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Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przystąpiło
do organizacji

VIII Konferencji Naukowo-Technicznej
Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
21-22 marca 2018 r., Wrocław (Park Hotel Diament)
Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym
celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i PSE SA
z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. identyfikacji strat energii elektrycznej, czynników
wpływających na poziom strat, ograniczania strat.
Rada Programowa konferencji określiła wstępnie następujące zagadnienia, które powinny zostać
omówione podczas konferencji:
1. Analiza strat energii elektrycznej w ujęciu statystycznym
2. Metody określania rodzaju i wyznaczania miejsc powstawania strat oraz różnicy bilansowej
3. Obszarowe bilansowanie energii
4. Wpływ generacji rozproszonej na straty w sieciach nN i SN
5. Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji
6. Opłacalność nakładów inwestycyjnych na ograniczanie strat energii w dystrybucji i przesyle
7. Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii
8. Wpływ nielegalnego pobierania energii na straty oraz związane aspekty prawne
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A.,
środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm zajmujących się
wyznaczaniem, identyfikacją i ograniczaniem strat energii elektrycznej.
W związku z powyższym chcielibyśmy zaproponować Państwu przygotowanie oraz prezentację
referatu dotyczącego Państwa spostrzeżeń, doświadczeń związanych z tematem konferencji.
W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy uprzejmie o zgłoszenie referatu, przekazując
tytuł i nazwisko autora oraz krótkie streszczenie do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres
swistak@ptpiree.pl. Po zaakceptowaniu przez Radę Programową, o czym powiadomimy do dnia
9 lutego 2018 r., będziemy oczekiwać na pełny tekst referatu w wersji elektronicznej do 9 marca
2018 r. – szczegółowe wymagania przekażemy bezpośrednio autorom referatów.
Mamy nadzieję, że tematyka konferencji będzie dla Państwa interesująca, tym bardziej liczymy na
pozytywną odpowiedź.
Z ramienia PTPiREE sprawę prowadzi:
Rafał Świstak, tel. 726 660 670, email: swistak@ptpiree.pl
Sebastian Brzozowski

Koordynator Działalności Szkoleniowej

