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NOWOCZESNA TECHNOLOGIA PASZPORTYZACJI  

SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 

W artykule przedstawiono wagę problemu jakim jest proces paszportyzacji obiektów sieci elektroenergetycznej wraz z ich 

parametrami. Na przykładzie Systemu Informacji Geograficznej - GIS przedstawiono nowoczesne techniki paszportyzacji. 

Zaprezentowano  model sieci elektroenergetycznej dla potrzeb systemu GIS oraz zamieszczono przykład paszportyzacji przy 

wykorzystaniu Systemu Facil – Plus.  System ten jest dedykowany dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w celu dokumen-

towania i analizowania sieci elektroenergetycznych.       

 

WSTĘP 

Pojęcie paszportyzacji najprościej można wyjaśnić jako inwen-
taryzację zasobów technicznych wraz z ich opisem. 

Paszportyzacja sieci elektroenergetycznych jest procesem nie-
zmiernie istotnym z punktu widzenia Operatorów Systemu Dystry-
bucyjnego (OSD). Prawidłowo wykonana paszportyzacja daje spół-
kom pełną informację o posiadanej infrastrukturze sieciowej  
i techniczno – budowlanej czyli o stanie majątku sieciowego. Infor-
macja o tym majątku jest istotnym elementem sprawnego zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, a także podstawą do rozliczeń finanso-
wo – księgowych z tytułu zarówno zysków jak i ponoszonych kosz-
tów. 

Uwarunkowania fizyczno – techniczne rozdziału energii elek-
trycznej sprawiają, że spółki dystrybucyjne posiadają majątek sie-
ciowy często składający się z setek tysięcy, a nawet milionów obiek-
tów. Sprawne zarządzanie takim zbiorem informacji w oparciu o 
metody tradycyjne, polegające na inwentaryzacji zasobów w formie 
papierowych teczek, jest trudne lub wręcz niemożliwe. [10], [11], 
[12].  

Na przestrzeni ostatnich lat sektor elektroenergetyczny w Pol-
sce przechodzi gruntowne przeobrażenia. Wyraźnie uwidaczniają 
się tendencje wolnorynkowe, a proces prywatyzacji tej gałęzi go-
spodarki już trwa od kilku lat. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 
coraz szerszy krąg odbiorców korzysta z prawa swobodnego wybo-
ru dostawcy energii elektrycznej.[16],[17],[22] 

 W zaistniałej sytuacji rentowność Operatorów Systemu Dys-
trybucyjnego (OSD) w dużej mierze zależeć będzie od konkurencyj-
ności na rynku. Takową można osiągnąć poprzez minimalizację 
kosztów, a więc między innymi sprawne zarządzanie. Zatem ko-
niecznością będzie wprowadzanie przez OSD nowoczesnych sys-
temów inwentaryzacji majątku sieciowego – Systemów Informacji o 
Sieci (SIS). 

Niniejsza publikacja przedstawia problemy, które pojawiają się 
podczas prowadzenia procesu paszportyzacji, a także wymagania 
stawiane nowoczesnym metodom inwentaryzacji majątku sieciowe-
go. Jednocześnie omówiono sytuacje prawną i rynkową w czasie 
obecnie dokonujących się zmian oraz przedstawiono charakterysty-
kę jednego z istniejących systemów klasy GIS/SIS - systemu facil-
plus firmy ABB. 

