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Zarys historii IASE

Instytut	 Automatyki	 Systemów	 Energetycznych	 obchodzi	
w	2019	r.	Jubileusz	70-lecia	istnienia.	Pierwsze	lata	swej	działal-
ności	IASE	–	który	początkowo	nosił	nazwę	Zakład	Elektroener-
getyki Politechniki Wrocławskiej (ZEPW) – zawdzięcza wspa-
niałej	wizji	profesora	Jana	Kożuchowskiego.	On	 to	bowiem	 już	
w	 roku	1946	zdołał	wyzwolić	wśród	pracowników	Katedry	Go-
spodarki Energetycznej entuzjazm do współpracy pracowników 
naukowych, badawczo-technicznych, techników sektora ener-
getycznego oraz studentów starszych lat studiów. Cele, które 
w tamtych latach przyświecały pracownikom Katedry (kierowa-
nej	przez	prof.	Jerzego	Skowrońskiego),	wynikały	bezpośrednio	
z potrzeb tworzenia w Polsce systemu elektroenergetycznego. 
Miejscem szczególnym był wówczas Wrocław, gdzie po tułaczce 
wojennej	znalazło	się	wielu	znakomitych	ludzi.	Już	w	roku	1949	
w Katedrze Gospodarki Energetycznej wyodrębnił się zespół 
specjalistów, których zadaniem była współpraca z energetyką 
dolnośląską. Wcześniejsze projekty i analizy dotyczące automa-
tyki elektrowni i sieci wykonywane przez pracowników wykorzy-
stywane były również dla potrzeb Wrocławia. Na początku lat 
pięćdziesiątych Zakład Elektroenergetyki rozwijał się bardzo in-
tensywnie, co spowodowało wyodrębnienie go w ramach struk-
tur Politechniki, a działalność przeniesiono do budynku przy 
ul. Wystawowej 1, zajmowanego do dnia dzisiejszego. 

Wizja	profesora	Jana	Kożuchowskiego,	polegająca	na	ści-
słej współpracy pracowników naukowych, badawczo-technicz-
nych oraz studentów wyższych lat studiów, przynosiła znakomite 
wyniki. To dzięki niej powstawały bardzo dobre projekty, mające 
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zastosowanie w polskiej 
energetyce. Projekty 
automatyki, analizy roz-
pływów mocy, badania 
równowagi dynamicz-
nej systemu, aparatura 
kontrolno-pomiarowa, 
a także pomiary w elek-
trowniach cieplnych, to 
tylko niektóre rozwiąza-
nia stosowane w budo-
wanych w owym czasie 
elektrowniach. 

Rys.	1.	Profesor	 
Jan	Kożuchowski

Szerokie życie, daleki świat, Szczery wysiłek długich lat,
Szukać bez przerwy, bez przerwy budować,

Nie spocząć przy drodze, lecz drogi prostować,
Co dawne, otaczać wiernie czcią,

Serce radosne i prawe cele: Trzymaj się tego, a zdziałasz wiele.

Johann Wolfgang von Goethe



strona 792 grudzień  2019www.energetyka.eu

Instytut	 Automatyki	 Systemów	 Energetycznych	 jako	 jed-
nostka autonomiczna i pod tą nazwą działa od początku lat sześć-
dziesiątych. Przez wszystkie lata działalności posiadała i posia-
da ugruntowaną i znakomitą markę. W dalszym ciągu urządzenia 
i	projekty	IASE	znajdują	szerokie	zastosowania	w	polskiej	elek-
troenergetyce.	Od	początku	swojej	działalności	Instytut	otrzymał	
wiele prestiżowych nagród resortowych i międzynarodowych za 
oryginalne	rozwiązania	i	wdrożenia.	Dumą	Instytutu	są	patenty,	
których	IASE	posiada	około	200.	W	dalszym	ciągu	Instytut	pre-
zentuje swoje rozwiązania na międzynarodowych i krajowych 
wystawach zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Rozwiązania 
i	urządzenia	 realizowane	w	 IASE	w	niczym	nie	ustępują	pozio-
mem	renomowanym	firmom	o	zasięgu	światowym.	Instytut	 jest	
wiodącą inżynierską firmą innowacyjną i badawczo-rozwojową, 
gdzie od dziesięcioleci pracują doskonali specjaliści badawczo-
-techniczni	 i	badawczo-rozwojowi.	 Instytut	dysponuje	znakomi-
tym	zapleczem	laboratoryjnym	i	badawczym.	Jubileusz	70-lecia	
skłania	do	refleksji	dotyczącej	preferowania	polskich	rozwiązań	
w sektorze elektroenergetycznym. „Dobre, bo polskie” powinno 
przyświecać polityce przetargowej w polskich koncernach ener-
getycznych. 

