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„Prawa elektrotechniki i prawa fizyki są nadrzędne w stosunku do praw ekonomii”
Prof. Zbigniew Szczerba
SŁOWO WSTĘPNE
Początki konferencji naukowej APE sięgają lat 70 ubiegłego wieku, kiedy to prof. Antoni Bogucki z Instytutu
Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej, zainicjował i organizował w latach 1971-1993 cykl
konferencji, które odbyły się pod hasłem "Aktualne problemy automatyki w energetyce". Decyzją Komitetu Naukowego od
roku 1995 konferencja miała być organizowana przez różne ośrodki naukowe. Organizacji konferencji w roku 1995 podjęła
się Katedra Systemów Elektroenergetycznych Politechniki Gdańskiej. Rozszerzono tematykę konferencji obejmując nią całą
elektroenergetykę – sektory: wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej i nadając jej nazwę: Aktualne Problemy
Elektroenergetyki - APE. Organizatorem Konferencji był Prof. Zbigniew Szczerba. Przyjęto formułę organizacji konferencji
co dwa lata oraz, że Komitet Naukowy każdorazowo zadecyduje komu powierzyć realizację następnej konferencji. Decyzją
Komitetu Naukowego kolejne Konferencje były organizowane przez Katedrę Systemów Elektroenergetycznych (lata 1995 2001) oraz Katedrę Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej ( od roku 2003). Konferencje te były organizowane w Juracie na
Półwyspie Helskim oraz w Jastrzębiej Górze.
Komitet Naukowy w roku 2009 w dowód uznania za dotychczasową organizację cyklu konferencji APE, przyznał na
stałe organizację konferencji APE Katedrze Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Obecna – XIX Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE’19 - stanowi kontynuację idei
konferencji branżowej elektroenergetyki. Ideą organizowanych po roku 1995 konferencji była integracja środowisk
naukowych i zawodowych polskiej elektroenergetyki. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele uniwersytetów, uczelni
technicznych i instytutów naukowych oraz kadra menadżerska i techniczna koncernów energetycznych, elektrowni
i elektrociepłowni oraz firm energetycznych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką systemów elektroenergetycznych
i energetycznych.
XIX Konferencja APE’19 jest organizowana pod patronatem:
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk – KE PAN
Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych – PKWSE
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej - PTPiREE
przy współudziale następujących podmiotów:
Sponsor Strategiczny Konferencji: ENERGA SA
Sponsorzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Patronat medialny nad konferencją sprawuje kwartalnik Acta Energetica.
Komitet Naukowy sprecyzował następujące tematy preferowane:
1. Współpraca operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych w ramach ENTSO-E. Doświadczenia
i perspektywy. Powiązania systemów AC za pomocą układów przesyłowych prądu stałego.
2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w różnych horyzontach czasowych od sekundowych do wieloletnich. Środki
poprawy bezpieczeństwa – inwestycje, automatyka i algorytmy sterowania. Prognozowanie rozwoju systemu
elektroenergetycznego. Niezawodność systemu elektroenergetycznego.
3. Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego. Środki techniczne poprawiające sterowalność systemu, w tym oparte na
elementach energoelektronicznych. Innowacyjne rozwiązania techniczne i doświadczenia z eksploatacji układów
automatyki, sterowania, pomiarów i monitorowania. Przesył informacji w systemie elektroenergetycznym. Rozległe
układy pomiarowe (WAMS) i rozległe układy sterowania (WACS) w systemie elektroenergetycznym.
4. Aspekty techniczne wprowadzania nowych technologii do systemu elektroenergetycznego. Technologie „smart grid”.
5. Przyszłość nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i na świecie - elektrownie jądrowe, gazowe,
czyste technologie węglowe. Problemy polityczne, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne, techniczne i związane
z bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego.
6. Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii - ich wpływ na system elektroenergetyczny. Integracja elektrowni
wiatrowych, fotowoltaicznych i ogniw paliwowych z systemem elektroenergetycznym. Problemy techniczne,
ekonomiczne, prawne. Mikroźródła i mikrosieci. Współpraca pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym
(V2G). Wpływ generacji rozproszonej na jakość energii elektrycznej.
7. Funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i usług systemowych w różnych uwarunkowaniach technicznych,
ekonomicznych i organizacyjnych. Rynek energii a bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego. Techniczna
adekwatność i optymalizacja usług systemowych.
8. Wpływ struktury własnościowej na pracę i rozwój systemów elektroenergetycznych. Przestrzenne uwarunkowania
i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów infrastruktury energetycznej. Uwarunkowania ekologiczne
rozwoju systemu elektroenergetycznego.
9. Modele gospodarki niskowęglowej, optymalizacja „miksu energetycznego”. Segmentacja podsektora wytwórczego
elektroenergetyki (wielkoskalowe źródła korporacyjne, zintegrowane zasoby rozproszone, segment prokonsumencki).
Dynamika i perspektywy. Korytarze infrastrukturalne.

Na Konferencję zgłoszono wstępnie ponad 60 streszczeń referatów. Po otrzymaniu pełnych tekstów od autorów i po
dokonaniu selekcji, w materiałach konferencyjnych zamieszczono 60 referatów, które podzielono na następujące sekcje
tematyczne:
Sekcja 1 Systemy przesyłowe i bezpieczeństwo elektroenergetyczne
Sekcja 2 Smart Grid
Sekcja 3 Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego
Sekcja 4 Sieci dystrybucyjne i generacja rozproszona
Sekcja 5 Rynek energii elektrycznej i problemy ekonomiczne w elektroenergetyce
Sekcja 6 Planowanie i perspektywy rozwoju elektroenergetyki w Polsce
Podobnie jak na poprzednich konferencjach, wprowadzono dwie formy prezentacji referatów – audytoryjnie oraz za
pomocą posterów. Referaty - mające charakter bardziej ogólny - będą skrótowo prezentowane na posiedzeniach sesyjnych,
natomiast referaty specjalistyczne - wymagające dyskusji zbliżonych do kuluarowych – będą prezentowane w postaci
posterów na sesji posterowej. Wzorem poprzednich konferencji APE, do referatów w każdej sekcji opracowywane są referaty
generalne. Referaty generalne stanowią wprowadzenie do dyskusji.
Wszystkie przyjęte referaty są opublikowane w materiałach konferencyjnych: w wersji elektronicznej w postaci prezentacji
multimedialnej opracowanej przez redakcję Acta Energetica oraz w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Konferencja promuje w referatach plenarnych aktualne problemy pracy systemu elektroenergetycznego. Na obecnej
konferencji w referatach plenarnych zostaną przedstawione problemy:
• Nowe uwarunkowania funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w aspekcie nowych regulacji EU
(NC/CEP) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
• Aspekty techniczne wprowadzania nowych technologii do systemu elektroenergetycznego. Technologie
„smart grid” - Energa SA
W imieniu organizatorów i uczestników konferencji serdecznie dziękuję za wsparcie udzielone przez Sponsora
Strategicznego Konferencji oraz Współorganizatorów Konferencji.
Dziękuję Paniom Profesor i Panom Profesorom, którzy podjęli się trudu opracowania referatów generalnych do sekcji
oraz recenzji referatów opublikowanych w Zeszytach Naukowych Politechniki Gdańskiej.
Dziękuję również Paniom Profesor oraz Panom Profesorom za udział w pracach Komitetu Naukowego Konferencji oraz
za pomoc w przeprowadzeniu obrad.
Jesteśmy przekonani, że tegoroczna Konferencja będzie stanowiła kolejny, zauważalny wkład w prawidłowy rozwój
i poprawę jakości polskiej elektroenergetyki.
W imieniu Komitetu Naukowego życzę: autorom referatów plenarnych i sekcyjnych, referentom generalnym,
przewodniczącym obrad i wszystkim uczestnikom Konferencji, owocnych obrad, ożywionych dyskusji w sekcjach, twórczych
dyskusji w kuluarach oraz w czasie spotkań wieczornych.

Ryszard Zajczyk
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Streszczenie: Duże elektrownie wiatrowe pracują przy małej
zmienności prędkości i kierunku wiatru. Odmienna sytuacja
występuje w przypadku mikroelektrowni, których turbina pracuje
w strudze powietrza o szybko zmiennej prędkości i kierunku.
W referacie określono warunki zainstalowania mikroelektrowni
i pokazano algorytm sterowania elektrownią działający przy
zmiennym wietrze. Wykorzystano pomiary na testowanej
elektrowni. Pokazano, że algorytm sterowania zapewniający
szybkie dostosowanie prędkości turbiny do wartości optymalnej
zapewnia znaczne zwiększenie ilości wytworzonej energii
elektrycznej. Szybkie ustawienie gondoli turbiny we właściwym
kierunku zapewnia zwiększenie ilości wyprodukowanej energii.
Efektem zastosowania zaproponowanych algorytmów jest
produkcja energii elektrycznej w ilości równej lub większej od
energii obliczanej na podstawie krzywej mocy.
Słowa kluczowe:
optymalizacja.

mikroelektrownia

wiatrowa,

regulacja,

1. WSTĘP
Metody sterowania dużymi elektrowniami wiatrowymi
są szeroko znane i stosowane. Podstawowym założeniem
przyjmowanym przy tworzeniu układu regulacji dużej
elektrowni wiatrowej jest mała zmienność prędkości
i kierunku wiatru. Założenie to jest słuszne ze względu na
dużą wysokość zainstalowania i dużą omiataną powierzchnię
turbiny. Odmienna sytuacja występuje w przypadku
mikroelektrowni, których turbina pracuje w strudze
powietrza o zmiennej prędkości i kierunku. W literaturze
zaproponowano kilka możliwych strategii sterowania
elektrownią wiatrową małej mocy o stałym kącie ustawienia
łopat i obrotowej gondoli. W [1] zaproponowano regulację
prędkości turbiny zadawanej na podstawie prędkości wiatru.
Uwzględnianie zakłóceń w prędkości wiatru zaproponowano
w [2]. Inną koncepcją jest zadawanie i regulacja prędkości
kątowej turbiny w funkcji mocy lub momentu [3]. Tego typu
algorytmy zapewniają zbieżność punktu pracy do
optymalnego, nie uwzględniają jednak dynamiki zmian
prędkości wiatru. Badania symulacyjne i eksperymentalne
[4] wykazały, że nieuwzględnienie dynamiki wiatru
w algorytmie znacznie obniża ilość wytworzonej energii.
Algorytmy sterowania elektrownią wiatrową badane są
symulacyjnie
z
wykorzystaniem
modeli
wiatru.

Proponowane są złożone modele z uwzględnieniem
szerokiego spektrum harmonicznych i stochastycznymi
przesunięciami kątowymi [1] oraz proste modele
z wybranymi harmonicznymi [3].
Dynamika zmian prędkości wiatru uwzględniana jest
w algorytmie zaproponowanym w [4]. W niniejszym
referacie określono warunki występujące w miejscu
zainstalowania mikroelektrowni i wyznaczono podstawowe
częstotliwości zmian prędkości i kierunku wiatru. Opisano
działanie algorytmu sterowania elektrownią przy zmiennym
wietrze o małej średniej prędkości. Pokazano również, że
zmiany prędkości wiatru wiążą się ze zmianami jego
kierunku. Szybkie ustawienie gondoli turbiny we właściwym
kierunku zapewnia zwiększenie ilości wyprodukowanej
energii.
2. MODELOWANIE WIATRU
Badania efektywności działania algorytmów sterowania
elektrownią wiatrową przeprowadzono z wykorzystaniem
modelu prędkości wiatru opartego na danych pomiarowych.
Na rysunku 1a) pokazano dane pomiarowe prędkości wiatru
w czasie 1116 s. Przebieg z rysunku 1a) poddano
transformacie Fouriera i wybrano dominujące częstotliwości
uzyskując przebieg zawierający 5 harmonicznych pokazany
na rysunku 1b) i przebieg zawierający 21 harmonicznych
pokazany na rysunku 1c). Porównanie przebiegów z rysunku
1 prowadzi do stwierdzenia, że uwzględnienie małej liczby
harmonicznych w modelu wiatru jest wystarczające do
badania działania układów regulacji. Założenie jest tym
bardziej uzasadnione, że energia niesiona przez wyższe
harmoniczne
wiatru
jest
odpowiednio
mniejsza
a bezwładność wirnika elektrowni ogranicza/tłumi ich
oddziaływanie na ruch wirnika.
Istotny wpływ na produkcję energii elektrycznej ma kąt
wiatru nacierającego na turbinę. Istnieje zależność/korelacja
pomiędzy zmierzoną prędkością wiatru pokazaną na rysunku
2 linią kropkowaną a modułem kąta wiatru względem
gondoli (linia kreskowana, wartości podzielone przez 10).
Linią ciągłą pokazano składową prędkości wiatru
prostopadłą do płaszczyzny turbiny pokazaną linią ciągłą.
Kąt wiatru został zmierzony na elektrowni z działającym
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Rys. 3. Zakresy regulacji turbiny wiatrowej na tle funkcji momentu
względem prędkości kątowej przy różnych prędkościach wiatru

stanów awaryjnych, realizuje program sterownika. Zapewnia
również
trzy poziomy
zabezpieczeń
awaryjnych.
Szczególnym stanem jest praca elektrowni przy zaniku
napięcia sieci zasilającej z oddawaniem energii do rezystora.
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Rys. 1. Prędkość wiatru w m/s a) zmierzona, b) z modelu o liczbie
harmonicznych równej 5, c) z modelu o liczbie harmonicznych
równej 21
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3.2. Sterowanie elektrownią wiatrową w zakresie małych
prędkości wiatru
Powszechnie stosowanym algorytmem sterowania
elektrownią wiatrową w zakresie małych prędkości wiatru
(do punktu A na rysunku 4) jest regulacja momentu
generatora w funkcji prędkości kątowej według zależności:

M g = M gAωr2 ,

5

(1)

0
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Rys. 2. Prędkość wiatru [m/s] (linia kropkowana), składowa
prostopadła do turbiny [m/s] (linia ciągła), moduł kąta wiatru
dzielony przez 10 [stopnie] (linia przerywana)

układem regulacji kąta położenia gondoli. Z rysunku 2
wynika, że szybka zmiana prędkości wiatru wiąże się często
ze zmianą kierunku wiatru. Zbyt wolne nadążanie za
kierunkiem wiatru zmniejsza ilość uzyskiwanej energii,
ponieważ moment obrotowy generuje składowa prędkości
wiatru prostopadła do płaszczyzny turbiny.

3. UKŁAD STEROWANIA ELEKTROWNIĄ
WIATROWĄ
3.1. Struktura układu sterowania elektrownią
Zaproponowany układ sterowania prędkością małej
elektrowni wiatrowej działa odmiennie w każdym z trzech
zakresów prędkości wiatru. Pierwszy zakres obejmuje
prędkości wiatru od wartości startowej do wartości, przy
której układ przechodzi do trybu regulacji prędkości. Punkt
ten oznaczono jako A na rysunku 3 i jest to zakres
optymalnej pracy elektrowni, czyli z maksymalną
sprawnością aerodynamiczną.
Drugi zakres obejmuje
prędkości wiatru od punktu A do punktu B, wyznaczonego
przez znamionową prędkość wiatru wynoszącą 11 m/s.
W drugim zakresie regulowana jest prędkość kątowa
turbiny. Powyżej znamionowej prędkości wiatru znajduje się
trzeci zakres sterowania, wyznaczony przez punkty C i D,
w którym moc turbiny jest regulowana na stałej wartości,
równej mocy znamionowej. Warunkiem przejścia pomiędzy
poszczególnymi stanami sterowania jest osiągnięcie
odpowiedniej prędkości wiatru.
Regulowana moc turbiny wiatrowej obliczana jest
z wykorzystaniem obserwatora, w którym odtwarzany jest
moment i prędkość kątowa turbiny.
Sterowanie stanami pracy elektrowni, takimi jak start,
wyłączenie i włączanie podzespołów, hamowanie, obsługa
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gdzie

M g jest zadanym momentem generatora, M gA jest

optymalnym momentem generatora w punkcie A,

ωr

jest

względną prędkością kątową turbiny.
Statyczna zależność (1) zapewnia maksymalną moc
przy stałej prędkości wiatru. Elektrownia pracuje przy tym
na stabilnej części charakterystyki momentu turbiny
względem prędkości wiatru. Wzrost prędkości wiatru
powoduje zwiększenie momentu wiatru i turbina
przyspiesza. Prędkość turbiny zmienia się jednak powoli
i nie nadąża wystarczająco szybko za optymalnym punktem
pracy, co przy silnie zmiennym wietrze skutkuje małą
sprawnością elektrowni. W referacie [4] zaproponowano
modyfikację algorytmu sterowania, która wymusza szybkie
nadążanie za zmiennym wiatrem. Jeżeli wiatr rośnie to
elektrownia jest chwilowo odciążana, a przy malejącym
wietrze dociążana zgodnie z zależnością:

M g = kM gAωr2 ,

(2)

λw4 jeżeli λw ≤ 1
k =
4
2 − ( 2 − λw ) jeżeli λw > 1

(3)

gdzie

λw =
λ

λ
λopt

jest wyróżnikiem szybkobieżności, a

(4)

λopt

jest wyróż-

nikiem szybkobieżności, dla którego współczynnik mocy
turbiny C p osiąga maksymalną wartość.
Czwarta potęga we wzorze (3) została przyjęta
arbitralnie na podstawie badania efektywności algorytmu.
Zastosowanie zależności (2) prowadzi przy zmiennej
prędkości wiatru do zwiększenia produkcji energii
elektrycznej o kilka do kilkunastu procent zależnie od

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 63/2019

charakteru zmian prędkości wiatru w porównaniu ze
sterowaniem według zależności (1).

3.3. Regulacja prędkości kątowej turbiny przy średnich
prędkościach wiatru
Dla średnich prędkości wiatru, przy których optymalna
prędkość turbiny przekracza wartość znamionową, następuje
włączenie układu regulacji prędkości turbiny. Najprostszym
sposobem sterowania prędkością turbiny jest regulacja ze
stałą wartością zadaną. Przy przełączeniu układu regulacji
na regulację prędkości wartość zadana prędkości jest równa
aktualnej prędkości turbiny, a następnie stopniowo
zmieniana. Na wejście regulatora prędkości dodatkowo
doprowadzany jest wzmocniony sygnał dodatniej odchyłki
mocy turbiny, co zapobiega generowaniu dużej nadwyżki
mocy. Zastosowano miękkie przełączanie między strefami
regulacji, którego celem jest ograniczenia skoków mocy
oddawanej do sieci.
Najprostszym sposobem sterowania prędkością turbiny
regulacja ze stałą wartością zadaną. Dla mniejszych
prędkości wiatru prędkość turbiny może być zwiększana, co
zwiększa produkcję energii elektrycznej.
3.4. Regulacja mocy turbiny przy dużych prędkościach
wiatru
Po przekroczeniu przez prędkość wiatru prędkości
znamionowej, równej dla małych elektrowni 11 m/s, układ
sterowania przechodzi w tryb regulacji mocy turbiny.
Działanie układu regulacji mocy opiera się na odtwarzaniu
momentu turbiny i obliczaniu mocy z wykorzystaniem
aktualnej prędkości turbiny. Na charakterystykach
pokazanych na rysunku 3 widać, że zwiększanie się
prędkości wiatru powyżej prędkości znamionowej powoduje
początkowo zmniejszanie prędkości turbiny w celu
zachowania stałej mocy. Regulacja w tym zakresie jest
bezpieczna, ponieważ zapas momentu generatora jest
wystarczający do stabilizacji mocy turbiny. Przy większych
prędkościach wiatru układ regulacji pracuje w zakresie od
punktu C do punktu D. W tym zakresie zwiększanie
prędkości wiatru powoduje zmniejszanie mocy turbiny
i praca układu jest bezpieczna. Natomiast zmniejszanie się
prędkości wiatru powoduje zwiększanie mocy turbiny,
a więc układ sterowania turbiną musi zapewniać
wytworzenie nadwyżki momentu zapewniającej stabilizację
prędkości. Chwilowa moc generatora może przekroczyć moc
znamionową elektrowni. Ograniczanie mocy oddawanej do
sieci zapewnia rezystor zrzutowy.
3.5. Regulacja kąta położenia gondoli względem
kierunku wiatru
Moc turbiny zależy od trzeciej potęgi składowej
prędkości wiatru prostopadłej do płaszczyzny turbiny:

Pt = Pt 0 ( cos ρ ) ,
3

gdzie

(5)

Pt jest mocą turbiny, Pt 0 jest mocą turbiny przy

wietrze wiejącym prostopadle do płaszczyzny wirowania,
ρ jest kątem pomiędzy kierunkiem wiatru a prostopadłą do
płaszczyzny wirowania.
Duża zmienność kierunku wiatru na małej wysokości
powoduje, że jest to czynnik istotnie wpływający na
produkcję energii przez małą elektrownię wiatrową.
Wyposażenie elektrowni w szybko działający anemometr
umożliwia ustawianie gondoli względem wiatru bez

opóźnień i zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50%
w porównaniu z ustawianiem na podstawie średniego
kierunku wiatru obliczanego w długim przedziale czasu.

4. WYNIKI BADANIA MAŁEJ ELEKTROWNI
WIATROWEJ
4.1. Symulacyjne badania efektywności algorytmu
sterowania elektrownią przy małych prędkościach
wiatru
Jeżeli nie podano jednostek fizycznych, wielkości na
wykresach podano jako względne. Dla prędkości wiatru
wielkością odniesienia jest znamionowa prędkość wiatru
wynosząca dla badanej turbiny 11 m/s. Dla prędkości
kątowej turbiny wielkością odniesienia jest znamionowa
prędkość kątowa turbiny wynosząca 5,2 rad/sek lub
49,7 obr/min odpowiadająca synchronicznej prędkości
generatora wynoszącej 1500 obr/min. Dla mocy turbiny
i generatora wielkością odniesienia jest moc pozorna
generatora wynosząca 56,1 kVA.
Energia elektryczna wyprodukowana przy małych
prędkościach wiatru ma duże znaczenie ze względu na małą
wysokość zainstalowania elektrowni. Badania porównawcze
zaproponowanego algorytmu sterowania przy małych
prędkościach wiatru mogą być przeprowadzone tylko
symulacyjnie ze względu na możliwość zapewnienia
powtarzalności przebiegów prędkości wiatru.
Wyniki badań elektrowni wiatrowej przy małych
prędkościach wiatru pokazano w tablicy 1. Zastosowano
sterowanie zgodnie z zależnościami (1) i (2) oraz
z zastosowaniem modeli zawierających dwie harmoniczne
prędkości wiatru. W pierwszym wariancie modelu wiatru
harmoniczna o mniejszej częstotliwości ma większą
amplitudę, a w drugim wariancie mniejszą. Do obliczania
energii wytworzonej przez elektrownię wykorzystano dane
zarejestrowane w przedziale 200 s dla średniej prędkości
wiatru wynoszącej 4,5 m/s.
Tablica 1. Energia wytworzona w dwóch wariantach

Wariant
Algorytm
zmian
według
prędkości
wzoru

Średnia
prędkość
względna
turbiny

Energia
wytworzona
w czasie 200 s
[kJ]

1

1

0,62

698

1

2

0,67

721

2

1

0,62

691

2

2

0,675

717

Z tablicy 1 widać, że zastosowanie wzoru (2) powoduje
kilkuprocentowe zwiększenie produkcji energii elektrycznej
w porównaniu z zastosowaniem wzoru (1). Na podstawie
szerszych badań stwierdzono, że efektywność algorytmu
może być zoptymalizowana przez uzależnienie wielkości
λopt od zmienności prędkości wiatru.

