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INFORMACJA nt. seminarium 
 

"Gaz SF6 w aparatach stacji elektroenergetycznych średniego i 
wysokiego napięcia – regulacje prawne i praktyka ich stosowania w 

codziennej eksploatacji” 

 
W dniach 15 i 16 listopada 2016r. firma EnerTest testery i diagnostyka sp. z o.o. przy współpracy z firmą 
DILO organizuje w Warszawie I-sze seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z eksploatacją 
urządzeń średniego i wysokiego napięcia z gazem cieplarnianym  SF6, na elektroenergetycznych stacjach 
rozdzielczych i w aparatach z SF6 stosowanych w innych obszarach. 
 
Tematem seminarium będzie przedstawienie i interpretacja dla celów eksploatacji obowiązujących w Polsce 
przepisów prawnych dotyczących stosowania gazu SF6 w świetle: 

1. Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych z dnia 15 maja 2015, opublikowanej w Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 pozycja 881. 

2. Rozporządzenia UE nr 517/2014 oraz 305/2008 
3. Normy IEC 62271-303 
4. Normy PN EN 6480. 

W trakcie seminarium przedstawione będą między innymi: 

1. Obowiązki sprawozdawcze Operatorów związane z faktem posiadania aparatury ŚN i WN 
zawierającej gaz SF6. 

2. Obowiązki Operatorów związane z monitorowaniem ewentualnego ulotu gazu SF6 z posiadanych 
aparatów ŚN i WN dla zapewnienia minimalizacji efektu ulotu gazu SF6 do atmosfery. 

3. Niezbędne rozwiązania techniczne dla realizacji prawidłowego procesu monitorowania ulotu gazu 
SF6 i jego minimalizacji. 

4. Niezbędne szkolenia i certyfikacja osób realizujących procedury utrzymania w ruchu aparatów 
zawierających gaz SF6 i ich konserwację. 

5. Urządzenia i aparatura pomiarowa konieczna dla prawidłowego prowadzenia konserwacji i 
gospodarki gazem SF6 w kontekście wspomnianych rozporządzeń oraz norm IEC61227-303 i PN 
60480. 

6. Procedury  gospodarki gazem SF6 zużytym. 
7. Zasady BHP i niezbędne środki dla ich stosowania. 
8. Praktyczne uwagi dotyczące doboru sprzętu dla konserwacji i prowadzenia gospodarki gazem SF6. 
9. Krótki przewodnik po aktualnych technologiach testowania i monitorowania wyłączników. 
10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania. 

Prowadzący seminarium pracownicy firmy EnerTest (przedstawiciel i dystrybutor urządzeń firmy DILO do 
gospodarki gazem SF6 w Polsce), posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze obowiązujących w UE 
przepisów i norm dotyczących tej tematyki, dostarczają urządzenia dla gospodarki gazem SF6 oraz 
przeprowadzają szkolenia techniczne z posługiwania się tymi urządzeniami.  
 
Firma EnerTest organizuje również wspólnie z  firmą DILO z Niemiec szkolenia z egzaminem na uzyskanie 
certyfikatu dla pracy z SF6. Firma DILO jest wiodącym na świecie dostawcą wózków serwisowych, aparatury 
pomiarowej i akcesoriów związanych z gospodarką gazem SF6. 
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Udział w seminarium zapowiedzieli oprócz pracowników firmy EnerTest i firmy DILO przedstawiciele 
Ministerstwa Środowiska (autor ustawy), Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu Instytutu Chemii 
Przemysłowej (ciało zajmujące się ustawowo zbieraniem danych o ilości gazu SF6 w Polsce oraz 
raportowaniem tych danych do odpowiedniej komisji UE). Będziemy chcieli przekazać Państwu nie tylko 
teoretyczną wiedzę o przepisach i stosowaniu gazu ale przede wszystkim praktyczną wiedzę odnośnie tej 
tematyki. 

Osoby/instytucje zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza rejestracji z podaniem 
liczby osób, które wzięłyby udział w tym spotkaniu abyśmy mogli odpowiednio je przygotować. 

Przewidywany koszt udziału dla jednej osoby  wyniesie 900 PLN plus Vat 23% i obejmuje dwa obiady, jedną 
kolację oraz napoje w trakcie sesji. Podana kwota nie obejmuje kosztu hotelu. Firma nasza pomoże w 
rezerwacji miejsc hotelowych (koszt pokoju jednoosobowego około  250 zł brutto, dwuosobowego 280 zł). 
Miejscem seminarium będzie hotel  Gromada Centrum na Placu Powstańców Warszawy 2, w Warszawie.  

 
Zapraszamy do udziału!      
 
 
 
(-) mgr inż. Mirosław Kuchta 
Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 30.03.2016 
 


