
69

R a p o r t  P T P i R E E  •  2 0 2 1

I N N O W A C Y J N O Ś Ć

Innowacje i nowe technologie to dziś główna siła 

napędzająca rozwój energetyki. Dynamiczny przyrost 

odnawialnych źródeł energii przyłączanych do sieci, 

wzrost zainteresowania elektromobilnością, rosnące 

oczekiwania konsumentów co do jakości dostarczanej 

energii, to tylko niektóre z wyzwań stojących przed 

branżą energetyczną. Aby móc realizować nowe 

zadania, konieczne jest wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań i nowych technologii.

v

Nowe technologie i zmieniająca się dzięki nim elektro-
energetyka wpływają na sposób zarządzania systemem.
Z jednej strony rośnie liczba niewielkich, rozproszonych 
źródeł, z drugiej – wkrótce pojawią się duże nieste-
rowalne jednostki w postaci morskich farm wiatro-
wych. Zmienia się także sposób korzystania z energii 
elektrycznej. Z pomocą przychodzą innowacje, dzięki 
którym PSE, jako operator systemu przesyłowego, 
zyskują nowe narzędzia do zapewnienia bezpieczeń-
stwa i stabilności pracy systemu. 

ELASTYCZNOŚĆ SIECI
PSE od października 2020 roku są członkiem międzyna-
rodowego projektu „One Network for Europe” (OneNet). 
Jego celem jest rozwijanie jednego z kluczowych zaso-
bów we współczesnej elektroenergetyce – elastyczności. 
W ramach OneNet testowane są możliwości rynkowego 
podejścia do budowania elastycznej sieci elektroener-
getycznej poprzez świadczenie usług na  rzecz OSD 
i OSP przez odbiorców i rozproszonych wytwórców oraz 
ich agregatorów.
Projekt otrzymał wsparcie z unijnego programu Horyzont 
2020. W przedsięwzięciu biorą udział przedstawiciele 
zarówno europejskich operatorów systemów przesyłowych, 
dystrybucyjnych, dostawców technologii, jak i jednostki 
badawcze i naukowe, a za koordynację prac odpowiada 
Fraunhofer Institute for Applied Information Technology.

TESTOWANIE RYNKU
PSE są aktywnym uczestnikiem dyskusji o europejskim 
modelu rynku. Oprócz prac w ramach europejskiego sto-

POLSKIE SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNE

warzyszenia operatorów ENTSO-E oraz wdrażania mecha-
nizmów łączeniach rynków, PSE stworzyły także model fun-
damentalnego rynku. Jest to symulator modelu rynku energii 
elektrycznej, obejmujący wybrane kraje europejskie naszego 
regionu. Opiera się na pełnym modelu sieci oraz lokaliza-
cyjnej wycenie energii elektrycznej. Narzędzie to poprawi 
jakość planowania i prowadzenia ruchu krajowego systemu 
elektroenergetycznego w warunkach spełnienia kryteriów 
bezpieczeństwa oraz przy minimalizacji kosztów dostaw 
energii do odbiorców.

Dane to jedno z kluczowych narzędzi 
w energetyce. Są one niezbędne nie tylko 
do rozliczania odbiorców, czy też tworzenia 
indywidualnych ofert dopasowanych do ich 
potrzeb, ale również do tworzenia prognoz 
oraz planów związanych z rozbudową rynku 
energii w Polsce. 

DANE Z CSIRE PALIWEM ENERGETYKI 
W te założenia wpisuje się projekt operatora informacji 
rynku energii (OIRE), którego celem jest uruchomienie 
centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Ze 
względu na swój zakres oraz specyfikę polskiego rynku 
energii, przy opracowywaniu rozwiązań CSIRE konieczna 
jest ścisła współpraca z uczestnikami rynku, a tym samym 
przyszłymi użytkownikami tego systemu. Dlatego równo-
legle do toczących się prac legislacyjnych nad nowelizacją 
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ustawy Prawo energetyczne, PSE współpracowały (i wciąż 
współpracują) z przedstawicielami detalicznego rynku ener-
gii elektrycznej, w szczególności operatorami systemów 
dystrybucyjnych oraz sprzedawcami energii elektrycznej. 
Celem tej kooperacji jest wypracowanie mechanizmów 
działania i zawartości informacyjnej przyszłej bazy danych, 
jaką będzie stanowić CSIRE. Aby tak się stało, wszystkie 
procesy biznesowe oraz zakres wymienianych informacji, 
wymagają szczegółowego omówienia i doprecyzowania. 
Model procesów rynkowych musi opierać się na jasno zde-
finiowanych i spójnych założeniach. 
W kwietniu 2020  roku PSE powołały cztery grupy 
robocze: do  spraw procesów biznesowych, danych 
pomiarowych, migracji danych i IT. Znaleźli się w nich 

