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W dniach 22-24 października w Spale (woj. łódzkie) po 
raz drugi spotkali się uczestnicy Forum „Efektywność 
Energetyczna Napędów z Silnikami Elektrycznymi”, zor-
ganizowanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Maszyn Elektrycznych Komel w Katowicach 
przy współpracy Cantoni Motor, Polskiego Centrum 
Promocji Miedzi, Fundacji na rzecz Efektywnego Wyko-
rzystania Energii oraz Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. Patronat nad Forum objął Minister Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej. Patronat medialny objął na-
tomiast ogólnopolski miesięcznik „Czysta Energia”. 

Celem zorganizowanego Seminarium było rozpropago-
wanie idei oszczędnego i efektywnego gospodarowania 
energią oraz wskazanie możliwości technicznych i eko-
nomicznych stosowania nowoczesnych rozwiązań napę-
dowych. Spotkaniu towarzyszyło motto: „Konieczność 
dostosowania krajowej gospodarki do standardów Unii 
Europejskiej wymusza stosowanie technologii energo-
oszczędnych nie tylko przez zakłady przemysłowe, ale 
również przez producentów energii elektrycznej”.    

Tematyką Forum objęte zostały zagadnienia związane 
m.in. z efektywnością energetyczną napędów elektrycz-
nych, w tym w aspekcie rozwiązań i uregulowań Unii 
Europejskiej oraz Polski, możliwościami zastosowania w 
kraju nowoczesnych rozwiązań napędowych, gospodarką 
silnikami (remontować czy wymieniać silniki elek-
tryczne?), możliwościami technicznymi oszczędzania 
energii elektrycznej, sposobami finansowania moderniza-
cji/inwestycji (instrumenty finansowe i prawne), do-
świadczeniami praktycznymi i przykładami konkretnych 
rozwiązań. 

Obrady zainaugurował krótkim przemówieniem dyrektor 
BOBRME Komel - dr inż. Mieczysław Jakubiec, witając 
uroczyście sponsorów oraz wszystkich uczestników spo-
tkania. Program Forum obejmował cztery sesje plenarne, 
podzielone tematycznie. Ogółem w trakcie Forum zapre-
zentowano 17 referatów i komunikatów. Przedstawiona 
tematyka, często kontrowersyjna, skłaniała uczestników 
do burzliwej i dynamicznej wymiany zdań zarówno pod-
czas obrad, jak również w kuluarach. W trakcie II Forum 
kilka firm z branży maszyn, urządzeń i osprzętu elek-
trycznego, zaprezentowało swoją ofertę i dorobek, eks-
ponując szeroki wachlarz wyrobów i usług oraz pro-
mując nowinki technologiczne.  

 
Rys. 1. Tematyka sesji plenarnej skłaniała uczestników 
do dyskusji oraz dzielenia się swoimi poglądami. 

Podczas ekspozycji, zainteresowani mogli bezpośrednio 
zapoznać się z działalnością firm oraz nawiązać kontakt 
z ich przedstawicielami, stając się potencjalnymi partne-
rami do współpracy. 

 
Rys. 2. Prezentacje firm to wspaniała okazja zaprezen-
towania swojego dorobku, jak również nawiązania no-
wych kontaktów. 

W II Forum wzięło udział ponad 100 uczestników (w 
tym z Białorusi i Włoch), reprezentujących 57 firm i in-
stytucji, między innymi: 15 zakładów produkujących 
maszyny i urządzenia elektryczne, 4 firmy remontowo-
usługowe maszyn i urządzeń elektrycznych, 7 przedsta-
wicieli przemysłu energetycznego i ciepłowniczego, 1 
producent materiałów elektroizolacyjnych, 9 zakładów 
związanych z górnictwem, hutnictwem i gazownictwem, 
5 firm przemysłu chemicznego, papierniczego, rafineryj-
nego, cementowni, przedsiębiorstw wodno-
kanalizacyjnych, 8 instytutów przemysłowych i uczel-
nianych, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe i inne instytu-
cje.  

 



Drugiego dnia Forum, po zakończonych obradach 
uczestnicy udali się na wycieczkę w malownicze okolice 
Spały, zwiedzając m.in. rezerwat żubrów w Smardzewi-
cach, bunkry poniemieckie z czasów II Wojny Światowej 
w Jeleniu, XI-wieczny kościół romański w Inowłodzu, 
rezerwat „Niebieskie Źródła” oraz Skansen rzeki Pilicy 
w Tomaszowie Mazowieckim.  
Część merytoryczną Forum uzupełnił i uprzyjemnił rów-
nież występ artystyczny, entuzjastycznie oklaskiwany 
przez wszystkich uczestników. Podczas czwartkowego 
bankietu znany satyryk i artysta kabaretowy – Krzysztof 
Piasecki, rozbawił wszystkich gości, serwując najlepsze 
anegdoty i piosenki ze swojego bogatego repertuaru.  

 
Rys. 3. Bankiet uświetnia swym koncertem znany satyryk 
– Krzysztof Piasecki. 
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na XIII Semina-
rium Techniczne „Problemy Eksploatacji Maszyn i Na-
pędów Elektrycznych”, które odbędzie się w dniach 19-
22 maja 2004r w Ustroniu.  

W trakcie obrad II Forum zaprezentowano następujące  
referaty: 

• „Aktualne problemy krajowe w zakresie efektywności 
energetycznej silników” – Mieczysław Jakubiec, Ry-
szard Zapaśnik 

• „Optymalny wybór silników niskiego napięcia” – Ma-
ciej Bernatt 

• „Osiągnięcia Grupy Cantoni Motor w zakresie silników 
energooszczędnych” – Adam Korycki 

• „Nowe konstrukcje silników elektrycznych oraz ten-
dencje i kierunki rozwojowe” – Sławomir Trybulski 
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kiego napięcia” – Maciej Bernatt 

„Możliwości obniżenia energochłonno
żej mocy przez wymianę silników wysokiego napię-
cia” – Jakub Bernatt 

„Oszczędność energii
nicznym napędzie prądu przemiennego dużej mocy 
średniego napięcia” – Włodzimierz Koczara, Zbigniew 
Szulc 

„Oszcz
latorów kopalń podziemnych” – Ludwik Antal, Jan 
Zawilak 

„Energoo
tryczne we współczesnych dźwigach osobowych” – 
Ryszard Dziworski, Krzysztof Kolano 

„Samojezdne maszyny górnicze z napędem
elektrycznym. Koncepcja rozwoju na bazie doświad-
czeń DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. w Polkowi-
cach” – Piotr Kaznodziej 

„Bezszczotkowy silnik pr
wysokiej sprawności” – Zbigniew Goryca 

„Reluktancyjne silniki przełączalne jako 
dla maszyn komutatorowych” – Krzysztof Bieńkow-
ski, Jerzy Szczypior, Bogdan Bucki 

„Wpływ sprawności na koszt materiałów czy
bezszczotkowym silniku prądu stałego z magnesami 
trwałymi” – Jerzy Szczypior 

„Rozruch silnika indukcyjneg
jeniach z kompensacją mocy biernej” – Ludwik Antal, 
Jan Zawilak, Tomasz Zawilak 

„Czy silniki indukcyjne muszą być
Adam Rogalski, Krzysztof Bieńkowski 

„Badanie sterowanego częstotliwościow
bomechanizmu w przypadku stabilizacji ciśnienia” – 
Bronisław Firago, Leszek Pawlaczyk 

„Uzasadnienie modernizacji stanowisk
izolację elementarnych przewodów stojanów maszyn 
WN” – Henryk Borecki 

 

 

 

  