1. PASZPORTYZACJA W UJĘCIU KLASYCZNYM                    
I WSPÓŁCZENYM  

Każdy element sieci jest reprezentowany przez tak zwany 
„paszport sieci”. Paszport to dokument zawierający informacje o 
wybranym fragmencie sieci, przechowywany z reguły w postaci 
papierowej (analogowej) w teczkach. Informacje zawarte w paszpor-
tach pozwalają między innymi określić w przybliżeniu stan majątku 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Biorąc pod uwagę strukturę 
OSD, taka forma gromadzenia i klasyfikacji danych  
o zasobach technicznych powoduje szereg istotnych problemów,       
z którymi te przedsiębiorstwa muszą się borykać.[13],[14] Ma na to 
wpływ:  

Duża liczba obiektów i brak danych - majątek sieciowy OSD 
składa się od kilkuset tysięcy do kilku milionów obiektów, które 
podlegają procesowi paszportyzacji. Informacje na ich temat do tej 
pory w większości przypadków przechowywano w archiwach, roz-
rzuconych po różnych oddziałach i rejonach. 

Ze względu na dużą liczbę elementów taka forma gromadzenia 
danych powoduje, że są one trudno dostępne, a bardzo często 
nieaktualne. Ponadto wiedza o lokalizacji paszportu danego ele-
mentu jest ograniczona, a niejednokrotnie okazuje się, że brakuje 
danych (nie każdy obiekt posiada swoją kartę historii bądź w wyniku 
przemieszczeń i przeprowadzek dane uległy zatraceniu). 

Różne wymagania odnośnie informacji – według założenia 
że, skatalogowane dane są kompletne oraz stosunkowo łatwo 
dostępne, pojawia się problem wartości użytkowej i stopnia jedno-
czesności wykorzystania informacji. Zróżnicowany charakter po-
szczególnych segmentów OSD sprawia, że potrzebują one różnego 
typu informacji. 

Paszport obiektu przedstawia inne źródło informacji dla np. 
działu eksploatacji, a inne dla działu finansowego. Innych informacji 
poszukuje także pracownik techniczny, a innych pracownik na 
stanowisku administracyjnym czy też kierowniczym. Każdy z dzia-
łów OSD podlega takiej prawidłowości. 

Ponieważ informacje zebrane w procesie paszportyzacji wyko-
rzystywane są przez różne jednostki organizacyjne przedsiębior-
stwa, więc często występuje problem jednoczesności użytkowania 
danych. Powoduje to konieczność oczekiwania na dostępność 
dokumentacji, co wpływa na wydłużenie czasu załatwiania danej 
sprawy, a w efekcie powoduje opóźnienia w dotrzymaniu założone-
go harmonogramu pracy. 
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Rozproszenie majątku na dużym obszarze - charakterystyka 
i profil działalności OSD wymusza odpowiednie funkcjonowanie, 
niezbędną infrastrukturę oraz odpowiednie umiejętności i kwalifika-
cje personelu. Ponieważ zakres działalności OSD często obejmuje 
obszar rzędu tysięcy km2 (np. koncern ENERGA 75 tysięcy km2) 
oraz zakłada dostarczenie energii do setek tysięcy klientów (np. 
koncern ENERGA ponad 2,9 mln klientów) techniczna infrastruktura 
sieciowa znajduje się na całym obszarze świadczenia usług. Takie 
uwarunkowanie implikuje głownie problemy logistyczne, lecz nie 
tylko. Równie ważnym ujemnym aspektem jest brak centralnego 
miejsca składowania informacji, które, nawet gdyby istniało, byłoby 
trudne do utrzymania w stanie aktualności. 

Złożony opis techniczny -  Operator Systemu Dystrybucyjne-
go składa się z kilku oddziałów, które stały się częścią spółki             
w wyniku procesu konsolidacji, bądź zawsze stanowiły oddział 
danego przedsiębiorstwa. Oddziały są podzielone na rejony. 

Ponieważ inwentaryzacja elementów sieci (opis techniczny) 
jest wykonywana przez człowieka, to biorąc pod uwagę rejonizację, 
bardzo rzadko udaje się wypracować wspólny wzorzec takiego 
opisu. Skutkiem tego jest niepełna bądź niezgodna ze sobą doku-
mentacja, co w konsekwencji przekłada się na małą użyteczność 
takiego dokumentu, a w efekcie skutkuje niską jakością pracy oraz 
niepełnymi lub mało wiarygodnymi opracowaniami. 

