce materiału
a wykonaniem odpowiednich wykroi pozostaje tylko właściwe rozłożenie
tkaniny. Jest to czynność niezwykle prosta, przez dziesiątki lat wykonywana przez dwie osoby, które, trzymając belkę z nawiniętym materiałem,
poruszali się wzdłuż stołu krojczego i układali kolejne warstwy, jedna na
drugiej. Ten sposób pracy sprawdzał się w minionych latach, kiedy siły
roboczej było dużo, a rozwiniętych rozwiązań w przemyśle ciągle brakowało. Obecnie opisany proces jest już zautomatyzowany.
Na rynku istnieje kilka konkurencyjnych automatycznych urządzeń
warstwujących (lagowarek), różniących się między sobą stopniem
zautomatyzowania oraz ilością udostępnianych dodatkowych funkcji
(np. tworzeniem dziennych raportów z pracy urządzenia lub zdalnym
programowaniem parametrów procesu). Wszystkie te rozwiązania są
jednak produkowane przez firmy zagraniczne, mają stosunkowo wysoką cenę oraz utrudniony kontakt użytkownika końcowego z serwisem.
Dlatego też zdecydowano się na opracowanie i wyprodukowanie podobnie działającego urządzenia z wykorzystaniem potencjału polskich
inżynierów i wdrożenie go na prężnie rozwijającym się rynku automatów,
zapewniając jednocześnie pełne wsparcie techniczne oraz atrakcyjną
cenę. Cała maszyna została zaprojektowana i skonstruowana w firmie
JaTech, natomiast jej sterowanie było przedmiotem pracy dyplomowej.
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2. Budowa urządzenia
Prezentowane urządzenie jest maszyną przeznaczoną do wykorzystania w przemysłach: tekstylnym, poligraficznym oraz meblarskim. Do
obsługi wymaga tylko jednego operatora. Pozwala to na wprowadzenie
znacznych oszczędności w procesie produkcyjnym. Maszyna jest wyposażona w dodatkowe systemy kontrolne, takie jak detekcja brzegu materiału
oraz regulacja wysokości rozkładanego materiału. Komunikacja z operatorem odbywa się za pomocą cyfrowego panelu HMI oraz przycisków
na panelu sterowniczym. Jej główną zaletą jest przyspieszenie procesu
rozkładania materiału, który następnie wycinany jest na tzw. „katerze”
(ang. cutter). Sercem urządzenia i jednocześnie głównym elementem realizującym algorytm sterowania jest sterownik PLC FX5U firmy Mitsubishi.
Na rys. 1. przedstawiono gotową lagowarkę wraz z oznaczeniami
poszczególnych elementów składowych:
1. panel HMI,
2. listwa odkrawająca,
3. nóż odkrawający materiał,
4. czujniki kontroli brzegu,
5. ramię bezpieczeństwa,
6. pas transportowy, na którym znajduje się materiał.
Na rys. 2. i 3. zaprezentowano maszynę w trakcie pracy.

Rys. 1. Automatyczna maszyna warstwująca – opis elementów

3. Opis działania
Operator programuje liczbę oraz długość warstw materiału do
rozłożenia z wcześniej przygotowanej belki. Po zatwierdzeniu operacji,
maszyna rozpoczyna pracę, przemieszczając się pomiędzy dwoma punktami i rozwijając materiał. Istnieją dwa sposoby na rozwijanie materiału.
Pierwszy zakłada ułożenie belki na napędzanym wale roboczym.
W tym przypadku prędkość kątowa belki oraz napędu jest taka sama.
Drugi sposób polega na umiejscowieniu belki w specjalnym uchwycie,
składającym się z dwóch napędzanych jednocześnie pasów transportowych. To rozwiązanie zapewnia niezależność prędkości liniowej od
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Rys. 2. Automat w trakcie pracy – rozłożony materiał

Rys. 3. Automat w trakcie pracy – operator poruszający się na platformie

średnicy belki, która zmienia się w czasie pracy maszyny. Oba rozwiązania zostały uwzględnione w algorytmie sterowania prezentowanego
urządzenia.
Po zakończeniu rozkładania zaprogramowanej liczby warstw następuje powrót automatu do punktu załadunku i oczekiwanie na kolejne
zlecenie produkcyjne.

nia zmian na etapie projektowym, jak i w trakcie wdrożeń. Wybrane
elementy wykonawcze, przetworniki oraz czujniki są rozwiązaniem
optymalnym, biorąc pod uwagę wystarczającą dokładność oraz cenę.
Gdyby zostały zastosowane dedykowane serwonapędy wraz z ko trolerami nadążania osi, koszty tego urządzenia wzrosłyby znacząco
i w rezultacie jego produkcja, która w założeniu ma być konkurencyjna
w stosunku do istniejących rozwiązań zagranicznych, byłaby po prostu
nieopłacalna.
Konstrukcja automatycznej maszyny warstwującej jest zgodna
z dyrektywą maszynową, a jej interfejs został zaakceptowany przez
operatorów.
Prezentowany automat został wdrożony do użytku w jednej z polskich firm odzieżowych, a obecnie jest budowany kolejny egzemplarz
tego urządzenia.