4.2. Symulacyjne badania przełączeń zakresów pracy
elektrowni
Wyniki symulacyjnego badania algorytmów regulacji
w zakresie średnich i dużych prędkości wiatru pokazano na
rysunku 4. Przełączenia pomiędzy regulacją prędkości
i regulacją mocy odbywają się bez widocznych zaburzeń.
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4.3. Wyniki badania elektrowni o mocy 40 kW
Przedstawione algorytmy zastosowano w układzie
regulacji elektrowni wiatrowej o znamionowej mocy równej
40 kW. Ograniczenie prędkości turbiny wynosiło 0,92 j.w.,

Wyniki badania elektrowni przy średnim i dużym
wietrze pokazano na rysunku 6. Ograniczono moc i prędkość
turbiny w celu pokazania działania układu regulacji przy
występujących warunkach pogodowych.

5. WNIOSKI

Rys. 4. Symulacyjne przebiegi prędkości wiatru Vw, prędkości
obrotowej turbiny Vr, mocy turbiny Pt i mocy generatora Pg,
wielkości podano w jednostkach względnych
14 kW
12
10
8

Zaproponowano algorytmy sterownia elektrownią
wiatrową działające dla trzech zakresów prędkości wiatru.
Pokazano, że algorytm sterowania zapewniający szybkie
dostosowanie prędkości turbiny do wartości optymalnej
zapewnia zwiększenie ilości wytworzonej energii
elektrycznej. Wskazano, że szybkie ustawienie gondoli
turbiny we właściwym kierunku względem wiatru zapewnia
dalsze zwiększenie ilości wyprodukowanej energii. Efektem
zastosowania zaproponowanych algorytmów jest produkcja
energii elektrycznej w ilości równej, a w niektórych
przypadkach większej, od energii obliczanej na podstawie
statycznej krzywej mocy. Badanie działania algorytmów
sterowania i analizę ilości wytwarzanej energii oparto na
danych zgromadzonych podczas pracy elektrowni wiatrowej
o mocy 40 kW testowanej przez czas przekraczający jeden
rok.
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MICRO WINDMILL CONTROL IN VARIABLE WIND CONDITIONS
Large wind turbines are working at low variability of wind speed and direction. A different situation exists in the case of
micro windmills, which turbine works in the stream of air of variable speed and direction. The paper specifies the conditions
for installing a micro windmill and shows the control algorithm of a power plant operating in a variable wind. The
measurements on the tested power plant were used. It was shown that the control algorithm ensuring fast adaptation of the
turbine speed to the optimal value ensures a significant increase in the amount of electricity generated. The rapid placement
of the turbine nacelle in the right direction increases the amount of energy produced. The effect of using the proposed
algorithms is to produce electricity in an amount equal to or greater than energy calculated on the basis of the power curve.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono warunki pracy
mikroelektrowni hybrydowej zainstalowanej w małej firmie
mieszczącej się na terenie przemysłowym. Pokazano strukturę
i parametry elektrowni składającej się z paneli fotowoltaicznych
i elektrowni wiatrowej. Przeanalizowano odbiorniki energii oraz
warunki pobierania mocy biernej. Dla wybranego okresu czasu
pokazano zużycie oraz produkcję energii elektrycznej i energię
zużytą na potrzeby firmy oraz oddaną do sieci. Na podstawie cen
energii określono czas zwrotu nakładów inwestycyjnych już
poniesionych. Zbadano celowość modernizacji przekształtników
w elektrowni polegającej na wymianie tranzystorów IGBT na
tranzystory SiC i celowość zakupu magazynu energii. Wykazano,
że poniesione nakłady zwrócą się po ponad 10 latach. Nieuchronny
wzrost cen energii spowoduje skrócenie czasu zwrotu nakładów
inwestycyjnych do mniej niż 10 lat.
Słowa kluczowe: mikroelektrownia hybrydowa, efektywność, moc
bierna, czas zwrotu nakładów.

1. WSTĘP
W ostatnich 10 latach w Polsce widoczny był
gwałtowny wzrost mocy instalowanych elektrowni
wiatrowych i słonecznych. Zmiana warunków instalowania
i mechanizmów wsparcia instalacji OZE [1. 2] spowodowały
spadek ilości instalowanych dużych farm wiatrowych
i słonecznych w Polsce. Zmiany te skłaniają inwestorów do
budowy małych elektrowni hybrydowych [3], których celem
głównym jest zaspokojenie potrzeb własnych. Inwestorami
są małe przedsiębiorstwa albo osoby fizyczne. Koszt takich
instalacji jest na tyle niski, że firmy są w stanie sfinansować
inwestycje ze środków własnych, bez wsparcia
kredytowego. Osobnym problemem jest dobór parametrów
instalacji hybrydowej, tak aby zaspokoić wymagania
użytkownika [4]. Dobór parametrów elektrowni a także
sposób wykorzystania zasobów [5] mają istotny wpływ na
czas zwrotu inwestycji.
Przedmiotem
artykułu
jest
mikroelektrownia
hybrydowa typu „on-grid” złożona z elektrowni wiatrowej
i elektrowni słonecznej zainstalowanych w małej firmie
produkcyjnej, a celem artykułu jest analiza wpływu instalacji
hybrydowej na ilość energii elektrycznej pobranej z sieci, na
pobór mocy biernej, a także ocena okresu zwrotu nakładów
i ocena celowości modernizacji instalacji. Celem badanej
instalacji jest pokrywanie potrzeb własnych i ewentualna

sprzedaż nadwyżek do sieci elektroenergetycznej po cenach
[6, 7] zapewniających rozsądny czas zwrotu inwestycji.
Ograniczeniem jest moc mikroinstalacji, wynosząca obecnie
50kW. Jest to moc sumaryczna źródeł energii elektrycznej,
czyli w tym przypadku elektrowni słonecznej i wiatrowej.
Analizę oparto na wynikach pomiarów za wybrany okres
czasu. Krótki czas działania instalacji nie pozwala na
przedstawienie skumulowanych wyników za dłuższy okres
np.: 1 roku.
W punkcie 2 pokazano strukturę i parametry elektrowni
składającej się z paneli fotowoltaicznych i elektrowni
wiatrowej oraz przedstawiono produkcję energii elektrycznej
w wybranym przedziale czasu, przeanalizowano odbiorniki
energii oraz warunki pobierania mocy biernej,
przedstawiono zużycie energii elektrycznej w wybranym
przedziale czasu. W części 3 przeanalizowano ceny energii
i określono wartości energii zużytej na potrzeby firmy oraz
oddanej do sieci, określono czas zwrotu nakładów
inwestycyjnych
już
poniesionych.
Przy
badaniu
efektywności ekonomicznej przeważnie tylko moc czynna
jest brana pod uwagę, zapominając o możliwości
kompensacji
mocy
biernej
przez
przekształtniki
mikroelektrowni, co skutkuje zmniejszeniem opłat za moc
bierną do wartości nieistotnej w bilansie. Przekształtniki
w elektrowni zbudowane są z krzemowych tranzystorów
IGBT. Coraz powszechniejsza staje się technologia
wytwarzania elementów półprzewodnikowych z węglika
krzemu (SiC). W punkcie 4 przeanalizowano celowość
modernizacji
przekształtników
zainstalowanych
w elektrowni przez wymianę tranzystorów IGBT na
tranzystory SiC. Ponieważ sprzedaż energii z mikroinstalacji
jest mniej korzystna niż zużycie energii na potrzeby własne,
to zbadano celowość zainwestowania w magazyn energii.
2. ELEKTROWNIA HYBRYDOWA I WARUNKI JEJ
PRACY
Analizowana eksperymentalna elektrownia hybrydowa
przyłączona do sieci elektroenergetycznej nn, przedstawiona
na rysunku 1, jest zainstalowana na terenie małego
przedsiębiorstwa produkcyjno - badawczego. Elektrownia
składa się z elektrowni wiatrowej o mocy 40kW i modułów
PV o mocy 10kWp. Odnawialne źródła energii wraz

z odbiornikami energii w przedsiębiorstwie są włączone do
sieci przez dwukierunkowy licznik energii.
W elektrowni wiatrowej usytuowanej na wieży
o wysokości 21 m, o średnicy 16 m i stałym kącie ustawienia
łopat, prędkości znamionowej 60 obr/min, generatorem jest
maszyna asynchroniczna klatkowa z przekładnią. Generator
przyłączony jest do sieci przez dwukierunkowy falownik
napięcia zbudowany z krzemowych tranzystorów IGBT.
W procesorze sterującym zaimplementowany jest oryginalny
algorytm sterowania, dedykowany dla małych elektrowni
wiatrowych [8]. Celem algorytmu jest zapewnienie
bezpieczeństwa
elektrowni
przy
silnym
wietrze
i zwiększenie jej sprawności przy mniejszych wartościach
wiatru. Ponieważ elektrownia wiatrowa służy do badań
a algorytmy sterowania elektrownią są modyfikowane
i testowane, to włączana jest w godzinach pracy; nie pracuje
całą dobę.

głównie w godzinach 7 – 18. Średnie stałe obciążenie to ok.
2 -3 kW (serwer, oświetlenie, alarm, lodówki). W godzinach
pracy, jeżeli nie są prowadzone próby, obciążenie jest na
poziomie ok. 10 kW. Ze względu na zabezpieczenia moc
zamówiona przekracza 40 kW.
Poza godzinami pracy włączonych pozostaje kilka
komputerów (z filtrami składowej wspólnej), UPS
(z filtrem). Urządzenia te oraz kable są źródłem mocy
biernej pojemnościowej o wartości ok. 2100 var, co skutkuje
dodatkową opłatą za moc bierną. Cena energii biernej
pojemnościowej, to trzykrotność ceny oddanej do sieci
energii czynnej.
W godzinach pracy firmy energia produkowana przez
źródła odnawialne zużywana jest na potrzeby własne
a nadwyżki są oddawane do sieci. Poza godzinami pracy
energia wyprodukowana przez elektrownię słoneczną jest
niewielka lub zerowa a produkowana przez elektrownię
wiatrową jest oddawana do sieci.
3. POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ELEKTROWNI
HYBRYDOWEJ

Rys. 1. Badana elektrownia hybrydowa

Moduły fotowoltaiczne podzielone są na dwa łańcuchy,
z których każdy ma swoją przetwornicę DC/DC typu
BOOST, o napięciu wyjściowym 700 V, zbudowaną z
tranzystorów z węglika krzemu. W przetwornicach
zaimplementowany jest algorytm śledzenia punktu pracy z
maksymalną sprawnością (MPPT). Przetwornice DC/DC są
umieszczone blisko modułów, co przy wyższym napięciu
DC na przewodach łączących z falownikiem zmniejsza
straty energii elektrycnej. Przekształtnik DC/AC jest
falownikiem napięcia zbudowanym z krzemowych
tranzystorów IGBT. Algorytm sterowania zapewnia
transport energii do sieci, kontroluje napięcie DC i może być
także kompensatorem mocy biernej. Przekształtnik do
modułów fotowoltaicznych jest beztransformatorowy.
Firma, w której są zainstalowane obydwa źródła, jest
małą firmą produkującą urządzenia energoelektroniczne
i układy napędowe. Istotną częścią pracy są prace
badawczo – rozwojowe i projektowe. Firma nie ma więc
bardzo dużych potrzeb energetycznych, nie ma dużych
odbiorników energii pracujących w sposób ciągły. Duża
część produkcji to urządzenia eksperymentalne albo
prototypy, więc moc zamówiona jest stosunkowo duża, aby
uwzględniać okresowe próby obciążenia urządzeń. Praca
w firmie jest jednozmianowa, czyli pobór energii ma miejsce
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Wielkości elektrowni wiatrowej i słonecznej
zainstalowanych w firmie nie wynikły z procesu
optymalizacji. Elektrownia wiatrowa jest dopuszczalną, małą
elektrownią wiatrową a moc elektrowni słonecznej wynikła
z dostępnej powierzchni dachu. Potencjał energetyczny
hybrydowego układu zasilania wynika z miejsca
zainstalowania oraz parametrów i charakterystyk źródeł.
Dobrze usytuowana elektrownia słoneczna może
w Polsce wyprodukować rocznie ok. 1000 kWh/kWp/rok.
Badana elektrownia usytuowana jest na dwóch częściach
dachu o małym kącie pochylenia względem ziemi,
wystawionych na wschód i zachód. Uwzględniając
nieoptymalne ustawienie modułów względem słońca, można
oszacować, że elektrownia słoneczna o mocy 10 kWp może
wyprodukować rocznie ok. 7800 kWh.
Energia wyprodukowana przez elektrownię wiatrową
wynika ze średniej prędkości wiatru (z rozkładu Weibulla)
oraz charakterystyki elektrowni (moc w funkcji prędkości
wiatru). Badana elektrownia służy głównie celom
badawczym i została usytuowana w dzielnicy przemysłowej,
na niedużej wysokości i terenie o dużej szorstkości,
z budynkami i przeszkodami terenowymi. Na podstawie
częściowych pomiarów i analizy terenu można przyjąć
średnią prędkość wiatru równą 4.5 - 5 m/s. Jak podano w [8]
przy tej prędkości wiatru roczna produkcja energii wynosi
ok. 60 – 80 MWh. Po uwzględnieniu sprawności generatora
z przekształtnikiem i przekładnią (0.83), strat wynikających
z nieoptymalnego ustawienia względem wiatru (ok. 20°)
i strat wynikających z przestojów (15 %) można oszacować
ostrożnie roczną produkcję energii na 40 - 54 MWh.
Sumaryczna ilość energii produkowanej przez źródła
odnawialne może być oszacowana na wartość 47.8 –
63.7 MWh.
Roczne potrzeby energetyczne firmy wynoszą ok.
25 MWh. Przy pełnym pokryciu potrzeb własnych ze źródeł
odnawialnych, pozostałaby nadwyżka ok. 23 – 38 MWh.
Badana instalacja jest w stosunku do potrzeb małego
przedsiębiorstwa znacznie przewymiarowana.
Zwymiarowanie
małej
elektrowni
i
sposób
wykorzystania energii mają fundamentalny wpływ na czas
zwrotu inwestycji. Koszt badanej instalacji wynosi ok.
350 tys. zł.
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Aktualna cena sprzedaży energii wynosi 0.18 zł/kWh,
a cena zakupu 0.31 zł/kWh powiększona o opłatę zmienną
(0,07 – 0,27 zł/kWh) i stawkę jakościową 0,0125 zł/kWh .
Roczne koszty zakupu energii czynnej i biernej bez instalacji
OZE (i bez innych składników opłat) wynoszą ok. 20 tys. zł.
Przekształtniki do elektrowni słonecznej mają
wbudowaną
funkcję
kompensacji
mocy
biernej.
Uruchomienie elektrowni słonecznej sprowadziło opłaty za
moc bierną z kwoty ok. 6000 zł/rok do kwoty ok. 60 zł/rok.
Pełne wykorzystanie zasobów źródeł odnawialnych
pozwala na oszczędność opłat za moc czynną i sprzedaż
nadwyżek do sieci. W takim przypadku czas zwrotu
nakładów na tę badaną instalację wyniósłby ok. 16 lat.
W obliczeniu uwzględniono tylko przychody ze sprzedaży
nadwyżek energii czynnej i brak zakupu mocy czynnej.
Ceny zakupu i sprzedaży energii różnią się średnio
o 0,332 zł/kWh, a zatem sprzedaż energii jest nieopłacalna.
Gdyby zużyć całą energię z OZE (64MWh) na swoje
potrzeby to czas zwrotu wyniósłby ok. 9.5 roku. Warunkiem
jednak pełnego pokrycia potrzeb własnych z OZE jest
magazyn energii. Przewidywany znaczny wzrost cen energii
powinien skompensować ten dodatkowy koszt.

kWh

kWh

kWh

Rys. 2. Rejestracja dziennej energii: a) pobranej z sieci
(1425 kWh), b) wytworzonej w elektrowni wiatrowej (365 kWh),
c) oddanej do sieci (306 kWh) w maju 2018;
pobrana z sieci 2 maja 118 kWh, 7 maja 143 kWh
10,00

4. BADANIA INSTALACJI OZE W WYBRANYCH
OKRESACH

8,00

kWh

6,00

Dane pomiarowe z elektrowni hybrydowej były
dostępne w wybranych okresach ze względu na prowadzone
prace badawczo-rozwojowe. W tablicy 1 pokazano ilość
energii wytworzonej w elektrowni wiatrowej i czas jej pracy.
Elektrownia była włączana w godzinach pracy firmy.
Podano również ilość energii oddanej do sieci. Z danych
podanych w tablicy 1 wynika, że znaczna część wytworzonej
energii, nawet 84% w maju, jest oddawana do sieci.
Jednocześnie rejestrowano czas pracy elektrowni
wiatrowej i dokonano prognozy produkcji energii przez
elektrownię wiatrową załączoną przez cały dostępny w roku
czas. Z danych podanych w tablicy 1 wynika, że pojawiają
się warunki pogodowe pozwalające na produkcję energii
oszacowaną w rozdziale 3.
Ponieważ
elektrownia
hybrydowa
pracuje
w wybranych przedziałach czasu, na rysunku 2 pokazano
energię pobraną i oddaną do sieci oraz wytworzoną
w elektrowni wiatrowej w ciągu jednego miesiąca.
Z rysunku 2 widać, że energia jest w ciągu jednego dnia
wytwarzana i oddawana do sieci. Brak odpowiedniej mocy
włączonych odbiorników powoduje, że pojawia się sprzedaż
energii po niekorzystnych cenach.
Tablica 1. Zestawienie czasu pracy i energii wytworzonej
w elektrowni wiatrowej z energią pobraną i oddaną do sieci przez
firmę

Miesiąc

Czas pracy

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

-- h -- m
89 h 27 m
42 h 50 m
152 h 47 m
144 h 31 m
119 h 40 m
132 h 56 m

Energia Energia Energia
Prognoza
wytwo- pobrana z oddana
na rok
rzona
sieci
do sieci
kWh
223
43
440
531
365
699

kWh
2929
3221
3627
2232
1425
1315

kWh
20
3
98
197
306
488

MWh
22,3
8,1
25,8
31,7
27,3
45,4

4,00
2,00
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-2,00
-4,00
E. zużyta

E. pobrana

Wiatrak

PV

E. oddana

W. + PV

Rys. 3. Godzinowa energia zużyta w dniu 5.02.2019 (E. zużyta),
pobrana z sieci (E. pobrana), wytworzona przez elektrownię
wiatrową (Wiatrak), wytworzona przez instalację fotowoltaiczną
(PV), oddana do sieci (E. oddana), wytworzona łącznie przez
instalację OZE (W. + PV)

Dane z rysunku 2 pozwalają częściowo ocenić
pojemność magazynu energii niezbędnego do zapewnienia
zaspokojenia pełnego zapotrzebowania firmy na energię
elektryczną. Dokładniejszą ocenę należy przeprowadzić na
podstawie analizy godzinowej energii wytwarzanej,
pobieranej z sieci energetycznej i oddawanej. Na rysunku 3
pokazano energię zużytą w firmie, pobraną z sieci,
wyprodukowaną przez wiatrak i fotowoltaikę oraz oddaną do
sieci. Z rysunku 3 wynika, że nawet jeżeli wiatrak
i fotowoltaika wytwarzają łącznie w ciągu godziny więcej
energii niż zużywana w firmie, to energia jest pobierana
z sieci. Przyczyną są chwilowe wzrosty produkcji energii
z elektrowni wiatrowej związane z nierównomiernością
prędkości wiatru.
5. MODERNIZACJA ELEKTROWNI HYBRYDOWEJ
Oszacowania i dane podane w rozdziałach 3 i 4
wskazują na celowość inwestycji w magazyn energii. Można
oszacować, że magazyn energii pozwoli na całkowite
wyeliminowanie oddawania energii do sieci, co pozwoli na
rozliczenie ok. 15 MWh energii po 332 zł/MWh, łącznie
4980 zł rocznie. Koszt zakupu akumulatora zwróci się po ok.
3 latach.
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Wytwarzanie, magazynowanie i oddawanie energii
z magazynu jest związane z przetwarzaniem ok. 60 MWh
w falowniku
DC/AC
lub
AC/DC.
Zastosowanie
tranzystorów z węglika krzemu zwiększy sprawność
falowników o ok. 2%, czyli zredukuje straty energii
o 1,2 MWh rozliczane po 512 zł/MWh, czyli 614 zł.
Dodatkowy koszt związany z zastosowaniem tranzystorów
SiC wyniesie ok. 6120 zł, co zwróci się po ok. 10 latach.
Podane
wyżej
szacunku
zwrotu
nakładów
inwestycyjnych są przybliżone, nie uwzględniają stopy
dyskontowej i zmiany cen energii elektrycznej. Aktualnie
ceny energii zostały zamrożone na poziomie cen z roku
2018. Należy przypuszczać, że w następnych latach nastąpi
wzrost cen, co spowoduje dalszy wzrost efektywności
ekonomicznej małych elektrowni hybrydowych.

Przedstawione w artykule wyliczenia mają charakter
przybliżony i nie mogą być podstawą decyzji
inwestycyjnych. Rozważania dotyczą jednej małej firmy
i nie mogą być uogólniane. Wnioski dotyczące konieczności
zastosowania magazynu energii otrzymane na podstawie
przedstawionych danych są w pełni uzasadnione.

6. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii. Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zmianami.
2. Ptak. M.: Public support for renewable energy in
Poland, Economic and Environmental Studies, Vol.