Działalność naukowo-badawcza  
i projektowo-konstrukcyjna 

Po wyodrębnieniu zespołu pracowników Katedry Gospo-
darki Energetycznej rozpoczęły się intensywne prace i odbudo-
wa energetyki dolnośląskiej po zniszczeniach wojennych i so-
wieckich rabunkach. W 1951 roku Katedra otrzymała pomiesz-
czenia na parterze budynku dawnej Baugewerkschule przy ulicy 
Bolesława	 Prusa	 53	 we	 Wrocławiu.	 Zakład	 Elektroenergetyki	
Politechniki Wrocławskiej rozwijał się lawinowo i wkrótce załoga 
liczyła	blisko	300	osób,	zatrudnionych	w	kilkunastu	pracowniach,	
warsztacie mechanicznym i w administracji. 

Kadra ZEPW składała się z wielu zdolnych, młodych pra-
cowników badawczo-technicznych i techników, w większości 
absolwentów i dyplomantów Politechniki Wrocławskiej, z których 
znaczna	część	później	pracowała	przez	wiele	lat	w	IASE,	a	nie-
którzy	 całą	 swoją	 karierę	 zawodową	 związali	 z	 Instytutem	 lub	
z Wydziałem Elektrycznym Politechniki.

Jednym	 z	 pierwszych	 zadań	 realizowanych	 przez	 Katedrę	
było opracowanie urządzenia do badań symulacyjnych – anali-
zatora	prądu	przemiennego.	Analizator	składał	się	z	600	węzłów	
i	24	generatorów.	Stał	się	on	główną	częścią	składową	Laborato-
rium	Automatyki	Energetycznej,	w	którym	prowadzono	zajęcia	dla	
studentów Politechniki oraz szkolono personel energetyki. Na ana-
lizatorze	tym	grupa	dyplomantów	pod	kierunkiem	prof.	Jana	Kożu-
chowskiego w latach 1957-1958 wykonywała prace dyplomowe 
związane z badaniem równowagi dynamicznej systemów energe-
tycznych okręgów: Dolnośląskiego, Południowego i Zachodniego. 
Analizator	wyróżniono	Nagrodą	Państwową	II	stopnia.

Lata 1952-1955 były okresem dynamicznego rozwoju ener-
getyki w Polsce. Budowano kilka elektrowni cieplnych z turboze-
społami o mocy 50 i 100 MW, wiele linii przesyłowych o napię-
ciu	110	kV	oraz	pierwsze	 linie	220	kV,	dla	których	w	pracowni	
zabezpieczeń opracowywano zabezpieczenia przekaźnikowe. 
W ZEPW realizowano także prace dotyczące obliczania rozpły-
wów mocy, badania równowagi dynamicznej systemu energe-

tycznego, pomiarów i analiz przepięć, kompensacji ziemnozwar-
ciowej, a także pomiarów i analiz urządzeń elektrowni cieplnych. 
W	latach	1952-1956	wdrożono	też	system	automatyzacji	i	regu-
lacji stosowany we wszystkich budowanych wówczas kotłach 
o wydajności 110 t pary na godzinę.

Automatyka	kotłów	była	rozwijana	w	latach	1957-1959	i	sto-
sowana w nowszych typach kotłów o znacznie większej wydajno-
ści. Były to już urządzenia elektroniczne. Zastosowano je do au-
tomatyzacji elektrowni z układem kolektorowym, wyposażonych 
w turbiny o mocy 50 MW i kotły charakteryzujące się przebiegami 
dynamicznymi o małych stałych czasowych. System ten wdrożo-
no później w wielu elektrowniach przemysłowych i zawodowych, 
w tym także na blokach o mocach 120 i 200 MW. 