4. Podsumowanie i wnioski
Podsumowując zrealizowane zadania oraz efekt końcowy, można
przyjąć, że wszystko zostało wykonane zgodnie z założeniami i spełnia
oczekiwania odbiorców końcowych. Wykorzystanie sterownika PLC
okazało się dobrym wyborem ze względu na łatwość wprowadza-

Dedykowany sterownik modułowych
wyświetlaczy wielkoformatowych LED
Maciej Bednarek
Nie jest to tajemnicą, że od
zawsze najbardziej wpływowym
czynnikiem, który pozwala zawładnąć ludzkim umysłem, są zmysły. Od wielu lat wszelakiej maści
specjaliści od marketingu bazują
właśnie na nich. Śledząc historię,
można jednoznacznie stwierdzić,
że zarówno teatr, jak i wszelakie
miejsca, gdzie można było obco-

wać z różnego rodzaju obrazem oraz dźwiękiem, cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród społeczeństwa. Tak jest i dziś, choć z pozoru ludzie
mniej czasu i uwagi poświęcają kulturze. Zjawisko to jest spowodowane
ilością bodźców i rozrywek dostarczanych przez codzienne życie. Sprawia
to, że coraz trudniej jest zwrócić czyjąś uwagę, a jeszcze ciężej jest ją przez
pewien czas utrzymać. Czas, kiedy automatyka oraz technika sceniczna
i architektoniczna znajdują wspólny mianownik, można jednoznacznie
określić jako datę powstania pierwszego, realnie rozpopularyzowanego
protokołu sterowania oświetleniem, jakim jest protokół DMX512, używany
po dziś dzień. To rewolucyjne usprawnienie zastąpiło dziesiątki, czasami
nawet setki przewodów sterujących, przenoszących znaczne obciążenie
na duże odległości, jednym 3-żyłowym przewodem. Ciężko wymyślić
coś bardziej optymalnego i równie taniego. Obecne czasy, dostępność
sprzętu oraz skala niektórych realizacji pokazały, że założenia sprzed
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kilkudziesięciu lat nie do końca sprawdzają się w każdej sytuacji. Jednym
z takich przypadków są wyświetlacze (matryce LED).
Coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na wykorzystanie różnego rodzaju wyświetlaczy w realizacjach scenicznych oraz teatralnych. Jest
to segment rynku oświetleniowego, który łączy zarówno klasyczną sztukę
malowania światłem, jak i dodatkową możliwość przekazania odbiorcy
pewnych motywów i sygnałów. Niestety, tego typu rozwiązania wymagają znacznej przepustowości oraz mocy obliczeniowej. Projekt wychodzi
naprzeciw tego typu zapotrzebowaniom, dzięki założeniu modułowości
pojawia się możliwość stworzenia większej powierzchni efektowej. Tym
właśnie są modułowe wyświetlacze wielkoformatowe (rys. 1.).

Rys. 3. Dwa moduły wyświetlaczy ze sterownikami z projektu wykorzystane
w realizacji

Rys. 1. Wielkoformatowe wyświetlacze LED obsługiwane przez sterownik

Praca zawiera opis kompleksowej budowy sterownika modułu wielkoformatowego wyświetlacza zbudowanego przy użyciu cyfrowych
diod LED (rys. 2.). Motywatorem i inspiracją do realizacji tego projektu
była obserwacja wzrastającego zainteresowania i zapotrzebowania na
wielkoformatowe wyświetlacze LED w branży eventowej, prywatne
zainteresowania związane z elektroniką, techniką mikroprocesorową
i programowaniem oraz zapotrzebowania zawodowe (rys. 3.). Pod rozwagę wzięto również względy ekonomiczne, które są integralną częścią
rozwiązania i warunkiem koniecznym do realnego wdrożenia produktu.
Zawarto opisy każdego etapu prac, które zostały zaprezentowane
w sposób chronologiczny do podjętych działań. W projekcie rozważono
I uwzględniono wsparcie dla standardów i protokołów czynnie funkcjonujących w powiązanych produktach, z których najchętniej korzystają
osoby działające w szeroko pojętej branży oświetleniowej.