Artykuł dotyczy określenia efektywności małej
elektrowni hybrydowej dokonanego na podstawie danych
oszacowanych z charakterystyk elektrowni wiatrowej
i elektrowni fotowoltaicznej. Oszacowane wartości zostały
częściowo
zweryfikowane
na
podstawie
danych
zarejestrowanych podczas pracy elektrowni. Uzyskane
rezultaty są obarczone znaczną niepewnością wynikającą ze
zmienności
warunków
atmosferycznych
oraz
wprowadzanych modyfikacji algorytmów sterowania.
Na podstawie uzyskanych rezultatów można
stwierdzić, że inwestycja w elektrownię hybrydową
produkującą energię elektryczną przeznaczoną do sprzedaży
jest nieopłacalna. Natomiast całkowite zużycie energii
z elektrowni hybrydowej na potrzeby firmy pozwala na
uzyskanie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych w okresie
mniejszym niż 10 lat. Wymaga to dodatkowych inwestycji
w magazyny energii elektrycznej.
Dalsze dodatkowe inwestycje w zamianę tranzystorów
IGBT tranzystorami SiC nie powodują zmiany czasu zwrotu
nakładów.
Przedstawiona analiza efektywności elektrowni
hybrydowej jest oparta na aktualnych cenach energii
elektrycznej. Zwiększenie cen energii doprowadzi do
poprawy efektywności ekonomicznej mikroelektrowni
hybrydowych.
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EFFICIENCY OF HYBRID MICROINSTALLATION WITH RENEWABLE
ENERGY SOURCES
The article presents the working conditions of a hybrid micro-plant installed in a small company located in an industrial
area. The structure and parameters of a power plant consisting of photovoltaic panels and a wind power plant are shown. The
energy receivers and the conditions of reactive power consumption were analyzed. For the selected period of time, the
consumption and production of electricity and energy consumed for the needs of the company and sent to the network were
shown. On the basis of energy prices, the payback period of investment outlays was determined. When examining economic
efficiency, usually only active power is taken into account. The analysis takes into account the possibility of reactive power
compensation by wind turbine and solar power converters. The purposefulness of modernization of converters in a power
plant relying on the replacement of IGBT transistors by SiC transistors and the purposefulness of purchasing an energy
storage was examined. It has been shown that the expenditure incurred will pay back after more than 10 years. The inevitable
increase in energy prices will shorten the payback period of investment outlays to less than 10 years.
Keywords: small hybrid power plant, efficiency, reactive power, payback period
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Streszczenie: Sieć kablowa średniego napięcia (SN) stanowi

istotny element sieci dystrybucyjnej. Dotychczasowe
zarządzanie tą częścią sieci jest głównie oparte na analizach
awaryjności, tzn. wzrost liczby awarii na danej linii
świadczy o pogarszającym się stanie technicznym. Jest to
system mało efektywny, wiąże się z dodatkowymi kosztami
usuwania awarii, przerwami w dostawie energii,
utrudnionym
planowaniem
inwestycji
i
prac
eksploatacyjnych. Planowane, w ramach projektu SORAL,
prace badawczo-rozwojowe mają doprowadzić do wdrożenia
zarządzania siecią kablową SN opartego na wymiernej
ocenie stanu technicznego poszczególnych elementów linii.
Podstawą
prac
jest
wykorzystanie
pomiarów
diagnostycznych. Analizy rynku i doświadczenia Energa
Operator
SA
z
pracy
w
międzynarodowych
stowarzyszeniach wskazują, że projekt ma charakter
innowacyjny na poziomie światowym.
Słowa kluczowe: Pomiary diagnostyczne kabli. Pomiary
wyładowań niezupełnych (PD). Pomiary tangensa delta (TD).
Health Index.

1. WSTĘP
Dążenie do wzrostu efektywności zarządzania siecią
jest wyzwaniem dla każdego operatora sieci. Szczególnym
i bardzo ważnym elementem sieci są linie kablowe SN. Za
pomocą tych linii zasilane są obszary zurbanizowane, gdzie
pewność i jakość dostaw energii elektrycznej jest bardzo
istotna. W tych obszarach koszty modernizacji i rozwoju
sieci są szczególnie wysokie.
Najstarszą część linii kablowych SN Energa Operator
SA stanowią linie wybudowane kablami o izolacji
papierowej nasyconej syciwem (PILC). To te linie kablowe
będą w najbliższym czasie stwarzały największe ryzyko
awarii. Procesy starzenia się poszczególnych odcinków
kablowych
i osprzętu (mufy, głowice) mogą być na różnych etapach.
Stwarza to kolejną trudność w efektywnym zarządzaniu tą
siecią.
W ostatnich kilku dekadach wprowadzone zostały
nowe metody diagnostycznych dla systemów kablowych SN.
Obecnie stosowane są dwie podstawowe techniki

diagnostyczne: pomiary wyładowań niezupełnych (wnz)
oraz pomiaru tangensa delta (TD). Dostępne systemy
diagnostyczne umożliwiają wykonywanie pomiarów offline,
czyli przy odłączeniu linii kablowej spod napięcia
roboczego. W tych rozwiązanych stosuje się zewnętrzne
źródła napięcia. Umożliwia to regulację napięcia
probierczego, a tym samym pomiar wyładowań
niezupełnych i TD przy różnych wartościach napięcia.
Pozwala to określić, miedzy innymi, wartość napięcia
zapłonu i gaśnięcia wnz. W pomiarach diagnostycznych
najczęściej stosuje się jako napięcia probiercze: napięcie
wolnozmienne (VLF) 0,1 Hz oraz napięcie przemienne
tłumione (DAC). Dzięki zastosowaniu takich napięć mogły
powstać niewielkie systemy pomiarowe umożliwiające
dokonywanie pomiarów linii kablowych w terenie.
Informacje uzyskane z pomiarów wnz i TD mogą dostarczyć
wiedzy wspierającej ocenę stanu technicznego kabli
i osprzętu. Obecnie problem nie polega na poprawnym
wykonaniu pomiarów, ale na interpretacji ich wyników
i diagnozie stanu technicznego linii kablowych na podstawie
uzyskanego zestawu informacji. Szczególne możliwości
analizy procesów starzeniowych w poszczególnych liniach
kablowych dają pomiar wyładowań niezupełnych. Te
pomiary umożliwiają lokalizację miejsc występowania
wyładowań niezupełnych (wnz) z dokładnością nawet do
1 m. To jedyne takie badanie, które pozwala analizować
dane w funkcji długości kabla.
2. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA
Dotychczasowe prace badawcze skupiały się na
zdefiniowaniu kluczowych parametrów świadczących
o zaawansowanym procesie starzeniowym izolacji. Badania
obejmowały pomiar wyładowań niezupełnych przy użyciu
napięcia DAC. Badania prowadzone były w obszarze
pilotażowym obejmującym ok. 1000 linii kablowych SN
o łącznej długości 500 km. W obszarze tym ponad 50% sieci
wykonana jest przy użyciu kabli PILC. W zakresie kabli
PILC stwierdzono, że podstawowe parametry wskazujące na
wzrost ryzyka awarii kabla to: niski poziom napięcie
zapłonu wnz i występowanie miejsc z zwiększoną
intensywnością wnz w kablu. Z badania wynika, że im
niższe napięcie zapłonu wnz, tym wyższy ryzyko awarii

kabla. Ryzyko to wzrastało jeżeli na kablu pojawiały się
miejsca z wyraźnie skupionymi wnz. W czasie badań nie
stwierdzono korelacji między wzrostem wartości wnz,
a wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.
Zdobyta dotychczas wiedza i doświadczenie pozwalają
w sposób ekspercki wykorzystać wyniki pomiarów
diagnostycznych do wspierania zarządzania siecią.
W zakresie przyłączania do sieci nowych linii kablowych
pomiar wnz pozwala wykrywać błędy montażu i wady
izolacji, które dotychczas były niemożliwe do wykrycia.
Na rys. 1 pokazano przykład badania wnz nowej linii
kablowej po pozytywnej próbie napięciowej. Na jednej fazie
pojawiły się wnz w miejscu montażu mufy. Wadliwie
wykonana mufa została wymieniona przed załączaniem linii.

Rys. 1. Wykryta wadliwa mufa na nowej linii kablowej

Rys. 2. Wsparcie decyzji eksploatacyjnej, zamiast mufy naprawczej
podjęta wymiana odcinka kabla:
a) pomiar dokonany na kablu w okresie przed awarią,
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b) pomiar wykonany po naprawie kabla (wymiana odcinka kabla

Na rysunku 2 przedstawiono przykład wsparcia decyzji
eksploatacyjnej w zakresie naprawy kabla po awarii.
W okresie przed awarią dokonano pomiaru diagnostycznego
na wskazanym kablu. Rysunek 2 a) przedstawia wyniki
pomiaru wnz i wskazane miejsce awarii. W związku
z występowaniem, na odcinku kabla z awarią, skupionych
wnz podjęto decyzje o jego wymianie (zamiast wykonania
mufy naprawczej).
Rysunek 2 b) przedstawia stan po
naprawie (brak wnz na wymienionym odcinku).
Dokonane dotychczas pomiary i analizy badań nie
umożliwiły jednak stworzenia wymiernych kryteriów oceny
ryzyka awarii, które efektywniej mogłyby wspierać
zarządzanie siecią kablowa SN.
2.1. Projekt SORAL
Systemy diagnostyczne, pozwalające na dokonanie
pomiarów wnz i tangensa delta w liniach kablowych SN,
wykorzystywane są w Energa Operator SA od początku XXI
w. Zasady dokonywania pomiarów zostały zdefiniowane
w instrukcjach eksploatacji linii kablowych SN. Pomiary
wykonywane są w trzech sytuacjach:
• Pomiary po wybudowaniu nowej linii kablowej, przed
załączeniem. Obecnie budowane są wyłącznie linie kablowe
z izolacją z polietylenu sieciowanego (XLPE). Wymaga się,
aby w nowych liniach poziom wyładowań przy napięciu Uo
nie przekroczył 100 pC. Praktycznie wyładowania
niezupełne nie powinny występować poza poziomem
szumów. Dodatkowo dla nowych linii kablowych
dokonywane są pomiary tangensa delta. W tym wypadku
wartość przy Uo nie powinna być większa niż 1,2*10-3
a przyrost przy wzroście napięcia do 2Uo nie powinien być
większy niż 0,6*10-3.
• Pomiary po naprawie kabli. Pomiary te mają zweryfikować
jakość prac montażowych. Dla kabli z izolacją XLPE stosuje
się podobne zakresy oceny jak dla nowych kabli. Analiza
wyników pomiaru i ocena kabli PILC jest – mimo że
wstępnie zdefiniowano podstawowe kryteria oceny stanu
kabla – przeprowadzana indywidualnie dla każdego kabla.
• Pomiary eksploatacyjne wykonywane na wybranych
liniach kablowych prowadzone są w sieci od 2003 roku.
Szczególnie dużo pomiarów wykonano w latach 2003–2010.
Wyniki pomiarów diagnostycznych są indywidualnie
oceniane. Brak jest jednak wymiernych standardów, które
mogłyby wspierać proces zarządzania siecią kablową SN.
Brak jest także systemu informatycznego, który umożliwiłby
gromadzenie i analizę danych pomiarowych.
Kolejnym krokiem we wdrażaniu i wykorzystywaniu
pomiarów diagnostycznych, w szczególności liniach
kablowych w eksploatacji, jest projekt SORAL. Projekt ten
otrzymał dofinansowanie z Centrum Badań i Rozwoju
(umowy o dofinansowanie projektu „SORAL – System
oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych
SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie
offline”, wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-000250/17).
Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2018–
2021. Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm
Energa Operator SA i Globema sp. z o.o. Projekt SORAL
obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dwa
kluczowe rezultaty prac zostaną dostarczone odpowiednio na
zakończenie badań przemysłowych i zakończenie prac
rozwojowych. Rezultatem badań przemysłowych będą
kryteria oceny stanu technicznego elementów linii
kablowych SN oparte na danych technicznych
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i eksploatacyjnych oraz danych diagnostycznych,
otrzymanych z pomiaru wyładowań niezupełnych i tangensa
delta. Na podstawie wieloletnich doświadczeń z badań
diagnostycznych oraz zgromadzonych w systemie
informatycznym GIS (ang. Geographic Information System)
informacji technicznych i eksploatacyjnych zostanie
zdefiniowana klasyfikacja (ang. Health Index) dla
poszczególnych elementów linii kablowych, pozwalająca
określić
ryzyko
wystąpienia
awarii
związanej
z pogarszającym się stanem izolacji. Istotne jest
wykorzystanie pomiarów wyładowań niezupełnych. Tylko te
pomiary dostarczają informacji o zjawiskach zachodzących
wzdłuż długości kabla, umożliwi to ocenę poszczególnych
fragmentów linii kablowej. Health Index zostanie
wyznaczony w oparciu o badania statystyczne. Weryfikacja
i ewentualna kalibracja systemu zostanie przeprowadzona
z wykorzystaniem badań laboratoryjnych wybranych próbek
kabli.
W ramach prac rozwojowych będzie opracowany
system informatyczny oceny ryzyka awarii sieci kablowej
SN, oparty na ocenie stanu technicznego poszczególnych
elementów linii kablowych. Opracowane w części badań
przemysłowych modele oceny ryzyka awarii poszczególnych
elementów linii kablowych SN zostaną zaimplementowane
w systemie SORAL. System zapewni:
• integrację danych technicznych, eksploatacyjnych
i diagnostycznych pozyskiwanych z wielu źródeł ,
• możliwość wprowadzania zmian w zaimplementowanych
w systemie modelach oceny ryzyka awarii poszczególnych
elementów linii, tak, aby umożliwić ich ulepszanie wraz ze
zdobywaniem dodatkowej wiedzy w procesie eksploatacji,
• archiwizację danych historycznych, nawet o liniach
zlikwidowanych,
•
wspieranie
wymiany
danych
z
systemami
diagnostycznymi, ograniczając pracochłonność gromadzenia
danych,
• możliwość dokonywania analiz wielokryterialnych,
służących do wsparcia zarządzania siecią kablową SN.

Rys. 3. Schemat blokowy systemu SORAL

2.2. Obszar demonstracyjny
Obszar pilotażowy został wybrany w taki sposób, aby
nowe rozwiązanie można było zastosować w końcowym
etapie dla całej sieci kablowej SN. Obszar pilotażowy
obejmuje blisko 300 km linii kablowych SN (Rejon
Dystrybucyjny Elbląg). Rejon ten zapewnia dostęp do linii
kablowych wszystkich typów używanych obecnie w sieci
Energa Operator SA (PILC, XLPE, PE), w różnym wieku i
pracujących w różnych warunkach technicznych. Pomiar
wnz przeprowadzany był na tym obszarze od 2003 roku.

W tym obszarze przeprowadzono pierwsze pomiary
diagnostyczne w sieci kablowej w Polsce.
Ważnym elementem badawczym projektu jest
wykonanie dodatkowych pomiarów diagnostycznych.
Pomiary te zostały zaplanowane na 12 miesięcy. Pomiary
rozpoczęto już w styczniu 2019 roku wg przygotowanego
wcześniej planu. Minimalna liczba linii kablowych
poddanych pomiarom wynosi 250. Plan obejmuje pomiary
różnych rodzajów kabli. Po wstępnej analizie historycznych
danych pomiarowych, informacji o awariach i informacjach
technicznych
wybrano
linie
o
wysokim
prawdopodobieństwie pogorszenia stanu izolacji w wyniku
procesu starzenia. Pod koniec 2018 roku zakupiono nowy
system diagnostyczny do pomiaru wyładowań niezupełnych
i tangens delta. Wykorzystuje się aparaturę korzystająca
z obu napięć probierczych tj. VLF i DAC.

Rys. 4. Wóz pomiarowy do prób napięciowych DAC i VLF

Prowadzone badania diagnostyczne są uzupełnieniem
doświadczenia
zdobytego
podczas
wcześniejszych
pomiarów diagnostycznych, przeprowadzanych od 2003
roku. Wraz z danymi historycznymi dostarczą one zbiorów
danych obejmujących bardzo długi okres eksploatacji linii,
tj. lata 2003–2019.
Obecne pomiary dostarczają danych, które przy
kolejnym zadaniu pozwalają m.in. na obserwację zmian
parametrów wyładowań niezupełnych (wynikających ze
starzenia procesów izolacji linii kablowych), weryfikację
kryteriów oceny stanu izolacji za pomocą pomiaru tangens
delta, weryfikację możliwości porównania wyników
pomiaru wyładowań niezupełnych, otrzymanych przy użyciu
dwóch różnych napięć testowych (VLF, DAC).
Pozyskiwane dane przygotowywane są do analizy, w
tym celu gromadzone są w specjalnej bazie danych a system
informatyczny automatyzuje ich pozyskiwanie. Zebrane
w ten sposób dane umożliwią prowadzenie analizy i badań
statystycznych.
W kolejnym etapie zostaną przeprowadzone analizy
matematyczne i dodatkowe badania laboratoryjne próbek
izolacji kabli w celu oceny skali procesów starzenia oraz
kryteria oceny stanu technicznego poszczególnych linii
kablowych SN. Modele zostaną opracowane dla
ważniejszych elementów linii kablowych. Kluczowe
znaczenie będzie miało określenie takich modeli dla sekcji
kablowych izolowanych PILC i XLPE. W tych dwóch
typach kabli procesy starzenia odbywają się inaczej i mają
różne wartości zmierzonych parametrów podczas testów
diagnostycznych.
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2.3. System IT
Głównym produktem projektu będzie system
informatyczny SORAL, który ma być odpowiedzialny za:
• przygotowanie danych wejściowych,
• przechowywanie pomiarów i modelu sieci,
• obsługę modelu obliczeniowego,
• analizę danych,
• geograficzną wizualizację wyników.
Dzięki systemom GIS i SCADA dane będą
wymieniane w standardzie CIM, natomiast dedykowany
interfejs będzie przygotowany do automatycznej wymiany
danych między systemem SORAL a sprzętem
diagnostycznym (rysunek 3).
Oprócz przechowywania i prezentacji aktualnych
danych
SORAL
umożliwi
mapowanie
zmian
wprowadzonych w sieci. Wizualizowane będą zarówno
zmiany lokalizacji przebiegu sieci, jak i miejsca wymiany
odcinków kablowych. Dzięki temu możliwe będzie
przechowywanie danych historycznych o sieci, a także
danych pomiarowych i obliczeń dokonanych w różnych
punktach czasowych skorelowanych z odpowiednim stanem
sieci.
Docelowo system będzie gromadził dane pomiarowe
i informacje o zmianach w sieci. Umożliwi to utworzenie
historii pomiarów skorelowanych z odpowiednim układem
sieci. Dane te będą podstawą do analizy i systematycznej
poprawy modelów oceny stanu elementów sieci kablowej.
Kolejną zaletą systemu będzie możliwość zapamiętania
zmian zachodzących w sieci, zarówno tych związanych
z parametrami technicznymi, jak i przebiegiem lub
rekonfiguracją.
Dzięki
temu
będzie
możliwe
zaprezentowanie sieci, poza obecnym stanem, w dowolnym
momencie w przeszłości. Daje to możliwość szczegółowej
analizy nie tylko danych historycznych i bieżących, ale także
prognozowania i przewidywania przyszłych zdarzeń.
Ważnym elementem systemu SORAL będzie model
obliczeniowy, który na podstawie pomiarów (częściowe
wyładowania i tangens delta) będzie rejestrował zdarzenia w
sieci. Przewiduje się, że w przyszłości, oprócz danych
wspomnianych powyżej, uwzględnione zostaną również
warunki środowiskowe, reprezentowane przez takie
parametry, jak na przykład rodzaj gleby lub pH gleby.
Zbiór tych danych pozwoli na wdrożenie mechanizmu
znormalizowanego Health Index dla poszczególnych
elementów linii kablowych, pozwalając określić ryzyko
awarii ze względu na stan izolacji.

3. PODSUMOWANIE
Projekt SOLAR obejmuje badania przemysłowe i prace
rozwojowe i jego realizacja została zaplanowana na lata
2018-2021. Projekt uzyskał dofinansowanie w środków
NCBR w ramach programu sektorowego.
Informatyczny system SORAL będzie eksperckim
narzędziem, które ma umożliwić zmianę strategii
zarządzania siecią kablowa SN. Obecna strategia Corrective
Maintenance zostanie zastąpiona przez strategię Condition
Based Maintenance, opartą na prewencyjnych działaniach
zależnych od stanu technicznego linii kablowych SN.
System umożliwi podejmowanie działań prewencyjnych
ograniczających liczbę awarii. Działania te będą polegały na
wymianie elementów o największym ryzyku awarii. Linie
kablowe SN będą mogły być planowane do wymiany na
podstawie analizy ryzyka awarii (przed wystąpieniem
awarii). Prace będą mogły być ograniczone do fragmentów
o złym stanie, a nie całej linii kablowej. Mając wiedzę
o stanie kabla, będzie można prognozować dalszy czas życia
kabla. W obszarach zurbanizowanych będzie możliwe
skorelowanie prac modernizacyjnych z innymi pracami
budowlanymi w celu ograniczenia kosztów, jeśli wymiana
kabla będzie potrzebna w przewidywalnym czasie.
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SORAL - SYSTEM FOR CONDITION MONITORING AND FAILURE RISK ASSESSMENT
OF MV CABLE LINES BASED OF OFF LINE DIAGNOSTIC METHODS
The article describes the current experience in applying the diagnostics of MV cable lines in the DSO and the ongoing
SORAL project. Diagnostic systems which measure partial discharges and tan delta in MV lines have been used in Poland
since the turn of the century. Research work so far has focused on MV cables and on attempts to define key parameters which
would indicate advanced ageing processes. The measurements and analyses conducted so far have not enabled the
formulation of assessment criteria for failure risk. However, key parameters indicating the increase in the failure risk have
been identified. The research up to now is a valuable contribution to the process of creating assessment criteria for failure
risk, using the IT system which automates this process. This task is carried out now in the SORAL project. The project
is implemented by DSO (ENERGA-OPERATOR) and IT Company (Globema) consortium and is financed from EU funds.
Keywords: Diagnostic measurements of cables, partial discharges, tangent delta measurements, health Index.
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano algorytm postępowania
przy wyszukiwaniu zbioru najefektywniejszych inwestycji
w sieciach średnich napięć (SN). Inwestycje są wybierane w celu
ograniczenia liczby i czasu trwania przerw w zasilaniu oraz
eliminacji lub ograniczenia istniejących lub przyszłych zagrożeń
napięciowych i obciążeniowych. Rozpatrywane są inwestycje
sieciowe w postaci budowy nowych punktów redukcyjnych,
budowy nowych elementów sieciowych SN, modernizacji
istniejących
obiektów
czy
zastosowania
technologii
teleinformatycznych
do
zwiększenia
obserwowalności
i sterowalności pracy sieci SN.
Niniejsza praca to efekt doświadczeń Instytutu Energetyki przy
realizacji koncepcji rozwoju sieci SN dla jednego z operatorów
systemu dystrybucyjnego (OSD).
Słowa kluczowe: Sieci dystrybucyjne SN. Koncepcja rozwoju.
Niezawodność.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Prezentacja problemu
Zasady oceny działalności OSD zostały zdefiniowane
w regulacji jakościowej [1]. W dokumencie tym
zobligowano OSD do ograniczenia częstości występowania
i czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców końcowych, czyli do obniżenia wartości
wskaźników SAIFI i SAIDI wyliczanych dla przerw długich
i bardzo długich. Sposób wyznaczania tych wskaźników
podano poniżej [2]:
=
=

