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   nasza firma potrzebuje natychmiasto-
wych zmian w zakresie systemów pomiaro-
wych. rosnące wymagania całej organizacji 
dotyczące przekazywania danych pomiaro-
wych, skracania czasów przekazywania da-
nych pomiarowych do klientów zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych, potrzeba szybkiego pro-
wadzenia raportowania do urE i arE wiążą się 
z koniecznością posiadania stabilnych i nowo-
czesnych systemów pomiarowych.

Ujednolicenie procesów  
pomiarowych
Głównym celem projektu jest wdrożenie sy-
stemu pomiarowego Gridstream COnVErGE 
w 5 oddziałach: Jelenia Góra, legnica, Opole, 
Wałbrzych i Wrocław. Docelowe rozwiązanie 
(wdrożenie planowane jest na rok 2016) bę-
dzie pozyskiwało dane z 65 tys. punktów po-
miarowych, obejmujących wyliczanie 910 tys. 
profili obciążenia z 15-minutowym okresem 
uśredniania. Ponadto projekt ma za zadanie 
ujednolicenie procesu odczytowego klientów 
biznesowych, unifikację oraz zmniejszenie 
liczby interfejsów pomiarowych do systemów 
trzecich, uproszczenie infrastruktury iT sy-
stemów aMr, centralizację zarządzania da-
nymi pomiarowymi, wprowadzenie jednego 
standardu parametryzacji liczników energii 
elektrycznej oraz urządzeń transmisji da-
nych. będzie to największy system pomiaro-

wy nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
Obecnie, po zakończeniu procesu migracji 
konfiguracji punktów pomiarowych, system 
Gridstream COnVErGE działa w trybie produk-
cyjnym we wszystkich oddziałach objętych 
projektem. System Gridstream COnVErGE jest 
nadrzędnym systemem pomiarowym realizu-
jącym podstawowe procesy biznesowe w za-
kresie zarządzania danymi pomiarowymi 
w strukturach Tauron Dystrybucja. System 
prowadzi akwizycję i obróbkę danych pomia-
rowych z następujących kategorii układów 
pomiarowych: punkty graniczne, transforma-
cji 110 kV oraz klientów biznesowych z grupy 
taryfowej axx, bxx i C2x. Docelowo obejmie on 
swoim zasięgiem także pozyskiwanie danych 
z liczników zainstalowanych w układach po-

miarowych stacji bilansujących Sn/nn, jak 
również potrzeb własnych. 

System zintegrowany
Obecnie system pozyskuje i przeprowadza 
proces VEE (walidacja, estymacja, edycja) 
na danych pomiarowych z 21 tys. liczników, 
a następnie za pośrednictwem systemu CbP 
(Centralna baza Pomiarowa) przekazuje 
zweryfikowane dane do kolejnych systemów 
np. Systemu Zmiany Sprzedawcy czy Syste-
mu Wyznaczania różnicy bilansowej.
Do współpracy w osiągnięciu założonego celu 
została zaproszona firma landis+Gyr, która 
jest producentem systemu pomiarowego Grid-
stream COnVErGE i światowym liderem 
w dziedzinie aparatury pomiarowej i systemów 

Budowa największego systemu 
pomiarowego w Europie
rOZSZErZEniE SySTEMu POMiarOWEGO COnVErGE na ObSZar DZiałania ODDZiałóW W JElEniEJ GórZE, 
lEGniCy, OPOlu, WałbrZyCHu i WrOCłaWiu TO PrOJEkT, kTóry 1 WrZEŚnia 2013 r. ZOSTał uruCHOMiOny  
W TaurOn DySTrybuCJa. JEGO PraCaMi kiEruJE MarCin PaSTuSZka Z biura POMiaróW. 
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 ZESPół PrOJEkTOWy COnVErGE.