Do realizacji transmisji został wykorzystany wspomniany standard
DMX512, jednak w nieco unowocześnionej formule, którą opisuje standard ArtNet. Polega on na transmisji pakietów DMX512 za pośrednictwem
sieci Ethernet. Kolejnym ograniczeniem standardu DMX512, którego
pozbawiony jest protokół ArtNet jest liczba kanałów (w przypadku
DMX512 jest to zaledwie 512 kanałów przyjmujących wartości jasności
w zakresie 0–255, co daje możliwość sterowania zaledwie 170 diodami
RGB). Wykorzystany protokół pozwala zwielokrotnić tę liczbę dzięki użyciu
dodatkowych danych adresujących. Według założeń, każdy moduł obsługiwany przez sterownik może wysterować 300 diod RGB, co przekłada się
na użycie 2 obszarów adresowych po 512 kanałów każdy.
Transmisja może być realizowana zarówno za pomocą sieci Ethernet,
co jest wymogiem w przypadku zastosowań profesjonalnych, jak i za
pomocą sieci bezprzewodowej WLAN. Jest to funkcjonalność, która
z pewnością zadowoli mniejsze podmioty. Plany przewidują dalszy
rozwój przedsięwzięcia i wprowadzanie obsługi kolejnych protokołów
oraz funkcji.

Rys. 4. Wizualizacja projektu obwodu drukowanego dedykowanego
programatora

Rys. 2. Płytka PCB gotowego urządzenia
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Praca inżynierska zawiera zarówno informacje związane z zagadnieniami teoretycznymi, jak i praktyczne rozwiązania. Opisane w niej
działania są pełnym procesem projektu, produkcji i uruchomienia
funkcjonalnego urządzenia (rys. 4.). Omawiany sterownik jest częścią
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większego projektu, który ewoluuje od kilku lat i jest efektem działalności studenckiej, która ma na celu stworzenie kompletnego ekosystemu
i szerokiej gamy urządzeń.
Poza funkcjonalnością i stabilnością pracy oraz niezawodnością,
która jest niezbędna w przypadku produktów tego typu, domeną jest
standaryzowanie urządzeń i zapewnienie pełnej kompatybilności z produktami w ekosystemie i maksymalnej zgodności z innymi produktami
pracującymi w poszczególnych standardach. Dotyczy to zarówno sposobów połączeń, jak i oprogramowania (rys. 5.). Założeniem jest zwolnienie
użytkownika z konieczności zagłębiania się w szczegóły techniczne
i zapewnienie pełnej intuicyjności podczas podłączania i użytkowania
urządzeń oraz ograniczenie konfiguracji do niezbędnego minimum. Tylko
tak bezkompromisowe rozwiązanie pozwala na właściwe skupienie się
na działalności artystycznej.

Rys. 5. Autorska strona konfiguracyjna sterownika.

Skalowalny system monitorowania
parametrów środowiskowych
Stanisław Puławski
Celem mojej pracy inżynierskiej
było zaprojektowanie, stworzenie
i wdrożenie kompletnego systemu
informatycznego pozwalającego na
monitorowanie parametrów środowiskowych.
Bazując na doświadczeniu zdobytym przy projektach realizowanych
w Kole Naukowym SKaNeR oraz .NET
PŁ, postanowiłem stworzyć projekt, który mógłby pomóc interaktywnie
zwizualizować przykład architektury rozwiązania z dziedziny Internet of
Things oraz Cloud Computing.
W związku z przyjętymi założeniami, projekt zrealizowano przy użyciu
technologii LoRaWAN, dzięki czemu możliwe było stworzenie wysoce
energooszczędnych czujników mogących komunikować się na odległość
kilku kilometrów. Budowę czujników oparto na modułach ewaluacyjnych
serii Arduino MKR oraz płytkach iot-tul-node-v2 przygotowanych specjalnie na potrzeby tego projektu.