W tym okresie licznie zatrudnieni w warsztacie mechanicznym 
wysoko kwalifikowani rzemieślnicy wytwarzali dla krajowej energe-
tyki precyzyjną aparaturę kontrolno-pomiarową, urządzenia auto-
matyki zabezpieczeniowej i automatykę dla kotłów i turbin opartą 
na własnych konstrukcjach ZEPW. Trzeba pamiętać, że wielu urzą-
dzeń kontrolno-pomiarowych i automatyki nie produkowano wtedy 
w Polsce, a import był bardzo utrudniony. Od lat pięćdziesiątych 
w ZEPW opracowywano i produkowano m. in. urządzenia teleme-
chaniki realizowane w technice przekaźnikowej, niezbędne przy 
zdalnym przekazywaniu sygnałów sterowniczych i pomiarów.  

Na	początku	 lat	60.	nastąpił	 rozwój	elektronicznej	 techni-
ki	 cyfrowej,	 co	 ukierunkowało	 zainteresowanie	 konstruktorów	
ZEPW,	przekształconego	w	tym	czasie	w	Instytut	Elektroenerge-
tyki	Politechniki	Wrocławskiej.	Załoga	Instytutu	liczyła	wówczas	
około	400	osób	(w	tym	102	inżynierów).	

Pierwsze	 eksperymenty	 z	 cyfrową	 techniką	 obliczeniową	
są	związane	z	komputerem	XYZ,	który	w	1959	 roku	próbowa-
no zastosować do obliczeń w energetyce. Wyniki nie były zado-
walające, więc wkrótce zdecydowano o opracowaniu własnego 
komputera.	We	współpracy	z	Wojskową	Akademią	Techniczną	
udało	się	zbudować	sprawny	komputer	o	nazwie	EMMA.

W końcu lat pięćdziesiątych sukcesem stało się zbudowa-
nie,	 wspólnie	 z	 Instytutem	Maszyn	Matematycznych,	maszyny	
analogowej,	 umożliwiającej	 funkcjonalne	 modelowanie	 syste-
mów energetycznych. Maszynę obsługiwał specjalnie zorgani-
zowany zespół elektroników i matematyków.

Rok 1962 był przełomowy w historii Instytutu. Dnia 
11	maja	1962	r.	Uchwałą	nr	173/62	Rady	Ministrów	Instytut	wyłą-
czono ze struktur Politechniki Wrocławskiej i podporządkowano 
Ministerstwu	 Szkolnictwa	Wyższego.	 Jednocześnie	 organizacji	
nadano nową nazwę: Instytut Automatyki Systemów Ener-
getycznych.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych 
w latach 1962-1975

Pod	 nową	 nazwą	 Instytut	 kontynuował	 swoją	 dotychcza-
sową działalność, sprecyzowaną we wzmiankowanej Uchwale 
Rady Ministrów (pisownia oryginalna):
1) prowadzenie prac naukowo-badawczych i projektowo-kon-

strukcyjnych w dziedzinie systemów energetycznych oraz 
wdrażanie postępu technicznego w tej dziedzinie, między in-
nymi przez opracowywanie i wykonywanie automatyki sys-
temów energetycznych (poszczególnych urządzeń i całych 
systemów);
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2) wykonywanie prac naukowo-tech-
nicznych i opracowywanie dokumen-
tacji technicznej z zakresu konstruk-
cji i urządzeń specjalnych nie produ-
kowanych w kraju, ze szczególnym 
uwzględnieniem urządzeń wynika-
jących z opracowań określonych 
w pkt. 1;

3) wykonywanie serii rozpoznawczych 
urządzeń wymienionych w pkt. 2 dla 
zebrania danych technicznych i za-
spokojenia najpilniejszych potrzeb 
gospodarki narodowej, przed ich 
przekazaniem do produkcji,

4) przygotowanie i doskonalenie kwa-
lifikowanych kadr technicznych dla 
przemysłu na okresowo urządzanych 
kursach i praktykach.

