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ICOLIM’2014 – ważne europejskie wydarzenie 
w energetyce

ICOLIM’2014 – an important event  
for the European power engineering

W dniach 21-23 maja 2014 r. w Budapeszcie odbyła się 
jedenasta międzynarodowa Konferencja prac pod napięciem 
(PPN) – ICOLIM. Spełniono wolę Inicjatora i Twórcy tej konferen-
cji dr. Béli Csikós’a, aby po dziesięciu cyklach konferencja znów 
gościła na ziemi węgierskiej. 

Na jego cześć ustanowiono nagrody jego imienia za najlep-
sze publikacje i zasługi dla tych konferencji i techniki PPN, które 
rozdziela Międzynarodowy Komitet PPN – LWA (Live Working 
Assiociation). 

W Budapeszcie nie zabrakło wzruszeń podczas spotkań 
i wspomnień we wspaniałej atmosferze stworzonej przez go-
spodarzy. Jak zwykle prezentowano liczne referaty ze wszyst-
kich kontynentów, pokazów było troszkę mniej niż zwykle, ale 
wystawcy dopisali (na 29, 5 było z Polski). Polacy stanowili jedną 
z najliczniejszych ekip zagranicznych (32 osoby), choć po raz 
pierwszy od wielu lat zabrakło pokazów naszych brygad.

W ICOLIM’2014 uczestniczyło około 300 osób z 29 państw: 
19 z Europy, 10 z pozostałych kontynentów: Afryka – 1, Amery-
ka – 4, Azja – 4 i Australia. Zaprezentowano 71 referatów, z tego 
10 gospodarzy.

Polska strona zaprezentowała 5 referatów. Zostały one 
życzliwie przyjęte przez uczestników konferencji; nie brakowało 
także zapytań i pochwał za podjęte tematy. Referat W. Lubickie-
go i B. Dudka (PSE Inwestycje) omawiający oprócz polskich do-
świadczeń w dziedzinie PPN, historię ICOLIM-ów został zapre-
zentowany w prestiżowej sesji rozpoczynającej Konferencję.

Rozpoczęcie konferencji poprzedziły wystąpienia oficjal-
nych gości i przedstawicieli głównych sponsorów. Pierwszy 
wystąpił József Béres, Prezes Węgierskiego Stowarzyszenia 
Elektryków, a następnie Gábor Sótonyi – Honorowy Przewod-
niczący Konferencji, reprezentant MAVIR oraz przedstawiciele 
 ELMŰ-ÉMÁSZ – H-G. Hogg, E.ON. – L. Gelencser i BMG – L.  Vajta. 

Historię pierwszego ICOLIM’92 i wspomnienie o dr Csikos’u 
wygłosił A. Kimpian
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Główni przedstawiciele Organizatora to Przewodniczący Komite-
tu Sterującego LWA – József Kiss, Komitetu Technicznego LWA 
– Zoltan Lipovits oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego 
Konferencji skupiającego 29 osób z 13 krajów – dr István Berta 
z	Budapeszteńskiego	Uniwersytetu	Technologii	i	Ekonomii.	Part-
nerami Konferencji były: IEEE, IEC i CIGRE.

Wszystkie polskie referaty w wersji angielskiej prezentuje-
my w niniejszym numerze Energetyki.

W referacie prezentowanym przez K. Kiczkajłę omówiono 
doświadczenia z montażu przewodów OPGW na czynnych li-
niach Operatora Sieci Przesyłowej oraz zaprezentowano nowy 
poligon szkoleniowy zbudowany w Olsztynie. Prace koncep-
cyjne zmierzające do montażu głowic kablowych na liniach  
110-400 kV pozostających pod napięciem omówił S. Widlas. 
Z kolei M. Włodarczyk zademonstrował najnowsze badania na 
II stopień odporności na działanie łuku elektrycznego hełmów 
elektroizolacyjnych. Interesująco, bogato – krok po kroku – tech-
nologię prac przy instalowaniu liczników inteligentnych zilustro-
wał M. Schwann. 

Wykłady poza wspólną sesją otwarcia prowadzono na 
dwóch salach jednocześnie.

Nagrodami ICOLIM’2014 wyróżniono 5 referatów:
•	 M. Á. Ramos (Argentyna): Cell sites installation on me-

dium voltage energized power lines,
•	 M. N. Oltean, I. Sevastre, D. L. Brabete, I. Rodean (Ru-

munia): Live rehabilitation of 400kV OHL Mintia – Sibiu,
•	 N. Oury, C. Muller, A. Lalisse (Francja): Mobile elevating 

working platform (MEWP) for live working on VHV sub-sta-
tions (Sub-station LW MEWP),

•	 H. Schau (Niemcy): The new ISSA guideline for the selec-
tion of personal protective equipment when exposed to the 
thermal effects of an electric fault arc,

•	 V. Lovrenčić, B. Gomišček (Słowenia): Live working as 
an example of electrical installation maintenance with the 
zero accidents philosophy.
Wyróżnione referaty dotyczyły różnorodnych zagadnień. 

