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IMPREZY NAUKOWE 

XXIV Seminarium Naukowo-Techniczne KOMEL  „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”
 

 
W dniach 27-29.05.2015 r. w Rytrze po raz 24-ty spotkali się uczestnicy Semina

rium Naukowo-Tech-

nicznego „Pro
blemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elek

trycz
nych”

, organizowanego przez Instytut Na-pędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Ka
towic. Patronat nad Seminarium obj ął Komi

tet Elektro-

techniki PAN. Na Seminarium omówiono tematy dotyczące maszyn i napędów elektrycznych, głównie : 
- projektowanie i nowe serie maszyn elektrycznych, 

- 
elektromobilność :proj ektowanie, eksploatacj ę poj azdów i środków transportu o napędzie elektrycznym, 

- 
silniki z magnesami trwałymi do napędu poj azdów el

ektrycznych i in-nych urządzeń transportowych, 

- energoelektroniczne układy zasilania i sterowania maszyn elektrycznych, 

- modernizacj ę silników i ich dobór do układów napę
dowych,  

- 
metody badań, diagnostykę i nowoczesną aparaturę badawczą, 

- odnawia
lne źródła energii i transport przyj azny środowisku. Otwieraj ąc Seminarium dyrektor KOMEL-

u, prof. Jakub Bernatt omówił j ego program, prezentuj ąc następnienajważniej sze osiągnięcia instytutu w ostatnim okresie.  
 

  

Inauguracja Seminarium - Dyrektor dr hab. inż .
 

Jakub Bernatt - prof. KOMEL 

Podczas sesji dialogowej zaprezentowano 50 intere-suj ący chzagadnień
 

W ramach Seminarium odbyło się 5 sesj i plenarnych i sesja dialogowa.  

Zaprezentowano 78 referatów:28 na sesjach plenarnych, pozostałe na sesji dialogowej.  

Odrębną sesj ą była sesj a dotycząca
 
Elektromobilności, na której dominowały zagadnienia związane z proj ek-towaniem, eksploatacj ą poj azdów i środków transportu o na

pędzie elektrycznym.  Od kilku j uż lat, podobnie i tym razem Seminari
um towarzyszyła wystawa poj azdów z napędem elektrycznym. Wjej trakcie ochotnicy mieli okazj ę przetestować możliwości elektrycznych "miej skich" samochodów osobo-wych, j ak również poj azdów terenowych, sportowych, a nawet elektrycznych j ednośladów, w tym lataj ących.Dużym zainteresowaniem cieszył się poj azd Chatenet, produkowany z myślą o starszych nastolatkach, gdzie 

aby za
siąść za j ego kierownicą wystarczy ukończyć 14 lat.  
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  Gościem honorowym wys tawy poj azdów elektrycznych by łPremier WaldemarPawlak 

 Gościem honorowym Seminarium był Premier Waldemar Pawlak, który przyleciał do Rytra na zaprosze-

nie dyrektora KOMEL-
u, specj alnie na wystawę poj azdów elektrycznych. Podczas wizyty Premier zapoznałsię z całą flotą prezentowanych poj azdów, a większość z nich osobiście przetestował. 

Referaty prezentowane na Seminarium wydane zostały w wydawnictwie "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Pro-blemowe", będącym na liście MNiSW z liczbą 5 punktów. 
 

  Prof . T. Glinkap rz eds tawiłg łównezałożeniaEkspe
r-

tyzy "Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika" 
Prezentacje na stoiskach reklamowych 

 

Na Seminarium 18 firm za
prezentowało nowe technologie, wyroby i usługi, zarówno w formie komunika-tów reklamowych, j ak i na stoiskach firmowych.  