∑

∑

1
∙

(1)
(2)

gdzie: SAIFI – średnia systemowa częstość występowania
przerw długich i bardzo długich w dostawach energii
elektrycznej, SAIDI – średni systemowy czas trwania
przerwy długiej i bardzo długiej w dostawach energii
elektrycznej, , – liczba odbiorców pozbawionych
zasilania i czas trwania –tej przerwy w zasilaniu,
– sumaryczna liczba odbiorców energii
elektrycznej,
– liczba długich i bardzo długich
przerw w zasilaniu.
Wraz z wprowadzeniem regulacji jakościowej został
wprowadzony
wymóg
systematycznego
obniżania

wskaźników
ciągłości
zasilania.
Niedotrzymanie
(przekroczenie) wartości referencyjnych będzie skutkowało
naliczeniem kar finansowych dla OSD. W rezultacie wzrosło
zaangażowanie OSD w opracowanie koncepcji rozwoju
systemu dystrybucyjnego wraz z analizą niezawodności
pracy sieci. Rozmiar modelu, zakres prac oraz ilość
wariantów analizowanych w koncepcjach rozwoju sieci
wpływają na znaczące nakłady pracy niezbędne do
przygotowania modeli obliczeniowych, przeprowadzenia
symulacji i ocenę wyników. Opracowanie planów
rozbudowy sieci wymaga przygotowania następujących
modeli obliczeniowych:
• model do obliczeń rozpływowych (R),
• model do obliczeń zwarciowych (Z),
• model do obliczeń niezawodnościowych (N).
Inwestycje proponowane w celu zmniejszenia zagrożeń
w jednym z modeli, mają wpływ na wyniki otrzymane
w pozostałych modelach. W związku z tym wskazane jest
opracowanie
metodyki
przeprowadzania
badań
symulacyjnych i syntezy otrzymanych z różnych modeli
wyników w taki sposób, aby proponowany zestaw inwestycji
sieciowych był zestawem najefektywniejszym.
1.2. Założenia dla procedury badawczej
Poniżej zaprezentowano założenia do opracowania
procedury planowania i rozbudowy sieci SN. Procedura ta
charakteryzuje się uniwersalnością i może zostać
przeprowadzona dla dowolnego fragmentu sieci SN. Główne
cechy procedury to:
• skoordynowanie
planów
rozbudowy
sieci
elektroenergetycznej z działaniami zmierzającymi do
zwiększenia obserwowalności i sterowalności pracy sieci
dystrybucyjnej,
• wykorzystanie rocznych profili zapotrzebowania ze stacji
SN/nn do wyznaczenia charakterystycznych wartości
obciążeń,
• wykorzystanie danych o niezawodności pracy sieci
elementów sieciowych i uwzględnieniu czynnika
starzeniowego, tj. wzrostu awaryjności elementów
w modelach obliczeniowych dla analizowanych kolejnych
horyzontów czasowych,
• uwzględnienie liczby odbiorców przyłączonych do sieci
po stronie napięcia niskiego stacji transformatorowej SN/nn
wraz z ich mocą przyłączeniową,
• uwzględnieniu
rozwoju
generacji
rozproszonej
w sieciach SN i nn,

• szeregowaniu pod kątem efektywności proponowanych
inwestycji sieciowych z uwzględnieniem ich lokalnego
i globalnego wpływu na poprawę niezawodności pracy sieci
elektroenergetycznej,
• przeprowadzeniu analiz optymalizacyjnych w zakresie
doboru punktów podziału sieci i instalacji łączników zdalnie
sterowalnych.
2. MODELOWANIE
2.1. Zakres analiz
Do przygotowania koncepcji rozbudowy sieci SN są
przeprowadzane następujące analizy:
• analizy rozpływowe do oceny napięć i obciążeń
w stanach podstawowych i awaryjnych.
• analiza zwarciowa i ocena wytrzymałości zwarciowej
aparatury pierwotnej z uwzględnieniem planów rozbudowy
sieci WN i NN oraz rozwojem generacji rozproszonej.
• analizy niezawodności pracy sieci elektroenergetycznej
celem (1) identyfikacji obszarów o obniżonej pewności
zasilania oraz (2) rozmieszczenia łączników zdalnie
sterowanych.
W zależności od typu przeprowadzanych analiz, wpływ
na wyniki mają różne czynniki, natomiast wspólna jest
struktura sieci. Badania symulacyjne są przeprowadzane dla
wskazanego przez OSD horyzontu czasowego (+15, +20
lat). Stąd, w modelu należy odwzorować:
a) wartość zapotrzebowania:
• bieżąca zmienność zapotrzebowania,
• prognozowana zmienność zapotrzebowania;
b) generacja:
• generacja istniejąca,
• generacja prognozowana,
• zmienność dobowa, zmienność sezonowa generacji;
c) awaryjność pracy sieci elektroenergetycznej:
• awaryjność poszczególnych elementów sieci,
• szybkość działania pogotowia energetycznego,
• czasy napraw,
• efekt starzenia elementów sieci SN;
d) planowane inwestycje w sieci SN i WN.
Sposób uwzględnienia powyższych danych w modelu
jest uzależniony od oczekiwań OSD i od dostępności
danych. Konieczne jest m.in. zdefiniowanie założeń
w zakresie uwzględnianej generacji i jednoczesności jej
występowania. Proponowane rozstrzygnięcie zamieszczono
w [3]. Prezentowane tam założenia to urealnienie warunków,
przy których są przeprowadzane obliczenia rozpływowe
na potrzeby wyznaczenia zbioru inwestycji sieciowych.
Ostatnią grupą analiz są:
• analizy ekonomiczne,
• szacowanie efektywności inwestycji.
2.2. Kryteria oceny
Poniżej wskazano parametry (wskaźniki), które zostały
wykorzystane do oceny pracy sieci elektroenergetycznej
i uwzględnione w proponowanym algorytmie.
1. Wartości napięć w zakresie napięć dopuszczalnych
w sieci SN, tj. 0,9 ∙
≤
≤ 1,1 ∙ .
2. Wartości obciążeń nie większe niż wartości dopuszczalne
długotrwale.
3. Zachowanie wytrzymałości zwarciowej.
4. Wskaźnik SAIFI – wzór (1).
5. Wskaźnik SAIDI – wzór (2).
Kryteria napięciowe i obciążeniowe muszą być
spełnione we wszystkich modelach zapotrzebowania
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i generacji podczas pracy w układzie normalnym. W takim
układzie pracy są wyszukiwane inwestycje przeznaczone do
eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń. Dla stanów n-1
sporządzany jest wykaz przekroczeń dopuszczalnych napięć
i obciążeń, jednak nie jest on wyznacznikiem inwestycji,
dopóki w układzie pracy bez wyłączeń będą występowały
przekroczenia.
Kryteria 1-5 (podpunkt 2.2) są wykorzystywane do
oceny warunków pracy sieci, a dla zidentyfikowanych
zagrożeń są proponowane inwestycje sieciowe. Inwestycje
te, poza eliminacją zagrożeń obciążeniowych i napięciowych
mają wpływ na SAIDI i SAIFI. Osobną grupę inwestycji
tworzą inwestycje dedykowane poprawie ciągłości zasilania.
Do oceny tych inwestycji zdefiniowano parametry 6 i 7
poniżej.
6. Koszt realizacji inwestycji sieciowej – koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji ! .
7. Wskaźnik efektywności inwestycji [3]
∀
gdzie:

∈$

% =

!
−

*+
'()

(3)

-ta inwestycja ze zbioru
inwestycji,
'() –
wartość wskaźnika wyznaczona w modelu
odniesienia,
- wartość wskaźnika wyznaczona
przy uwzględnieniu wskazanej inwestycji.

2.3. Analiza niezawodności pracy sieci
Podatność elementu na uszkodzenia jest uzależniona od
jego wieku, stanu czy warunków eksploatacji [3]. Stąd, do
wyznaczenia intensywności uszkodzeń elementu sieci
zastosowano wzór (4).
,- = ,./01 ∙

2.3

∙

.('(

∙

4 (5

(4)

gdzie: ,- –intensywność uszkodzeń 6-tej gałęzi, ,./01 –
intensywność uszkodzeń typu (linia napowietrzna,
kablowa, rodzaj izolacji), 2.3 , .('( , 4 (5 –
współczynniki korygujące.
Wskaźniki
intensywności
uszkodzeń
zostały
uzależnione m.in. od wieku elementu. Jest to o tyle
uzasadnione, że istniejące sieci SN są w znacznej mierze
w wieku powyżej 30 lat [4]. Po uwzględnieniu horyzontu
czasowego obliczeń (15-20 lat), projektowany czas
eksploatacji tych linii zostanie przekroczony, ich awaryjność
wzrośnie znacząco. Założono, że awaryjność linii
napowietrznych i kablowych w okresie początkowym jest
stała, natomiast wraz z czasem eksploatacji – zwiększa się.
Trendy zmian awaryjności elementów sieciowych, linii
napowietrznych z lat 70, 80 i 90 w kolejnych modelach
obliczeniowych zostały pokazane na rysunku 1.
Doświadczenia opisywane w publikacji [5] dowodzą na
zależność intensywności uszkodzeń elementów sieciowych
także od obszaru (terenu), w którym są eksploatowane. Stąd
obecność współczynnika
we wzorze (4).
.('(
Współczynnik
został wprowadzony w celu
2.3
uwzględnienia jakościowej oceny stanu elementu
w analizach niezawodnościowych. Ocena ta dokonywana
jest przez brygady techniczne podczas prac remontowych
czy okresowych oblotów linii. Wartości trzech
współczynników korygujących
we wzorze (4) są
dobierane z wykorzystaniem danych o awaryjności
zgromadzonych przez OSD na terenie modelowanym.
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krótkim okresie czasu. Przykładowo, inwestycjami takimi są
połączenia łączące linie równoległe lub połączenia na
skrzyżowaniach. Uwzględniane inwestycje, to również nowe
wyprowadzenia z rozdzielni SN GPZ prowadzone po trasie
istniejącej linii do pierwszego rozgałęzienia, czy wymiana
przewodów w istniejącej linii. W modelu RT0+
uwzględniane są prognozowane zmiany zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Rys. 1. Względne zmiany wartości współczynnika starzeniowego
w modelach dla lat 2025, 2030 i 2035 [3]

3. KONCEPCJA
3.1. Zakres analiz
Modele obliczeniowe dla celów koncepcji rozwoju
sieci dystrybucyjnej SN mogą obejmować swoim zakresem
różne okresy analizy. Dla potrzeb niniejszego artykułu
wyszczególniono następujące modele:
• RT0 – model dla roku początkowego. Wybierany jest rok
aktualny bądź taki rok, dla którego są dostępne dane
pomiarowe za okres całego roku kalendarzowego.
• RTH – model dla przyjętego horyzontu czasowego (H).
Pomiędzy RT0 a RTH są przyjmowane dwa bądź trzy
modele pośrednie. Liczba modeli pośrednich jest
uzależniona od przyjętego horyzontu czasowego – im
dłuższy horyzont czasowy, tym większa liczba modeli
pośrednich.
• RT0+ – model sieci elektroenergetycznej uwzględniający
inwestycje sieciowe w sieci SN będące w trakcie realizacji.
Jest to model przyszłościowy, w którym wartości obciążeń
i generacji uwzględniają 1) prognozowany wzrost
zapotrzebowania oraz 2) zmiany wynikające z przyłączenia
nowych odbiorców i nowych źródeł wytwórczych do sieci.
Definicja inwestycji w trakcie realizacji nie jest
precyzyjna. Potrzebna jest ekspercka ocena, które inwestycje
z bieżącego planu rozwoju uwzględnić w modelu RT0+.
Uwzględniana jest realność realizacji inwestycji do roku, dla
którego opracowano model RT0+.
Model RT0+ jest modelem bazowym, do weryfikacji
wszelkich niezdeterminowanych inwestycji sieciowych
w zdefiniowanym horyzoncie czasowym. Oprócz tego, jest
wskazane
przygotowanie
przejściowych
modeli
obliczeniowych uwzględniających m.in. realizację planów
rozwojowych sieci WN i NN, które są opracowywane
w innym cyklu i z dłuższym horyzontem czasowym.
W prezentowanym w artykule przypadku będzie to jeden
model: RT1.
3.2. Ocena stanu istniejącego
Badania symulacyjne na modelu RT0 mogą zostać
wykorzystane do weryfikacji modelu w zakresie
odwzorowania aktualnego stanu pracy sieci. Symulacje są
wykorzystywane do weryfikacji modeli obliczeniowych, do
potwierdzenia zagrożeń napięciowych lub obciążeniowych.
3.3. Ocena warunków pracy sieci SN z uwzględnieniem
zaplanowanych inwestycji sieciowych
Model RT0+ uwzględnia inwestycje z aktualnego planu
rozwoju sieci oraz inne (dodatkowe) rezultaty działań
realizowanych w odpowiedzi na aktualne potrzeby. Do
modelu RT0+ mogą zostać wprowadzone również
inwestycje spoza planu rozwoju, które z powodu
ograniczonych ram czasowych i krótkiego okresu pomiędzy
RT0 i RT0+, mogą zostać realnie zrealizowane w tak

3.4. Metodyka wyznaczania inwestycji sieciowych
w zdefiniowanym horyzoncie czasowym
Model
docelowy,
RTH,
jest
modelem
wypracowywanym iteracyjnie. Metodyka kształtowania
modelu RTH została pokazana na rysunku 2.

Rys. 2. Idea iteracyjnego wyznaczania zbioru inwestycji
sieciowych dla przewidzianego horyzontu czasowego

W pierwszej iteracji, jako model RTH jest
przyjmowany zaadaptowany model RT0+. Przez adaptację
należy rozumieć uwzględnienie zmian zapotrzebowania
i generacji w prognozowanym horyzoncie czasowym H,
spowodowane rozbudową sieci WN i NN zmiany wartości
mocy i prądów zwarciowych oraz aktualizację parametrów
modelu niezawodnościowego, jako efekt starzenia.
W rezultacie w pierwszej iteracji poddawane są ocenie
warunki pracy sieci SN przy założeniu braku ingerencji OSD
w strukturę sieci elektroenergetycznej. Przeprowadzane są
analizy rozpływowe (R) oraz zwarciowe (Z) dla przyjętych
modeli obliczeniowych dla układu normalnego pracy sieci,
sprawdzane są kryteria 1-3 (podpunkt 2.2). Przeprowadzana
jest analiza niezawodności (N) w celu identyfikacji
obszarów podatnych na częste przerwy w zasilaniu. Każde
ze zidentyfikowanych zagrożeń jest poddawane ocenie.
Następuje etap wyszukiwania inwestycji sieciowych
eliminujących zagrożenia: przeciążeniowe – R(L),
napięciowe – R(U), zwarciowe – Z oraz inwestycji
dedykowanych do zwiększenia ciągłości dostaw energii
elektrycznej do odbiorców końcowych – N. Każda
z inwestycji ma wpływ na warunki pracy sieci
elektroenergetycznej, stąd też każda jest poddawana ocenie
ze względu na wszystkie rozpatrywane kryteria.
Opisywana
interakcja
komplikuje
proces
wypracowywania zestawu najkorzystniejszych inwestycji.
Proponowane inwestycje są poddawane ocenie trafności oraz
ocenie efektywności, zgodnie ze wzorem (3).
Ze zbioru inwestycji wybierane są najefektywniejsze
inwestycje do eliminacji zagrożeń. Inwestycje te są
wprowadzane do zaadaptowanego modelu RT0+. Tak
przygotowany model sieci jest poddawany ocenie, czy
spełnia oczekiwania OSD. W tym celu są przeprowadzane
analizy mające ocenić wystarczalność proponowanego
zestawu inwestycji. Na skutek zmiany struktury sieci oraz
punktów podziału, mogą wystąpić nowe zagrożenia dla
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(a)

(b)

(c)

Rys. 3. Warianty rozbudowy sieci elektroenergetycznej

pracy sieci SN. W przypadku zidentyfikowania zagrożeń dla
pracy sieci lub niewystarczalności proponowanych
wcześniej działań, zbiór inwestycji do wprowadzenia jest
aktualizowany.
Procedura
oceny
wystarczalności
i efektywności proponowanych inwestycji jest realizowana
cyklicznie, aż zostanie zidentyfikowany model, w którym
zagrożenia nie zostaną zidentyfikowane. Tak wypracowany
model jest modelem docelowym (RTH) dla analizowanego
horyzontu czasowego.

rozwiązaniem jest wariant C rozbudowy sieci – wariant ten
został wybrany do zbioru inwestycji do wprowadzenia
w modelu RTH. Warto zwrócić uwagę, że wariant A, mimo
iż jest najdroższy, jest wariantem efektywniejszym niż
wariant B. Stosunkowo duże koszty inwestycyjne są
rekompensowane spodziewanym ograniczeniem liczby
i czasu trwania przerw w zasilaniu.

4. PREZENTACJA WYNIKÓW SYMULACJI

W artykule przedstawiono metodykę iteracyjnego
wypracowywania modelu sieci dla wskazanego horyzontu
czasowego w celu wyznaczenia najefektywniejszego zbioru
inwestycji sieciowych do redukcji SAIDI. Każda inwestycja
jest
oceniana
indywidualnie
celem
wyznaczenia
najkorzystniejszych rozwiązań,. Przeprowadzona w ten
sposób ocena warunków pracy sieci jest niezbędna w celu
przygotowania koncepcji rozwoju sieci SN operatora oraz
spełnienia wymogu systematycznego obniżania wskaźników
ciągłości zasilania
Z powodu ograniczeń edycyjnych, pozostałe fragmenty
metodyki, m.in. przygotowanie harmonogramu inwestycji,
analiza modeli przejściowych, stanów n-1 zostały pominięte
w niniejszym artykule.

Na analizowanym obszarze sieci SN zidentyfikowano
problemy z zapewnieniem wymaganego poziomu ciągłości
dostaw energii elektrycznej. Dodatkowo, w stanach
zwiększonego zapotrzebowania wartości napięć były
obniżone. Dla tego obszaru rozpatrzono trzy warianty
rozbudowy sieci SN w następującej postaci:
A. GPZ 110 kV/SN z wyprowadzeniami liniowymi do
istniejących ciągów SN – rys. 3a,
B. dwusekcyjny RS zasilany z GPZ B nową, dwutorową
linią SN – rys. 3b,
C. dwusekcyjny RS zasilany z GPZ C (nowa linia kablowa)
i GPZ B (wykorzystanie istniejącej linii SN) – rys. 3c.
Rezultat przeprowadzonych analiz w postaci oceny
efektywności inwestycji został pokazany na rysunku 4.

5. WNIOSKI KOŃCOWE
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MEDIUM VOLTAGE GRID DEVELOPMENT CONCEPT WITH CONSIDERATION
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The article presents the algorithm for determination optimal sets of investments in MV grids with the consideration of
the expected voltage profile, loading and, most importantly, ageing of the MV grid components. The final set of the MV grid
investment is appointed iteratively in order to achieve the best performance.
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Streszczenie: Gwałtowny wzrost przyłączanych do sieci niskich
napięć 1-fazowych, niskoemisyjnych odbiorników i źródeł
odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, fotowoltaika oraz układy
mikrokogeneracyjne, znacząco wpływa na wzrost asymetrii
prądowej i napięciowej, co często prowadzi do przekraczania
dopuszczalnych wartości dla napięć fazowych i nieprawidłowej
pracy tych urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów
skuteczności kompensacji asymetrii za pomocą transformatora
symetryzującego w dwóch różnych sieciach niskiego napięcia
zasilających odbiorców i prosumentów zlokalizowanych na terenie
jednego z operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

10 pkt
Słowa kluczowe: asymetria, składowe symetryczne, transformator
symetryzujący, odnawialne źródła energii.

10 pkt
1. WPROWADZENIE
10 pkt
Intensywny
rozwój
energetyki
rozproszonej,
wynikający z postępującego wyczerpywania się zasobów
złóż paliw kopalnych, konieczności ograniczenia emisji
substancji szkodliwych do atmosfery oraz rosnących cen
energii elektrycznej, powoduje, że obserwowany jest coraz
większy udział przyłączanych do sieci niskich napięć
1-fazowych, niskoemisyjnych odbiorników i odnawialnych
źródeł energii (OZE). Niestety, przyłączanie tych urządzeń
do sieci niskich napięć znacząco wpływa na wzrost asymetrii
prądowej i napięciowej, głównie poprzez duże
zróżnicowanie w produkcji (zależnej od warunków
atmosferycznych) i popycie (zależnym od funkcjonowania
odbiorców) na energię elektryczną w danej chwili czasu oraz
poprzez nierównomierne rozłożenie i przypadkowe (losowe)
załączanie tych urządzeń w tym samym czasie do
poszczególnych faz układu 3-fazowego [1]. Z kolei wzrost
asymetrii napięć często prowadzi do przekraczania
dopuszczalnych
wartości
dla
napięć
fazowych
i nieprawidłowej pracy urządzeń zasilanych z tych sieci.
Wdrożenie skutecznych metod kompensacji asymetrii
znacząco przyczyniłoby się do przyłączania większej liczby
odbiorników i źródeł odnawialnych, przy zachowaniu
poprawnych warunków dostawy energii elektrycznej.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki
pomiarów skuteczności kompensacji asymetrii za pomocą
transformatora symetryzującego w dwóch różnych sieciach
niskiego napięcia zasilających odbiorców i prosumentów
zlokalizowanych na terenie jednego z OSD.10 pkt

2. ASYMETRIA
10 pkt
2.1. Źródła asymetrii
Źródłami asymetrii w sieciach niskich napięć mogą
być: źródło zasilania, linia dystrybucyjna oraz odbiorniki lub
odnawialne źródła energii. Z reguły, w normalnych
warunkach pracy sieci, źródło zasilania jest symetryczne.
Pewną asymetrią charakteryzują się linie dystrybucyjne,
co jest wynikiem rozmieszczenia przewodów fazowych
w układzie różnym od trójkąta równobocznego [2].
Natomiast głównym źródłem asymetrii w sieciach niskich
napięć są obecnie 1-fazowe odbiorniki, a w niedalekiej
przyszłości będą nim również 1-fazowe odnawialne źródła
energii.
Rozpatrując
asymetrię
powodowaną
przez
niesymetryczne odbiorniki i źródła odnawialne, można
wyróżnić dwa stany [1]:
• stan
asymetrii
deterministycznej,
powodowany
nierównomiernym przyłączeniem odbiorników (źródeł
odnawialnych) do poszczególnych faz
• stan
asymetrii
probabilistycznej,
powodowany
przypadkowym (losowym) załączaniem i wyłączaniem
odbiorników i zmienną produkcją energii elektrycznej
przez źródła odnawialne.
10 pkt
2.2. Skutki asymetrii
Skutków długotrwałego występowania asymetrii
prądów i napięć jest wiele, a do najpoważniejszych z nich
zalicza się [1, 3, 4]:
• obniżenie sprawności przesyłu energii elektrycznej
spowodowane przepływem dodatkowych prądów
składowej symetrycznej kolejności zerowej i przeciwnej
przez linie elektroenergetyczne i transformatory
• skrócenie czasu życia linii elektroenergetycznych
i
transformatorów
powodowane
zwiększonym
obciążeniem cieplnym izolacji tych urządzeń
• problemy z ustawieniem przełącznika zaczepów
transformatora w celem utrzymania napięcia na
obwodzie w dopuszczalnych wartościach
• brak możliwości oddawania nadwyżek energii
elektrycznej do sieci przez źródła OZE w przypadku
wzrostu któregokolwiek napięcia fazowego poza
dopuszczalną wartość, co skutkuje wyłączeniem
falownika celem jego ochrony przed uszkodzeniem

• problemy z poprawną pracą trójfazowych maszyn
elektrycznych (np. generatorów, silników, pomp,
wentylatorów), co objawia się nierównomierną pracą
powodowaną
drganiami
i
wibracjami
układu,
problemami z rozruchem, utykaniem w trakcie pracy
• nieprawidłowe działanie lub zniszczenie odbiorników
RTV i AGD powodowane zasilaniem tych urządzeń
małym lub zbyt dużym napięciem fazowym.
10 pkt10 pkt
3. KOMPENSACJA ASYMETRII ZA POMOCĄ
TRANSFORMATORA SYMETRYZUJĄCEGO
10 pkt
Jednym ze sposobów kompensacji asymetrii prądów
i napięć w sieciach 3-fazowych czteroprzewodowych,
zasilających odbiorniki i odnawialne źródła energii, jest
zainstalowanie na problematycznym obwodzie tzw.
transformatora
symetryzującego.
Transformator
symetryzujący jest to 3-fazowy transformator o układzie
połączeń uzwojeń w zygzak, który przyłącza się równolegle
w wybranym miejscu sieci. Urządzenie to konstrukcyjnie
jest bardzo podobnie do tradycyjnego transformatora
dystrybucyjnego SN/nn [4].
Zasada symetryzacji prądów i napięć za pomocą
transformatora symetryzującego została przedstawiona na
rysunku 1.
10 pkt

Parametry znamionowe urządzenia wykorzystanego do
testów zostały przedstawione w tablicy 1.
10 pkt
Tablica 1. Zestawienie podstawowych danych znamionowych
transformatora symetryzującego wykorzystanego do testów [5]

10 pkt
znamionowa moc pozorna SN
napięcie znamionowe UN
układ sieci
stopień ochrony obudowy
masa

35 [kVA]
400 [V]
3-fazowy TN/TT
IP55
125 [kg]

10 pkt
4. OCENA SKUTECZNOŚCI KOMPENSACJI
ASYMETRII ZA POMOCĄ TRANSFORMATORA
SYMETRYZUJĄCEGO
10 pkt
4.1. Kompensacja asymetrii w sieci niskiego napięcia
bez udziału odnawialnych źródeł energii
Do przeprowadzenia pierwszego testu skuteczności
kompensacji asymetrii za pomocą transformatora
symetryzującego wybrano pewną sieć niskiego napięcia
zlokalizowaną w miejscowości „A”, charakteryzującą się
dużym udziałem składowej symetrycznej kolejności
przeciwnej i zerowej w napięciu zasilającym. Mapa układu
sieci została zaprezentowana na rysunku 3.
10pkt

10 pkt
Rys.1. Przykład obrazujący zasadę symetryzacji prądów i napięć
za pomocą transformatora symetryzującego [4]

10 pkt
Załączenie transformatora symetryzującego powoduje,
że część prądu IN wracającego przewodem neutralnym N
płynie przez transformator symetryzujący (dzieje się tak,
ponieważ połączenie uzwojeń transformatora w zygzak
charakteryzuje się małą impedancją dla składowej
symetrycznej kolejności zerowej prądu), a następnie jest on
równomiernie rozdzielany na poszczególne fazy. Skutkuje to
zmniejszeniem spadku napięcia w fazie B, ponieważ
zmniejszeniu uległ prąd płynący tą fazą (IB – IT) oraz
zmniejszeniem spadku napięcia w przewodzie neutralnym N
o wyrażenie 3IT – IB [4]. Dzięki temu napięcia fazowe stają
się bardziej symetryczne, tak jak zostało to pokazane na
rysunku 2b.
10 pkt

10pkt
Rys.3. Mapa układu sieci niskiego napięcia w miejscowości „A”

Na lokalizację transformatora symetryzującego
wybrano przedostatni słup na obwodzie. Pomiar
wskaźników
jakości
energii
elektrycznej
został
przeprowadzony za pomocą analizatora klasy A w złączu
kablowym
zlokalizowanym
powyżej
urządzenia
symetryzującego. Czas uśredniania mierzonych parametrów
został ustawiony na 10 min. Pomiar został przeprowadzony
w dniach 7–23 marca 2018 roku, a transformator
symetryzujący został załączony pod napięcie 15 marca 2018
roku. Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 4 i 5.