składającego się z trzech, skonteneryzowanych przy pomocy Dockera
aplikacji:
1. Sms-app – aplikacja (napisana w języku Python) komunikująca
się z serwerem TTN przy pomocy MQTT;
2. Sms-influxdb – baza danych typu TSDB (time-series database)
przechowująca rekordy;
3. Sms-grafana – wstępnie skonfigurowana instancja aplikacji Grafana służąca do prezentowania danych.
Dzięki konteneryzacji i modułowej budowie, serwer aplikacyjny
jest wysoce skalowalny i gotowy do użycia bez potrzeby dodatkowej
konfiguracji. Komunikacja między kontenerami zachodzi wewnątrz wirtualnej sieci, dzięki czemu dane są dodatkowo chronione, a baza danych
zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem. Rozwiązanie przygotowane na potrzeby projektu zostało wdrożone w chmurze publicznej
Microsoft Azure, lecz konfiguracja została zaprojektowana tak, by można
było uruchomić całą solucję lokalnie, nawet na urządzeniu o mocy równej
mikrokomputerowi Raspberry Pi 3.
Na potrzeby projektu przygotowano specjalną platformę testową
(workbench) w postaci przenośnej skrzynki, której celem jest prezentacja
przepływu danych przez cały system informatyczny: od czujników, przez
bramki dostępowe TTN, serwery LoRaWAN, serwer aplikacyjny, aż po
mikrokomputer z monitorem będące modelem „situation room”, czyli
komputerem klienta służącego do nadzorowania procesu i odczytu danych z czujników. Workbench zawierał czujniki temperatury, wilgotności
oraz natężenia światła, które służyły jako przykładowe źródła danych.

Bramki dostępowe LoRaWAN odbierają dane z czujników i przekazują
je do chmury TheThingsNetwork (TTN), która przekierowuje komunikaty
do aplikacji uczestniczących w dalszym przetwarzaniu informacji. Dane
pochodzące z TTN są przetwarzane przy pomocy serwera aplikacyjnego,
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Grafana może być używana na dowolnym urządzeniu posiadającym
przeglądarkę internetową. Aplikacja ta nie tylko pozwala na prezentację
danych, ale również jest w stanie informować użytkowników o stanie systemu i odczytach z sensorów przy pomocy poczty email lub popularnych
komunikatorów, takich jak np. Discord czy Telegram.
Podsumowując, zaprojektowane i zbudowane rozwiązanie spełnia
założenia projektu i jest przystosowane do dalszego rozwoju oraz wdrożeń. Projekt może z powodzeniem monitorować parametry pomieszczeń,
nadzorować uprawy rolnicze lub maszyny przemysłowe.

Zrobotyzowany system haptyczny do
wspomagania leczenia arachnofobii
Julia Dominiak
Celem zgłoszonej magisterskiej
pracy dyplomowej było zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji ramienia
manipulatora z efektorem odzwierciedlającym ludzką dłoń. W trakcie
realizacji projektu opracowano układ
rękawicy monitorującej ruchy ręki
operatora, w celu przetworzenia ich
na ruchy manipulatora wyposażonego
w sensory dotyku (rys. 1.). Sterowanie
opiera się na podstawie sygnałów
czujników ugięcia oraz żyroskopu umieszczonych na dłoni oraz łokciu.
Kluczowym elementem pracy dyplomowej jest zapewnienie haptycznej
informacji zwrotnej podczas terapii leczenia arachnofobii.

Rys. 1. Schemat przybliżający działanie systemu (opracowanie własne)

Elementy konstrukcji zaprojektowano i wydrukowano w technologii 3D, przy zastosowaniu specjalistycznych materiałów zapewniających elastyczność modelu (rys. 2.). Ruch układu odbywa się w oparciu
o serwomechanizmy. Komunikacja pomiędzy systemem pomiarowym
a wykonawczym odbywa się poprzez bezprzewodowy interfejs Wi-Fi.
Całość manipulatora jest kontrolowana przy zastosowaniu dwóch typów
modułów - ESP8266 oraz ESP32, natomiast program napisano w dedykowanym środowisku Arduino IDE.
Pierwszym etapem było zaprojektowanie połączeń między poszczególnymi mikrokontrolerami a różnego typu czujnikami, sterownikami serwomechanizmów wraz z samymi silnikami oraz koniecznym zasilaniem.
Po opracowaniu architektury systemu konieczne było zapoznanie się

40

Rys. 2. Postać w pełni zmontowanego manipulatora (opracowanie własne)