Na stoisku KOMEL-u zaprezentowano zmodyfikowany napęd elektryczny do łodzi. W ramach paneli in-

formacyjno-promocyjnych zorganizowano 
dwie sesj e dotyczące hydro-

generatorów oraz napędów górniczych.  W Seminarium uczestniczyło ponad 200 osób z 94 firm i instytucji. Uroczystą kolacj ę uświetnił występ
znanego satyryka Tomasza Ja

chimka, w drugiej części bankietu wystąpił zespół Royal Band ze Sło
wacji. W trakcie bankietu wśród uczestników rozlosowano atrakcyj ne nagrody : 25% rabatu na zakup roweru 

elektrycznego - nagroda ufundowana przez 
firmę Zasada Rowery, a ta-kże 2 bezpłatne zaproszenia dla osoby

towarzyszącej w przyszłorocznym Semi
narium.  

Patronat medialny nad Seminarium ob
j ęły redakcj e następuj ących czasopism: Wiadomości Elektrotech-niczne, Napędy i Sterowanie, ElektroInfo, Ślą

skie Wiadomości Elektryczne, Elektrosystemy, Energetyka, 

a także wo
rtale bran

żowe : robotyka.com i energoelektronika.pl.  Na zakończenie dyrektor zaprosił uczestników na j ubileuszowe XXV Seminarium PEMINE, które odbędziesię w dniach 18
¸20.05.2016 roku.  Opracował: mgr Mariusz Czechowicz 
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LI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2015
 

21 – 24 czerwca 2015, Chmielno - 
Gdańsk 

W dniach 21-
24 czerwca 2015 w Gdańsku i Chmielnie na Kaszubach odbyło się LI Międzyna-

rodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, nad którym patronat sprawowali : Komitet Ele
k-trotechniki Polskiej Akademii Nauk, Rektor Politechniki Gdańskiej , Dziekan Wydziału Ele
k-trotechniki i Automatyki PG, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (Oddział Gdański) i Wój t Gminy Chmielno. Organ i-zatorami Sympozj um byli :Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i A
u-tomatyki Politechniki Gdańskiej i Instytut Kaszubski w Gdańsku

 Sympozj um było kolej nym
 
spotkaniem naukowców z kraj owych oraz zagranicznych ośrodków naukowych iprzemysłowych, zajmuj ących się szeroko rozumianą tematyką maszyn elektrycznych. Celem Sympozj um byłoumożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacj i naj nowszych prac dotyczących teorii, konstrukcj i, badań,sterowania, eksploatacj i i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych. Obrady obejmowały następuj ące gru-

py tematyczne: 

1. Teoria, modelowanie i symulacja. 

2. Projektowanie i optymalizacja. 

3. Materiały i wy twarzanie.
 

4. Pomiary, diagnostyka i monitoring. 

5. Maszyny specjalne. 

6. Maszyny piezoelektryczne. 

7. 
Transf ormatory i dławiki.

 

8. Zjawiska termiczne i wibroakustyczne. 

9. Maszyny elektry czne wsys temach napędowych.
 

10. Maszyny i napędy elektry czne wpoj azdach.
 

11. Maszyny elektryczne w autonomicznych systemach generacji energii elektrycznej. Opiekę merytoryczną nad Sympozj um sprawował Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof.  Kazimierza Zakrzewskiego, Honorowego Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN, a j ednocześnie
przewodniczącego Sekcj i Maszyn Elektrycznych i Transformatorów KE PAN. W skład Komitetu Naukowegowchodziło 51 osób –

 
członków Sekcj i Maszyn Elektrycznych i Transformatorów KE PAN, przedstawicieli

krajowych uczelni i instytutów badawczych, m. in., Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Górniczo-