W dobie informatyzacji każdej dziedziny życia fakt ten dotknął 
także OSD, które z aplikacji informatycznych czynią potężne narzę-
dzie pozwalające z sukcesami konkurować na rynku energii elek-
trycznej. Jak łatwo się domyślić papierowa forma paszportyzacji nie 
ma przed sobą przyszłości i niezbędne jest wprowadzenie takiego 
rozwiązania, które nie tylko pozwoli rozwiązać problemy klasycznej 
paszportyzacji, ale także będąc zgodnym z panującymi przepisami 
prawnymi pozwoli osiągnąć dodatkowe korzyści. Najważniejsze 
korzyści płynące z wprowadzenia nowoczesnych metod paszporty-
zacji to: 
– usprawnienie gospodarki majątkiem zakładu energetycznego, 
– usprawnienie procesu wydawania warunków przyłączenia klien-

ta, 
– wzrost bezpieczeństwa pracy brygad eksploatacyjnych na sieci 

nN, 
– usprawnienie obsługi działań awaryjnych, 
– usprawnienie procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych, 
– usprawnienie i optymalizacja procesów planistycznych, 
– usprawnienie i automatyzacja budowy wieloletnich planów 

rozwoju, 
– możliwość weryfikacji baz adresowych, 
– uniezależnienie się zakładu od wiedzy intelektualnej poszcze-

gólnych pracowników, 
– automatyzacja analiz i raportów (w tym danych statystycznych), 
– usprawnienie obiegu dokumentów, 
– możliwość usprawnienia kontroli nielegalnego poboru energii, 
– stworzenie możliwości wymiany danych z innymi firmami sie-

ciowymi oraz ośrodkami Dokumentacji Geodezyjnej        i Kar-
tograficznej, 

– możliwość pracy z urządzeniami mobilnymi (GPS), 
– zwiększenie jednolitości, bezpieczeństwa i aktualności danych 

(od 20 do 80%). 

2. NOWOCZESNE TECHNIKI PASZPORTYZACJI 

Znaczna część dokumentacji gromadzonej przez Operatorów 
Systemu Dystrybucyjnego powiązana jest z mapami lub występuje 
w postaci wysoko przetworzonej mapy komputerowej. OSD eks-
ploatują majątek, którego obszar można zobrazować za pomocą 
kilkunastu tysięcy arkuszy map w różnych skalach. Z tego też po-

wodu wykazują one duże zainteresowanie w kierunku wykorzysta-
nia mapy w postaci numerycznej (komputerowej)[1]. 

W codziennej pracy OSD oprócz informacji geograficznej rów-
nie istotne są dane techniczne elementów sieci. Jednocześnie 
należy pamiętać, że na kilkunastu tysiącach arkuszy map znajduje 
się jeszcze większa liczba elementów stanowiących majątek sie-
ciowy spółki, które należy w odpowiedni sposób uwidocznić. Ponad-
to, aby stworzyć przewagę nad wersją papierową system informa-
tyczny powinien zapewniać łatwy dostęp do zinwentaryzowanej 
dokumentacji oraz integrację (przepływ informacji) z innymi syste-
mami informatycznymi w spółce, spośród których najważniejsze to: 
System Bilingowy (Billing), System Finansowo Księgowy (FK) oraz 
system wspomagania pracy Dyspozycji Ruchu SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition) [1]. 

Struktura OSD (samodzielne jednostki, zlokalizowane na du-
żym obszarze, w dużych odległościach, posiadające własne działy             
i archiwa) sprawia, że dostęp do dokumentacji sporządzonych 
klasycznie jest utrudniony. Wynika z tego zapotrzebowanie na 
centralne repozytorium danych o różnym stopniu dostępności          
(w zależności od posiadanych uprawnień), które skupiałoby wszel-
kie informacje zebrane w procesie paszportyzacji i umożliwiało 
dostęp do danych z dowolnego miejsca.  