Grupa I  ds. procesów 
biznesowych

Grupa IV
ds. IT

Grupa II
ds. danych 
pomiarowych

Grupa III
ds. migracji danych

eksperci kluczowych organizacji działających na rynku 
energii w Polsce, do których należą: Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwo 
Obrotu Energią, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystry-
butorów Niezależnych Energii Elektrycznej, Krajowa Izba 
Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Fede-
racja Konsumentów. W pracach uczestniczą również 
przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Urzędu Regulacji 
Energetyki i Głównego Urzędu Miar. W trakcie 9 mie-
sięcy przeprowadzonych zostało 20 warsztatów, które 
zajęły w sumie 70 godzin. Uczestniczyło w nich łącz-
nie 51 przedstawicieli głównych interesariuszy CSIRE. 
Organizowano także dodatkowe warsztaty poświęcone 
poszczególnym zagadnieniom.

PSE, Schemat grup roboczych

Efektem tych działań było m.in. uzgodnienie kluczowych ele-
mentów dokumentu „Standardy Wymiany Informacji CSIRE”, 
który stanowi blisko 400-stronicowy przewodnik zawie-
rający szczegóły na temat zasad komunikacji i wymiany 
informacji za pośrednictwem CSIRE, przebiegu procesów 
rynku energii (54 procesy) oraz zakres wymienianych 
za pośrednictwem tego systemu komunikatów (określonych 
przy użyciu 69 typów komunikatów). W grudniu 2020 roku 
PSE po raz pierwszy udostępniły publicznie tę dokumen-
tację na przeznaczonej projektowi stronie internetowej  
www.pse.pl/oire. 
W ubiegłym roku odbyło się również kilkadziesiąt spotkań, 
organizowanych na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska, na których były omawiane zagadnienia związane nie 
tylko z projektem zmian w ustawie Prawo energetyczne, ale 
również szczegółowe wymagania dla układów pomiaro-
wych oraz kwestie związane z jakością energii elektrycznej. 
Postępowanie przetargowe na wykonanie oraz wdrożenie 
CSIRE zostało uruchomione w grudniu 2020 r.

ZARZĄDZANIE NIESTEROWALNYMI ŹRÓDŁAMI 
PSE kontynuują także prace w  europejskim projekcie  
EU SysFlex, w którym badane są możliwości zarządzania 
systemem elektroenergetycznym w warunkach bardzo 
wysokiego udziału źródeł odnawialnych. Celem prac jest 
sprawdzenie możliwości wykorzystania usług wspoma-
gających zarządzanie pracą systemu elektroenergetycz-
nego. W ramach projektu przygotowywane są analizy 
rozwiązań rynkowych, wymaganych dla zapewnienia 
możliwości efektywnego pozyskania nowych usług syste-
mowych. Prowadzone są także symulacje funkcjonowania 
nowych usług w warunkach operacyjnego zarządzania 
systemem elektroenergetycznym.
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Spółka nie tylko realizuje projekty z obszaru badań 
i rozwoju, ale także aktywnie włącza się w dyskusję 
w ramach różnych środowisk. W szczególny sposób 
warto tutaj podkreślić współpracę międzynarodową 
oraz bliskie relacje z jednostkami naukowymi.

WODOROWY BUFOR ENERGETYCZNY
W 2020 roku Enea Operator otrzymała dofinansowanie 
ze środków UE w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych 
i badawczo-rozwojowych dla projektu pt. „Opracowanie 
inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy 
dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu 
o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycz-
nego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru” 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(POIR). Projekt będzie realizowany w konsorcjum przemy-
słowo-naukowym wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwer-
sytetem Technologicznym i Uniwersytetem Szczecińskim.
Ponadto kontynuowane są projekty dofinansowane ze 
środków UE w ramach POIR 2014-2020: „Innowacyjne 
usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość 
i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”, „System 
bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości 
dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasob-
ników energii” oraz „Elastyczny system zwiększania kom-
petencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem 
technik rzeczywistości wirtualnej”.