Z	powyższego	zapisu,	będącego	fak-
tycznie	statutem	Instytutu,	można	wywnio-
skować, że znaczna część zadań, które 
postawiono załodze, wynikała z odcięcia 
polskiej gospodarki od światowego rynku 
oraz ograniczenia współpracy naukowej 
z zagranicą.

Powstanie we Wrocławiu ELWRO 
i wdrożenie do produkcji pierwszych kom-
puterów	ODRA	spotkało	się	z	dużym	zain-
teresowaniem	IASE.	Wykorzystując	wcze-
śniejsze doświadczenia w technice kom-
puterowej zdecydowano o opracowaniu 
komputera do ekonomicznego rozdziału 
obciążeń w sieci elektroenergetycznej. 
Podstawą do tej pracy był jeden z pierw-
szych	egzemplarzy	komputera	ODRA,	na	
bazie	którego	w	latach	1964-1968	zbudo-
wano	 maszynę	 cyfrową	 ekonomicznego	
rozdziału obciążeń MCERO oraz monitor 
ekranowy, który umożliwiał wizualizację 
danych wyjściowych. W późniejszych la-
tach do automatyzacji systemów dyspo-
zytorskich w Okręgowych Dyspozycjach 
Mocy	stosowano	komputery	ODRA	1325	
wytwarzane seryjnie przez ELWRO.

Współpraca z Państwową Dyspozy-
cji Mocy związana była także z opracowa-
niem urządzeń do automatycznej regula-
cji	 częstotliwości	 i	mocy	 (ARCM)	w	 skali	
całego systemu elektroenergetycznego. 
Pierwszy regulator centralny, opracowany 
według	 koncepcji	 prof.	 Jana	 Kożuchow-
skiego,	 próbowano	 wdrożyć	 już	 w	 1961	
roku. W następnych latach w PDM zain-
stalowano centralny regulator mocy i czę-
stotliwości	 obejmujący	47	 turbozespołów	
w największych krajowych elektrowniach. 
Temat	 dotyczący	 ARCM	 rozwijano	 przez	
wiele lat, w połowie lat siedemdziesią-

tych	opracowano	 jego	nową	wersję	 (ARCM-2),	w	której	zastosowano	dwustopniową	
regulację	częstotliwości	i	mocy	wymiany	(I	stopień	–	regulacja	mocy	według		kryterium	
proporcjonalnego	 rozdziału	 obciążeń,	 II	 stopień	 –	 regulacja	według	 ekonomicznego	
rozdziału obciążeń). Nowy regulator centralny, zainstalowany w Państwowej Dyspo-
zycji Mocy, przeszedł z wynikiem pozytywnym próby regulacji mocy, przeprowadzone 
w elektrowniach Kozienice, Konin, Ostrołęka i Rybnik. 

W	1973	roku	grupa	informatyków	otrzymała	nowy	ośrodek	obliczeniowy	–	Ośro-
dek	Badań	Automatyki	Systemowej	 (OBAS),	wybudowany	wewnątrz	 hali	 obiektu	 na	
ul.	Wystawowej	i	wyposażony	w	komputery	ODRA	1305,	ODRA	1325	oraz	liczne	urzą-
dzenia	peryferyjne.	

Wydzielony	zespół	pracowników	IASE	rozwijał	systemy	telemechaniki,	opracowy-
wane i wytwarzane od lat pięćdziesiątych. W latach sześćdziesiątych wdrożono do pro-
dukcji urządzenia jednokierunkowej telemechaniki tranzystorowej typu TSC5-1, a po 
pojawieniu się na rynku układów scalonych – urządzenia telemechaniki jednokierunko-
wej	UTJ	oraz	dwukierunkowej	TIDEC	i	DETEC, które spotkały się z dużym uznaniem 
w energetyce. Wymienione urządzenia nadążały za rozwojem techniki w swojej dzie-
dzinie i spełniały oczekiwania Państwowej Dyspozycji Mocy.