Duża pojemność i ujednolicenie słownika obiektów sieci dla ol-
brzymiej liczby i różnorodności elementów podlegających procesowi 
paszportyzacji wymaga od systemu odpowiednich warunków skła-
dowania danych, zapewniających jednocześnie bezproblemowy         
i natychmiastowy dostęp oraz standaryzację słownika obiektów. 
Należy mieć również na uwadze sprawne powiązanie informacji 
geograficznej z opisem technicznym [18], [19], [20]. 

Nowoczesny system paszportyzacji oprócz informacji geogra-
ficznej (mapy sieci w różnej skali, zawierające informacje zarówno    
o elementach sieci jak i ukształtowaniu terenu oraz innych obiek-
tach) wzbogaconej o opis techniczny, powinien być wyposażony 
także w schemat elektryczny sieci, w tym schematy linii, stacji (wraz 
z wyposażeniem) oraz łączników liniowych. Logiczne wydaje się 
także zamieszczenie informacji o elektrycznym stanie łączników. 

2.1. GIS  - System Informacji Geograficznej  

Wszystkie powyższe wymagania stawiane nowoczesnym sys-
temom paszportyzacji sieci elektroenergetycznych spełniają Syste-
my Informacji Geograficznej z angielskiego Geographical Informa-
tion System, w skrócie GIS. 

System informacji geograficznej to zbiór informacji o obiektach 
usytuowanych w przestrzeni objętej działaniem systemu, określają-
cych położenie tych obiektów, ich właściwości geometryczne i rela-
cje im towarzyszące. GIS jest systemem pozyskiwania, gromadze-
nia, przetwarzania, analizowania oraz dystrybucji informacji jedno-
znacznie opisujących środowisko geograficzne [2]. 

Informacje gromadzone przez GIS powinny charakteryzować 
się rzetelnością, aktualnością i dostępnością. Największym walorem 
GIS-u jest nieograniczona możliwość jego wykorzystania i możli-
wość tworzenia warstw dla różnego typu analiz. Systemy Informacji 
Geograficznej są systemami wspomagania decyzji, które mogą być 
użyte w zarządzaniu zasobami przestrzennymi. 

 
Systemy informatyczne Operatorów Systemu Dystrybucyjnego 

oparte o technologię GIS nazywane są Systemami Informacji o 
Dystrybucji (SID), bądź Systemami Informacji o Sieci (SIS). Pod-
stawowym zadaniem systemu SIS jest umożliwienie prowadzenia 
ewidencji urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład 
sieci zarządzanej przez OSD. Dane gromadzone w systemie są 
przechowywane w postaci spójnego modelu całej sieci elektroener-
getycznej. 
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Funkcjonalność budowania i edycji modelu sieci zapewnia 
główna aplikacja systemu GIS – moduł edycyjny. Aplikacja posiada 
wbudowaną inteligencję oraz wszystkie niezbędne funkcje GIS i 
funkcje ewidencyjne, wymagane do tworzenia i modyfikacji modelu 
sieci elektroenergetycznej oraz realizuje między innymi następujące 
cele: 
– konwersja map i pozyskanie opisu sieci, 
– integracja z innymi systemami informatycznymi, 
– realizacja wielopłaszczyznowych analiz technicznych i topolo-

gicznych, 
– redukcja kosztów. 

Pełnowartościowy system GIS należy postrzegać jako dwa 
współpracujące ze sobą podsystemy [3]: 
1. podsystem geograficzny obsługujący topologię sieci i analizy z 

nią związane, 
2. podsystem analiz technicznych realizujący obliczenia          i 

analizy techniczno-ekonomiczne. 
Analizy topologiczne realizowane przez podsystem geograficz-

ny odnoszą się do dowolnego rodzaju sieci, gdyż przeprowadzane 
są na grafie będącym reprezentacją sieci. 