HORYZONT 2020
Spółka zaangażowała się także w dwa nowe projekty 
w  ramach największego w  UE programu badawczo-

ENEA OPERATOR

-rozwojowego – Horyzont 2020. Pierwszy projekt 
to „DRES2Market: techniczne, biznesowe i regulacyjne 
sposoby na wzmocnienie roli odnawialnych źródeł energii 
w aktywnym uczestnictwie w rynku energii i rynku usług 
pomocniczych”. Głównym celem tego projektu jest opra-
cowanie kompleksowego i opłacalnego podejścia ułatwia-
jącego efektywny udział generacji rozproszonej, opartej 
na energii odnawialnej, na rynkach energii elektrycznej oraz 
umożliwienie świadczenia usług bilansowania i magazyno-
wania zgodnie z kryteriami rynkowymi. 
Drugi projekt pt. „eNeuron – badanie zastosowania lokalnych 
obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju 
sieci rozproszonych” dotyczy opracowania innowacyjnych 
narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokal-
nych systemów energetycznych, integrujących rozproszone 
zasoby energii i wiele nośników energii w różnych skalach. 
Kluczowym elementem tego przedsięwzięcia jest promowa-
nie koncepcji Energy Hub. Rezultaty projektu mają zapewnić 
wiele korzyści wszystkim potencjalnym podmiotom zain-
teresowanym wdrożeniem takich systemów, w tym m.in. 
operatorom sieci dystrybucyjnych.

Innowacje stanowią istotny czynnik 
rozwoju spółki, dlatego w 2020 roku Enea 
Operator realizowała także przedsięwzięcia 
pilotażowe oraz innowacyjne sfinansowane 
ze środków własnych. 

Enea Operator, System do lokalizacji awarii, trasowania oraz 
identyfikacji kabli w liniach kablowych nn zabudowany na aucie 
o napędzie elektrycznym
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żowy ograniczenia liczby uszkodzeń mechanicznych linii 
kablowych poprzez zastosowanie taśmy z markerami”. Oka-
zuje się, że stosowanie taśmy ostrzegawczej z markerami 
pozwala na lepszą identyfikację linii kablowych znajdujących 
się pod ziemią i wpływa na zmniejszenie liczby ich uszko-
dzeń mechanicznych. 

SZEROKA WSPÓŁPRACA W OBSZARZE INNOWACJI
Pracownicy Enei Operator biorą także czynny udział w spo-
tkaniach dotyczących innowacji organizowanych przez 
administrację rządową i organizacje pozarządowe. Wśród 
wielu działań należy wymienić organizację konferencji 
naukowej pt. „Energia nowoczesnych miast” w Szczecinie, 
która mimo epidemii odbyła się we wrześniu 2020 roku, 
w reżimie sanitarnym.
Spółka, poza własnymi zasobami, korzysta także 
z zewnętrznych doświadczeń i inspiracji dzięki współpracy 
z jednostkami naukowymi, instytucjami, innymi przedsię-
biorstwami oraz ekspertami różnych dziedzin otoczenia 
społeczno-gospodarczego. 
Enea Operator kontynuuje uczestnictwo w Zespole Projects 
Committee w European Distribution System Operators 
(EDSO), który skupia najważniejszych europejskich OSD 
energii elektrycznej, umożliwiając współpracę przy wpro-
wadzaniu i promowaniu rozwiązań związanych z sieciami 
inteligentnymi. Warto także wspomnieć o tym, że spółka 
uczestniczy w programie badawczym Electric Power 
Research Institute (EPRI) – „P94: Energy Storage and 
Distributed Generation”.

PRZEDSIĘWZIĘCIA PILOTAŻOWE
Warto tutaj wymienić m.in. „System do lokalizacji awarii, 
trasowania oraz identyfikacji kabli w liniach kablowych 
nn zbudowany na aucie o napędzie elektrycznym”. Celem 
tego projektu jest opracowanie systemu do prowadzenia 
prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych na poziomie linii 
kablowych nn, spełniającego oczekiwania operatora, przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów zakupowych oraz 
eksploatacyjnych systemu. 
Kolejnym ważnym projektem jest „Budowa linii kablowej 
SN metodą płużenia – praktyczne sprawdzenie alterna-
tywnej metody projektowania i budowy linii kablowej SN”. 
Technologia ta wykorzystuje pług głębinowy, dzięki czemu 
możliwe jest ułożenie kabla energetycznego metodą bezwy-
kopową. W większości przypadków układanie linii kablowej 
tą metodą jest tańsze i szybsze od metod konwencjonalnych, 
redukuje także negatywny wpływ na środowisko. Technolo-
gia płużenia wpływa również na ograniczenie liczby awarii 
w liniach kablowych.
Ciekawym przykładem innowacyjnego podejścia jest także 
szkolenie pracowników w technologii virtual reality (VR). 
W ramach projektu pt. „Nagrania Prac Pod Napięciem 
w technologii 360 stopni” – podczas realizacji prac przekon-
figurowania montażu przewodów linii napowietrznej funkcji 
słupa z przelotowego na odporowo-krańcowy, wykorzy-
stano kamery oraz drona. Z nagrań, które wykonywane 
są za pomocą technologii sferycznych przygotowano film 
instruktażowy do szkoleń pracowników. Aby zwiększyć 
oddziaływanie wyświetlanego obrazu na percepcję użyt-
kownika, materiał można odtwarzać za pomocą specjalnych 
gogli VR.
Kolejnym przykładem działalności innowacyjnej w spółce 
jest „Algorytm doboru przełącznika zaczepów”. Algorytm 
ten analizuje, na którym poziomie należy ustawić przełącznik 
w transformatorze, aby klienci otrzymali najlepsze parame-
try napięcia. Jest to szczególnie istotne dla prosumentów 
wprowadzających energię do sieci, czyli dla coraz liczniejszej 
grupy odbiorców podłączonych do sieci dystrybucyjnej.
Warto także wspomnieć o inicjatywie pt. „Projekt pilota-