W latach sześćdziesiątych rozwijano także elektroniczne systemy sterowania 
i	regulacji.	Dużym	osiągnięciem	był	opracowany	w	latach	1969-1972	system	UNISAR,	
zastosowany	do	automatycznej	regulacji	bloków	energetycznych,	nagrodzony	w	1973	
nagrodą	Naczelnej	Organizacji	Technicznej.	Jakościowy	skok	nastąpił	na	początku	lat	
siedemdziesiątych	 wraz	 z	 pojawieniem	 się	 na	 rynku	 cyfrowych	 układów	 scalonych.	
Wdrożono m.in. rejestrator zdarzeń RWD i modułowy system sterowania oparty na 
opatentowanym układzie sekwencyjnym. Doświadczenia uzyskane podczas pracy nad 
tymi	 urządzeniami	w	 latach	 1970-1973	doprowadziły	 do	 opracowania	w	połowie	 lat	
siedemdziesiątych	systemu	sterowania	MASTER.

W latach siedemdziesiątych zaszły istotne zmiany organizacyjne, mające znaczą-
cy	wpływ	na	rozwój	IASE.	W	1970	roku	Instytut	Automatyki	Systemów	Energetycznych	
został	 podporządkowany	Ministrowi	Górnictwa	 i	 Energetyki.	Wkrótce	 do	 IASE	 przy-
łączono kilka jednostek związanych wcześniej z branżą energetyczną, jak Pracownia 
Telekomunikacji	ZEOD,	podległy	wcześniej	gliwickiemu	„Energopomiarowi”	ZAPR	oraz	
w	1972	r.	Zakład	Regulacji	 Instytutu	Energetyki,	 który	od	 tej	pory	 funkcjonował	 jako	
Oddział	IASE	w	Gdańsku.	Instytut	składał	się	z	wielu	jednostek,	rozmieszczonych	nie	
tylko we Wrocławiu, lecz także w innych miejscowościach. Załoga była liczna – tylko 
w	Zakładzie	Doświadczalnym	(ZDAE	IASE)	zatrudniano	ponad	1500	osób!

Do	roku	1971	instytutem	kierował	prof.	Jan	Kożuchowski,	w	1971	zastąpił	go	na	
tym	stanowisku	doc.	Jan	Kisza.

Rys.	2.	Siedziba	IASE	przy	ul.	Wystawowej	–	lata	70.	XX	wieku
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Instytut Automatyki Systemów Energetycznych 
w strukturach CNPAE (po 1975 roku)

W	1975	roku	na	bazie	IASE,	jego	Zakładu	Doświadczalne-
go	 i	kilku	 innych	przedsiębiorstw	z	branży,	 funkcjonujących	we	
Wrocławiu	 i	 na	Dolnym	Śląsku	 utworzono	Centrum	Naukowo-
-Produkcyjne	Automatyki	Energetycznej	 (CNPAE).	 Instytut	miał	
stanowić	 zaplecze	 naukowe	 CNPAE.	 Na	 bazie	 Zakładu	 Do-
świadczalnego	IASE	zorganizowano	Zakład	Produkcji	Urządzeń	
Automatyki	zlokalizowany	na	ul.	Tęczowej,	który	miał	wytwarzać	
na masową skalę urządzenia automatyki dla budowanych w tym 
czasie	elektrowni.	Kadry	CNPAE	wywodziły	się	głównie	z	zaso-
bów	personalnych	IASE.

Dyrektorem	IASE	w	nowej	strukturze	organizacyjnej	w	1975	r.	
został Bogusław Skalski.

Znaczące zmiany nie wpłynęły na zakres prac realizowa-
nych	przez	Instytut.	Wykorzystując	wcześniejsze	doświadczenia,	
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych wdrożono w elektrowni 
Kozienice na blokach nr 9 i 10 system sekwencyjnego sterowa-
nia	MASTER.	Był	to	system	modułowy,	stałoprogramowy,	oparty	
na	torze	sekwencyjnym.	W	1980	roku	za	system	MASTER	Insty-
tut	otrzymał	nagrodę	państwową	II	stopnia	w	dziedzinie	techniki.	
MASTER doczekał się licznych wdrożeń. Kolejne generacje  sys-
temu	są	w	ofercie	 Instytutu	do	dnia	dzisiejszego,	w	 tym	wdro-
żone w wielu elektrowniach, zbudowane z modułów systemu, 
regulatory	turbiny	UNIMAT.