z możliwościami poszczególnych sensorów, w celu uzyskania największej
dokładności badających zarówno ruch operatora (czujniki ugięcia oraz
żyroskop), jak i wykrywających kontakt manipulatora z obiektem fobii.
Pomiary czujników ugięć oraz żyroskopu przeprowadzono na dedykowanych tunelach i sześcianach kalibracyjnych, w wyniku których opracowano procedury ich regularnego strojenia. Czujniki dotyku można było
zastosować w pracy dzięki użyciu przewodzącego filamentu 3D. Badanie
zakresów odczytu przeprowadzono podczas wywierania ramieniem
nacisku o różnej wartości na model pająka.
W drugim etapie pracy, po dokonaniu wyboru konkretnych modeli
serwomechanizmów oraz opracowaniu algorytmów, a na ich podstawie
programów koordynujących pracę urządzenia, zaprojektowano elementy
konstrukcji wydrukowane w technologii 3D (rys. 3.). Opracowane części,
oprócz uwzględnienia standardowych typów materiału, wymagały
również wyboru i zastosowania specjalistycznych materiałów charakteryzujących się przewodnictwem lub elastycznością.
Podsumowanie i ocena rezultatów oceniono na podstawie dwóch
testów – weryfikacji dokładności każdego złącza i elementów mobilnych
efektora oraz sprawdzeniu opóźnień występujących w systemie z powodu
zastosowania komunikacji bezprzewodowej. Na rys. 4. przedstawiono
test dokładności jednego ze złącz. Jest to charakterystyka ruchu serwomechanizmu w odpowiedzi na wykonany przez operatora gest. Jak
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zapewnia wysoki poziom immersji osoby biorącej udział w terapii leczenia i zmniejszenia skutków arachnofobii. Płynność ruchów oraz czas
załączenia odpowiedzi haptycznej odpowiednio zminimalizowano,
co potwierdziły testy ilościowe (rys. 5.) oraz badania użytkowników.
Zarówno w przypadku złącz, jak i wibracji opóźnienia nie przekraczały
0,055 sekundy.

Rys. 3. Poglądowe obrazowanie statyczne manipulatora w programie Autodesk
Fusion 360 (opracowanie własne)

można zauważyć, układ osiąga zamierzony cel tak samo, jak pozostałe
zastosowane czujniki.
Rys. 5. Uśredniony czas opóźnień sygnału zarejestrowanego przez sensory
dla poszczególnych złącz i mobilnych elementów efektora z oznaczonym
odchyleniem standardowym (opracowanie własne)

Rys. 4. Test pierwszy – zgięcie łokcia (opracowanie własne)

Jednym z najważniejszych aspektów pracy była realizacja systemu
w taki sposób, aby przy bezprzewodowej komunikacji uzyskać jak najmniejsze opóźnienia reakcji. Bezpośrednie i natychmiastowe odczuwanie
kontaktu ramienia robota z obiektem fobii przez opuszki palców pacjenta

W wyniku optymalizacji algorytmu uzyskano opóźnienia pomijalne
w odniesieniu do ludzkiego progu percepcji. Doświadczenia w użytkowaniu wykazują, że takie niewielkie opóźnienia odpowiedzi haptycznej
są pozytywnym elementem, poszerzającym odczuwanie i modelowanie
wrażeń dotykowych. Podczas działania manipulatora występująca różnica
czasowa umożliwia lepsze przewidywanie trajektorii poszczególnych złącz.
Podsumowując, w ramach pracy magisterskiej został zrealizowany
prototyp manipulatora wraz z systemem sterowniczo-haptycznym, pozwalającym na odwzorowanie ruchów operatora. Jak pokazały testy, techniczne aspekty autorskiej konstrukcji, składającej się z ogólnodostępnych
elementów, spełniają postawione w pracy cele. Naukowa analiza wyników
odczuwania sensoryki ręki robota potwierdza spełnienie wymogów
interakcji człowiek-maszyna i umożliwia podjęcie działań zmierzających
do przeprowadzenia testów na osobach dotkniętych arachnofobią.

Bezprzewodowa komunikacja
w standardzie DMX512
z wykorzystaniem sieci WiFi typu mesh
Adam Perlik
DMX512 to powszechnie stosowany protokół komunikacyjny, używany
głównie, ale nie tylko, do sterowania
urządzeniami szeroko rozumianego
oświetlenia estradowego, scenicznego, architektonicznego oraz różnych,

zwykle niestandardowych efektów wizualnych. Rezultaty działania
systemów oświetleniowych sterowanych z wykorzystaniem DMX512
można dostrzec podczas realizacji sztuk teatralnych, imprez tanecznych,
sportowych i plenerowych, koncertów, a także wielu różnych wydarzeń
kulturowych i pokazów.
Wykonując dekorację światłem lokali, sal bankietowych lub innych
obiektów użytkowych, zwykle, ze względu na bezpieczeństwo dużej liczby obecnych osób i tymczasowy, mobilny charakter instalacji
oświetleniowej, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie transmisji
bezprzewodowej do przesłania sygnałów sterujących zainstalowanym
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oświetleniem. Niejednokrotnie niezabezpieczone, ułożone w nieprzeznaczonych do tego miejscach przewody mogą być przyczyną potknięcia
i wypadku osób przebywających na terenie obiektu. Często istnieją także
sytuacje, w których nie ma żadnej możliwości ułożenia przewodów sieci
DMX512 w obiekcie, w którym instalowane jest oświetlenie, wówczas
jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z łącza bezprzewodowego.
Problemem tego typu łącz bezprzewodowych jest ograniczony zasięg
nadajnika. Jest to szczególnie uciążliwy problem w przypadku dużych
obiektów, gdzie istnieje potrzeba podświetlenia fizycznie znajdujących
się w obiekcie okien, balustrad, filarów i innych elementów architektonicznych rozmieszczonych równomiernie wewnątrz budynku. Opisana
sytuacja została przestawiona na rysunku 1.