Wzrost udziału zielonej energii i dynamiczny rozwój 
energetyki obywatelskiej to jedne z głównych wyzwań 
transformacji energetycznej. Znalezienie sposobu 
na efektywną, zrównoważoną współpracę zwiększa-
jącego się grona wytwórców energii i przyjmowanie jej 
przez systemy dystrybucyjne bez zakłóceń jest przed-
miotem badań większości projektów dofinansowanych 
przez UE. Na tym polu bardzo aktywna jest Energa-
-Operator, która mocno zaangażowała się w badania 
efektywności kosztowej usług elastyczności.

ZWIĘKSZANIE ELASTYCZNOŚCI SIECI 
Energa-Operator od ubiegłego roku jest uczestnikiem 4 mię-
dzynarodowych projektów: EUniversal, OneNet, Serene 
i Sustenance. Projekty demonstracyjne przygotowujące 
OSD do transformacji europejskiego systemu energetycz-
nego otrzymały dofinansowanie z największego programu 
badawczego Europy – Horyzont 2020. Skupiły się one 
na dwóch kluczowych wyzwaniach dla OSD – zwiększeniu 
elastyczności sieci dla potrzeb przyłączeniowych generacji
rozproszonej oraz budowaniu współpracy OSD z lokalnymi
wspólnotami energetycznymi. Ten rodzący się w Polsce 
obszar wymaga poszukiwania optymalnych – technicznie 
i biznesowo – możliwości współpracy, korzystnych dla obu
stron.
Projekt OneNet - Jedna sieć dla Europy jest jednym z naj-
większych dotychczas uruchomionych inicjatyw, w której  
uczestniczy aż 15 krajów europejskich. Przez kolejne 3 lata 
ich przedstawiciele, zarówno OSD, OSP, instytucje naukowe, 
jak i przedsiębiorstwa współpracujące z rynkiem energii, 
będą wspólnie tworzyć warunki do wdrożenia usług ela-
styczności. Budowane i testowane na dużą skale usługi 
elastyczności mają być podstawą do opracowania modeli 
biznesowych dla tych usług i wypracowania rekomendacji 
w tym zakresie dla całej Europy.

ENERGA-OPERATOR
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Projekt EUniversal realizowany jest w trzech lokalizacjach: 
Niemcy, Polska i Portugalia. Skupia się na technologicznych 
wyzwaniach związanych z budowaniem elastycznych sieci 
energetycznych. Prace dotyczą opracowania i wprowa-
dzenia uniwersalnego interfejsu umożliwiającego działanie 
różnych platform rynkowych (UMEI). Tworzone są także 
rozwiązania Smart Grid do podnoszenia elastyczności sieci, 
szczególnie w obszarach  z dużą kumulacją mikroźródeł.

ROZWIĄZANIA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Projekty Serene i Sustenance zorientowane są na spo-
łeczności lokalne. Celem projektu Serene jest opracowanie 
i zademonstrowanie trwałych, zintegrowanych, efektyw-
nych kosztowo i zorientowanych na klienta rozwiązań dla 
społeczności lokalnych. Obszary demonstracyjne powstaną 
na terenie trzech krajów europejskich: Danii, Holandii i Pol-
ski – w gminie Przywidz. Projekt Sustenance będzie kon-
centrował się na stworzeniu zrównoważonych systemów 
energetycznych w celu uzyskania nowych, neutralnych 
pod względem emisji dwutlenku węgla społeczności ener-
getycznych. Głównym zadaniem w ramach przedsięwzięcia 
jest opracowanie inteligentnych koncepcji technologicznych 
zapewniających zieloną transformację systemów energe-
tycznych z większym udziałem lokalnej energii odnawialnej 
i bardziej wydajnymi zintegrowanymi rozwiązaniami ener-
getycznymi dla infrastruktury elektrycznej, cieplnej, wodnej, 
odpadowej i transportowej. Planowane do zbudowania 
w projekcie nowe rozwiązania będą miały jednocześnie 
dobry wpływ społeczno-ekonomiczny na społeczności 
lokalne i zapewnią rozwiązania przyjazne dla środowiska. 
Działania demonstracyjne zostały zaplanowane w czterech 
krajach: Danii, Indiach, Holandii i Polsce. 