Hutniczej , Instytutu KOMEL, Instytutu Elektrotechniki, Instytutu Energetyki, Politechniki Częstochowskiej ,Politechniki Gdańskiej , Politechniki Krakowskiej , Politechniki Lubelskiej , Politechniki Łódzkiej , PolitechnikiOpolskiej , Politechniki Poznańskiej , Politechniki Rzeszowskiej , Politechniki Śląskiej , Politechniki
 Świętokrzyskiej , Politechniki Warszawskiej , Politechniki Wrocławskiej , Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego. Pracami Komitetu organizacyj nego kierowali : dr hab. inż. Andrzej Wilk oraz dr hab. inż. Mieczysław
Ronkowski, prof. nadzw. PG. W dniu rozpoczęcia Sympozj um odbyła się msza św. w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
parafii Chmielno (http://parafiachmielno.pl). Proboszcz parafii - ks dr Tomasz Rakowski (muzykolog) cele-

brował mszę św. w intencj i zmarłych profesorów: Eugeniusza Koziej a, Jana Ruska, Władysława Latka  Władysława Paszka, Andrzej a Kordeckiego, Michała Jabłońskiego, Stefana Roszczyka, Zbigniewa  

Muszal
skiego, Stanisław Kaniewskiego, Janusza Pasierba i Józefa Tis

chnera.  Uroczyste otwarcie Sympozj um odbyło się 22 czerwca w ośrodku „Wichrowe Wzgórze“
(http://wichrowe.info

). W trakcie uroczystego otwarcia wystąpili :
 

· prof. Kazimierz Zakrzewski 
–

 Przewodniczący Komitetu Naukowego
SME 2015, 

· prof. Kazimierz Jakubiuk 
–

 Prorektor d/s Rozwoj u i Jakości Politechniki Gdańskiej ,
 

· 
prof. Leon Swędrowski –

 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG,

 

· 

dr inż. Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
· 

dr hab. inż. Andrzej Wilk – Przewodniczący Komitetu Organizacyj nego SME 2015. 
Podczas ceremonii otwarcia SME 2015 Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich –

 
dr inż. Piotr  

Szym
czak wręczył medale pamiątkowe nadane przez Zarząd Główny SEP :

 

prof. Kazimierzowi Zakrzewskiemu 
–

 medal im. Romana Dz
ieślewskiego,

 

prof. Tadeuszowi Glince – medal im. Jana Obrąpalskiego,
 prof. Zdzisławowi Życkiemu – medal im. Stanisława Fryzego,

 prof. Mieczysławowi Ronkowskiemu –
 
medal im. Michała Doliwo

-Dobrowolskiego. 
 Prorektor d/s Rozwoj u i Jakości Politechniki Gdańskiej – prof. Kazimierz Jakubiuk wręczył prof.  Mieczysławowi Ronkowskiemu, z okazj i j ubileuszu – 70 urodzin, list gratulacyjny od Rektora Politechniki 
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Gdańskiej –
 
prof. Henryka Krawczyka oraz pamiątkowy medal Politechniki Gdańskiej .  

W Sy
mpozj um wzięły udział 82 osoby z następuj ących ośrodków akademickich, badawczych i przemy-słowych (kraj owych i zagranicznych) :

 Akademia Morska w Gdyni, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut KOMEL, Instytut Elektrotechniki, In-

stytut Energetyki, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, PolitechnikaLubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska,  Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politech-nika Wrocławska, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, ALSTOM Power Sp. z o.o. Wrocław, Getriebebau NORD (Niemcy), SuperGrid
Institute SAS (Francja), Technic

al University of Košice (Słowacj a), TU Dortmund University (Niemcy).  Nadesłane referaty recenzował Komitet Naukowy Sympozj um. Referaty zakwalifikowane na Sympozjumzostały opublikowane w czasopiśmie Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe 3/2015 (107) i 4/2015 (108).  Program Sympozj um zawierał : 1 sesj ę plenarną ogólną, 8 sesj i plenarnych równoległych, 1 sesj ę plakato-wą oraz 1sesj ę okolicznościową.  W trakcie Sympozj um przedstawiono łącznie 38 referatów na sesj ach plenarnych oraz 27 referatów na s
e-

sji plakatowej. Podczas sesj i plenarnej ogólnej , której przewodniczyli prof. Kazimierz Zakrzewski i prof. Andrzej  

Demenko wygłoszono następuj ące referaty :  

· 

G. Kamiński : Wspomnienie o Św.PamięciProf esorz eEugeniuszuKoz iej u – Profesor Eugeniusz Koziej - 

naukow
iec, dydaktyk, społecznik;

 

· P. Dworakowski: SIC power electronics and medium frequency transformers in high voltage and high 

power converters;  

· Cezary Obracht-Prondzyński : Społecznoś ć kaszubs ka - tożsamość, kultura i aktywnośćpubliczna; 

· J. Nieznański : Jubileusz 70-
lecia urodz inprof .Mieczys ławaRonkowskiego.