Chcąc zdefiniować pojęcie prądu 
elektrycznego, należy powiedzieć,  
że jest to uporządkowany ruch ładunków 
elektrycznych. Chcąc zdefiniować system 
pomiarowy CONVERGE, należy powiedzieć,  
że jest to uporządkowany i zautomatyzowany  
ruch procesów odnoszących się do akwizycji 
(pozyskiwania), weryfikacji (sprawdzenia) 
i udostępniania danych pomiarowych.
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CZĘSTOChOWA

   Rozdzielnia sieciowa 110 kV 
Kłobuck została wybudowana w 1965 
roku. Była i jest bardzo ważnym węzłem 
sieci przesyłowej, ale po zakończonej 
właśnie modernizacji niezmieniona 
pozostała tylko jej nazwa. 
rozdzielnia pozwalała na różne możliwo-
ści tranzytu energii elektrycznej, co było 
nie bez znaczenia dla licznych w czasach 
jej powstania zakładów przemysłowych, 
głównie kopalń rud żelaza i zakładów ją 
wzbogacających. Praktycznie na prze-
strzeni całego okresu eksploatacji roz-
dzielnia nie była modernizowana, pomi-
jając bieżące naprawy usterek. 
Przez prawie 50 lat nieprzerwanej pracy 
wszystkie urządzenia i aparaty energetycz-
ne uległy znacznemu wyeksploatowaniu, 
a brak części zamiennych uniemożliwiał 
ich naprawę i prawidłowe funkcjonowanie. 
W szczególności problem ten dotyczył wy-
łączników 110 kV typu VMM napędzanych 
sprężonym powietrzem oraz samych sprę-
żarek. Dzisiaj nie ma już ani kopalń, ani tzw. 
prażaków, ale powstały nowe zakłady pro-
dukcyjne, a rozdzielnia nadal pełni węzło-
wą funkcję w systemie energetycznym wy-

sokich napięć częstochowskiego oddziału. 
Dlatego zdecydowano o kompleksowej 
modernizacji całego obiektu. 
W miejsce istniejącej została wybudo-
wana nowa, 6-polowa rozdzielnia 110 kV 
z oszynowaniem rurowym. Wymiana ob-
jęła oprócz aparatury 110 kV również 
automat ykę E a Z, telemechanikę, 
wszystkie konstrukcje wsporcze, kanały 
kablowe oraz potrzeby własne aC i DC. 
Wykonano termomodernizację całego 
budynku nastawni, włącznie z wymianą 
dachu, okien i stolarki drzwiowej oraz 
wszystkich instalacji w budynku. Jako 
ciekawostkę można tu podać, że w miej-
sce energochłonnych pieców akumula-
cyjnych zastosowano nowoczesne 
i energooszczędne promienniki ciepła 
podwieszone pod sufitem, co pozwoliło 
wygospodarować dodatkowe miejsce 
pod zabudowę szaf sterowniczych. bu-
dynek jest również w pełni klimatyzowa-
ny. 
Cały teren rozdzielni jest także zabezpie-
czony elektronicznym systemem alarmo-
wym z czujnikami podczerwieni.

Zbigniew Jacek Piersiak

zbigniew.piersiak@tauron-dystrybucja.pl

Rozdzielnia do lamusa

 rOZDZiElnia SiECiOWa kłObuCk PO MODErniZaCJi.
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klasy aMi oraz aMM. nasza współpraca sięgają-
ca blisko 14 lat zaowocowała wieloma ciekawy-
mi projektami oraz osiągnięciami, takimi jak np. 
pionierskie wprowadzenie technologii GPrS 
(bezprzewodowej transmisji danych) do syste-
mów zdalnej akwizycji danych pomiarowych czy 
masowy monitoring systemów transmisji ukła-
dów pomiarowych.

Wyzwania przed nami
Projekt rozszerzenia licencji systemu pomiaro-
wego Gridstream COnVErGE jest jednym z naj-
bardziej strategicznych i skomplikowanych 
projektów prowadzonych w ramach Tauron Dys-
trybucja. W trakcie prac trzeba uwzględnić mię-
dzy innymi równoległy sposób „wygaszania” 
obecnego systemu pomiarowego CSPr, migra-
cję konfiguracji punktów i danych pomiarowych 
oraz unifikację wzorców parametryzacji. Po-
nadto istotne jest zachowanie ciągłości przeka-
zywania danych pomiarowych na rynek bilan-
sujący, jak również niezakłócona obsługa rozli-
czeń bilingowych i reklamacji.

Marcin Pastuszka

marcin.pastuszka@tauron-dystrybucja.pl
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