Do podstawowych analiz topologicznych zalicza się: 
– wyszukiwanie obszarów zasilania dla źródła zasilania, 
– wyszukiwanie źródła i dróg zasilania dla konkretnego       o  

biorcy, 
– wyszukiwanie alternatywnych dróg zasilania, 
– określenie obszarów beznapięciowych (w wyniku awarii, symu-

lacji bądź planowanych wyłączeń), 
– znajdowanie najkrótszej drogi łączącej dwa dowolne węzły sieci. 

Wymienione możliwości analiz mogą być wykorzystane w dys-
pozycjach ruchu, wydziałach planowania lub eksploatacji. Na ich 
podstawie można budować systemy ekspertowe wspierające pracę 
dyspozytora, wspomagające przywrócenie zasilania po awarii moż-
liwie jak największej liczby odbiorców oraz lokalizujące obszar 
awarii na podstawie zgłoszeń odbiorców o braku napięcia. 

Do analiz technicznych należy zaliczyć wszelkie obliczenia 
elektroenergetyczne, do których niezbędna jest zarówno topologia 
jak i dane techniczne elementów sieci (do analiz topograficznych 
niezbędna jest tylko topologia sieci) [7]. 

Do podstawowych analiz technicznych można zaliczyć: 
– estymację obciążeń sieci SN i nN (obciążenia szczytowe w 

stacjach SN/nN i poszczególnych obwodach nN), 
– obliczenia rozpływów mocy i energii w sieci SN i nN, 
– obliczenia strat technicznych i handlowych sieci SN i nN, 
– obliczenia poziomów napięć w sieci SN i nN, 
– bilanse mocy dla stacji, 
– optymalizację podziałów w sieci SN z uwzględnieniem strat 

sieciowych, 
– optymalizację układu pracy sieci, 
– analizę obciążeń transformatorów dla celów prowadzenia go-

spodarki transformatorami, 
– obliczenia prądów zwarciowych w sieci SN, 
– obliczenia nastawień zabezpieczeń, 
– kompensację mocy biernej, 
– analizy awaryjności, 
– prognozowanie obciążeń i planowanie rozwoju sieci, 
– tworzenie taryf dla obszarów o małym stopniu wykorzystania 

sieci. 
 
Uzyskanie wysokiej wiarygodności przedstawionych powyżej 

analiz technicznych (takich jak rozpływy mocy, straty techniczne         
i handlowe, spadki napięć, optymalne podziały sieci, obciążenia 
transformatorów) wymaga dobrego rozeznania stanu obciążenia 
sieci (właściwej estymacji obciążenia). Ze względu na znikome 

opomiarowanie oraz złożoność układów elektroenergetycznych sieci 
rozdzielczych uzyskanie wiarygodnej estymacji obciążeń (np. stacji 
SN/nN) stanowi istotny problem będący przedmiotem badań [4], [5] 
[6]. 

Istotną cechą analiz technicznych jest możliwość wykonywania 
symulacji, poprzez zmiany stanów łączników lub wprowadzenie 
projektowanych elementów do sieci. 

2.2. Model sieci elektroenergetycznej dla potrzeb systemu 
GIS  

Przy definiowaniu odwzorowania sieci elektroenergetycznej 
bierze się pod uwagę ewentualne wymagania przyszłych procedur 
analitycznych, zarówno technicznych jak i ekonomicznych. Wpro-
wadzenie danych do systemu GIS jest bardzo kosztownym i długo-
trwałym procesem. Wszelkie błędy popełnione w odwzorowaniu 
sieci elektroenergetycznej w pierwszych etapach wdrażania syste-
mu mogą okazać się bardzo kosztowne i trudne do usunięcia            
w późniejszym terminie. Mniej istotne mogą okazać się braki kom-
pletności przewidzianego zestawu danych dla poszczególnych 
elementów sieci elektroenergetycznej, gdyż rozszerzenie takiego 
zbioru jest mniej kłopotliwe niż wprowadzenie dodatkowych elemen-
tów lub zmiana istniejących relacji między elementami sieci. Celowe 
jest więc staranne zdefiniowanie odpowiedniego modelu danych. 