Włączona	do	 IASE	grupa	pracowników	dawnego	ZAPR	
„Energopomiar” kontynuowała wcześniej realizowane tema-
ty związane z automatyką sieciową. Dla potrzeb automaty-
ki samo-czynnego załączania rezerwy (SZR) i planowego 
przełączania zasilań (PPZ) w latach 1979-1981 opracowano 
i wdrożono do produkcji elektroniczne przekaźniki typu RZR-1 
i	RZR-10.	Inny	zespół	pracował	nad	lokalizatorami	LAS,	które	
umożliwiały lokalizację awarii linii wysokiego napięcia. Loka-
lizatory	LAS	były	bardzo	cenione	przez	załogi	stacji	wysokich	
napięć.

Specjalnością	IASE	stały	się	także	systemy	monitorowania	
turbogeneratorów. 

W	 końcu	 lat	 siedemdziesiątych	 w	 Instytucie	 istniał	 także	
zespół przygotowujący się do współpracy z energetyką jądro-
wą. W tym czasie budowano, nigdy nieukończoną, elektrownię 
w	Żarnowcu.	Kierownictwo	Instytutu	bardzo	poważnie	traktowa-
ło to nowe wyzwanie.

Instytut w stanie wojennym  
i w latach poprzedzających upadek komunizmu 

(1981-1989)

Ogłoszenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku było 
silnym	ciosem	dla	załogi	IASE.	Do	panującej	w	początkowym	
okresie apatii dołączyły się zmiany organizacyjne, a wśród 
nich	przedstawiony	w	1983	r.	plan	pozbawienia	IASE	osobo-
wości prawnej i włączenie go – jako jednego z działów – do 
CNPAE.	Zmiany	te	najprawdopodobniej	miały	na	celu	rozbicie	
załogi.	Pomysł	nie	zyskał	aprobaty	kadry	kierowniczej	 Insty-
tutu, mimo to znaczną grupę pracowników, zajmujących się 
projektowaniem instalacji obiektowych, przeniesiono wtedy 
do	CNPAE.	Działające	wcześniej	w	IASE	i	ZDAE	legalne	struk-

tury NSZZ „Solidarność” zostały zastąpione przez Tymczaso-
we	 Komisje	 Zakładowe	 „Solidarności”	 CNPAE,	 IASE	 ZDAE	
i	ZPUA	 działające	 w	podziemiu,	 które	 wydawały	 w	 latach	
1983	 i	1984	powielaczowe	czasopismo	„Aut”. Wielu pracow-
ników podlegało represjom SB, a działacze podziemia nigdy 
się nie ujawnili.

W tych trudnych czasach dyrektorem był, mianowany jesz-
cze przed stanem wojennym, pozytywnie oceniany przez załogę, 
Ireneusz	Browarski.	 Prawdopodobnie	 inne	 poglądy	 na	 sposób	
sprawowania	przez	niego	funkcji	dyrektora	mieli	wojskowi	prze-
łożeni z Warszawy, którzy mimo dobrych wyników finansowych 
IASE	wkrótce	odwołali	dyrektora	ze	stanowiska.	Po	kilku	latach	
sytuacja	 ustabilizowała	 się	 i	 w	 IASE	 kontynuowano	 prace	 ba-
dawczo-rozwojowe.	W	nieco	spokojniejszej	atmosferze	kierow-
nictwo	Instytutu	objął	Zbigniew	Zieliński.	

Konstruktorzy nadal pracowali nad unowocześnieniem 
oferowanych	wyrobów,	skutecznie	stosując	pierwsze	dostępne	
w kraju mikroprocesory. 

Popularnymi	wyrobami	 IASE	były	wówczas	systemy	 tele-
mechaniki, oparte na udoskonalonych wcześniejszych opraco-
waniach. Były to urządzenia telemechaniki jednokierunkowej 
UTJ	 oraz	 dwukierunkowej	 DETEC, które cieszyły się dużym 
uznaniem w energetyce. 

Inny	 zespół	 pracowników	w	 latach	 1982-1986	 opracował	
i unowocześniał aparaturę przeznaczoną dla stacji energetycz-
nych, w tym nowe wersje automatów do samoczynnego załą-
czania	rezerwy,	oznaczone	jako	RZR-2	i	RZR-4,	które	w	liczbie	
ok. 200 zainstalowano na trzydziestu obiektach energetycznych 
w całym kraju.