SIEĆ INTELIGENTNA
W ubiegłym roku kontynuowany był również projekt 
„Przebudowa sieci do standardów smart grid poprzez 
instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyza-
cję sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efek-
tywności użytkowania energii oraz efektywnego zarzą-
dzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy 
bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe 
w obszarze Energa-Operator (smart grid)”. 1 180 roz-
łączników napowietrznych na liniach SN, 1 148 rozdziel-
nic wnętrzowych wraz z zestawami telesterowania oraz 
ponad 2 000 modemów telekomunikacyjnych TETRA 
(ang. Terrestrial Trunked Radio), utworzą pierwszy w Pol-
sce kompleksowy system zarządzania siecią energetyczną 
średnich napięć. W ramach projektu wdrażany będzie 
także system SCADA/ADMS (ang. Supervisory Control 
& Data Acquisition/ Advanced Distribution Management 
System), czyli najnowszej generacji centralny system 
zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej wysokich, 
średnich i niskich napięć.

OCENA RYZYKA AWARII W LINIACH KABLOWYCH
W 2020 roku został zakończony duży etap prac badaw-
czych w projekcie Soral, którego celem jest stworzenie 
innowacyjnego systemu oceny ryzyka awarii w liniach 
kablowych SN. Projekt ma doprowadzić do zbudowa-
nia systemu informatycznego, który umożliwi wymierną 
ocenę stanu technicznego linii kablowych w oparciu 
o wykorzystanie wyników pomiarów diagnostycznych 
dokonywanych w sieci kablowej SN. 
W rezultacie badań wyznaczono, poprzez wykorzystanie 
m.in. analizy statystycznej i laboratoryjnych badań pró-

Ważnym elementem w obszarze badań 
i rozwoju jest współpraca z jednostkami 
badawczo-rozwojowymi. W ramach 
zawartej umowy ramowej z Centrum 
Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya 
w 2020 roku kontynuowane były prace nad 
wykorzystaniem regulacji napięcia w sieci 
SN do sterowania popytem. W oparciu 
o rzeczywiste dane otrzymywane z systemu 
AMI prowadzono analizy możliwości 
wsparcia gospodarki transformatorami SN/
nn przez dane o obciążeniu poszczególnych 
stacji transformatorowych. W ramach 
tych badań mają zostać zweryfikowane 
praktyczne możliwości redukcji strat 
w transformatorach SN/nn.

bek kabli, kluczowe wskaźniki opisujące stan techniczny 
poszczególnych odcinków kablowych. W oparciu o te 
wskaźniki opisano tzw. health index – wskaźnik opisujący 
stopień ryzyka awarii danego odcinka kablowego. Zosta-
nie on wykorzystany w budowanym obecnie systemie 
informatycznym Soral. Dzięki systemowi obecna strategia 
zarządzania siecią kablową SN, oparta o tzw. corrective 
maintenance (reagowanie w przypadku powstania awarii), 
zostanie zastąpiona bardziej efektywną strategią – con-
dition based maintenance (prewencyjne działania zależne 
od stanu technicznego linii kablowych SN).
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innogy Stoen Operator od lat prowadzi wiele inno-
wacyjnych projektów, które mają zapewnić bezpie-
czeństwo energetyczne i zwiększyć wydajność sieci 
energetycznej. Działania badawczo-rozwojowe spółki 
przyczyniają się również do usprawnienia prac eks-
ploatacyjnych oraz do stałego podnoszenia jakości 
dostaw energii. W konsekwencji rośnie zadowolenie 
klientów.

WYKORZYSTANIE POMIARÓW WYŁADOWAŃ NIE-
ZUPEŁNYCH DO DIAGNOSTYKI SIECI SN
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć innogy Stoen Ope-
rator w 2020 roku było  wykorzystanie urządzeń pomiaro-
wych do ciągłego monitoringu wyładowań niezupełnych 
w sieci kablowej SN. Ta nowa technologia w zakresie sieci 
rozdzielczej SN daje możliwość szybkiej oceny poprawno-
ści pracy sieci. Dodatkowo innogy Stoen Operator bada, 
czy systematyczne próby wyładowań niezupełnych linii 
kablowych SN umożliwiają wcześniejsze wykrycie miejsca 
awarii i szybszą reakcję służb eksploatacyjnych w celu 
wyeliminowania zagrożenia.

