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TAURON PRZYŁĄCZYŁ PONAD 8 TYSIĘCY
MIKROINSTALACJI OZE
Koncern podał, że liczba przyłączonych w ubiegłym roku mikroinstalacji OZE była dwukrotnie wyższa,
niż w 2017.
Zdecydowana większość z przyłączonych w ub. roku przez Tauron mikroinstalacji wykorzystuje
technologię fotowoltaiczną.
Spółka przyłączyła też 32 większe odnawialne źródła energii, z których sześć korzysta z innych
technologii: elektrownię wodną, elektrownię wiatrową, a także elektrownie wykorzystujące biogaz
inny niż rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc wszystkich
przyłączonych w ubiegłym roku instalacji przekroczyła 75 megawatów.
Największy przyrost przyłączonych instalacji OZE spółka Tauron Dystrybucja zanotowała w IV kw.
2018 r. – było ich ponad 3 tys. o łącznej mocy 28 MW. W całym 2017 r. do sieci spółki przyłączono
nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 24 MW.
W sumie spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci już ponad 17 tys. mikroinstalacji o łącznej
mocy 106 MW. Największą liczbę przyłączeń wykonano na terenie województw małopolskiego – 6,2
tys. i śląskiego – 6 tys. Na Dolnym Śląsku było ich ponad 2,7 tys., a na Opolszczyźnie -1,4 tys.
W styczniu br. koncern informował, że inna jego spółka, Tauron Ekoenergia przygotowuje w projekcie
„Wirtualna elektrownia” elektroniczną platformę, łączącą moce istniejących odnawialnych źródeł
energii. Do wirtualnej elektrowni Taurona będzie można przyłączyć każdą elektrownię OZE, bez
względu na jej położenie.
Jak wyjaśniał Tauron, projektowane rozwiązania opierają się na zaawansowanych systemach
informatycznych, a jednym z założeń jest współpraca z inwestorami indywidualnymi, mogącymi
przyłączać do wirtualnej elektrowni posiadane przez nich źródła.
Spółka przypominała, że już dziś sztuczna inteligencja pracuje w energetyce na rzecz prognoz czy
optymalizacji. W niedalekiej przyszłości zarządzanie wirtualną elektrownią - oparte o dedykowane
rozwiązania informatyczne - ma przekładać się na realne podnoszenie efektywności ekonomicznej
tworzących ją obiektów.
Moduł decyzyjny platformy ma analizować nie tylko prace elektrowni w aspekcie technicznym, ale też
rynkowym, aby rekomendować najbardziej opłacalne działania handlowe. Kumulacja zdolności
wytwórczych i regulacyjnych – a w następstwie sprzedaż skumulowanej ilości energii – ma zwiększać
przychody wszystkich uczestników platformy.
Wdrożenie tej koncepcji wymaga szczególnego wsparcia technologicznego. Przy założeniu tzw.

architektury rozproszonej decyzje o sterowaniu danym źródłem energii mają zapadać na poziomie
węzła lokalnego, nazywanego Lokalnym Układem Wykonawczym (LUW). Na bazie otrzymywanych
danych autonomicznie ma od decydować o sposobie realizacji zadania i używanych do tego
zasobach.
Pod koniec stycznia Tauron informował również o pracach spółki Ekoenergia nad optymalnym
modelem zarządzania klastrami energetycznymi – koncepcją tworzenia niewielkich,
samobilansujących się obszarów produkcji i zużycia energii. Koncern szacuje, że będzie w stanie
zaoferować kompleksową usługę koordynatora klastrów pod koniec 2020 r. Na razie pilotażowo
koordynuje działalność klastrów na wybranych obszarach woj. dolnośląskiego.
Klastry energii są związane z założeniem tzw. energetyki rozproszonej. Podłożem jest spojrzenie na
lokalne możliwości bilansowania produkcji i konsumpcji energii. Małe lokalne źródła o różnych
charakterystykach mogą w niej uzupełniać się, a także lokalnie – w określonym otoczeniu odpowiadać na zapotrzebowania.
Klastry energetyczne mają też umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. Zarządzanie nimi wymaga wykorzystania wielu rozwiązań jednocześnie, m.in. samych OZE,
magazynów energii czy systemów odpowiadających za bilansowanie popytu i podaży.
Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem
węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18
proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym
największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.
W skład grupy Tauron wchodzą, m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż,
Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.(PAP)