Podstawowymi elementami sieci elektroenergetycznej są 
oczywiście linie napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowe 
lub rozdzielcze oraz punkty odbiorowe i zasilające. Należy zauwa-
żyć, że w zależności od rodzaju analizy oraz wymaganej dokładno-
ści, np. stacja elektroenergetyczna może występować jako węzeł 
sieci lub jako zbiór wielu urządzeń, tworząc w istocie zbiór wielu 
łuków i węzłów. Stacja elektroenergetyczna musi być reprezento-
wana zarówno w sposób punktowy, jak też w postaci pełnego lub 
uproszczonego schematu powiązanego logicznie z pozostałymi 
elementami sieci elektroenergetycznej [7]. 

Należy pamiętać, że punkt odbiorowy, najczęściej utożsamiany 
z licznikiem zużycia energii, jest dołączony do konkretnego węzła 
sieci i taka relacja musi być zachowana. 

Niezwykle istotne jest prawidłowe odwzorowanie wszystkich 
łączników i ich stanu, a szczególnie ważne jest uzyskanie dostępu 
do danych opisujących bieżący stan łączników (np. z systemów 
dyspozytorskich SCADA). Wymagania względem nowoczesnych 
systemów paszportyzacji niejako wymuszają potrzebę dwojakiej 
reprezentacji graficznej sieci w zależności od przeznaczenia: 
– schematyczną, 
– mapową. 

Postać mapowa (odwzorowanie geograficzne) jest ustanowio-
ne jako podstawowe, ze względu na większą dokładność tego 
odwzorowania. Na podstawie danych generowany jest schemat 
sieci, jednocześnie zapewniając zgodność z postacią mapową. 
Innym podejściem jest pewnego rodzaju hybryda - prezentacja 
schematu na mapie - węzły sieci są odpowiednio zlokalizowane, a 
linie elektroenergetyczne są prowadzone w sposób przybliżony. 
Taka prezentacja schematu jest wystarczająca do prowadzenia 
wszelkich analiz technicznych, nie nadaje się jednak do celów 
dokumentacyjnych. 

3. PRZYKŁAD PASZPORTYZACJI NA PODSTAWIE 
SYSTEMU FACIL - PLUS 

System Facil - Plus jest jednym z kilku dostępnych na rynku te-
go typu systemów dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego dedy-
kowanym do dokumentowania i analizowania sieci elektroenerge-
tycznej. Należy również do najnowszej generacji systemów klasy 
GIS opartych na relacyjno - obiektowej bazie danych. Cechą, która 
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z pewnością wyróżnia ów system z grona pozostałych jest fakt, iż 
jest to aplikacja w pełni internetowa umożliwiająca jednoczesną 
pracę na tych samych zasobach wielu osobom (użytkownikom 
systemu). 

W systemie sklasyfikowano wszystkie elementy sieci elektroe-
nergetycznej potrzebne do budowy modelu sieci, a jeżeli zaistnieje 
potrzeba dodania nowego typu obiektu, można to zrobić w łatwy 
sposób. Na Rys 1. przedstawiono przykład wizualizacji łącznika nN 
w różnych stanach pracy. 
 

 

 
 

Rys. 1. Przykład realizacji i wizualizacji łącznika 0,4 kV [9] 
 

Aplikacja umożliwia dokładne geograficzne odwzorowanie sieci   
i techniczno-strukturalne, odpowiednio na każdym poziomie napięć. 
Każdy obiekt zapisane w danych systemu zawiera swój opis tech-
niczny, parametry elektryczne, eksploatacyjne, adresowe i inne 
wymagane dla obiektu – zależnie od jego rodzaju i przeznaczenia. 