M. Ramos z Argentyny opisał doświadczenia z instalacji anten 
telefonii komórkowej (stacji bazowych) na czynnych liniach 
średnich napięć w Edenor Distribution, Buenos Aires. M. Ol-
tean z Rumunii przedstawił osiągnięcia w modernizacji linii 
400 kV Mintia – Sibiu pod napięciem. N. Oury z Francji zapre-
zentował możliwości nowej mobilnej platformy (prezentowanej 

Dr Béla Csikós (1922-1994)  – inicjator i współtwórca Konferencji ICOLIM

Dr	Béla	Csikós	ukończył	Uniwersytet	Techniczny	w	Budapeszcie	w	1949	r.	jako	inżynier	me-
chanik ze specjalizacją w zakresie elektrotechniki. Karierę rozpoczął jako projektant linii przesyło-
wych i elektrowni. Od 1954 r. aż do przejścia na emeryturę w 1984 r. pracował dla OVIT (National Po-
wer Line Company Ltd.) na stanowiskach: głównego inżyniera mechanika, dyrektora technicznego 
i zastępcy głównego dyrektora technicznego. W 1967 roku rozpoczął opracowywanie specjalnych 
technologii prac pod napięciem na liniach przesyłowych wysokiego napięcia, na podstawie własne-
go doświadczenia i odpowiedzialności za stan węgierskiej sieci przesyłowej. 

Podjął się z sukcesem zaprojektowania odzieży chroniącej od wpływu pola elektromagnetycz-
nego. Podczas swoich 23 lat pracy w OVIT był twórcą pionierskich osiągnięć z zakresu PPN na Wę-
grzech - pierwsze eksperymenty na 220 kV, a następnie na 400 kV i 750 kV. On także zbudował dla 
celów szkoleniowych linię wysokiego napięcia w Göd. Opracował sprzęt, technologie i doprowadził 
do zawarcia kontraktu z Polską na dostawę i szkolenie brygad do PPN na liniach 750 kV w latach 
1987-1988, co umożliwiło rozpoczęcie eksploatacji polskiej linii w lipcu 1988 roku.

Był jedną z największych osobowości w historii węgierskiej techniki prac pod napięciem. Zmarł 
w dniu 7 grudnia 1994 roku.

Polskie referaty prezentowali, od lewej: W. Lubicki (PSE Inwestycje), K. Kiczkajło (Eltel Networks Olsztyn),  
S.	Widlas	(ZWSE	Mega-Pol),	M.	Włodarczyk	(HUBIX)	i	M.	Schwann	(ENERGA)
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także na stoisku wystawowym) umożliwiającej różne prace na 
stacjach. Dr H. Schau z Niemiec omówił nowy poradnik orga-
nizacji ISSA do doboru odzieży ochronnej przed działaniem 
łuku elektrycznego (w pracach nad przewodnikiem pracowa-
ło kilkanaście osób z 12 państw, w tym korespondencyjnie 
oprócz przedstawicieli Kanady, Francji i Finlandii uczestniczył 
B. Dudek). Z kolei V. Lovrenčić ze Słowenii na bazie między-
narodowej ankiety, którą opracował, rozważał koncepcję filo-
zofii „zero wypadków” w technice utrzymania urządzeń elek-
trycznych pod napięciem.

Większość nagrodzonych Autorów można było poznać 
w Polsce, gdyż brali udział w toruńskim spotkaniu ICOLIM’2008.

Jak na każdej konferencji nie zabrakło wystawców pre-
zentujących swoje osiągnięcia. Zwyczajowo swoje wyroby 
prezentowali HUBIX Żabia Wola, Aktywizacja z Krakowa, 
Arcon Serwis i Secura BC z Warszawy (wspólnie z węgier-
ską firmą Villbek) oraz firma JMP International. Na stoiskach 
ISSA i France Elevateur nie zabrakło Polek, a więc i bez 
barier językowych można było porozmawiać o niektórych 
szczegółach.

W czasie przerw w obradach można było odwiedzić 
liczne stanowiska różnych firm, których stoiska rozlokowa-
no blisko sal wykładowych i w zewnętrznym plenerze pod 
hotelem.