 Wygłoszony ze swadą referat prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego, Prezesa Instytutu Kaszubskiego,spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencj i. Po pierwszej ogólnej sesj i plenarnej , d
alsze obrady Sympozjum kontynuowano w ramach sesji plenarnych równoległych 2

A i 2B. 

Sesji plenarnej 2A przewodniczyli prof. T. Glinka i prof. M. Pasko – wygłoszono 3 referaty. 
Sesji plenarnej 2B przewodniczyli prof. Teresa Orłowska-Kowalska i prof. K. Kluszczyński – wygłoszono 3
referaty. Następnie odbyła się sesj a plakatowa, której przewodniczyli : dr hab. P. Idziak, dr hab. inż. B. Kulesz, prof.
M. Ronkowski, prof. J. Zawilak 

–
 
prezentowano 27 referatów.  W wyniku konkursu, zostały wyróżnione następuj ące referaty przedstawiane podczas sesji plakatowej:  

· P. Gnaciński, M. Pepliński, D. Hallman : Obciąż enia ciep lnes ilnika indukcyj nego w warunkach jedno-cz esnego wys tępowaniasubharmonicznych i odchy lenia nap ięcia. 

· R. Ryndzionek, M.Michna, M. Ronkowski, J.-F. Rouchon: Wybrane wyniki badańprototypu wielok
o-mórkowegos ilnikap iezoelektrycznego. 

· J. Zawilak, T. Zawilak: Wp ływ warunkówzas ilania naparametry eksp loatacyj nes ilnikaLSPMSM.
 Autorom wyróżnionych w sesj i plakatowej prezentacj i wręczono listy gratulacyj ne podpisane przez: prof.  

Kazimierza Zakrzewskiego, prof. Andrzej a Demenkę i prof. Tadeusza Glinkę.  Po sesj i plakatowej kontynuowano obrady w sesj ach plenarnych równoległych 3A i 3B. 

Sesji plenarnej 3A 
przewodniczyli dr hab. inż. A. Warzecha i prof. Z. Życki –

 wygłoszono 5 referatów. 
Sesji plenarnej 3B 

przewodniczyli prof. A. Bytnar i prof. G. Kamiński –
 wygłoszono 5 referatów. Następnie w ramach sesj i okolicznościowej referat wygłosił prof. Z. Życki : Pokłos ie p ięćdz ies iątego sympo-

zjum maszyn elektrycznych. Ko
lej na część sesj i okolicznościowej poświęcona była j ubileuszowi 70

-lecia uro-dzin prof. Mieczysława Ronkowskiego. Okolicznościową laudacj ę wygłosił prof. K. Kluszczyński.  W kolej nym dniu Sympozj um przed południem obyły się : 
Sesja plenarna 4A, której przewodniczyli prof. L. Nowak i prof. W. Przyborowski – wygłoszono 5 referatów. 
Sesja plenarna 4B, której przewodniczyli prof. R. Nadolski i prof. A. Kapłon –

 wygłoszono 5 referatów. 
Sesja plenarna 5A, której przewodniczyli prof. M. Łukaniszyn i prof. R. Pałka –

 wygłoszono 5 referatów. 
Sesja plenarna 5B, której przewodniczyli prof. P. Drozdowski i prof. B. Tomczuk –

 wygłoszono 5 referatów. Po południu uczestnicy Sympozj um udali się do Politechniki Gdańskiej celem zapoznania się z Laborato-