W wyniku tych prac powstała rodzina mikroprocesorowych 
automatów	do	SZR,	PPZ	i	AZZ	typu	RZR-M,	RZR-MR	i	MARS	
zastępując dotychczas produkowane automaty typu RZR-2 
i	RZR-4,	mikroprocesorowe	 urządzenie	 do	 kontroli	 stanu	 zasi-
lania obwodów prądu stałego typu REX-M oraz wspomagane 
komputerowo	lokalizatory	LAS-2N	i	LAS-4.	

Różne	 działy	 Instytutu	 realizowały	 prace	 dla	 budowanej	
w tym czasie największej polskiej elektrowni w pobliżu Bełcha-
towa. Wdrożono tam m.in. stałoprogramowy system sterowania 
MASTER	 w	 nieco	 zmodernizowanej	 wersji	 oraz	 komputerowy	
system wspomagania dyspozytorów KSWDB. Przy tych wdro-
żeniach	Instytut	skutecznie	współpracował	z	innymi	placówkami	
naukowo-badawczymi	w	kraju,	w	tym	z	Instytutem	Komputero-
wych	Systemów	Automatyki	i	Pomiarów	oraz	z	Instytutem	Badań	
Jądrowych.	Jednak	próba	połączenia	systemu	MASTER	z	pro-
pagowanym	przez	IBJ	systemem	CAMAC	nie	przyniosła	zado-
walających rezultatów.

W	1988	r.	od	IASE	odłączył	się	oddział	gdański,	który	po	
latach	powrócił	do	Instytutu	Energetyki.	Reorganizacja	prawdo-
podobnie	była	związana	z	budową	elektrowni	 jądrowej	w	Żar-
nowcu. Wprawdzie elektrowni nigdy nie ukończono, ale oddział 
już	nie	powrócił	do	IASE,	znacznie	obniżając	potencjał	nauko-
wy	Instytutu.	

Instytut po 1989 roku

1990	rok	był	ostatnim	rokiem,	w	którym	Instytut	realizował	
prace badawcze finansowane ze środków centralnych. Nadcho-
dziły nowe, niełatwe czasy gospodarki rynkowej. 
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Wydaje się, że mimo upływu ponad dwudziestu lat jest to 
zbyt mały dystans, aby obiektywnie ocenić wydarzenia, jakie 
miały	miejsce	w	tym	okresie.	A	więc	w	skrócie:
•	 W	 lipcu	 1991	 r.	 Ministerstwo	 Przemysłu	 w	 porozumieniu	

z	Radą	Naukową	IASE	ogłosiło	konkurs	na	stanowisko	dy-
rektora. Po rozstrzygnięciu konkursu na przełomie lat 1991 
i	1992	dyrekcję	Instytutu	objął	dr	hab.	Jan	Bujko,	wcześniej	
zatrudniony	 na	 stanowisku	 profesora	w	Politechnice	Wro-
cławskiej.	Były	to	trudne	czasy	dla	Instytutu,	mimo	to	nadal	
pracowano	nad	modernizacją	wyrobów	oferowanych	ener-
getyce.	Powstały	m.in.:	nowa	generacja	systemu	MASTER,	
moduły przeznaczone do pomiarów specjalnych, zegar sa-
telitarny,	rejestrator	RZ	SPEEDY	i	zasilacz	PS803.	

•	 W	1995	roku	załoga	liczyła	200	pracowników,	a	już	w	2001	
–	tylko	156,	w	tym	pięciu	profesorów.	

•	 W	2007	roku	sytuacja	uległa	poprawie.	W	tym	czasie	kierow-
nictwo	 IASE	objął	mgr	 inż.	Edward	Ziaja.	W	wyniku	decyzji	
Ministra Skarbu Państwa o komercjalizacji, 1 października 
2007	r.	Instytut	został	zarejestrowany	przez	Sąd	Gospodarczy	
jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Instytut Auto-
matyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. dzisiaj świetnie 
daje sobie radę na rynku, i to w warunkach silnej konkurencji, 
także ze strony wielkich międzynarodowych korporacji.

•	 W	2019	r.	w	wyniku	konkursu	kierownictwo	 Instytutu	objął	
dr inż. Wojciech Szubert. 