Dowolność w wyborze widoku pozwala płynnie poruszać się 
pomiędzy reprezentacją mapową i schematową (Rys.2) i w łatwy 
sposób identyfikować interesujące nas obiekty. Na udokumentowa-
nej sieci można przeprowadzić szereg analiz topologicznych, tech-
nicznych i biznesowych. 
 

 
Rys. 2. Mapowa i schematowa reprezentacja sieci w jednym ok-
nie.[8] 

 
Ideą rozwiązania zastosowanego w systemie jest wprowadza-

nie danych dotyczących sieci elektroenergetycznej tylko jeden raz, 
niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej zakładu. Unika 
się w ten sposób powielania tych samych informacji przez różne 
komórki. Informacje wprowadzone przy użyciu tego modułu są 
używane i analizowane przez pozostałe moduły. 

Model sieci umożliwia przechowywanie danych o urządzeniach 
elektroenergetycznych z podziałem na poszczególne rodzaje sieci - 
od najwyższych napięć 400 kV, poprzez 220 kV, 110 kV, 40 kV, 15 
kV, 0,4 kV, sieć wlz, oświetleniową, sygnałową i uziemienia, aż do 
urządzeń innego rodzaju nie będących ściśle energetycznymi. 

Ponadto w obrębie każdej grupy napięciowej sieci urządzenia są 
sklasyfikowane wg spełnianej funkcji, np. występujące w sieci – 
elementy liniowe oraz węzły topologiczne sieci, urządzenia wcho-
dzące w skład wyposażenia stacji transformatorowych, urządzenia 
wchodzące w skład wyposażenia szaf kablowych i inne. 

 

 
Rys. 3. Moduł Mapy i Dokumentacje, reprezentacja graficzna. 
Schemat stacji SN/nN.[1] 

 
Każde z urządzeń wchodzących w skład sieci zarządzanej 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest reprezentowane       
w systemie SIS jako pojedynczy obiekt elektroenergetyczny. Budo-
wanie modelu sieci elektroenergetycznej odbywa się w module 
edycyjnym z wykorzystaniem jego funkcjonalności do tego przewi-
dzianej. W tym celu użytkownik modułu edycyjnego uruchamia 
funkcję tworzenia nowego obiektu, wybierając odpowiednią pozycję 
z listy możliwych do utworzenia obiektów. Lista ta jest zorganizowa-
na w postaci rozwijanego “drzewa” rodzajów sieci (poziomów napięć 
pracy), kategorii przeznaczenia obiektu na każdym poziomie napię-
cia oraz poszczególnych urządzeń wewnątrz kategorii. 

Po wybraniu obiektu do utworzenia użytkownik wypełnia formu-
larz (paszport) zawierający jego atrybuty – parametry elektryczne, 
eksploatacyjne, adresowe i inne (Rys 4). Atrybuty te są pogrupowa-
ne w zakładkach formularza, zawierających różne grupy tematycz-
ne. Po wypełnieniu formularza atrybutów obiektu użytkownik za-
twierdza go, a następnie wskazuje w widoku mapy lokalizację dla 
reprezentacji graficznej obiektu. Każdy obiekt elektroenergetyczny 
w systemie SIS, oprócz danych ewidencyjnych, posiada swój obraz 
graficzny umieszczany na mapie. 

 

 
Rys. 4. Przykład wzoru współczesnego paszportu elementu sieci.[1] 

 
W systemie facil – plus istnieje proces wykonywania obliczeń       

i  składa się z kilku faz, zaczynając od zdefiniowania potrzeb obli-
czeniowych na prezentacji wyników kończąc. Odpowiednie zdefi-
niowanie celu obliczeń jest kluczowe dla osiągnięcia końcowego 
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sukcesu. Następnym krokiem jest wprowadzenie podstawowych 
parametrów takich jak: maksymalne obciążenia, koszty strat, para-
metry regulacji. 