10 pkt
Rys.2. Gwiazda napięć fazowych przed (a) i po (b) załączeniu
transformatora symetryzującego [4]10 pkt
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rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”, otrzymała
dofinansowanie na budowę 1-fazowych mikroinstalacji
fotowoltaicznych do grzania wody z możliwością oddawania
nadwyżek energii elektrycznej do sieci [6]. Układ sieci
niskiego napięcia przedstawiono na rysunku 6.
10 pkt

10 pkt
Rys.6. Mapa układu sieci niskiego napięcia w miejscowości „B”

Rys.4. Wykres napięć fazowych i współczynnika asymetrii
składowej symetrycznej kolejności zerowej K0U i przeciwnej K2U
napięcia przed i po załączeniu urządzenia symetryzującego

10 pkt
Na lokalizację transformatora symetryzującego
wybrano ostatni słup ciągu głównego obwodu. Pomiar
wskaźników jakości energii elektrycznej wykonano za
pomocą analizatora klasy A w jednym ze złączy kablowych,
powyżej urządzenia symetryzującego. W celu uwidocznienia
krótkotrwałych zmian napięcia zmniejszono czas uśredniania
mierzonych parametrów z 10 min do 10 s. Pomiar został
przeprowadzony w dniach 12 października – 13 listopada
2018 roku, a urządzenie symetryzujące zostało podane pod
napięcie 12 października 2018 roku o godz. 9.15. Na
rysunku 7 przedstawiono wyniki pomiarów zawężone do
chwili wystąpienia generacji energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznych i momentu załączenia urządzenia
symetryzującego oraz z całego okresu pomiarowego.
10 pkt

Rys.5. Wykres widma harmonicznych napięcia przed i po
załączeniu urządzenia symetryzującego

4.2. Kompensacja asymetrii w sieci niskiego napięcia
z udziałem jednofazowych źródeł odnawialnych
Do drugiego eksperymentu wybrano pewną sieć
niskiego napięcia zlokalizowaną w miejscowości „B”,
w gminie Ochotnica Dolna. Gmina ta w 2016 roku,
w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie
dddd
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10 pkt

się bardziej symetryczne, a w sieci z 1-fazowymi źródłami
odnawialnymi dodatkowo zauważalny jest korzystny wpływ
urządzenia na wzrosty napięcia w fazie, w której trwa
generacja. Dużą zaletą urządzenia jest również kompensacja
harmonicznych prądu i napięcia kolejności zerowej, czyli
harmonicznych, które zazwyczaj w znacznych ilościach
występują w sieciach niskich napięć. Urządzenie to jest
dobrym rozwiązaniem dla sieci mocno nasyconych
1-fazowymi źródłami odnawialnymi i niskoemisyjnymi
odbiornikami.
Dalszych badań wymaga natomiast kompensacja
składowych przeciwnych prądu i napięcia, które to nie są
kompensowane przez to urządzenie, a mają negatywny
wpływ na poprawną pracę urządzeń 3-fazowych.
10 pkt
Artykuł
powstał
w
ramach
projektu
Gospostrateg1/385085/21/NCBR/2019
pt.
„Rozwój
energetyki rozproszonej w klastrach energii” w ramach
I konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny
i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących
się rynków”.

10 pkt
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5. WNIOSKI KOŃCOWE
10 pkt
Wzrost zainteresowania 1-fazowymi, niskoemisyjnymi
odbiornikami i odnawialnymi źródłami energii elektrycznej
sprawia, że przyłączanie dużej liczby tych urządzeń do sieci
niskich napięć powoduje gwałtowny wzrost asymetrii
prądowej i napięciowej, co często skutkuje przekraczaniem
dopuszczalnych
wartości
dla
napięć
fazowych
i nieprawidłową pracą urządzeń zasilanych z tych sieci
Urządzeniem kompensującym składową symetryczną
kolejności zerowej prądu i napięcia jest transformator
symetryzujący o układzie połączeń uzwojeń w zygzak.
Wysoka
skuteczność
kompensacji
składowych
symetrycznych kolejności zerowej napięcia została
pomiarowo potwierdzona w przeprowadzonych testach
urządzenia, dla dwóch różnych sieci niskiego napięcia, bez
udziału źródeł odnawialnych i z ich udziałem. W obu
przypadkach po załączeniu urządzenia napięcia fazowe stały
10 pk
t

MITIGATION OF ASYMMETRY CAUSED BY LOW-CARBON TECHNOLOGIES
ON LOW-VOLTAGE ELECTRICITY NETWORK
10 pkt
The rapid development of dispersed generation resulting from the progressive depletion of fossil fuel deposits, the need
to limit the emission of harmful substance to the atmosphere and the rising prices of electricity cause that an increasing share
of single phase photovoltaic (PV), heat pumps and micro-cogeneration (µCHP) technologies are connected to the low-voltage
electricity network. Connecting such low-carbon technologies significantly increase the current and voltage asymmetry,
mainly due to large variations in production (depending on weather conditions) and demand for electricity
at given time, which leads to exceeding statutory limits for phase-neutral voltages and often cause failures of these devices.
The paper presents measurements of asymmetry mitigation efficiency using a balancing transformer in two different lowvoltage network, supplying consumers and prosumers at one of the Distribution System Operators (DSO) in Poland.
t
Keywords: asymmetry, symmetrical components, balancing transformer, renewable energy sources.
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ŁADOWANIE AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH A MIEJSKI
SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY
Piotr BICZEL1, Łukasz SOSNOWSKI2
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2. Innogy Stoen Operator /Politechnika Warszawska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów
Informacyjno-Pomiarowych,
e-mail: lukasz.sosnowski@innogy .com
Streszczenie: W artykule omówione zostały zagadnienia związane
z oddziaływaniem układów ładowania autobusów elektrycznych na
warszawski system elektroenergetyczny jak również dokonano
próby analizy zastosowania układów zasobników energii celem
minimalizacji oddziaływania tych układów na sieć. Na bazie
rzeczywistych pomiarów stacji ładowania autobusów jak również
symulacji dokonana została próba oceny potencjalnych skutków
wprowadzenia znacznej liczby stacji ładowania autobusów na
miejski
system
energetyczny
Dodatkowo,
z uwagi na ograniczenia przestrzenne i techniczne, autorzy
dokonali próby oceny zasadności implementacji magazynów
energii w stacjach SN/nN zasilających układy ładowania.

infrastruktury zasilającej układy ładowania tych pojazdów
(w tym OSD) [4].
Aby dokonać analizy, założono udział w realizacji ww.
obowiązku w stolicy wyłącznie przez Miejskie Zakłady
Autobusowe (MZA). Jest to jedna z dużych firma
świadczących usługi transportu zbiorowego na zlecenie
miasta stołecznego Warszawy który posiada w swojej flocie
ponad 1300 autobusów [6]. Odnosząc te dane do wymogu
zapisanego w art. 36 ust.1 Ustawy [3], w Warszawie liczba
autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi powinna
wynosić minimum 408

Słowa kluczowe: Elektromobilność, stacja ładowania, autobusy
elektryczne; ładowanie autobusów elektrycznych.

2. E-BUS JAKO NIETYPOWY ODBIÓR
ELEKTRYCZNY

1. WSTĘP
Wraz ze wzrostem zainteresowania społeczeństwa
jakością powietrza istotne stają się wszelkie metody redukcji
zanieczyszczeń w każdej gałęzi gospodarki, a szczególnie
w dziedzinie transportu. Problem zanieczyszczenia
powietrza przez transport zbiorowy został zauważony przez
Komisje Europejską, która w 2014 roku wydała dyrektywę
w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych [1]. Nakazuje ona krajom
członkowskim ustanowienie odpowiednich aktów prawnych
zwanych krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych. Dążąc do wypełnienia tego
obowiązku Rada Ministrów w Polsce przyjęła w dniu 29
marca 2017 r. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych [2], które wprowadzają główne filary
niezbędne do funkcjonowania transportu opartego na energii
elektrycznej, gazie ziemnym i wodorze. Dodatkowo,
w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności
i paliwach alternatywnych [3] (zwanej dalej Ustawą)
dokonano kompleksowego wdrożenia regulacji w zakresie
zasilania paliwami alternatywnymi w zakresie zarówno
pojazdów prywatnych jak i transportu zbiorowego.
Zgodnie z art.36 ust.1 Ustawy, każde miasto,
zamieszkiwane przez co najmniej 50 tysięcy osób, musi
posiadać w swej flocie transportu zbiorowego minimum
30% autobusów zeroemisyjnych. Jest to bardzo ambitny cel,
który stanowi wyzwanie zarówno dla organizatorów
transportu zbiorowego jak również dla operatorów

Zapotrzebowanie stacji ładowania, zlokalizowanych
wzdłuż trasy przejazdu autobusów, na moc i energie jest
ścisłe powiązane z:
• częstością kursowania pojazdów,
• rodzajem i wielkością baterii w autobusach,
• mocą ładowarki.
Obecnie, wśród operatorów transportu zbiorowego
najbardziej popularne jest ładowanie statyczne. Jest to
związane m.in. z typem baterii zainstalowanych w pojazdach
i profilem ich ładowania (rys.1) Taki sposób ładowania
determinuje, aby pojazd był nieruchomy przez pewien okres
czasu. Czas takiego ładowania możemy podzielić na trzy
fazy: czas niezbędny na podłączenie autobusu do ładowarki,
czas związany z procesem ładowania, czas rozłączania
autobusu od ładowarki.

Rys. 1. Przykładowy profil ładowania baterii LTO
i NMC autobusu [5]

Czas ładowania dłuższy niż przeciętny czas postoju
autobusu na przystanku jest wada ładowania statycznego.
Chcąc zminimalizować ilość czasu niezbędnego do
ładowania na przystankach dąży się do zwiększenia mocy
ładowania, co podraża przede wszystkim koszt infrastruktury
ładowania jak i przyłączenia obiektu do sieci OSD.
Problemem po stronie operatora systemu dystrybucyjnego
może być dostarczenie odpowiedniej porcji energii w
krótkim czasie.
Przyjmując moc typowej ładowarki do ładowania
autobusu jako 400 kW oraz czas jednego ładowania
wynoszący średnio 7 minut (przeciętny czas postoju na
przystanku końcowym w Warszawie), można wyznaczyć
średnią moc ładowania (1) i liczbę ładowań (2), jak również
stopień wykorzystania mocy transformatora stacji SN/nN
zasilającej ładowarkę (3). Dla prowadzenia analizy przyjęto,
ze dla układu ładowania 400 kW odpowiedni będzie
transformator SN/nN o mocy 400 kVA.
.
=
(1)
gdzie:
Pn — moc średnia w n-tej godzinie [h],
En — energia w n-tej godzinie [kWh],
∆T — okres uśredniania, tu 1 godzina
=(

∗

)

(2)

gdzie:
N — liczba ładowań w n-tej godzinie,
Plad — moc ładowarki,
Tlad — czas jednego ładowania,
=

∗ 100%

(3)

gdzie:
k — stopień wykorzystania mocy transformatora [%]
Ptr — moc transformatora
Na rysunku 2 przedstawione zostały wartości dla
badanej stacji ładowania autobusów, przyłączonej do
miejskiej stacji transformatorowej SN/nN. Warto zauważyć,
że obciążenie stacji ładowania będzie silnie zależne od
przyjętych przez organizatora transportu rozkładów jazdy
poszczególnych autobusów. Na bazie danych dotyczących
szacowanych rozkładów godzinowych poboru energii dla 2
ładowarek (lok A i lok B) dokonano analizy wykorzystania
transformatorów SN/nN w stacjach transformatorowych
OSD z których takie układy będą zasilane. Średniodobowe
zapotrzebowanie na energię dla badanej stacji ładowania
wynosi ~5000 kWh. Analizowany dobowy profil mocy
wykazuje dwa szczyty, poranny i popołudniowy, który jest
zgodny ze wzrostem pracy przewozowej przez
przewoźników. Należy się spodziewać, że w dni wolne
pracy zarówno zapotrzebowanie jak i częstość ładowań
będzie odmienny. Roczny profil obciążenia będzie miał
przebieg inny niż typowy profil dla odbiorców
przemysłowych czy też indywidualnych
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wynikać z częstości ładowania,
wynikać ze stosunku mocy ładowarki do mocy
sieci.

Rys. 2. Rozkład liczby ładowań i wykorzystania
transformatorów SN/nN

W pierwszym wypadku oddziaływanie ma przede
wszystkim charakter zakłóceń elektromagnetycznych
wynikających głównie z poboru prądu odkształconego lub
poboru mocy biernej. Możliwe są również zakłócenia
związane z nieprawidłowościami procesu ładowania, takimi
jak tętnienia na styku pantograf - ładowarka. W drugim
wypadku częstość i długość czasu ładowania może
powodować zmiany napięcia, skutkujące pojawieniem się
efektu migotania światła. W trzecim przypadku, może się
pojawić obniżenie napięcia w trakcie ładowania, wynikające
z długich linii zasilających innych odbiorców przyłączonych
do tej samej stacji.
Ładowarki autobusowe mogą generować zaburzenia
wysokiej częstotliwości, jak każde urządzenie, którego istotą
działania jest impulsowe przetwarzanie mocy. Zakłócenia te
mogą oddziaływać na inne odbiory zlokalizowane
w pobliżu. Odkształcenia prądu to najczęściej zakłócenia
elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości od 50 Hz do 2
kHz. Zgodnie z wytycznymi w zakresie przyłączania
obiektów do sieci OSD urządzenia nie mogą pobierać prądu
silnie odkształconego i wprowadzać zakłóceń do sieci. Na
bazie pomiarów jakości energii przeprowadzonych w okresie
7 dni dla badanego obiektu, tj stacji ładowania autobusów,
przyłączonego do miejskiej stacji transformatorowej SN/nN
całkowity, zmierzony współczynnik zniekształcenia prądu
THDi wynosił. ~4,5%.Wbrew oczekiwaniom wartość ta jest
bardzo mała. Współczynnik ten pozostawał w trakcie badań
praktycznie bez zmian w szerokim zakresie mocy ładowarki.
Zmierzone odkształcenie napięcia wynosiło ok. 1,5% i nie
można było stwierdzić, czy wartość ta wynikała z poboru
odkształconego prądu, czy tez jest to odkształcenie
wynikające z pracy sieci.
4. ZASTOSOWANIE ZASOBNIKÓW CELEM
MINIMALIZACJI WPŁYWU ŁADOWAREK
NA SIEĆ

3. WPŁYW ŁADOWARKI AUTOBUSOWEJ
NA SIEĆ OSD
Wpływ
ładowarki
autobusowej
na
elektroenergetyczna może mieć następujący charakter:
• wynikać z pracy samej ładowarki,

•
•

sieć
Z uwagi na fakt, że ładowanie pojazdów ma charakter
obciążeń impulsowych, należy założyć, że w skrajnych
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wypadkach, zależnie od częstości ładowania, odbiór jakim
dla OSD jest ładowarka, może mieć charakter bądź prawie
stały (pojazd za pojazdem), bądź wybitnie impulsowy
(ładowanie okazjonalne, np. co 2 godziny). W wariancie gdy
obciążenie biedzie miało charakter impulsowy moc średnia
obiektu będzie znacząco niższa, niż maksymalna. W
miejscach, gdzie taka sytuacja będzie miała miejsce
regularnie, z punktu widzenia Operatora może pojawić się
problem zapadów napięcia jak również obniżenia napięcia.
Aby zminimalizować skutki oddziaływania efektu ładowania
autobusów, może być zasadna budowa stacji SN/nN
wyposażonych w zasobnik energii. Analizując proces
ładowania autobusów elektrycznych, należałoby zastosować
zasobnik o stosunkowo dużych mocach i średniej
pojemności, wykonujący w ciągu doby dużą liczbę cykli.
W sytuacji, gdy liczba ładowań znacząco zmienia się
w ciągu dnia, a nocą ich nie ma, zasadne wydaje się
rozważenie dobowej kompensacji przepływów do wartości
mocy średniej lub do założonego współczynnika szczytu
mocy stacji transformatorowej. Zasada działania zasobnika
powinna w tym przypadku polegać na przeniesieniu
szczytów dziennych obciążenia w porę nocna.

sieci jak również wpłynie na szybkość identyfikowania
i izolowania elementów uszkodzonych, wynikiem czego
następować będzie zmniejszenie współczynnika SAIDI.
Szczególnie w sieciach o charakterze
trenowym ten
wskaźnik powinien ulec znacznemu obniżeniu. Oczekuje się
jednak, że omawiany wzrost obserwowalności elementów
sieci przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów
wspierających
systemy
SCADA
pozwoli
na
zminimalizowanie liczby i czasu przełączeń do wartości
akceptowalnych przez odbiorcę końcowego.
Wprowadzenie pełnego monitoringu przepływów,
bilansów lokalnych, parametrów stacji i stworzeniem
możliwości kształtowania popytu (mechanizmy DSM, DSR)
umożliwi większą kontrolę i integrację generacji energii ze
źródeł rozproszonych, w tym źródeł odnawialnych,
magazynów energii a także układów ładowania pojazdów
elektrycznych.
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CHARGING ELECTRIC BUSES AND THE DISTRIBUTION POWER SYSTEM
This paper presents issues related to the impact of electric bus charging systems on the distribution power system as
well as the analysis of the use of energy storage systems to minimize the impact of these systems on the network. On the
basis of real measurements of bus charging stations as well as simulations, an attempt was made to assess the potential effects
of introducing a significant number of bus charging stations for the distribution power system. Additionally, due to spatial
and technical limitations, the authors will analyze the reasonableness of the implementation of energy storage in MV/LV
stations.
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Streszczenie: W ostatnich latach w krajowym systemie
elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii
znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do
produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy
warunków napięciowych w tym systemie. W artykule
przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie
elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą
wiatrową, farmą fotowoltaiczną, elektrownią wodną i zespołem
elektrowni biogazowych. Jest to nadrzędny układ regulacji
wykorzystujący logikę rozmytą, który analizuje warunki
napięciowe w wybranych punktach systemu i steruje mocą bierną
m.in. grupy odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują wyniki
symulacji, działanie układu przyczynia się do poprawy poziomów
napięć w systemie elektroenergetycznym.
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, odnawialne źródła
energii, regulacja napięcia, logika rozmyta.

1. WPROWADZENIE
W przypadku rozwiązywania większości problemów
inżynierskich, pojawia się konieczność wykonania
optymalizacji [1]. W dziedzinie programowania dotyczącego
optymalizacji największe trudności występują przy tzw.
programowaniu nieliniowym, które dzieli się na wypukłe
(dotyczące optymalizacji lokalnej) oraz niewypukłe
(dotyczące optymalizacji globalnej). W celu rozwiązywania
zadań dotyczących programowania, zaproponowano
dotychczas wiele skutecznych metod optymalizacyjnych,
m.in. metodę programowania kwadratowego, czy metodę
programowania gradientowego.
Jedną z metod wykorzystywanych do rozwiązywania
złożonych zagadnień optymalizacyjnych jest logika rozmyta,
(ang. Fuzzy Logic), która jest narzędziem do modelowania
niepewności związanej z niejasnością, niedokładnością lub
brakiem informacji na temat konkretnego elementu
analizowanego złożonego problemu. Logika rozmyta jest
logiką, którą odnosi się do analizy metod i zasad ludzkiego
rozumowania. Jej celem jest zapewnienie podstaw dla

przybliżonego rozumowania przy użyciu nieprecyzyjnych
wyrażeń opartych na teorii zbiorów rozmytych.
Regulatory rozmyte stosuje się przede wszystkim
w sterowaniu takimi obiektami, dla których metody
analityczne nie dają dobrych wyników lub dla których
trudno
przedstawić
model
za
pomocą
równań
różniczkowych bądź algebraicznych. Metody oparte na
regułach
rozmytych
są
najbardziej
przydatne
w modelowaniu złożonych systemów, które mogą być
obserwowane przez ludzi, ponieważ wykorzystują zmienne
lingwistyczne, a one mogą być naturalnie reprezentowane
przez zbiory rozmyte i logiczne połączenia ich zestawów [2].
Teoria zbiorów rozmytych umożliwia wykorzystanie
zarówno dokładnych, jak i niedokładnych (rozmytych)
wypowiedzi. Jest to bardzo ważne m.in. przy prognozowaniu
obciążeń w sieciach elektroenergetycznych, gdy jest wiele
czynników rozmytych, które są trudne do jednoznacznego
scharakteryzowania przez liczbę [1, 3].
Zasada logiki rozmytej została przez autorów
wykorzystana do analizy i poprawy warunków napięciowych
w systemie elektroenergetycznym, do którego przyłączono
następujące odnawialne źródła energii:
• farmę fotowoltaiczną o mocy 35,6 MW,
• farmę wiatrową o mocy 36 MW,
• elektrownię wodną o mocy 32 MW,
• zespół elektrowni biogazowych o mocy 32 MW.
Poprawa warunków napięciowych jest tu realizowana przez
nadrzędny układ regulacji, który steruje mocą bierną źródeł
energii, przy uwzględnieniu ich możliwości technicznych
i uwarunkowań ekonomicznych, aby osiągnąć wymagany
poziom napięcia w określonych węzłach.
2. UKŁAD REGULACJI MOCY BIERNEJ
Do prawidłowej pracy układ regulacji mocy biernej
powinien otrzymywać informację o aktualnie generowanej
mocy czynnej przez wszystkie źródła odnawialne. Na
podstawie tych danych regulator mocy biernej wyznacza

dostępne wartości mocy biernej poszczególnych źródeł,
wykorzystując w tym celu obszary dopuszczalnych stanów
pracy źródeł wytwarzania.
Głównym zadaniem regulatora jest określenie wartości
mocy biernej potrzebnej do utrzymywania napięcia
w wybranym węźle (wybranych węzłach) systemu. Strukturę
regulatora rozmytego przedstawia rysunek 1.