GOSPODAROWANIE LICZNIKAMI PRZY POMOCY 
RFID
W 2020 roku trwały prace badawcze nad innowacyjnym 
projektem wdrożenia systemu identyfikacji radiowej (ang. 
radio-frequency identification, RFID) w magazynie liczni-
ków. innogy Stoen Operator zaprojektował skaner kodów 
RFID wykorzystywany w systemie gospodarki urządze-
niami pomiarowymi. Po wdrożeniu nowej technologii  
zanotowano ponad dwustukrotne przyspieszenie procesu 
rejestracji liczników. Zastosowanie RFID pozwala również 

INNOGY STOEN OPERATOR

na całkowitą eliminację błędów związanych z manualnym 
przepisywaniem numerów seryjnych. Główną korzyścią 
systemu  jest uproszczenie procedury przyjmowania 
i wydawania sprzętu oraz skrócenie czasu wyjazdu brygad 
w teren. 

INNOGY LABORATORY OF THINGS 
Testy badawcze dostępnych technologii komunikacyj-
nych przyczyniły się do wyłonienia tych najbardziej efek-
tywnych, w tym technologii LTE-M. W ramach testów 
wykorzystywano również technologię Wireless M-Bus 
(Meter-Bus). Celem badań jest optymalizacja procesów 
związanych z dystrybucją energii elektrycznej. Badacze 
stworzyli prototyp modułu komunikacyjnego oraz prototyp 
koncentratora danych. Na potrzeby obserwacji laborato-
ryjnych badania prowadzono w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych.

innogy Laboratory of Things od początku 
istnienia bada technologie służące 
komunikacji z licznikami energii. 
Celem tych badań  jest optymalizacja 
efektywności technicznej i obniżenie 
kosztów operacyjnych.

innogy Stoen Operator,  
RPZ Kaliszówka z modułami kompaktowymi
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PGE Dystrybucja w 2020 roku aktywnie dążyła do roz-
wijania funkcjonalności smart grid oraz poszukiwania 
nowych rozwiązań usprawniających pracę, a także 
odpowiadających na wyzwania, którym musi sprostać 
sieć elektroenergetyczna. Zrealizowano w tym celu 
szereg projektów badawczo-rozwojowych, także dofi-
nansowanych ze środków UE.

MAGAZYNOWANIE ENERGII
Mając na uwadze wpisanie się w realizację strategii Grupy 
Kapitałowej PGE, spółka rozwija technologie magazynowa-
nia energii. Najbardziej zaawansowanym w tym obszarze 
projektem są „Innowacyjne usługi sieciowe poprawia-
jące jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej”. 
Magazyn energii wybudowany w miejscowości Rzepedź 
to pierwsza instalacja w Europie Środkowo-Wschodniej, 
która wykorzystuje moduły Powerpack Tesla. Moc maga-
zynu to 2,1 MW, a pojemność wynosi 4,2 MWh. Inwestycja 
zapewni m.in. stabilne dostawy energii i umożliwi prowadze-
nie prac modernizacyjnych bez konieczności ograniczania 
dostaw energii dla odbiorców końcowych. 

POPRAWA WSKAŹNIKÓW SAIDI I SAIFI 
W 2020 roku PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinan-
sowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): 
na projekt pt. „Blokowy uniwersalny system zasilania  
WN/SN/nn”. Celem projektu jest opracowanie innowa-
cyjnego rozwiązania, które - wprowadzone do działalno-
ści spółki - pozwoli na zmniejszenie wskaźników SAIDI 
i SAIFI oraz na znaczne skrócenie czasu realizacji usług 
przyłączeniowych, w tym szczególnie przyłączania OZE. 
Efekty zostaną osiągnięte dzięki opracowaniu mobilnego 
urządzenia składającego się ze zautomatyzowanych i kom-
patybilnych bloków, tj. modułu serwisowej linii kablowej 
WN, modułu mobilnej stacji transformatorowej WN/SN, 
modułu odwróconej stacji transformatorowej SN/nn oraz 
modułu monitorującego. Bloki te, poprzez odpowiednie 

PGE DYSTRYBUCJA
ich zaprojektowanie,  będą w stanie pracować ze sobą 
w różnych konfiguracjach i dzięki temu pełnić różne funkcje 
w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Elementy 
będą mogły pracować w nietypowych konfiguracjach 
sieci elektroenergetycznej.

W obszarze badań i rozwoju spółka 
realizowała łącznie 6 inicjatyw 
dofinansowanych ze środków europejskich. 
Były to przedsięwzięcia związane 
z zarządzaniem pracą sieci dystrybucyjnej 
niskiego napięcia z uwzględnieniem 
aktywnej roli prosumenta, jak i inteligentny 
układ rekonfiguracji sieci nn wraz 
z systemem wsparcia służb monterskich. 

