
Inteligentne sieci SN – Wysoki poziom 
monitorowania i sterowania w sieciach

Wisła, 05.10.2022 r.

1



DIGITALIZACJA

Transformacja rynku energii – wyzwania dla OSD
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Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego
opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy
efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem
elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe
w obszarze Energa-Operator SA.

SMART GRID
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Informacje o Projekcie

Status

W realizacji

Start                                              Koniec                          

23 września 2017 30 listopada 2023

Finansowanie

POIS.01.04.01-00-0012/17-00

Wydatki kwalifikowane

195 598 242 PLN (Netto)

Obszar:

Obszar działania  w skład którego wchodzą województwa:

łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, 

kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie 

i warmińsko-mazurskie.

SMART GRID
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Dofinansowanie EU

166 258 506 PLN (85%)

Cel projektu: 

Osiągnięcie funkcjonalności Inteligentnej Sieci Energetycznej, ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, zapewnienie warunków 
technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia OZE oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego, jakości i ciągłości zasilania odbiorców.
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Korzyści z wdrożenia:

✓ Możliwość konfiguracji sieci

✓ Zdalne sterowanie

✓ Wykrywanie prądów zwarciowych

✓ Zdalna diagnostyka

✓ Szyba reakcja (SAIDI/SAIFI)

✓ Autonomiczna praca (moduł FDIR)

✓ Stabilizacja pracy farmy fotowoltaicznej 

w Czernikowie

✓ Ilość zaoszczędzonej energii (MWh/rok) – 97,6

✓ Niższa emisja CO2 (ton/rok) – 79,25

Dotychczas w ramach projektu pozyskano 

dofinansowanie o wartości 145 096 359 PLN

SMART GRID
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Cel projektu: 

Osiągnięcie funkcjonalności Inteligentnej Sieci Energetycznej, ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, zapewnienie warunków 
technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia OZE oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego, jakości i ciągłości zasilania odbiorców.
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Rozłączniki 

napowietrzne SN

Liczba 

rozłączników z 

telesterowaniem

ilość rozłączników 

na 100 km linii

ilość 

rozłączników na 

ciąg

szt. szt. szt.

Start projektu 6073 11 3,8

Koniec projektu 7872 14 4,5

Rozdzielnice 

wnętrzowe SN

Liczba stacji 

wnętrzowych

Liczna stacji

wnętrzowych z 

telesterowaniem

% udział stacji z 

telesterowaniem

szt. szt. szt.

Start projektu 13630 2882 21%

Koniec projektu 14721 4931 33%
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SMART GRID
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Funkcjonalności SCADA/ADMS: 

1. Monitoring sieci w czasie rzeczywistym 
wraz z wizualizacją

2. Automatyczna identyfikacja miejsca uszkodzeń

3. Dynamiczna rekonfiguracja sieci (wraz 
z system naprawczym)

4. Kontrola przepływu mocy czynnej i biernej

5. Planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnych 
z uwzględnianiem źródeł generacji rozproszonej

6. Automatyczna kontrola poziomu napięcia 
i poziomu mocy biernej na magistrali

7. Optymalizacja rozdziału mocy

8. Pomiar obciążenia w czasie rzeczywistym
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SMART GRID
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Magazyn energii:

✓ stabilizuje pracę systemu dystrybucyjnego
w miejscu przyłączenia farmy PV
Czernikowo o mocy 3,77 MW

✓ wykonany w technologii baterii litowo-
jonowych

✓ moc 1 MW

✓ pojemność 2 MWh
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• Sieć TETRA EOP zapewnia niezawodny 
kanał komunikacyjny dla modemów 
zainstalowanych w rozłącznikach 
napowietrznych i rozdzielnicach SN

• Łączność TETRA zapewnia niezawodność 
transmisji danych w warunkach braku 
zasilania

• Każdy sterownik SCADA posiada dwa 
kanały komunikacyjne: TETRA 
(podstawowy) i GSM (rezerwowy, 
inżynierski).

• SCADA udostępnia podstawowe 
informacje o stanie kanałów 
komunikacyjnych.
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Sieć TETRA - niezawodny kanał 
komunikacji dla SCADA

SMART GRID
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• ABB Sp. z o.o. (rozdzielnice typu SafeRing) 

• ZPUE S.A. (rozdzielnice typu TPM)

• LAMEL Rozdzilnice Sp. z o.o. (rozdzielnice typu 
8DJH prod. Siemens)

• PHU EL Professional Mariusz Maszota (rozdzielnice 
typu XIRIA prod. EATON).
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Dostawy rozdzielnic SN były 
realizowane przez firmy:

Rozdzielnice wnętrzowe SN 
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Rozdzielnice wnętrzowe SN 
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Rozdzielnice wnętrzowe SN 
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Rozdzielnice wnętrzowe SN 
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Rozdzielnice wnętrzowe SN 
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• APATOR ELKOMTECH SA 

• ZUP EMITER Sp. Jawna Stanisław Bieda Piotr Lis

• MIKRONIKA Sp. z o.o. 

• ZPUE S.A. (rozdzielnice typu TPM)
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Dostawy zestawów telesterowania były 
realizowane przez firmy:

Zestawy telesterowania 
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Zestawy telesterowania 
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Zestawy telesterowania 
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• ABB Sp. z o.o. (rozłącznik typu SECTOS)

• ZPUE S.A. (rozłącznik typu THO)
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Dostawy Rozłączników napowietrznych SN 
były realizowane przez firmy:

Rozłączniki napowietrzne SN 
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Rozłączniki napowietrzne SN 
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Rozłączniki napowietrzne SN 
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