QZAD =

µ NL ⋅ Q NL + µ NS ⋅ Q NS + µ zero ⋅ Qzero + µ PS ⋅ QPS + µ PL ⋅ QPL
µ NL + µ NS + µ zero + µ PS + µ PL

(1)

gdzie: QNL – moc bierna ujemna duża (generowana przez
źródła), QNS – moc bierna ujemna średnia (generowana przez
źródła), Qzero – moc bierna zerowa, QPS – moc bierna
dodatnia średnia (pobierana przez źródła), QNL – moc bierna
dodatnia duża (pobierana przez źródła), µNL – funkcja
przynależności dla bardzo niskiej wartości napięcia
względem napięcia nominalnego, µNS – funkcja
przynależności dla niskiej wartości napięcia względem
napięcia nominalnego, µzero – funkcja przynależności dla
napięcia nominalnego, µPS – funkcja przynależności dla
wysokiej wartości napięcia względem napięcia nominalnego,
µPL – funkcja przynależności dla bardzo wysokiej wartości
napięcia względem napięcia nominalnego,
przekształcone zostają sygnały wyjściowe z dziedziny
jakościowej na dziedzinę ilościową, tzn. że za pomocą
środka ciężkości określana zostaje wartość mocy biernej
QZAD, która potrzebna jest do utrzymywania napięcia
w zadanym zakresie w wybranym węźle. Wyrażenia
dotyczące poszczególnych mocy singletonu [5] dla
określonych funkcji przynależności zostały opisane
następująco:
QNL = k s ⋅ Qindmax
QNS = k s ⋅

Qindmax
2

(2)

Qzero = 0

Rys. 1. Struktura układu regulacji mocy biernej [4]

Znając wartość napięcia w wybranym węźle, regulator
przekształca wartość tego napięcia na wielkości jakościowe
reprezentowane przez zbiory rozmyte na podstawie
określonych
funkcji
przynależności
[5],
zgodnie
z rysunkiem 2.

QPS = k s ⋅

Qpojmax

2
QPL = k s ⋅ Qpojmax

gdzie: ks – współczynnik regulujący wartość mocy biernej
indukcyjnej Qind i pojemnościowej Qpoj (dotyczy wszystkich
źródeł w pierścieniu 110 kV –rys. 3).
W badanym systemie testowym (rys. 3) regulator ten
określa wartość mocy biernej niezbędną do poprawy sytuacji
napięciowej w węźle, do którego nie przyłączono
odnawialnych źródeł energii (węzeł B13112 na rys. 3).
Wartość zadanej mocy biernej QZAD regulator mocy
biernej rozdziela pomiędzy wszystkie elektrownie, przy
uwzględnieniu dostępnych obszarów pracy generatorów oraz
aktualnych wartości mocy biernej, z którymi źródła pracują
(rys. 4).
3. BADANIA UKŁADU REGULACJI MOCY BIERNEJ

Rys. 2. Funkcje przynależności dotyczące napięcia w wybranym
węźle systemu

Kolejnym
etapem
jest
wnioskowanie,
czyli
wyznaczenie
w
dziedzinie
jakościowej
wartości
wyjściowych na podstawie bazy reguł i wartości
wejściowych dla zbioru rozmytego.
Korzystając z powyższych danych oraz następującego
wyrażenia [6]:
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Badanie
działania
regulatora
mocy
biernej
przeprowadzono obliczając rozpływy w modelowanym
systemie i poddając wyniki analizie zbiorów rozmytych,
celem określenia mocy biernej potrzebnej do regulacji
napięcia we wskazanym węźle systemu. W badanej sieci
układ regulacji mocy biernej warunkował wyznaczanie
jednej wartości zadanej QZAD w zależności od sytuacji
napięciowej w węźle B13112. Ta wartość mocy biernej
zostawała rozdzielona pomiędzy wszystkie elektrownie
odnawialne w sieci 110 kV oraz elektrownie
konwencjonalne B01-G7 oraz B14-G5.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 63/2019

Rys. 3. Badany system elektroenergetyczny

Rys. 4. Część „nierozmyta” regulatora mocy biernej [7]; PPV, PFW, PHE, PBG, PB01-G7, PB14-G5 – aktualne wartości mocy czynnej jednostek
wytwórczych, QPVmax,min, QFWmax,min, QHEmax,min, QBGmax,min, QB01-G7max,min, QB14-G5max,min – wartości mocy biernej jednostek wytwórczych
wynikające z dopuszczalnych obszarów pracy generatorów, QPV, QFW, QHE, QBG, QB01-G7, QB14-G5 – wyznaczone wartości mocy biernej
jednostek wytwórczych, z którymi mają one pracować, QZAD – zadana wartość mocy biernej wyznaczona przez regulator rozmyty

Zwiększając możliwości generacyjne mocy biernej
przez
przyłączenie
tych
dwóch
elektrowni
konwencjonalnych spowodowano, że układ regulacji mógł
w większym stopniu oddziaływać na węzeł B13112, do
którego nie przyłączono żadnego źródła.

Zaburzenia napięcia realizowano przez załączanie
w tym węźle układów statycznych, tj. baterii kondensatorów
oraz dławików. Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono, jak układ
regulacji wpływa na napięcie w węźle B13112. Na
rysunkach tych zaznaczony punkty, w których zmieniono
współczynnik wzmocnienia ks = Ks1 rozważanego
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regulatora, aby poprawić działanie układu regulacji.
Zarówno w przypadku załączenia baterii kondensatorów, jak
i dławików, zadziałanie układu regulacji wymusiło zmianę
mocy biernej źródeł wytwórczych, skutkującą poprawą
warunków napięciowych w wyznaczonym punkcie sieci –
napięcia te po regulacji są bliżej wartości nominalnej
Un (1,0 p.u.).

4. WNIOSKI KOŃCOWE
Opisywany w artykule nadrzędny układ regulacji
sterujący
mocą
bierną
rozproszonych
jednostek
wytwórczych, działający w oparciu o logikę rozmytą, może
zostać wykorzystany do regulacji napięć w wybranych
węzłach systemu elektroenergetycznego. Otrzymane wyniki
badań wskazują, że zaproponowany układ regulacji mocy
biernej poprawia warunki napięciowe w badanym węźle
systemu elektroenergetycznego. Niekorzystne zmiany
napięcia spowodowane zmianami mocy biernej, np.
załączeniem elementów pojemnościowych, są ograniczone
w wyniku działania układu regulacji. Dzięki niemu wartości
napięć w analizowanych węzłach są bliższe napięciu
nominalnemu systemu.
Metoda
wykorzystująca
logikę
rozmytą
w rozwiązywaniu zagadnień nieliniowych problemów pracy
sieci (problemów napięciowych) jest skuteczna, a czas
wykonywanych obliczeń niewielki.
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APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR VOLTAGE CONTROL
IN A POWER NETWORK WITH SELECTED RENEWABLE ENERGY SOURCES
Recently, the number and rated power of renewable energy sources have significantly increased in the Polish Power
System. These sources can be used not only for the production of clean energy, but also for improving unbalanced grid
voltage conditions. The article presents the concept of a voltage control system for the power system with a wind farm,
a photovoltaic farm, a hydroelectric power plant and a biogas power plant. It is a fuzzy logic control system, which analyzes
the voltage conditions at selected nodes in the system, and controls the reactive power of a group of renewable energy
sources. The presented control system contributes to the improvement of voltage levels in the power system.
Keywords: power system, renewable energy sources, voltage control, fuzzy logic.
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Streszczenie: W artykule przeprowadzono badania dotyczące
przepięć występujących podczas stanów łączeniowych dla linii
współpracującej z podsystemem lokalnym. Przeanalizowano
przepięcia pojawiające się w linii połączonej z podsystemem
lokalnym podczas operacji łączeniowych, wymuszanych przez
zmianę warunków pracy sieci. Badane były elektromagnetyczne
przebiegi przejściowe w nieobciążonej linii po jej nagłym
odłączeniu od zasilania. W badaniach szczególną uwagę zwrócono
na warunki wyłączania linii (moment oraz niejednoczesność
odłączania), wpływ urządzeń przeciwprzepięciowych, rodzaj
przekładnika oraz moc zwarciową podsystemów zasilających.
Słowa kluczowe: przepięcia, stany łączeniowe, stany przejściowe,
lokalne podsystemy.

1. WSTĘP
Pod koniec ubiegłego wieku w liniach 400 kV
odnotowywano dość często występowanie zbyt wysokich
poziomów napięcia. Podstawowymi przyczynami były: słabe
obciążenie sieci i relatywnie długie ciągi przesyłowe. Linie,
szczególnie w stanach słabego obciążenia, są źródłem mocy
biernej, a wskutek tego podwyższają poziom napięcia.
Z upływem lat linie uległy skróceniu, a sieć 400 kV
stopniowo była coraz bardziej dociążana. Jednak następująca
ostatnio rozbudowa lokalnych źródeł wytwórczych
powoduje odciążenie sieci przesyłowej. Sieci lokalne
zasilanie z tych źródeł mają dodatkowe połączenie
z systemem elektroenergetycznym za pomocą linii WN.
Może to powodować zmiany w obciążeniu linii, a co za tym
idzie prawdopodobieństwo wystąpienia (wskutek nagłego
odłączenia
od
systemu
lokalnego)
przekroczeń
dopuszczalnych wartości napięcia na końcu nieobciążonej
lub słabo obciążonej linii. Sytuację dodatkowo komplikuje
to, że w rzeczywistości, w stanach normalnych,
w większości lokalizacji są utrzymywane napięcia wyraźnie
wyższe, co jest podyktowane przede wszystkim chęcią
zmniejszenia strat przesyłowych, a częściowo dążeniem do
stworzenia lepszych warunków równowagi (silniejsze
wzbudzenie generatorów). W rezultacie przewidywany
margines wzrostu napięcia jest znacznie zredukowany.
Nagłe zmiany warunków pracy w lokalnym systemie mogą
powodować powstawianie stanów podwyższonego napięcia
w sieci – przepięć trwałych. W artykule przeprowadzono
analizę warunków powstawania przepięć na końcu linii

podczas zakłóceń w zasilanym systemie lokalnym. Analiza
obejmowała wiele zmiennych czynników wpływających na
wielkości
przepięć:
moment
wyłączania
linii,
niejednoczesność
odłączania,
wpływ
urządzeń
przeciwprzepięciowych, rodzaj przekładnika oraz wielkość
mocy zwarciowej podsystemów zasilających.
2. CEL ANALIZY
Artykuł zawiera analizę przebiegów zjawisk, jakie
występują w linii 400 kV (nieobciążonej lub słabo
obciążonej) po jej jednostronnym wyłączeniu. Na podstawie
analiz stwierdzono, że w modelowanej linii występują
typowe zjawiska zachodzące w odłączanych liniach
przesyłowych 400 kV pracujących w takich warunkach. Moc
bierna generowana przez pojemności linii przesyłowych jest
znacznie mniejsza niż tracona na indukcyjnościach
wzdłużnych. Linie przesyłowe stanowią więc w systemie
elektroenergetycznym
impedancję
o
wypadkowym
charakterze pojemnościowym. Jednostronne wyłączenie linii
napowietrznej o znacznej długości może spowodować duży
wzrost wartości napięcia, znacznie przekraczający
dopuszczalne napięcie robocze.
W urządzeniach pierwotnych o napięciu znamionowym
400 kV, z zasady dopuszcza się długotrwałą wartość
napięcia nie większą od 420 kV. Jeśli opisane zjawisko się
powtarza,może stanowić jednak zagrożenie dla urządzeń
pierwotnych.
Problem przepięć łączeniowych, powstałych przy
wyłączaniu
nieobciążonej
lub
słabo
obciążonej
linii o znacznej długości, jest szeroko opisany w literaturze.
Nagłe zmiany konfiguracji sieci skutkują wystąpieniem
przepięć łączeniowych, mających charakter silnie
tłumionych szybkozmiennych przebiegów wyrównawczych.
Czas trwania przebiegów wyrównawczych jest zawarty
w przedziale od 10 ms do 100 ms. Wystąpienie przepięć
łączenowych jest istotnym zagrożeniem dla izolacji urządzeń
zainstalowanych w sieciach o napięciu znamionowym
400 kV, a ochrona przed tym zjawiskiem nie należy do
zadań automatyki przeciwprzepięciowej.

3. METODYKA BADAŃ
3.1. Model linii
Właściwe odwzorowanie linii przesyłowej jest
zagadnieniem podstawowym przed przystąpieniem do
wykonania symulacyjnych przebiegów przejściowych.
Zastosowany model musi spełniać wymagania uzyskiwania
wyników o określonej dokładności. W rzeczywistości linia
przesyłowa stanowi element układu elektroenergetycznego
o równomiernie rozłożonych parametrach, należy zatem
zastosować odpowiednie modele oraz metody numeryczne.
Model linii opisuje podstawowe równanie macierzowe (1)
zawierające macierze napięć u, prądów i, impedancji Z oraz
admitancji Y.
−

−

=

=

⋅

⋅

(1)

Przy modelowaniu linii należy uwzględnić wymaganą
dokładność – dla analizowanego zjawiska (wyjaśnienie
tablica 1).
W badaniach stanów przejściowych podczas jednostronnego
odłączania linii, w niniejszym artykule przyjęto model
Martiego [1] jako odwzorowanie bazowe.
Tablica 1. Wymagania modelu linii przesyłowej w zależności
od celu badań.
Analiza

Przepięcia
zwarciowe i
łączeniowe
Parametry
rozłożone

Badanie sygnałów
elektromagnetycznych
wejściowych dla EAZ

Zależność
parametrów od f

Bardzo ważna

Bardzo ważna

Modele
przekładników

Napięciowe
pojemnościowe
oraz
indukcyjne

Napięciowe i prądowe
z uwzględnieniem
nieliniowego modelu
nasycenia rdzenia

Parametr
Model bazowy

Parametry rozłożone

3.2. Modele aparatury pierwotnej
Dla uzyskania Aby uzyskać wiarygodne rezultaty
badań elektromagnetycznych zjawisk przejściowych należy,
oprócz zastosowania modelu linii napowietrznej, właściwie
odwzorować elementy aparatury oraz urządzeń pierwotnych,
tj. przekładniki napięciowe i ograniczniki przepięć.
Podczas
stanów
przejściowych
przekładniki
napięciowe dokładnie przenoszą sygnał napięciowy. Udział
składowej nieokresowej w sygnale napięciowym jest
niewielki – nie występuje groźba nasycenia przekładnika.
Wszystkie znaczące harmoniczne są odwzorowywane
dokładnie po stronie wtórnej, zaś udar prądów
magnesujących, pojawiający się podczas załączania
przekładników, jest bardzo szybko tłumiony. Błędy
przenoszenia sygnałów mogą się pojawić tylko dla sygnałów
o bardzo wysokich częstotliwościach.
Przepięcia
powstające
podczas
wyłączania
nieobciążonej linii napowietrznej mogą spowodować
zniszczenie izolacji i innych elementów sieci. Do ochrony
aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami
służą ograniczniki przepięć (odgromniki), ograniczające czas
trwania i częstotliwość prądu następczego. W większości
oprogramowań
komputerowych
gotowe
modele
odgromników są do dyspozycji użytkownika. Model
ogranicznika
przepięć
musiał
być
uwzględniany
w obliczeniach prowadzonych w ramach prezentowanych
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badań. W tym artykule opisano symulacje komputerowe
przeprowadzone za pomocą oprogramowania MicroTran
z University of British Columbia w kanadyjskim Vancouver
[2].
3.3. Ekwiwalentowanie struktur systemu
Określenie schematu zastępczego rozległego systemu
elektroenergetycznego jest bardzo trudne, biorąc pod uwagę
złożoność układu, nieliniowe właściwości poszczególnych
obiektów, rozłożenie przestrzenne parametrów w modelu
linii,
jak
również
zależność
parametrów
linii,
transformatorów, generatorów oraz wielu innych elementów
od częstotliwości. Określenie schematu zastępczego za
pomocą tradycyjnych metod jest niemożliwe.
Najczęściej nie znamy topologii systemu zewnętrznego,
niezbędne parametry określane są na podstawie pomiarów
lub szacowania. Wykorzystuje się także systemy eksperckie.
Aby zminimalizować błędy wynikające z założonej struktury
zastępczej, należy w kolejnym etapie dokonać identyfikacji
parametrów występujących w tych strukturach [3].
W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE)
częstym rozwiązaniem jest połączenie lokalnego podsystemu
z KSE linią (liniami) sprzęgającą. Na rys. 1 pokazano
możliwy układ pracy lokalnych źródeł generacji
zdecentralizowanej względem KSE, który może mieć wpływ
na zmianę topologii systemu w sensie poszukiwania
schematu zastępczego.

KSE

A

B

LOKALNE ŹRÓDŁO ZASILANIA
LZZ

LPE
Rys. 1. Możliwy układ pracy lokalnych źródeł generacji
zdecentralizowanej względem KSE

4. ANALIZA WARUNKÓW POWSTAWANIA
PRZEPIĘĆ
Dla zbadania warunków powstania przepięć wykonano
symulację odłączania linii przesyłowej (rys. 1) nieobciążonej
- pomiary dokonywano w stacji A. Skupiono się na
warunkach, podczas których mogą występować maksymalne
wartości współczynników przepięć. Dokonano weryfikacji
otrzymanych badań symulacyjnych za pomocą programu
Netomac (ang. Network Torsion Machine Control) [4].
Na rys. 2 zaprezentowano przebiegi napięć w stacji A po
odłączeniu linii od zasilania, gdy na początku linii
podłączone są ograniczniki modelowane za pomocą dwóch
dostępnych odwzorowań. W pierwszym stosuje się
modelowanie
nieliniowej
rezystancji
(linearyzacja
odcinkowa), w drugim wykorzystuje się charakterystykę
prądowo-napięciową warystorów ZnO. Zauważalne jest
szybsze tłumienie w przypadku wykorzystania modelu
rezystancyjnego, jednak nie ma większej różnicy
w uzyskanych współczynnikach przepięć.
Przebiegi przejściowe, pojawiające się po stronie wtórnej
przekładników napięciowych pojemnościowych, nie
zmieniają swojego charakteru wraz ze zmianą sposobu
odwzorowania ograniczników przepięć w układzie
przesyłowym po stronie pierwotnej. Przebiegi te w obu
przypadkach są szybciej tłumione niż napięcie po stronie
pierwotnej, pojawiają się jednak oscylacje będące
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konsekwencją
składowych
swobodnych
wyższych
częstotliwości. Nakładanie się tych składowych powoduje
występowanie dużych krotności napięć po stronie wtórnej
przekładników
napięciowych
pojemnościowych.
W ekstremalnych warunkach napięcie po stronie wtórnej nie
przekraczało wartości 300 V.

ZnO
R

uL3
ZnO

R

uL1

uL2

warunków
występowania
maksymalnych
wartości
przejściowych napięć wynika, że praktycznie zawsze
podczas zakłóceń pojawiają się składowe swobodne
o zróżnicowanych amplitudach i czasach tłumienia.
Uwzględnienie zjawiska nakładania się składowych
swobodnych podczas zakłóceń niejednoczesnych powoduje
wzrost wartości szczytowych oraz czasów tłumienia
w stosunku do wartości obliczonych dla zakłóceń
jednoczesnych. Niejednoczesność zakłóceń łączeniowych
powoduje znaczny wzrost współczynników przepięć
w stosunku do maksymalnie występujących podczas
zakłóceń jednoczesnych.
Na rys. 4-5 przedstawiono przebiegi przejściowe po
stronie
pierwotnej
oraz
wtórnej
przekładników
pojemnościowych, zainstalowanych na początku linii,
podczas wyłączania niejednoczesnego w linii przesyłowej.