Wykładom	przysłuchują	się	m.in.	przedstawiciele:	GK	PSE	S.A.	(J.	Gramowski,	K.	Lenarczyk,	G.	Kochan),	TAURON	Dystrybucja	S.A.	 
(K. Pasierb i J. Duniec) i ENEA Dystrybucja S.A. (E. Bodak i J. Durowicz) oraz przedstawiciel PTPiREE (W. Kozubiński)

Autorzy, prezenterzy referatów nagrodzonych, od lewej: M. Á. Ramos (Argentyna), M. N. Oltean (Rumunia), N. Oury (Francja),  
H. Schau (Niemcy), V. Lovrenčić (Słowenia)

Program uzupełniali wystawcy i spotkania nie tylko biznesowe
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Kilkadziesiąt pokazów zorganizowano na niedalekiej od 
Budapesztu stacji 400/110 kV i okolicznych liniach napowietrz-
nych; niektóre z prac pokazano na specjalnych stanowiskach 
przygotowanych na potrzeby Konferencji. Pokazy prac objęły 
urządzenia napowietrzne i wnętrzowe niskiego i średniego na-

pięcia. Pokazy prac na czynnych liniach 400 kV dotyczyły monta-
żu osprzętu. Zademonstrowano robota do inspekcji stanu skoro-
dowania przewodów. Przed każdym stanowiskiem pokazowym 
był zamieszczony opis demonstrowanej technologii. Najlepsze 
brygady zostały nagrodzone.

U	wielu	wystawców	można	było	otrzymać	foldery,	katalogi,	no	i	porozmawiać…

Na stanowisku SERECT można było otrzymać okazjonalne wydawnictwo poświęcone 50-leciu PPN we Francji

Pokazy prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej, od lewej: widok miejsca pokazów; przed każdym stanowiskiem plakat  
omawiający technologię, wymiana poprzecznika i izolatorów 

Pokazy prac pod napięciem w sieci przesyłowej, od lewej: ogólny widok linii 400 kV i montaż podestu roboczego;  
montaż tłumika drgań i robot do oceny skorodowania przewodów
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Podczas galowego spotkania podsumowującego doświad-
czenia z dotychczasowych konferencji ICOLIM, pięciu specjalistów 
otrzymało prestiżowe międzynarodowe wyróżnienia. Międzynarodo-
we wyróżnienia otrzymali: L. Neira (Argentyna), G. de Dona (Włochy), 
L. Devatine (Francja), M. Portillo (Hiszpania), B. Dudek (Polska).

Ta wyjątkowa konferencja była także okazją do artystycz-
nych wzruszeń i przeżyć. Na ceremonii otwarcia konferencji pięk-
ne rysunki Animacja piaskiem na szkle ICOLIM 2014 zademon-
strował Norbert Papp. Historię konferencji ICOLIM w układzie 
chronologicznym przedstawiły zespoły taneczne Botafogo Dan-

Bliższe dane o konferencji, programie, galerię zdjęć i fil-
mów	 można	 znaleźć	 na	 stronie	 internetowej	 Organizatorów	 
www.icolim2014.org.

Spotkanie na 12. Konferencji ICOLIM w 2017 roku we Fran-
cji poprzedzi w 2016 roku także 12. nasza krajowa Konferencja 
PPN, zapewne jak zwykle przy udziale SEP, a nieco wcześniej na 
kolejne CITTES w dniach 15-18 września 2015 roku zapraszają 
do Buenos Aires Argentyńczycy.

Dyplom 
międzynarodowego 
wyróżnienia wydano 
na czerpanym 
papierze, a także 
dołączono do niego 
szklaną statuetkę

Artystyczne wydarzenia towarzyszyły konferencji codziennie

Funkcję 
Przewodniczącego 
LWA J. Kiss 
z Węgier (z prawej) 
przekazał 
L. Devatine 
z Francji

Nagrodzeni Międzynarodowymi wyróżnieniami, od lewej: L. Neira (Argentyna), G. de Dona (Włochy), L. Devatine (Francja),  
M. Portillo (Hiszpania), B. Dudek (Polska).

Honorowe wyróżnienia im. Béli Csikós’a otrzymali
A. Kimpian (Węgry) i P. Komaromi (Kanada)

ce Ensemble: od Węgier 1992 do Berlina 2002 w układzie tań-
ców klasycznych i nowoczesnych, a od Rumunii 2004 do Chor-
wacji 2011 w układzie tańców ludowych nie pomijając Polski. Na 
Gali natomiast świetny występ dało żeńskie trio skrzypcowe.

Na zakończenie konferencji za pomocą kuli przekazującej „do-
bre prądy” poznaliśmy kraj organizujący kolejny ICOLIM – Francję! 