System facilplus umożliwia wyliczenie wielu wielkości elek-
trycznych, które ogólnie możemy podzielić na [9], [19], [21] : 
– rozpływowe ( w tym straty) 

– spadki napięcia, 
– moc czynna, 
– moc bierna, 
– prąd obciążenia [A], 
– względny prąd obciążenia przewodu [%], 
– straty mocy obciążeniowe [kW], 
– straty energii obciążeniowe [kWh], 

– zwarciowe, 
– prąd zwarcia trójfazowego Ik3, 
– prąd zwarcia dwufazowego Ik2, 
– prąd doziemienia Ij, 

– kosztowe, 
– koszty strat, 
– koszty strat jałowych, 

– odpowiedzialne za dobór zabezpieczeń, 
– czas wyłączenia Ij sek, 
– czas wyłączenia Ik2 sek, 
– moc czynna zwarciowa dla zw.3-faz [kW], 
– moc bierna zwarciowa dla zw.3-faz [kVAr], 
– moc pozorna zwarciowa dla zw. 3-faz [kVA], 
– prąd zadziałania zabezpieczenia [A], 
– czas zadziałania zabezpieczenia [s], 

– dotyczące kontroli napięciowej i obciążeń, 
– stabilność napięcia [%], 
– najniższe napięcie [kV], 
– największy spadek napięcia [%], 
– punkt najniższego napięcia, 
 
Obliczenia mogą być wykonane zarówno dla stanu normalnego 

jak i aktualnego, istnieje możliwość importu stanów łączników z 
systemu czasu rzeczywistego (SCADA). 

Pozyskanie informacji dotyczących parametrów elementów 
sieci (długości i przekroje przewodów, moce znamionowe transfor-
matorowe SNtr) oraz układu ich połączeń nie sprawia zwykle więk-
szych trudności, problemy zaczynają się przy próbie pozyskania 
wiarygodnych danych obciążenia, szczególnie stacji SN/nN. Brak 
opomiarowania stacji SN/nN sprawia, że jedyną powszechnie do-
stępną i rejestrowaną informacją dotyczącą obciążenia sieci SN jest 
moc wpływająca do poszczególnych obwodów sieci z punktów 
zasilających (pola odpływowe GPZ). 

PODSUMOWANIE 

Tradycyjnie wykonywana paszportyzacja jest nieefektywna i nie 
spełnia współcześnie stawianych przed nią wymagań. Ponadto 
wprowadzenie nowoczesnych systemów paszportyzacyjnych wyda-
je się nieuchronne z punktu widzenia przepisów Prawa Energetycz-
nego i dokonujących się zmian własnościowo – strukturalnych, 
wymuszających podniesienie standardów zarządzania w spółkach 
dystrybucyjnych. 

Niewątpliwie cechą wspólną tego typu systemów dostępnych 
na rynku jest ich wysoka cena. Należy mieć na uwadze, że na 
końcową cenę systemu składa się bowiem nie tylko cena aplikacji, 
lecz także wdrożenie, zapewnienie odpowiednich warunków utrzy-
mania oraz konserwacja .Na podstawę dobrego wykorzystania i 
bezproblemowego użytkowania nowoczesnego systemu paszporty-

zacji składa się szereg działań, wśród których jednym z najważniej-
szych jest kompleksowe i sumiennie wykonane wdrożenie. 
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Modern technology electrical power network inventory 

The article presents the importance of the problem which 

is the process of Inventory objects power network together 

with their parameters. For example, Geographic Information 

System - GIS presents the modern techniques of passporting. 

Presented model of the grid for the GIS system and is an 

example of using the Inventory System Facil - Plus. This 

system is dedicated to the Distribution System Operators to 

docu-ment and analyze power grid. 
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