R

ZnO

uL2

uL2

Rys. 2. Przebiegi napięć na początku linii dla różnych modeli
ograniczników przepięć

Wnioski dotyczące wzrostu wartości napięć po stronie
wtórnej przekładników pojemnościowych nie są jednak tak
optymistyczne dla strony pierwotnej, ponieważ ich reakcja
na zjawiska przejściowe powoduje występowanie oscylacji
w przebiegach pierwotnych, co może powodować
powstawanie przepięć w linii przesyłowej 400 kV (rys. 3).
Wartość szczytowa napięcia w linii może osiągnąć 1,65 krotną amplitudę napięcia
w stanie ustalonym
= 326,6 kV(√2 ∗ 400/ 3), czyli prawie 539 kV.

opóźnienie 10 ms

uL1

uL1
uL3

2,17

uL3

Rys. 4. Przebiegi napięć po stronie pierwotnej przekładnika
pojemnościowego zainstalowanego na początku linii przy 10 ms
opóźnieniu wyłączania drugiego systemu

1,65

ucvL1
ucvL2
ucvL3
opóźnienie 10 ms

2,42

Rys. 3. Przebiegi napięć po stronie pierwotnej przekładnika
pojemnościowego zainstalowanego na początku linii

Składowe
swobodne
występujące
podczas
elektromagnetycznych stanów przejściowych są szczególnie
ważne dla ultraszybkich układów elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej
i zakłóceniowej
oraz
właściwego
doboru
aparatury
i
urządzeń
wysokonapięciowych. Znajomość zjawisk związanych
z przepięciami
łączeniowymi
wymaga
znajomości
amplitudy,
częstotliwości
i tłumienia
składowych
swobodnych wyższych częstotliwości, które w istotny
sposób wpływają na możliwość występowania przepięć
w układach przesyłowych.
Analiza badań symulacyjnych wykazała ogromną liczbę
czynników wpływających na współczynniki przepięć.
Maksymalne amplitudy składowych swobodnych
występują w fazie, której napięcie w momencie wyłączania
osiąga wartość maksymalną. Z krańcowo odmiennych

Rys. 5. Przebiegi napięć po stronie wtórnej przekładnika
pojemnościowego zainstalowanego na początku linii przy 10 ms
opóźnieniu wyłączania drugiego systemu

W przepięciach trwałych oraz dorywczych stosuje się
tzw. znamionowy współczynnik napięciowy. Zgodnie ze
standardami PSE-Operator [6] dla przekładników
napięciowych 400 kV współczynnik ten wynosi (dla
ciągłego oraz 30-sekundowego trybu pracy) odpowiednio
1,2 oraz 1,5 [7].
Współczynniki
przepięć
otrzymane
podczas
niejednoczesnego wyłączania znacznie przekraczają te
wartości. Występujące przepięcia mają charakter
przejściowy, jednak powtarzalność tego zjawiska może
stanowić zagrożenie dla aparatury pierwotnej. Wśród innych
czynników wpływających na wartości współczynników
przepięć, niezależnych od uwzględnienia niejednoczesności
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zakłóceń, należy wyróżnić strukturę układu i parametry linii
przesyłowych, ale także układów zasilających [5].
Wzrost współczynników przepięć występuje dla bardzo
szerokiego zakresu opóźnień wyłączania faz, ale także dla
różnych
kombinacji
zakłóceń
niejednoczesnych.
Nakładające
się
składowe
swobodne
powodują
zniekształcenie przebiegu napięciowego, którego wartość
szczytowa jest zależna od ogromnej liczby parametrów oraz
warunków panujących w układzie podczas zakłócenia.
5. WNIOSKI KOŃCOWE
Składowe swobodne wyższej częstotliwości, zanikające
stosunkowo szybko, mają istotny wpływ na wartości
szczytowe napięć chwilowych po obu stronach
przekładników napięciowych pojemnościowych. Podczas
stanu zakłóceniowego po stronie pierwotnej przekładnika
pojemnościowego
energia
zmagazynowana
w pojemnościach
oraz
indukcyjnościach
powoduje
powstanie oscylacji przejściowych po jego stronie wtórnej.
Przebiegi przejściowe stanowią kombinację oscylacji
sygnałów niskiej częstotliwości (2÷15) Hz oraz sygnałów
oscylacyjnych wysokiej częstotliwości (900÷4000) Hz.
Nakładanie się składowych swobodnych, powstałych po
stronie pierwotnej przekładnika, oraz oscylacji własnych
mogą
spowodować
zafałszowanie
sygnałów
odwzorowywanych po stronie wtórnej. Dotyczy to przede
wszystkim składowych swobodnych wyższej częstotliwości
decydujących o amplitudzie wywołanych przepięć.
Najgroźniejsze przepięcia na linii występują podczas
wyłączeń niejednoczesnych linii nieobciążonej.
Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych dla
wybranej linii pokazują, że maksymalne współczynniki
przepięć podczas wyłączania linii nieobciążonej mogą
osiągać wartość od 1,5 do 2,5- krotnej wartości szczytowej

napięcia chwilowego w stanie ustalonym. Dodatkowym
czynnikiem wpływającym na wartości szczytowe oraz
zanikanie składowych może być możliwość pojawienia się
zjawiska chaosu ferrorezonansowego.
6.
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OVERVOLTAGES OCCURRING IN SWITCHING STATES IN TRANSMISSION LINE
COOPERATING WITH A LOCAL SUBSYSTEM
In the paper the overvoltages occurring during switching states in the line cooperating with a local subsystem
were investigated. Overvoltages appearing in the line connected to the local subsystem during switching
operations, were analyzed, forced by the change of network operation conditions. Electromagnetic transients in
the unloaded line were tested after its sudden disconnection from the power supply. In the research, particular
attention was paid to the conditions of switching off the line (moment and non-simultaneous disconnection), the
influence of surge protection devices, the type of voltage transformer and the short-circuit power of the power
subsystems.
Keywords: overvoltages, switching states, transient states, local subsystems.
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Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza doboru
parametrów zespołów uziemiających, którą przeprowadzono dla
wybranych obszarów sieci 15 kV eksploatowanej przez innogy
Stoen Operator. W artykule omówiono wybrane zagadnienia
problematyki ziemnozwarciowej w sieciach z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor, takie jak zagrożenie porażeniowe,
warunki działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz
przepięcia. Przedstawiono wyniki obliczeń uzyskanych przy
pomocy opracowanych modeli komputerowych, których celem była
analiza zagrożenia porażeniowego, działania ziemnozwarciowej
automatyki zabezpieczeniowej oraz przepięć ziemnozwarciowych.
Przeprowadzone pomiary i symulacje pozwoliły na sformułowanie
wniosków i rekomendacji odnośnie wymaganych parametrów
zespołów
uziemiających
oraz
nastaw
automatyki
zabezpieczeniowej w stacjach zasilających.

Ten sposób pracy jest szczególnie korzystny w sieciach
kablowych. Ilustruje to rysunek 1, na którym przedstawiono
zależności prądu doziemienia od reaktancji dławika
kompensacyjnego i rezystancji rezystora uziemiającego,
wyznaczone dla przykładowej sieci 15 kV o prądzie
pojemnościowym około 100 A.
a)

Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, rezystor uziemiający,
zagrożenie porażeniowe, przepięcia ziemnozwarciowe.

1. WPROWADZENIE
Wybór sposobu połączenia z ziemią punktu
neutralnego sieci elektroenergetycznych średnich napięć
należy do stale aktualnych problemów elektroenergetyki [1].
Wynika to przede wszystkim z wielu możliwych aspektów
oceny sposobu połączenia punktu neutralnego w danej sieci,
wśród których do najistotniejszych należą możliwość
wystąpienia zagrożenia porażeniowego, niezawodność
działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz poziom
przepięć ziemnozwarciowych. W polskich sieciach średnich
napięć stosowane są trzy podstawowe sposoby pracy punktu
neutralnego sieci: izolowany, uziemionym przez dławik
kompensacyjny oraz uziemiony przez rezystor.
Istotą kompensacji jest zmniejszanie wartości prądu
doziemienia w stopniu umożliwiającym samoczynne
gaśnięcie palącego się w powietrzu łuku elektrycznego
w miejscu doziemienia. Ten sposób połączenia punktu
neutralnego jest więc zalecany dla sieci czysto
napowietrznych oraz dla sieci napowietrzno-kablowych.
Istota połączenia punktu neutralnego sieci przez rezystor
polega na zwiększania prądu doziemienia w takim stopniu,
aby przy doziemieniach bezoporowych w rozdzielniach
średniego napięcia prąd ten nie przekroczył wartości 500 A.

b)

Rys. 1. Zależność wartości prądu doziemienia (a), oraz fazy prądu
doziemienia (b) od rezystancji rezystora uziemiającego
i reaktancji dławika kompensacyjnego.

2. PROBLEMATYKA ZIEMNOZWARCIOWA
W SIECIACH Z PUNKTEM NEUTRALNYM
UZIEMIONYM PRZEZ REZYSTOR
2.1. Zagrożenie porażeniowe
Stopień zagrożenia porażeniowego zależy od czasu
trwania oraz miejsca doziemienia i odmiennie kształtuje się
na terenach stacji 110 kV/SN oraz w głębi sieci SN. Na
terenie stacji WN/SN, zagrożenie porażeniowe występujące

podczas zwarcia w rozdzielni SN jest wielokrotnie mniejsze
od zagrożenia występującego podczas zwarcia w rozdzielni
WN. Natomiast w głębi sieci zagrożenie należy rozpatrywać
oddzielnie dla stacji SN/nn oraz dla linii SN. Spływająca do
uziomów stacji SN/nn oraz uziomów słupów część prądu
doziemienia
jest
przyczyną
powstawania
napięć
uziomowych, których wartości określają stopień zagrożenia
porażeniowego w danym miejscu sieci. Ponieważ wartości
napięć uziomowych zależą również od wartości rezystancji
rezystora uziemiającego, determinują one możliwość
akceptacji takiego sposobu połączenia z ziemią punktu
neutralnego.
Uziemienia w stacjach SN/nn najczęściej wykonywane
są jako wspólne dla urządzeń wysokiego napięcia i sieci
niskiego napięcia. Wystąpienie doziemienia po stronie SN
stacji skutkuje przeniesieniem się napięcia uziomowego do
sieci niskiego napięcia, a w konsekwencji wystąpieniem
również w niej zagrożenia porażeniowego [1, 2]. W takim
przypadku sprawdzeniu podlegać powinny wymagania
stawiane urządzeniom wysoko- i niskonapięciowym. Aby
nie występowało zagrożenie porażeniowe, napięcie
uziomowe
nie
powinno
przekraczać
wartości
przedstawionych na rysunku 2.

Rys. 2. Największe dopuszczalne napięcia uziomowe UF
w zależności od czasu trwania doziemienia tF [3].

W przypadku oceny zagrożenia porażeniowego
w stacji, w której uziemienia ochronne urządzeń wysokiego
napięcia i uziemienia robocze urządzeń niskiego napięcia
nie są połączone, oraz przy ocenie ochrony
przeciwporażeniowej w liniach elektroenergetycznych
wysokiego napięcia, bazuje się na porównaniu
spodziewanych napięć dotykowych z określonymi
w normach wartościami dopuszczalnymi.
2.2. Warunki działania zabezpieczeń
Specyfika pracy punktu neutralnego sieci SN
powoduje, że mała wartość prądu doziemienia implikuje
istotne trudności w realizacji skutecznych zabezpieczeń
ziemnozwarciowych. Większość doziemień w liniach
napowietrznych to zwarcia oporowe poprzez rezystancje
o wartościach dochodzących nawet do kilku kiloomów [4].
Duże wartości rezystancji przejścia mogą spowodować, że
sygnały pomiarowe podawane do zabezpieczeń będą miały
wartości zbliżone do poziomu wynikającego z naturalnej
asymetrii linii oraz uchybów pomiarowych prądu składowej
symetrycznej zerowej doziemionej linii. W tych warunkach
zapewnienie właściwej skuteczności działania zabezpieczeń
może być trudne lub wręcz niemożliwe [2].
W sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor zapewnienie skutecznego i selektywnego działania
zabezpieczeń nadprądowych jest względnie łatwe. Składowa
czynna prądu przepływa tylko w doziemionej linii,
a w pozostałych liniach przyłączonych do tych samych szyn
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w rozdzielni płyną tylko ich własne prądy pojemnościowe.
Selektywność działania zabezpieczenia nadprądowego
można więc uzyskać nastawiając jego prąd rozruchowy na
wartość większą od własnego prądu pojemnościowego linii.
Możliwość zastosowania zabezpieczenia określa nierówność
[4, 5]:
3I − I
3I 0 L kb + Iu ≤ I rp ≤ 0 d u
(1)
kc
gdzie: Irp – próg rozruchowy zabezpieczenia, I0d – prąd
zerowy płynący w doziemionej linii, I0L – prąd zerowy
płynący w analizowanej linii podczas doziemienia
w innych liniach, zasilanej z tej samej sekcji
rozdzielni, kb – współczynnik bezpieczeństwa (wg [5]
kb = 2 dla zabezpieczenia zwłocznego oraz kb = 4 dla
zabezpieczenia bezzwłocznego), kc – współczynnik
czułości (wg [5] kc = 1,5÷2), Iu – prąd uchybowy.
W zabezpieczeniach ziemnozwarciowych stosowane
jest również kryterium nadnapięciowe, wykorzystujące
napięcie zerowe jako wartość kryterialną. Kryterium to
stosowane indywidualnie, z zasady nie może zapewnić
selektywności działania zabezpieczeń. Jego zastosowanie
ogranicza się tylko do sygnalizacji doziemienia, albo jako
kryterium rozruchowe w zabezpieczeniach kierunkowych.
Sygnały wejściowe zabezpieczeń 3U0 i 3I0 zależą od
rezystancji przejścia RF w miejscu zwarcia. Większym
wartościom rezystancji przejścia odpowiadają mniejsze
wartości sygnałów 3U0 i 3I0. W tych warunkach lepsze
właściwości mogą mieć zabezpieczenia ziemnozwarciowe
admitancyjne, wykorzystujące jako kryterium wzrost,
w warunkach doziemienia, modułu mierzonej admitancji
zerowej lub jej części rzeczywistej (w zabezpieczeniach
konduktancyjnych) albo części urojonej (w zabezpieczeniach
susceptancyjnych) [6]. Charakterystyczną cechą jest,
praktycznie stały i niezależny w szerokim zakresie wartości
rezystancji RF, stosunek sygnałów 3U0 i 3I0. Czułość
działania tych zabezpieczeń jest więc ograniczona jedynie
napięciowym progiem rozruchowym dla składowej zerowej.
2.3. Przepięcia ziemnozwarciowe
Wartości przepięć ziemnozwarciowych ustalonych
w sieciach SN, praktycznie nie zależą od sposobu pracy
punktu neutralnego oraz wartości reaktancji dławika lub
wartości rezystancji rezystora uziemiającego. Ich poziom,
określony wartością współczynnika przepięć, nie przekracza
wartości kp = 1,73.
W stanie nieustalonym przepięcia ziemnozwarciowe
mają kształt tłumionych oscylacji nałożonych na składową
harmoniczną o częstotliwości sieciowej.
3. BADANIA W SIECI RZECZYWISTEJ
3.1. Charakterystyka sieci i zakres badań
Badania wykonano w sieciach zasilanych z trzech stacji
110 kV/15 kV, oznaczonych jako: RPZ A, RPZ B oraz RPZ
C, w których punkt neutralny jest połączony z ziemią przez
rezystor. Sieci zasilane z RPZ A oraz RPZ B są to sieci
kablowo-napowietrzne, natomiast sieć zasilana z RPZ C jest
siecią kablową. W sieci kablowej występuje duża
różnorodność zarówno typów kabli, jak i przekrojów
(zarówno kable jedno- jak i trzy-żyłowe). W sieci
napowietrznej dominują linie z przewodami AFL–6
o przekrojach 25 – 70 mm2. Długości linii oraz ilość stacji
SN/nN zasilanych z poszczególnych RPZ zestawiono
w tablicy 1.
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3.2. Wyniki obliczeń i analiz
Obliczenia wartości prądów 3I0, IRu i napięć 3U0
wykonano w programie ATP-EMTP przy założeniu, że
zwarcia doziemne występują kolejno w polach liniowych
rozdzielni 15 kV oraz we wszystkich stacjach 15/04 kV
zasilanych z tych linii dla założonych czterech wartości
rezystancji rezystora uziemiającego: Ruz ={17,5; 24; 35; 50}
Ω oraz indywidualnej rezystancji uziemienia każdej stacji
SN/nN Rus = 10 Ω.
W zależności od rodzaju uziomu, różne są wymagania
dotyczące
dopuszczalnych
napięć
uziomowych
i dopuszczalnych napięć rażeniowych. Ich wartość zależna
jest przede wszystkim od spodziewanego czasu trwania
zwarcia doziemnego, wynikającego z czasu działania
zabezpieczeń
ziemnozwarciowych.
W
tablicy
2
przedstawiono dopuszczalne napięcia uziomowe dla
uziomów stacji SN/nN w przypadku, gdy uziom ochronny
sieci niskiego napięcia jest wspólny z uziomem stacji
średniego napięcia. Jest to przypadek najczęściej spotykany
oraz dający najniższe dopuszczalne napięcia uziomowe.
Tablica 2. Dopuszczalne napięcia uziomowe UF w stacji SN/nN
w zależności od czasu trwania doziemienia tF [3].
Czas trwania zwarcia tF, s
Napięcie uziomowe UF, V

0,4
270

0,3
430

0,2
560

Czasy wyłączeń wynoszące 0,3 s oraz 0,4 s, wynikają
z obecnych nastaw czasów zwłoki 0,2 s w zabezpieczeniach

160
Ruz = 50 Ω

Ruz = 17,5 Ω

120
80
40

P_5
S5.1
S5.2
S5.3
S5.4
S5.5
S5.6
S5.7
P_6
S6.1
S6.2
S6.3
S6.4
S6.5
S6.6
S6.7
S6.8
S6.9

0

Miejsce zwarcia

a)
b)
80
Ruz = 50 Ω

Ruz = 17,5 Ω

60
40
20

P_5
S5.1
S5.2
S5.3
S5.4
S5.5
S5.6
S5.7
P_6
S6.1
S6.2
S6.3
S6.4
S6.5
S6.6
S6.7
S6.8
S6.9

0

Miejsce zwarcia

c)
10000
Ruz = 50 Ω

Ruz = 17,5 Ω

1000

100

10

P_5
S5.1
S5.2
S5.3
S5.4
S5.5
S5.6
S5.7
P_6
S6.1
S6.2
S6.3
S6.4
S6.5
S6.6
S6.7
S6.8
S6.9

Badania obejmowały:
− opracowanie modeli cyfrowych poszczególnych linii
w programie ATP-EMTP,
− wykonanie zwarć jednofazowych w rozdzielniach 15 kV
i w wybranych stacjach SN/nN w głębi sieci;
− obliczenia wartości prądów 3I0, IRu i napięć 3U0,
− obliczenia wartości przepięć przejściowych, (w stanie
nieustalonym), oraz wartości skutecznych przepięć
ustalonych.
Podczas zwarć rejestrowano przebiegi prądów 3I0 i IRu
oraz napięć 3U0. Ze względów bezpieczeństwa układu
pomiarowego i obsługi, pomiary prądów i napięć
wykonywane były w obwodach wtórnych przekładników
prądowych i napięciowych. Przebiegi czasowe mierzonych
wielkości rejestrowano za pomocą oscyloskopów
cyfrowych. Przed wykonaniem prób zwarciowych obliczono
spodziewane wartości prądów zwarciowych. Na podstawie
zarejestrowanych przebiegów wyznaczono
wartości
skuteczne mierzonych wielkości. Celem pomiarów było
zweryfikowanie
opracowanych
modeli
cyfrowych
analizowanych
sieci
oraz
działania
zabezpieczeń
ziemnozwarciowych. Łącznie wykonano 18 prób
zwarciowych w polach liniowych w RPZ oraz 10 w stacjach
SN/nN. Ze względów logistycznych, pomiary były
wykonywane w rozdzielniach SN RPZ.

Prąd 3I0, A

Liczba
stacji
SN/nN
km
szt.
140,0 166
142,1 171
34,0
87
316,1 434

razem

Napięcie 3U0, V

Liczba
Długość linii
zasilanych kablowych napowietrznych
RPZ
linii
szt.
km
km
A
24
116,2
23,8
B
22
114,7
27,4
C
27
34,0
0,0
Razem
73
264,9
51,2

konduktancyjnych oraz 0,3 s w zabezpieczeniach
nadprądowych zerowych, przy założonych czasach własnych
wyłączników 0,1 s. Natomiast skrócenie czasu zwłoki do
0,1 s skróciłoby czas wyłączenia zwarcia do 0,2 s,
a w efekcie zwiększyło dopuszczalną wartość napięcia
uziomowego do 560 V.
Na rysunku 4 przedstawiono wybrane wyniki obliczeń
wykonanych dla sekcji B rozdzielni SN w stacji B (dla linii
zasilanych z pól P05 i P06 oraz wszystkich stacji SN/nN
zasilanych z tych linii), dla dwóch wartościach rezystancji
rezystora uziemiającego.

Napięcie uziomowe, V

Tablica 1. Liczba i długości linii SN oraz liczba stacji SN/nN.

Miejsce zwarcia

Rys. 3. Zależności prądu 3I0, napięcia 3U0 oraz napięcia
uziomowego od rezystancji rezystora uziemiającego i miejsca
zwarcia. Oznaczenia: P05 –zawarcie w rozdzielni SN w polu nr 5,
S5.1 –zwarcie w stacji nr 1 zasilanej z linii zasilanej z pola nr 5.