RÓŻNORODNE INICJATYWY INNOWACYJNE
Angażując potencjał intelektualny pracowników spółki, 
wdrożono liczne innowacyjne rozwiązania. Opracowano 
system autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci 
energetycznej. W ramach kolejnego projektu stworzono 
rozwiązanie techniczne, dotyczące ładowania pojazdów 
elektrycznych, zintegrowane z infrastrukturą oświetleniową. 
Uruchomiono również międzysektorowe interdyscyplinarne 
studia doktoranckie – INTERDOC PL.

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI 
BADAWCZO-ROZWOJOWYMI
Bardzo istotnym elementem działalności innowacyjnej  
PGE Dystrybucja jest współpraca z podmiotami zewnętrz-
nymi, w szczególności z jednostkami naukowymi oraz 
startupami rozwijającymi nowe technologie w obszarze 
zarządzania, podnoszenia efektywności pracy sieci oraz 
optymalizacji kosztów eksploatacji. Przykładem mogą być 
projekty rozwijane w obszarach związanych z dynamicznym 
zwiększaniem obciążalności prądowej napowietrznych linii 
elektroenergetycznych WN oraz automatycznym monito-
ringiem zadrzewień w okolicach linii WN i SN.

PGE Dystrybucja, RS Budy Głogowskie
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W obszarze innowacji w Tauron Dystrybucja zrealizo-
wano wiele działań związanych z automatyzacją i opo-
miarowaniem sieci, a także doskonaleniem narzędzi 
informatycznych przetwarzających pozyskiwane dane. 

DŁUGA LISTA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH
Wśród licznych projektów w obszarze innowacji wymienić 
należy, m.in.:
• dostosowanie akwizycji danych odczytowych (ADO) 

w zakresie uzupełniania strat I2h i U2h do energii 
czynnej dla dostosowania się projektu Converge,

• funkcjonalności w  zakresie zarządzania relacjami 
z klientami (ang. Customer Relationship Management, 
CRM) w bilingu taryfowym spółki, 

• wdrożenie systemu wizualizacji SCADA SN oraz inte-
gracja systemów SCADA z innymi systemami, 

• rozwój systemów pomiarowych, w tym automatyzacja 
poleceń pracy dla liczników zdalnych z wykorzysta-
niem żądania odczytu,

• rozwój aplikacji eLicznik udostępnionej klientom 
z inteligentnym opomiarowaniem,

• instalacja systemu klasy FDIR jako środek umożliwia-
jący poprawienie niezawodności dostarczania energii 
elektrycznej poprzez zmniejszenie czasów oraz czę-
stości przerw nieplanowanych w dostawie energii 
elektrycznej dla klientów,

• rozwój Przeglądarki Dystrybucyjnej Sieci Elektro-
energetycznej) (PDSE) udostępniającej topologię sieci 
projektantom i wykonawcom inwestycji sieciowych 
(dostosowanie do funkcjonalności mobilnej),

• robotyzacja procesów biznesowych i  budowa  

TAURON DYSTRYBUCJA

nowych BOT-ów,
• rozwój systemu dynamicznej obciążalności linii  

sieci 110kV, 
• rozwój systemu zarządzania pracą brygad,
• wdrożenie mobilnego elektronicznego dziennika ope-

racyjnego, 
• wdrożenie narzędzi wspomagających wykrywanie 

nielegalnego poboru energii elektrycznej, 
• zakup i sukcesywna instalacja liczników na potrzeby 

obsługi mikroźródeł i prosumentów.

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE
Wśród tych projektów należy wymienić:
•  „System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości 

energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych”. Celem 
projektu była budowa systemu oceny propagacji i poprawy 

W 2020 roku spółka realizowała projekty 
dofinansowane z Programu Badawczego 
Sektora Elektroenergetycznego (PBSE), 
Działanie 1.2 „Sektorowe programy 
B+R” w ramach I osi priorytetowej 
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach 
konkursów zorganizowanych przez NCBR. 

jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem zaawanso-
wanych metod lokalizacji odbiorników zaburzających oraz 
oceny ich indywidualnej emisji. W 2020 roku zakończono 
realizację projektu badawczo-rozwojowego, a wdrożenie 
rezultatów w spółce nastąpi w ramach odrębnego projektu. 

•  „Zintegrowany system diagnostyki sieciowej”. Celem 
projektu jest przeprowadzenie prac B+R dla stworzenia 
prototypu systemu informatycznego wspomagającego 
proces zarządzania populacją transformatorów WN/SN.