Rys. 2.

podłączony do urządzenia oświetleniowego. Sprawdzone zostało jego
działanie, a także sprawdzona wydajność.

Rys. 3.
Rys. 1.

W odpowiedzi na powyżej opisany problem, zrodził się pomysł zbudowania sieci bezprzewodowej, w topologii kratowej, wykorzystującej
popularne i szeroko dostępne, relatywnie tanie moduły komunikacyjne
ESP8266, działające w standardzie Wi-Fi umożliwiającej przesyłanie
sygnału sterującego. Kluczowa idea działania projektowanego systemu
polega w głównej mierze na tym, aby sygnał trafiał do najbardziej oddalonych od sterownika odbiorników, znajdujących się poza zasięgiem
głównego nadajnika dzięki zastosowaniu retransmisji sygnału poprzez
poszczególne węzły sieci. Każde urządzenie staje się więc jednocześnie
zarówno nadajnikiem, jak i odbiornikiem sygnału Wi-Fi. Koncepcja ta
zakłada również wyeliminowanie wszystkich połączeń przewodowych
występujących w sieci oraz łatwą konfigurację całości. Koncepcja została
przedstawiona na rysunku 2.
Podczas realizacji projektu sprawdzono ogólne możliwości wydajności modułu, w szczególności zbadano, czy jego parametry pozwolą
na przetwarzanie pakietów danych w wystarczającym do poprawnego
działania czasie oraz na wysterowanie urządzeniem oświetleniowym.
Układ przedstawiony na schemacie zamieszczonym na rysunku 3. został
w tym celu zmontowany, zaprogramowany i uruchomiony, następnie
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Eksperymenty sprawdzające wydajność transmisji zostały wykonane w sieci zbudowanej z dziesięciu węzłów, modułów ESP, gdzie jeden
z nich pełnił rolę nadajnika, a pozostałe rolę odbiorników. Sprawdzono
maksymalne średnie prędkości wysyłania wiadomości o konkretnych
długościach przez nadajnik oraz zdolności ich odbierania przez odbiornik.
Zastosowany protokół transmisji bezprzewodowej pozwala na wysyłanie
przez nadajnik w jedynym czasie danych do tylko jednego odbiornika oraz
o ograniczonej długości, co spowodowało konieczność zaprojektowania
dedykowanych algorytmów dla budowanej sieci mesh.
Wyniki pomiarów zasugerowały fizyczną możliwość transferu tylko
części pakietu DMX, aby zachować prawidłowe działanie w czasie rzeczywistym, bez znacznych opóźnień. Moduły następnie przetestowano
w otwartej przestrzeni pod kątem ich zdolności do autonomicznego
budowania topologii mesh oraz do retransmisji.
Sprawdzono też odporność na zakłócenia występujące w tym samym
paśmie częstotliwości. Przykładową, utworzoną automatycznie topologię przedstawiono na rysunku 4., gdzie udało się uzyskać maksymalną
ilość trzech retransmisji na względnie dużych odległościach pomiędzy
węzłami sieci.
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Zaprojektowany system, ze względu na ograniczenia wydajności wykorzystanego sprzętu Wi-Fi, wydaje się spełniać postawione wymagania
projektowe tylko częściowo. Nie jest najatrakcyjniejszym rozwiązaniem,
co nie dyskwalifikuje zamysłu jako całości, ale wymaga jednak dopracowania w taki sposób, aby można było spełnić wszystkie wymagania
techniczne i umożliwić transmisję przynajmniej całego wszechświata
DMX. Ze względu na narzucone, ograniczone prywatne fundusze na
cel budowy i przetestowania zamysłu sieci mesh w takim zastosowaniu,
przetestowanych zostało jedynie 10 węzłów. Należałoby sprawdzić,
jak sieć zachowa się w przypadku pełnej liczby możliwych 20 węzłów
połączonych w sieć. Należy natomiast zauważyć, że istnieje techniczna
możliwość realizacji tego typu systemu.
Rys. 4.