rium LINTE^2 (http://eia.pg.gda.pl/linte/). Kierownik proj ektu dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. PG przed-stawił prezentacj ę poświęconą idei oraz możliwościom i przyszłym zadaniom tworzonej infrastruktury bada
w-czej . Istotnym elementem prezentacj i była publiczna demonstracj a eks

perymentu badawczego przeprowadzo-

nego z wykorzystaniem instalacji laboratoryjnej LINTE^2. Eksperyment przygotowany i zaprezentowany 
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przez pracowników zespołu proj ektowego polegał na skonfigurowaniu przykładowej mikrosieci
 

elektroenergetycznej oraz sterowaniu wartościami mocy biernej i napięcia w tej mikrosieci za pomocą statyc
z-nego kompensatora mocy biernej typu STATCOM. Przebieg całości eksperymentu był nadzorowany zdalnie

z 
centrum sterowania i komunikacj i Laboratorium. Prezentacj a spotkała się z dużym zainteresowaniem uczest-ników Sympozjum. W trzecim dniu Sympozj um odbyło się otwarte zebranie Sekcj i Maszyn Elektrycznych i TransformatorówKE PAN. Zebraniu przewodniczył prof. K. Zakrzewski. W trakcie zebrania prof. A. Demenko Przewodniczący

Komitetu Elektr
otechniki PAN przedstawił prezentacj ę na temat ważnych spraw dotyczących Komitetu Ele

k-trotechniki PAN i związanego z nim środowiska naukowego. Między innymi poruszono zagadnienia publiko-wania referatów w pismach naukowych. Profesor przedstawił inicj atywę o
pracowania listy rekomendowanych podręczników również z zakresu maszyn elektrycznych. Następnie prof. Tadeusz Glinka dokonał naukowegopodsumowania SME 2015, podkreślaj ąc wysoki poziom referatów oraz duże znaczenie Sympozj um dla rozwo-

ju polskiej elektrotechniki. 
Celowym j est kontynuowanie udziału SEP w organizacj i SME i fundowanie przezStowarzyszenie nagród w konkursie na naj lepszy referat. Na zakończenie zebrania odczytano list uczestników Sympozj um skierowany do prof. Tadeusza  Śliwiń

skiego i prof. Janusza Turowskiego. 

 

  

Otwarcie Sympozjum –  prof. K. Zakrzewski do-

konuje uroczystego otwarcia SME 2015. Zas tołemprezydialnym (od lewej ) : dr hab. inż .A . Wilk, drinż .P . Szymczak, prof .A .Demenko, prof .K .Za-

krzewski, prof. K. Jakubiuk, prof. L. Swędrowski 

Otwarcie Sympozjum - prof. Kazimierz Jakubiuk czyta list gratulacyj ny od Rektora Politechniki Gdańskiej  prof. Henryka Krawczyka z okazj i j ubileuszu 70 urodzin Mieczysława  Ronkowskiego. Za stołemp rezydialnym (od lewej) :dr hab.inż. A. Wilk, dr inż. P.  Szymczak, prof. A. Demenko, prof.  K. Zakrzewski,p rof . K. Jakubiuk,p rof . L. Swędrowski,p rof .K. Kluszczyński  
  

Otwarcie Sympozjum - Prez es SEP dr inż .P iotrSzymczak wręczaprof .Kaz imierzowi
 

Zakrzewskiemu medal im.RomanaDz ieś lewskiego 

Otwarcie Sympozjum - Prez es SEP dr inż .PiotrSzymczak wręczaprof . Tadeuszowi Glince
 medal im.Jana Obrąpals kiego 

 Spotkanie zakończyło się przekazaniem insygniów konferencyj nych Kolegom z Instytutu Maszyn Ele
k-

trycznych Politechniki Warszawskiej - 
prof. G. Kamińs

kiemu i prof. W. Przyborowskiemu i zaproszeniem uczestników na następne LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych,
 
poświęcone 100 rocznicy