•  „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – 
samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej”. 
Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie prac B+R 
dotyczących procesu projektowania, budowy i eksplo-

atacji mikrosieci z wykorzystaniem własnej instalacji pilo-
tażowej. Projekt realizowany jest w konsorcjum z innymi 
spółkami Grupy Tauron. 

•  „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego 
monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczenio-
wych spełniających założenia Distribution Management 
System (DMS) wraz z opracowaniem prototypu sterow-
ników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN”. 
Celem projektu jest opracowanie bardziej skutecznych 
i elastycznych narzędzi automatyzacji pracy sieci z wyko-
rzystaniem rozwiązań typu FDIR. 

•  „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu 
magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie 

Tauron Dystrybucja, MDM_gridflow_2
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życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych”. 
Projekt ma na celu budowę i testy prototypu innowa-
cyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej 
wykorzystującego baterie z transportu elektrycznego 
m.in. wspierającego stabilną pracę sieci dystrybucyjnej 
oraz stworzenie procedur, które znajdą zastosowanie 
w procesie kwalifikacji baterii do ponownego użycia. 
Projekt realizowany jest w konsorcjum z Tauron Polska 
Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.

W 2020 roku testowano także system bezprzerwowego 
zasilania odbiorców w sieciach dystrybucyjnych. Projekt ma 
umożliwić ocenę możliwości zapewnienia dostaw energii, 
o odpowiedniej jakości, dla klientów posiadających odbiory 
wrażliwe na krótkotrwałe przerwy. System o mocy 50 kW 
z gwarantowanym czasem zapewnienia zasilania do 3 minut 
powstał przy wykorzystaniu magazynu energii opartego 
o akumulatory litowo – tytanowe. 
Przy współpracy z jednym ze start-upów, zrealizowano 
projekt badawczo-rozwojowy pt. „System monitorowania 
stacji SN/nn z funkcjonalnością detekcji zdarzeń w sieci 
średniego napięcia”. System, obok pomiarów parametrów 
energetycznych i identyfikacji przepalonej wkładki, umoż-
liwia nieco szybszą detekcję niektórych zdarzeń w sieci 
średniego napięcia w oparciu o pomiary po stronie 0,4 kV, 
w stosunku do rozwiązania opartego o liczniki bilansujące, 
w wyniku czego możliwe jest szybsze wskazanie miejsc 
uszkodzenia w sieci dystrybucyjnej SN. W ramach pro-
jektu wykonano porównanie skuteczności funkcjonowania 

systemu iGrid z obecnie wdrażanym przez Tauron Dystry-
bucja systemem liczników bilansujących w zakresie detekcji 
zdarzeń po stronie SN. Podczas realizacji przedsięwzięcia 
przeprowadzono testową eksploatację.
Ponadto, w ramach programów badawczo-rozwojowych 
w spółce, prowadzono analizy pod kątem możliwości prze-
prowadzenia testów pracy wyspowej na wskazanym obsza-
rze sieci. Zakończono także testy funkcjonalne czujników 
wysokości linii SN.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZ-
TWA ŚLĄSKIEGO
W 2020 roku kontynuowano realizację projektu dofinanso-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2. 
Projekt pt. „Opracowanie narzędzia wspomagającego podej-
mowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania 
autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury 
ładowania” ma na celu stworzenie metodologii optymalnego 
doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych, 
uwzględniającej specyfikę flotową przedsiębiorstw komu-
nikacyjnych oraz uwarunkowania po stronie Tauron Dystry-
bucja. W wyniku prac badawczo-rozwojowych ma powstać 
narzędzie, które będzie analizowało parametry infrastruk-
tury elektroenergetycznej oraz parametry transportowe 
operatora floty autobusów i pozwoli na świadczenie usługi 
doboru optymalnego systemu ładowania autobusów w spo-
sób ograniczający nakłady inwestycyjne po stronie OSD.

WDOŻENIE DO DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ
W 2020 roku wdrożono do działalności operacyjnej wyniki 
projektu  B+R „Platforma zarządzania danymi z zaawanso-
wanej infrastruktury pomiarowej (MDM)”, realizowanego 
w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenerge-
tycznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wdrożenie rezultatów 
projektu polegało na implementacji systemu do działal-
ności produkcyjnej na tzw. obszarze Smart City Wrocław, 
na którym istnieje zaawansowana infrastruktura pomia-
rowa. W listopadzie 2020 roku rozpoczęto użytkowanie 
wdrożonej platformy.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM
Spółka kontynuowała współpracę ze środowiskiem 
naukowym. Jedną z form tej współpracy jest działalność 
prowadzona od końca 2013 roku poprzez Radę Naukową 
działającą przy Tauron Dystrybucja. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stani-
sława Staszica, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki 
Opolskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej 
oraz Politechniki Wrocławskiej. 