Requirement analysis and modeling
of the solar – powered electric car
lithium – ion battery pack
Jakub Felcenloben

Bridgestone World Solar Challenge
to konkurs kierowany do studentów,
którego głównym celem jest skłonienie zespołów do zaprojektowania
i zbudowania elektrycznych samochodów osobowych zasilanych energią
słoneczną, które powinny wykazać
swoją użyteczność na 3000 kilometrowej trasie biegnącej przez Australię.
Lodz Solar Team to zespół założony na Politechnice Łódzkiej, który posiada
doświadczenie w projektowaniu i budowaniu samochodów solarnych.
Najnowszym wyzwaniem jest projekt i wykonanie pakietu baterii dla
Eagle Two – drugiego polskiego samochodu solarnego.
Celem pracy jest przedstawienie obecnego stanu technologii w dziedzinie baterii elektrochemicznych stosowanych w samochodach elektrycznych, określenie wymagań, jakie musi spełniać projekt, prezentacja
projektu oraz przedstawienie metod weryfikacji spełniania wymagań
dotyczących pojemności pakietu.
Kiedy Lodz Solar Team stanął przed zadaniem zmodernizowania
Eagle Two, zespół zmierzył się z problemem nowych zasad konkursu
w Australii. Zasady BWSC 2019 zostały znacznie zaostrzone względem
przeszłych edycji. Od zespołów wymaga się, aby skontruowały pojazdy,
które są w stanie przejechać trasę o długości 3000 km, podzieloną na trzy
odcinki, z punktami ładowania między każdym odcinkiem. Najdłuższy
odcinek, jaki należy przejechać na jednym ładowaniu wynosi 1200 km
(trzykrotnie więcej niż w 2017 r.). Dodatkowo, średnia prędkość wyma-

gana od samochodów solarnych wynosi ok. 80 km/h (w porównaniu do
65 km/h w 2017 r.). To spowodowało znaczący wzrost mocy oporów aerodynamicznych. Wymagana pojemność baterii pokładowej wzrosła zatem
kilkukrotnie, przez co projekt oraz wykonanie tej baterii było największym
wyzwaniem przy konstrukcji trzeciej iteracji Eagle Two.

Rys. 1. Trzecia iteracja Eagle Two

Pierwszym krokiem było sporządzenie listy podstawowych wymagań, jakie bateria miała spełniać. Najbardziej podstawowe wymagania
były zdeterminowane przez urządzenia pokładowe i konstrukcję Eagle
Two. Bateria musiała charakteryzować się zakresem napięć wyjściowych
między 110 a 120 V, być w stanie dostarczyć przynajmniej 12 kW mocy
ciągłej, spełniać szereg reguł bezpieczeństwa postawionych przez organizatorów BWSC 2019 oraz spełniać wymogi wytrzymałości na przeciążenia
mechaniczne. Jednakże, najważniejszym wymogiem projektowym, jaki
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należało postawić, była pojemność elektryczna, zdeterminowana przez
styl jazdy, właściwości pojazdu oraz trasy konkursu BWSC 2019.
Lodz Solar Team ma doświadczenie z symulowaniem zachowania
samochodu solarnego na trasie konkursu w Australii i posiada wymagane zestawy danych. W celu ustalenia wymaganej pojemności baterii,
wykorzystałem zaawansowaną symulację przygotowaną przez Szymona
Madziarę, członka Lodz Solar Team, która została dostosowana do obliczenia średniego zużycia Eagle Two przy założonej prędkości średniej na
najbardziej wymagającym odcinku trasy o długości 1200 km i największym średnim wzniesieniu. Symulacja bierze pod uwagę parametry takie
jak: sprawność układu napędowego, charakterystykę aerodynamiczną
karoserii, wzniesienie na trasie wyścigu (dane z map satelitarnych), a także
wpływ pogody na energię uzyskiwaną z instalacji solarnej na dachu oraz
wpływ wiatru na opory aerodynamiczne.

można było przeprowadzić symulację rozładowania znanym profilem
prądowym (rys. 4.) uzyskanym przez zespół w 2017 roku, który został
dostosowany do zwiększonego poboru mocy na podstawie testów
drogowych na lotnisku Lublinek w Łodzi. Model uwzględnia rezystację
wewnętrzną ogniw, wpływ temperatury na parametry ogniw oraz krzywą
zależności napięcia na ogniwie od procentowego stanu naładowania
(SoC – State of Charge).
Wyniki symulacji rozładowania widoczne są na rys. 5. Górny wykres
przedstawia profil prądu rozładowania, środkowy przedstawia napięcie
baterii, a dolny – procentowy stan naładowania baterii.