Działalność naukowa i publikacje

W	latach	1964-1999	w	Instytucie	wydawano,	w	nakładzie	kil-
kuset egzemplarzy, czasopismo Prace Instytutu Automatyki Sys-
temów Energetycznych. Nie był to periodyk w ścisłym znaczeniu 
tego słowa, gdyż w niektórych latach publikowano po kilka zeszy-
tów	(np.	w	1971	roku	zeszyty	nr	20,	22,	23	i	24),	bywały	też	kilku-
letnie	przerwy.	Ostatni	numer	(45)	ukazał	się	w	1999	roku.	Czaso-
pismo zawierało interesujące opracowania teoretyczne z różnych 
dziedzin związanych z energetyką oraz prezentacje najnowszych 
opracowań konstrukcyjnych. W czasach dość ograniczonego do-
stępu do wiedzy branżowej Prace IASE cieszyły się dużym zainte-
resowaniem	w	środowisku	energetyków.	Równolegle,	w	1974	roku	
ukazał się zeszyt Komunikaty Instytutu Automatyki Systemów 
Energetycznych, o podobnym charakterze jak Prace IASE. Ponie-
waż	w	Bibliotece	Instytutu	nie	ma	innych	egzemplarzy	tej	publika-
cji, trudno ustalić czy to wydawnictwo miało kontynuację. Przed 
rozpowszechnieniem	Internetu	dużą	popularnością	w	środowisku	
cieszył się Informator patentowy energetyki. W czasopiśmie tym 
publikowano	także	artykuły	autorstwa	pracowników	IASE.

Od	wielu	lat	IASE	prezentuje	prace	teoretyczne	oraz	opra-
cowania konstrukcyjne w stałej rubryce w czasopiśmie Energe-
tyka pod nazwą Biuletyn IASE.

w tym centralny regulator opracowany we współpracy z Krajową 
Dyspozycją	Mocy.	Instytut	ma	na	swoim	koncie	również	systemy	
rejestracji	 zakłóceń	RZ-SPEEDY,	zegary	satelitarne	STU-5,	sys-
temy	 Rozdziału	 Mocy	 LFC	 oraz	 systemy	 automatyki	 procesów	
wytwórczych w elektrowniach i elektrociepłowniach. System au-
tomatyki	o	aktualnej	nazwie	DCS	MASTER	jest	obecnie	 jednym	
z	najważniejszych	rynkowych	produktów	Instytutu.

Prace	nad	systemem	automatyki	rozpoczęto	w	Instytucie	
pod koniec lat 80-tych XX wieku. Opracowane zostały wów-
czas, pozostające bez zmian i niestarzejące się do dziś, bardzo 
dobre	ogólne	założenia	strukturalno-funkcjonalne	systemu,	po-
legające na:

Informacja ogólna o profilu i pracach Instytutu

Obecny	 od	 1949	 roku	 na	 rynku	 energetycznym,	wydzielo-
ny	 z	 Politechniki	 Wrocławskiej,	 Instytut	 Automatyki	 Systemów	
Energetycznych,	wypracował	w	ciągu	70	lat	funkcjonowania	wiele	
nowatorskich myśli technicznych, patentów i produktów wdraża-
nych w kraju i zagranicą. Były w tym m.in.: urządzenia i systemy 
telemechaniki, do przekazywania danych po liniach energetycz-
nych	i	dzierżawionych	łączach	telekomunikacyjnych,	UTJ,	TIDEC,	
DETEC, lokalizatory uszkodzeń na liniach energetycznych wyso-
kich	napięć	LAS,	systemy	automatycznej	regulacji	częstotliwości	
i	 mocy	 ARCM	 w	 skali	 całego	 systemu	 elektroenergetycznego,	

Antonina	Kieleczawa,	Michał	Białecki,	Jerzy	Drutko,	Radosław	Izakiewicz,	Klaudia	Krawiec-Ziątek,	
Wojciech Noiński, Piotr Pietras, Roman Skakowski, Wojciech Szubert
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. 

DCS MASTER  
– 30 lat rozwoju i doświadczeń implementacyjnych

DCS MASTER – 30 years of development 
and implementation experience


