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Oczekiwania wobec OSD



Wyzwania OSD
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Jakość 
dostaw 

Wsparcie 
transformacji 
energetycznej 

Efektywność 
energetyczna

Wzrost efektywności 
zarządzania majątkiem 

…
• Linie napowietrzne i kablowe WN - 6 500 km

• Linie napowietrzne i kablowe SN - 67 000 km

• Linie napowietrzne i kablowe nn    115 000 km

• GPZ (110/15) – 250 

• SN/nn – 56 000
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Condition–Based

Maintenance

Corrective Maintenance

Sieć kablowa SN



Wyznaczenie Health Index Zbudowanie systemu 
informatycznego  SORAL

Zaimplementowany
Health Index

Measurement 
Parameters (PD, TD)

Evaluation of 
selected parameters

Boundary and norm 
generation

Condition for each 
parameter

Qualify by health 
indexing

Proposal on future 
action

PD and TD database

PDIV, PD at PDIV, PD at 
2 Uo, Age, failure 
history, TD, etc.

Data evaluation and 
Statistical analysis

Condition indices

Combining conditions 
to overall health index

Index 9: very good (green) 
Index 8: good (light green)
Index 6: moderate (yellow)

Index 3: poor (orange)
Index 1: very poor (red)

Moduł analizy danych

Automatyczna 
wymiana danych

Zebranie wiedzy i prace BR

Dane 
historyczne

Obszar pilotażowy obejmujący 300 
km linii kablowych SN

Współpraca OSD, przedsiębiorstwa 
informatycznego, ekspertów 
światowych i naukowców 

Wsparcie finansowe prac BR przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

20 lat doświadczeń, zebranych danych z 
pomiarów diagnostycznych w sieci 
kablowej SN

CBM dla kabli SN



Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Rozwój 2014-
2020. Program sektorowy „PBSE” Działanie  1.2 „Sektorowe programy B+R”. Dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0250/17-00

„SORAL - System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii 
kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane 

w trybie offline”



Index 9: very good (green). Index 6: moderate (yellow).

Index 8: good (light green).     Index 3: poor (orange).          Index 1: very poor (red).



System SORAL – zintegrowane zarządzanie siecią kablowa SN, 
wymierna ocena stanu technicznego elementów linii          

(głowica, odcinki, mufy)
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• Integracja danych technicznych (GIS), eksploatacyjnych i 
diagnostycznych o sieci kablowej w jednym systemie

• Wymierna ocena ryzyka awarii poszczególnych odcinków 
linii kablowych, muf i głowic

• Wsparcie planów eksploatacyjnych i inwestycyjnych

• Szeroki zakres analiz zintegrowanych danych

• Wsparcie w pracy w terenie

• Digitalizacja dokumentacji

• Rozwianie dla dużych OSD , firm ale także dla mniejszych 
właścicieli/użytkowników sieci SN

• Rozpoczęcie procesu budowy CBM i zmiana w sposobie 
zarządzania siecią kablowa SN



Prace badawcze w obszarze pilotażowym 
potwierdziły postawione tezy i pozwoliły 

zbudować Health Index

Wdrożenie komercyjnej wersji systemu 
rozpoczyna się od oddziału Olsztyn, będzie 

trwało rok

Wdrożenie obejmuje rozwiązania techniczne, 
zmiany organizacyjne, standardy i 

przygotowanie pracowników

Pełne wdrożenie zapewni wsparcie  
eksploatacji i nowy efektywniejszy sposób 

planowania inwestycji.
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Dziękuję bardzo