Rys. 5. Wyniki symulacji rozładowania baterii

Rys. 2. Schemat symulacji zużycia energii

Do symylacji zostały wprowadzone parametry pojazdu biorąc pod
uwagę zwiększoną masę i niekorzystne warunki pogodowe (duże zachmurzenie). Symulacja dowiodła, że przy średniej prędkości 78 km/h
średni pobór mocy z baterii wyniesie 4,46 kW, zatem wymagana pojemność baterii wynosi między 56 kWh a 59 kWh przy założeniu nieco
odmiennej prędkości średniej w zależności od warunków. Dodatkowo,
zakładając 10% marginesu bezpieczeństwa, pojemność baterii powinna
wynosić między 62 kWh a 65 kWh.
W celu potwierdzenia poprawności wyniku przygotowałem matematyczny model baterii w programie Simscape (rys. 3.), na którym

Po symulacji widać, że energia pozostała w baterii wynosi ok. 10%,
zatem policzona pojemność jest adekwatna do zastosowania.
Po wykonanych symulacjach i analizie stanu technologii zaprojektowano baterię litowo-jonową opartą na ogniwach LG INR18650MJ1
w konfiguracji 32S160P (5120 ogniw w sumie) złożoną z 16 modułów
(rys. 6.), montowaną pod podłogą Eagle Two. Bateria ta była największą i najbardziej złożoną w historii zawodów Bridgestone World Solar
Challenge.

Rys. 6. Pojedynczy moduł baterii
Rys. 3. Schemat symulacji rozładowania baterii

Rys. 4. Profil poboru prądu z baterii na 1200-kilometrowym
odcinku trasy BWSC 2019
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Rys. 7. Złożona bateria Eagle Two wraz z urządzaniami peryferyjnymi
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STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Łódzki
90-007 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
Dom Technika, IV p., pok. 409 i 404
tel./fax 42 630 94 74, 42 632 90 39
e-mail: sep@seplodz.pl
www.seplodz.pl

 Egzaminy kwalifikacyjne dla osób na
stanowiskach EKSPLOATACJI
i DOZORU w zakresach:
elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym
 Kursy przygotowujące do egzaminów
kwalifikacyjnych (wszystkie grupy)
 Kursy pomiarowe (zajęcia teoretyczne
i praktyczne)
 NOWOŚĆ! Kurs dla instalatorów systemów
fotowoltaicznych uprawniający do
ubiegania się o TYTUŁ CERTYFIKOWANEGO
INSTALATORA SYSTEMÓW
FOTOWOLTAICZNYCH
 Kursy specjalistyczne na zlecenie firm

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA OŁ SEP
oferuje bogaty zakres usług
technicznych i ekonomicznych:








 Konsultacje jednodniowe
przygotowujące do egzaminu
kwalifikacyjnego



 Ekspresowe kursy pomiarowe
w zakresie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej do 1 kV dla
STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW WEEIA PŁ



 Szkolenia BHP dla wszystkich stanowisk
 Pomiary i ocena skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej







 Prezentacje firm



 Reklamy w Biuletynie
Techniczno-Informacyjnym OŁ SEP





 Rekomendacje dla wyrobów i usług branży
elektrycznej
 Organizacja imprez naukowo-technicznych
(konferencje, seminaria)

Projekty techniczne i technologiczne
Ekspertyzy i opinie
Badania eksploatacyjne
Badania techniczne urządzeń elektrycznych,
elektronicznych i elektroenergetycznych
Ocena zagrożeń i przyczyn wypadków
powodowanych przez urządzenia elektryczne
Ocena prototypów wyrobów, maszyn
i urządzeń produkcyjnych
Ocena usprawnień, pomysłów, projektów
i wniosków racjonalizatorskich
Opracowywanie projektów przepisów
wewnętrznych bhp oraz instrukcji eksploatacji
Wykonywanie wszelkich pomiarów w zakresie
elektryki
Prowadzenie nadzorów inwestorskich
i autorskich
Wykonywanie ekspertyz o charakterze prac
naukowo-badawczych
Odbiory jakościowe
Wyceny maszyn, urządzeń oraz obiektów
energetycznych
Tłumaczenia dokumentacji technicznej
i literatury fachowej
Doradztwo i ekspertyzy ekonomiczne
Audyty energetyczne
Przygotowanie dokumentów dla przekształceń
własnościowych

OR SEP tel. 42 632 90 39, 42 630 94 74

Ceny szkoleń organizowanych przez
OŁ SEP są zwolnione z podatku VAT

Pozycja i ranga SEP jest gwarancj
najwy¿szej jakoœci, niezawodnoœci i wiarygodnoœci
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