Można zauważyć, że im większa wartość rezystancji
rezystora uziemiającego, tym mniejsza wartość prądu 3I0
(rys. 3a), natomiast mniejszym wartościom rezystancji
rezystora odpowiadają mniejsze wartości 3U0 (rys. 3b).
Wartość rezystora uziemiającego wpływa również na
wartości napięć uziomowych – im większa wartość jego
rezystancji, tym mniejsza wartość napięcia uziomowego
pojawiającego się na uziomach stacji SN/nN (rys. 3.c).
Należy również zauważyć, że napięcia uziomowe są
największe i przekraczają wartości dopuszczalne w stacjach
zasilanych liniami napowietrznymi, lub w stacjach,
w których linia zasilająca ma w swoim ciągu nawet
niewielki odcinek linii napowietrznej. Wynika to z braku
ciągłości w powłokch kabli zasilających pomiędzy uziomem
stacji zasilającej i stacji SN/nN.
Analiza napięć w stanach nieustalonych pozwoliła
wyznaczyć największe chwilowe wartości napięć
doziemnych występujące w fazach nieobjętych zwarciem.
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Poziom przepięć bardzo słabo zależy od rezystancji
rezystora uziemiającego RRU. Zmianie RRU w zakresie od
17,5 Ω do 50 Ω towarzyszy wzrost przepięć o ok. 10%.
Podczas zwarć w pobliżu stacji RPZ, wartość przepięć
ustalonych nie przekracza 16,97 kV (współczynnik zwarcia
doziemnego kzd = 1,68) i praktycznie nie zależy od
rezystancji rezystora uziemiającego.
4. PODSUMOWANIE
Właściwy dobór rezystora jest uwarunkowany
spełnieniem wymagań wielu kryteriów, spośród których do
najistotniejszych
należą:
zagrożenie
porażeniowe,
niezawodność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych
oraz poziom przepięć ziemnozwarciowych.
Zaletami stosowania uziemienia punktu neutralnego
sieci przez rezystor są ograniczanie przepięć ziemnozwarciowych i ferrorezonansowych, a przede wszystkim
zwiększenie skuteczności działania ziemnozwarciowej
automatyki zabezpieczeniowej. Jednak jest to okupione
wzrostem zagrożenia porażeniowego. Dotyczy to w szczególności sieci napowietrznej i kablowo-napowietrznej.
Potwierdziła to przeprowadzona analiza, z której płyną
następujące wnioski:
Współczynnik przepięć ziemnozwarciowych w analizowanych obszarach sieci nie przekracza wartości 1,94.
Stwierdzono
wysoką
skuteczność
działania
ziemnozwarciowej automatyki zabezpieczeniowej dla
wszystkich rozpatrywanych wartości rezystancji rezystora
uziemiającego.
W sieci kablowej zasilanej z RPZ C oraz w czysto
kablowych ciągach liniowych zasilanych z pozostałych RPZ,
poziom napięć uziomowych zapewnia skuteczną ochronę
przeciwporażeniową. Warunek ten jest spełniony przy
wszystkich analizowanych wartościach rezystancji rezystora
uziemiającego i przy założeniu rezystancji uziemień stacjach
SN/nN wynoszącej 10 Ω. Natomiast w ciągach
zawierających odcinki linii napowietrznych, napięcia
uziomowe osiągają duże wartości. Poprawę tego stanu
można uzyskać poprzez zapewnienie małych wartości
rezystancji uziemienia stacji SN/nN oraz skrócenie czasów
działania zabezpieczeń. Można również rozważyć zwiększenie rezystancji rezystora uziemiającego powyżej 50 Ω.
Na podstawie analizy otrzymanych wyników
zarekomendowano dla sieci kablowo-napowietrznych

stosowanie rezystorów uziemiających o rezystancji
RRU = 35 Ω, przy jednoczesnym zmniejszeniu nastaw
zabezpieczeń nadprądowych w wybranych polach do
wartości 35 A oraz zmniejszeniu nastaw zabezpieczeń
konduktancyjnych do wartości 3 mS. Natomiast dla sieci
czysto kablowych zaproponowano stosowanie rezystorów
uziemiających o rezystancji RRU = 24 Ω bez zmiany nastaw
zabezpieczeń lub też rozważenie stosowania rezystorów
uziemiających o rezystancji RRU = 35 Ω, przy zmniejszeniu
nastaw zabezpieczeń nadprądowych w wybranych polach do
wartości 35 A oraz zmniejszeniu nastaw zabezpieczeń
konduktancyjnych do wartości 3 mS.
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TESTS AND ANALYSIS OF EARTH FAULTS IN THE MEDIUM VOLTAGE NETWORK
OF INNOGY STOEN OPERATOR FOR SELECTION OF EARTHING RESISTOR
The article discusses the analysis aimed to select proper parameters of earthing sets. It was carried out for selected areas
of the 15 kV network operated by the innogy Stoen Operator. The article discusses selected issues of earth fault problems
in networks with a neutral point grounded by a resistor, such as shock hazard, operating conditions of earth fault protections
and overvoltages. Results of calculations obtained with use of computer models developed for analysis of shock hazard and
earth fault overvoltages as well as operation of earth fault protection are presented. The measurements and simulations made
it possible to formulate conclusions and recommendations regarding the required parameters of earthing units and settings
of protection automatics in power substations. Among other things, high efficiency of the applied earth fault protection
automatics for all considered values of earthing resistors has been confirmed. In the analyzed pure cable networks, the
determined values of ground voltages confirmed effective protection against electric shock. This condition is fulfilled with all
analyzed earthing resistors and assuming that the earth resistance of the MV/LV substations is equal to 10 Ω. However,
in overhead line sections, the ground voltages can reach high values. Improvement of this state can be achieved by low earth
resistance of MV/LV substations and reduction of protection operation times.
Keywords: earth fault, earthing resistor, shock hazard, temporary overvoltage.
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Streszczenie: Tworzone klastry energii w idei działania powinny
dążyć docelowo do zrównoważenia energii elektrycznej w swoim
obszarze działania tak w perspektywie długookresowej
(bilansowanie energii) jak i krótkookresowej (bilansowanie mocy).
Wymaga to miedzy innymi bardzo dobrego rozpoznania
zmienności mocy pobieranej i wytwarzanej w klastrze, a także
z możliwościami regulacyjnymi urządzeń dla zapewnienia
bilansowania. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych
analiz rzeczywistych i standardowych profili zużycia energii
elektrycznej różnych typów odbiorców w sieci nN. Sprawdzono
korelację profili standardowych wybranego OSD z rzeczywistymi
przebiegami obciążeń różnych typów odbiorców komunalnych.
Wyniki analiz mogą być przydatne przy tworzeniu klastrów energii.
Słowa kluczowe: profile standardowe,
charakterystyki obciążeniowe odbiorców.

odbiorcy

nN,

1. WSTĘP
Dobre odwzorowanie zmienności pobieranej energii
jest szczególnie istotne dla odbiorców mających rozdzielone
usługi dystrybucji i dostawy energii elektrycznej.
Wymagania przepisów unijnych (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r.)
oraz taniejące urządzenia umożliwiają coraz większej grupie
odbiorców na dostęp do szczegółowszych informacji
o zużywanej energii elektrycznej niż tylko całkowita ilość
energii zużyta w danym czasie i strefie. Daje to możliwość
opracowywania profili obciążeniowych, dzięki którym
możliwe będzie świadome zarządzanie kosztami zakupu
energii i jej zużycia. Ponadto rozwijana przez Ministerstwo
Energii idea klastrów energii w założeniu funkcjonowania
ma docelowo dążyć do zrównoważenia energii elektrycznej
pobieranej i wytwarzanej w swoim obszarze działania tak w
perspektywie długookresowej (bilansowanie energii) jak
i krótkookresowej (bilansowanie mocy). Wiąże się to
z koniecznością bardzo dobrego rozpoznania zmienności
mocy (czynnej ale i także biernej) zarówno dla strony
popytowej jak i podażowej w klastrze, a także
z możliwościami regulacyjnymi urządzeń dla zapewnienia
bilansowania.
Znajomość zmienności czasowej obciążeń jest istotna
nie tylko z punktu widzenia nowych struktur energetycznych
jakimi są klastry energii ale także dla minimalizowania

ryzyka uczestnictwa w rynku energii i tworzenia
konkurencyjnych taryf energii elektrycznej przez OSD.
Dla realizacji tych zadań tworzone są „standardowe
profile zużycia” energii elektrycznej (lub inaczej
standardowe profile obciążeń). Do ich opracowania
wykorzystuje się dobowe pomiary zmienności obciążeń
wytypowanych odbiorców oraz statystykę matematyczną.
1.1. Standardowe profile obciążeń
Postęp
automatyzacji
w
elektroenergetyce,
przekształcania sieci elektroenergetycznej
w sieć
inteligentną (ISE), w tym m.in. smart metering, umożliwiają
opracowywanie coraz większej bazy profili obciążeniowych,
zapewniających lepsze ich dopasowanie do właściwości
konkretnych typów odbiorców. Przykładowo w Tauron
Dystrybucja S. A. wyróżnionych jest obecnie 11 typów
profili (tablica 1) [1], [2].
Tablica 1. Zestawienie przykładowych typów standardowych
profili zużycia energii elektrycznej [1], [2]
Typ

Przydzielona grupa taryfowa

Liczba
charakterystyk (rok)
12

Profil A

G11, G13

Profil B

G12 (poza G12w i G12as)

12

Profil C

C11 z zasilaniem 1-fazowym
C11 z zasilaniem 3-fazowym
i C13
C12a

12

Profil D
Profil E
Profil F

12
12

Profil O

C12b
6 (2018) / 12 (2019)
G12w z zasilaniem
4 (2018) / 12 (2019)
1-fazowym
G12w z zasilaniem
4 (2018) / 12 (2019)
3-fazowym
odbiorcy typu oświetleniowego
12

Profil R

R

3

Profil S

G12as

12

Profil G
Profil H

Profile te obowiązują dla różnych sezonów (od jednego
do dwunastu) i dni tygodnia (od jednego do trzech
rodzajów). Daje to sumarycznie ponad sto dwadzieścia

charakterystyk. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo
Energetyczne oraz aktów wykonawczych do niej, OSD
odpowiedzialny jest m.in. za opracowywanie, aktualizację
i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom
standardowych profili zużycia energii elektrycznej,
w związku z czym są one sukcesywnie modyfikowane a ich
baza rozbudowywana [1], [2].

Zgodnie ze skalą Guillforda można przyjąć, że
bezwzględne wartości współczynnika rxy od 0 do 0,2
oznaczają słaby związek między zmiennymi, od 0,2 do 0,4
relację wzajemną niską, od 0,4 do 0,7 korelację
umiarkowaną, natomiast wartości powyżej 0,7 wskazują na
wysoką i bardzo wysoką (od 0,9) zależności zmiennych [3].
3. WYNIKI

2. BADANIA
W artykule przedstawiono wyniki analiz możliwości
zastosowania
standardowych
profili
obciążeń
do
odwzorowania właściwości niewielkich grup różnych typów
lokalnych odbiorców.
Sprawdzono także wpływ ostatniej aktualizacji
wybranych standardowych profili na ich korelacje
z rzeczywistymi obciążeniami analizowanych odbiorców.

Ze względu na charakter zmienności obciążeń
odbiorców podzielono na cztery grupy: odbiorcy oświatowi,
odbiorcy typu oświetleniowego o sterowaniu zegarami
astronomicznymi lub zmierzchowymi, pozostali odbiorcy
komunalni i odbiorcy z taryfą C21.
W pierwszym obszarze badań oceniano korelację
przebiegów czasowych obciążeń dla grupy odbiorców
oświatowych o taryfach C11 i obowiązującego dla tej taryfy
profilu standardowego D (rys. 1).

2.1. Opis badań
W badaniach wykorzystano rzeczywiste przebiegi
czasowe obciążeń różnych typów odbiorców z terenu
powiatu gliwickiego, m.in. budynki komunalne użyteczności
publicznej, iluminacja zewnętrzna, oświetlenie uliczne,
oczyszczalnia ścieków, pływalnia. Odbiorcy ci cechują się
różnymi właściwościami zmienności mocy tak dobowymi,
tygodniowymi jak i sezonowymi. Dane pomiarowe obejmują
okres co najmniej dwóch lat i dostępne są z rozdzielczością
jednogodzinową.
Moce umowne punktów poboru energii wynoszą od
kilku do 40 kW dla odbiorców z grup taryfowych C1x i 45
do 150 kW dla odbiorów z grupy C21. Ogólna liczba
analizowanych odbiorców wynosi 30.
Ze względu na grupy taryfowe odbiorców, dla których
analizowano zmienność obciążeń oraz właściwy dla
punktów przyłączenia odbiorców do sieci Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, w badaniach korelacji wzięto
przede wszystkim pod uwagę zawarte w tablicy 1
standardowe profile zużycia energii elektrycznej typu: D i O.
Dla odbiorców z grupy taryfowej C21 określono profil
standardowy dla którego korelacja z rzeczywistymi
obciążeniami jest największa.
2.2. Kryterium oceny
Do oceny podobieństwa zmienności obciążeń
z opracowanymi przez OSD standardowymi profilami
obciążenia wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona.
Określa on stopień zależności liniowej pomiędzy dwoma
zbiorami zmiennych x i y o wartościach poszczególnych
zmiennych oznaczonych jako X i Y. Współczynnik ten
wyznaczany jest jako iloraz kowariancji i iloczynu odchyleń
standardowych dwóch zmiennych:
,

(1)

δ δ

gdzie: cov(x,y) – kowariancja zmiennych x i y,
δx, δy – odchylenia standardowe zmiennej x i y.
Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości
z domkniętego przedziału [-1;1], przy czym im większa jest
jego wartość bezwzględna, tym między zmiennymi istnieje
silniejsza
zależność
liniowa.
Dodatnie
wartości
współczynnika oznaczają dodatnią liniową zależność między
zmiennymi, natomiast ujemne oznaczają odwrotny trend
zależności między zmiennymi.

52

Rys. 1. Grafik obciążenia i współczynniki korelacji dla grupy
odbiorców oświatowych o taryfach C11 i profilu standardowego
typu D w układzie dobowym i dni tygodnia (typ dnia: 1-pn., 2-wt.,
3-śr., 4-czw., 5-pt., 6-sob., 7-niedz., 8-święto)

Odbiorców oświatowych cechuje dla dni roboczych
w większości roku wysoka i bardzo wysoka korelacja
z profilem opracowanym przez OSD. Najmniejsza wartość
korelacji występuje dla weekendów w ciągu całego roku,
a dla dni roboczych mniejsze wartości współczynnika
korelacji występują dla okresu lata (rys. 1). Związane jest to
z roczną i tygodniową specyfiką wykorzystania takich
obiektów. Duże ujemne wartości współczynnika korelacji
dla tego typu odbiorców występują dla weekendów i świąt,
co oznacza, że dobowa zmienność obciążenia ma odwrotną
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tendencję niż w profilu standardowym (zbliżona do profilu
standardowego O dla miesięcy letnich).
Obowiązująca od początku bieżącego roku aktualizacja
IRiESD Tauron Dystrybucja [2] wprowadziła zmiany części
profili standardowych. Zmiany obejmują modyfikację części
typów profili zarówno pod względem ilości charakterystyk
jak i wartości godzinowych.
Wykorzystując
rzeczywiste
historyczne
dane
pomiarowe (z poprzednich lat) porównano ich korelację
z profilami zeszłorocznymi i bieżącymi. Przykładowe
wyniki dla standardowego profilu obciążenia O,
przeznaczonego dla odbiorców typu oświetleniowego (np.
oświetlenie uliczne), przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Współczynnik korelacji dla przykładowego oświetlenia
ulicznego i profili standardowych typu O z lat 2018 i 2019

Dla odbiorców oświetleniowych profile standardowe
bardzo dobrze odwzorowują właściwości rzeczywistych
odbiorów na co wpływa przede wszystkim przewidywalność
ich pracy. Profile standardowe z 2018 r. najlepiej
odwzorowują właściwości odbiorów w początkowych
dniach miesiąca, jednak zależne to jest między innymi od
przyjętych w danym sterowniku oświetlenia korekt czasów
załączania i wyłączania. Korelacja rzeczywistych profili
obciążeń ze standardowymi, zaktualizowanymi w 2019 rok
jest przez cały analizowany okres bliska maksymalnej
wartości, co oznacza bardzo dobre odwzorowanie tego typu
odbiorców.
Podobne badania do powyższych przeprowadzono
także dla profilu standardowego D i grupy wszystkich 23
odbiorców o taryfie C11 (budynki komunalne użyteczności
publicznej). Zmienność czasowa obciążenia tej grupy
przedstawiono na rysunku 3.

Uzyskane dla tej grupy współczynniki korelacji
z profilami standardowym D z roku bieżącego
i poprzedniego przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Współczynniki korelacji dla grupy odbiorców o taryfach
C11 i profili standardowych typu D z lat 2018 i 2019 w układzie
dobowym i dni tygodnia (typ dnia: 1-pn., 2-wt., 3-śr., 4-czw., 5-pt.,
6-sob., 7-niedz., 8-święto)

Grupa odbiorców o taryfie C11 (utworzona
z zsumowanych danych pomiarowych) jest lepiej
skorelowana z tegorocznym profilem standardowym D dla
dni roboczych. Natomiast korelacja z profilem dla niedziel
i dni świątecznych uległa znacznemu zmniejszeniu i osiąga
istotne wartości ujemne (trend odwrotny) co oznacza, że dla
grupy kontrolnej, na podstawie której opracowany został
profil standardowy, występująca dobowa zmienność
obciążenia jest podobna jak w dni robocze. Uzyskane
weekendowe wartości rx,y wynikają z opisywanych
wcześniej (rys. 1) właściwości odbiorców oświatowych,
których udział w grupie jest znaczny.
W efekcie uzyskanych wyników można stwierdzić, że
korelacja przeprowadzona tak dla pojedynczych odbiorców
jak i ich grup z profilami standardowymi przyjmuje
w znacznej większości lepsze wartości dla obowiązujących
profili. Zdecydowana poprawa współczynnika korelacji
i w efekcie prawie idealna zbieżność trendów zmian
obciążenia i profilu standardowego O w obowiązującej
w Tauron Dystrybucja S.A. IRiESD występuje dla
odbiorców typu oświetleniowego. Zauważalne punktowe
obniżenia wartości współczynnika korelacji dla odbiorcy
oświetleniowego (rys. 2) wynikają z czasowych przerw
w działaniu oświetlenia.
W ostatnim etapie badań dla grupy odbiorców o taryfie
C21 sprawdzono korelację ich grafików obciążeń
z wybranymi profilami standardowymi. Największe wartości
współczynnika korelacji dla tego typu odbiorcy uzyskano
dla profilu standardowego D (rys. 5).

Rys. 3. Grafik obciążenia dla grupy odbiorców o taryfach C11
(budynki komunalne użyteczności publicznej)
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Dla większości dni korelacja obciążenia rzeczywistego
z profilem jest co najmniej umiarkowana, co oznacza
możliwość wykorzystania profilu standardowego do
modelowania tej grupy odbiorców na przykład przy
analizach bilansowania energii elektrycznej w klastrach.
4. PODSUMOWANIE

Rys. 5. Grafik obciążenia i współczynniki korelacji dla grupy
odbiorców o taryfach C21 i profili standardowych typu D w
układzie dobowym i dni tygodnia (typ dnia: 1-pn., 2-wt., 3-śr.,
4-czw., 5-pt., 6-sob., 7-niedz., 8-święto)

Dla grupy odbiorców o taryfach C21 w skład której
wchodzą: budynki oświatowe, oczyszczalnia ścieków
i pływalnia uzyskane współczynniki korelacji z profilem
standardowym D (rys. 5) mają największą wartość dla
niedziel i świąt. Jest to sytuacja inna niż dla grupy
odbiorców o taryfach C11 (rys. 4).

Znajomość profili obciążeń umożliwia zwiększanie
zysków zarówno po stronie operatorów handlowych (OH lub
OTH) poprzez optymalizacje kontaktowanej energii jak i po
stronie odbiorców – optymalizacja kosztów zakupu energii.
Aktualizacja analizowanych profili standardowych ze
względu na coraz lepszą dostępność do danych umożliwia
coraz lepsze odwzorowanie zmienności obciążeń, przy czym
najlepsze
odwzorowanie
rzeczywistych
odbiorców
otrzymano dla profilu standardowego O, co wynika z dużej
przewidywalności ich pracy.
W miarę zwiększania grupy odbiorców uzyskiwano
większe wartości współczynnika korelacji obciążeń
rzeczywistych z profilem standardowym, odpowiednim dla
danego typu odbiorców.
Z punktu widzenia tworzenia i funkcjonowania
klastrów
energii
możliwe
jest
wykorzystywanie
opracowanych przez danego OSD standardowych profili
obciążeniowych zarówno dla grup odbiorców z taryf C1x jak
i C21.
Tworzenie docelowej struktury klastra energii
wymagać także będzie bieżącej informacji o odbieranej
mocy dla zapewnienia równoważenia lokalnie w klastrze
energii elektrycznej. Rozdzielczość pomiarowa na poziomie
jednej godziny jest w tym celu niewystarczająca.
Dostępność do danych licznikowych o godzinowym
zużyciu energii elektrycznej umożliwia odbiorcom
(świadomym) optymalizację grupy taryfowej zapewniającej
minimalizację kosztów dostaw usługi dystrybucji i energii
elektrycznej.
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ANALYSIS OF LOAD PROFILES OF RECEIVERS IN THE LOW VOLTAGE GRID
The energy clusters created in the idea of operation should aim to balancing electricity in their area of operation in the
long-term (energy balancing) and short-term (balancing power) perspective. This requires, among others, a very good
recognition of the variability of the power received and generated in the cluster, as well as the regulatory capabilities of the
devices to ensure balancing. The correlation of standard profiles of the selected OSD with the actual load runs of various
types of municipal customers was checked.
The paper presents the analyses of real profiles of various types municipal loads compared to standard profiles. The
influence of the last update of selected standard profiles on their correlations with the actual loads of the analyzed recipients
was also checked. The results of analyzes can be useful in creating an energy cluster to provide balancing electricity in their
area of operation.
Keywords: standard profiles, LV loads, load curves.
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Streszczenie: Rozwój krajowej struktury wytwarzania energii oraz
związanej z nią topologii sieci przesyłowej może skutkować
w szczególnych przypadkach problemami z utrzymaniem
wymaganych poziomów napięć i zwiększonym zapotrzebowaniem
na regulację mocy biernej. Zapotrzebowanie na regulację mocy
biernej ma charakter lokalny i wobec ograniczonej liczby
potencjalnych dostawców, kontraktacja usługi przez OSP na
zasadach konkurencyjnych jest trudna do przeprowadzenia.
Jednostki wytwórcze zlokalizowane w KSE mają nieodpłatny
obowiązek zapewnienia zdolności do generacji mocy biernej
w określonym przepisami zakresie. Płatną usługą jest grupowa
regulacja napięcia i mocy biernej w systemie ARNE. Obecny
katalog usług regulacyjnych nie przewiduje zachęt ekonomicznych
do oferowania zwiększonego w stosunku do wymagań zakresu
regulacji mocy biernej. Mając na uwadze powyższe względy
w referacie przedstawiono koncepcję wynagradzania za gotowość
jednostek wytwórczych do udostępnienia szerszego zakresu
regulacji mocy biernej, bazującą na wycenie kosztów związanych
z utrzymaniem
i eksploatacją
majątku
produkcyjnego
zaangażowanego w świadczenie usługi.
Słowa kluczowe: regulacja napięcia i mocy biernej, usługi
systemowe, koszty świadczenia usług, wymagane przychody.

1. WSTĘP
Ograniczenia
sieciowe
występujące
w KSE
w znacznym stopniu warunkowane są rozkładem
geograficznym przyłączonych jednostek wytwórczych oraz
ich technologią wytwarzania. Większość konwencjonalnych
elektrowni zawodowych zlokalizowana jest w centralnym
lub południowym obszarze Polski i sieci przesyłowe NN
rozbudowywane były w taki sposób, aby umożliwić
transport energii w kierunku północnym i zasilić odbiorców
w tej części kraju, relatywnie słabiej wyposażonej
w infrastrukturę wytwórczą. Rozwój energetyki wiatrowej
na obszarze północnej Polski wprowadził zmiany do
powyższego
schematu
pracy
sieci
przesyłowej.
W niesprzyjających
generacji
wiatrowej
warunkach
meteorologicznych i przy wysokim zapotrzebowaniu na moc
odbiorców, przepływ mocy odbywa się w kierunku
z południa na północ. W okresach wysokiej generacji
wiatrowej, której towarzyszy niskie zapotrzebowanie na moc
odbiorców zlokalizowanych w północnej części kraju,
produkcja energii z elektrowni wiatrowych jest w stanie
pokryć lokalnie dużą część potrzeb tych odbiorców, co
wpływa na zmniejszenie obciążenia w liniach 400 kV,

łączących północny obszar sieci z częścią centralną. Słabo
obciążone linie przesyłowe generują większą moc bierną,
która nieskompensowana w odpowiednim stopniu może
doprowadzić do nadmiernego wzrostu napięć w systemie
przesyłowym, a w konsekwencji również w systemach
dystrybucyjnych. Na Pomorzu Środkowym i Zachodnim jest
stosunkowo niewiele elektrowni systemowych mogących
kompensować wzrost napięć na północy kraju (ESP
Żarnowiec, ESP Żydowo, Dolna Odra), jednocześnie ze
względu na ryzyko obniżenia niezawodności dostaw
wyłączenie części tych linii traktowane jest jako
ostateczność. Ograniczenia systemowe występują również
w południowej części kraju, gdzie mniejsze zapotrzebowanie
na moc z jednostek wytwórczych (przejęte przez farmy
wiatrowe) skutkuje redukcją obciążenia linii przesyłowych
i zwiększonym zapotrzebowaniem na regulację mocy
biernej.
Efektem
jest
zmniejszenie
elastyczności
w dysponowaniu jednostkami wytwórczymi i koniecznością
utrzymania w ruchu niektórych bloków np. w elektrowniach
Jaworzno i Łagisza. Planowany rozwój morskiej energetyki
wiatrowej w wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku (8-10
GW) będzie pociągał za sobą dalszą rozbudowę sieci
w części
lądowej
i
może
zwiększyć
problemy
z bilansowaniem mocy biernej w KSE [3].
Zgodnie z Rozporządzenie KE [1] OSP monitoruje
poziom i lokalizację usług systemowych zapewniających
bezpieczeństwo pracy systemu. W zakresie usług regulacji
mocy biernej OSP jest odpowiedzialny za planowanie,
uruchamianie i zarządzenie procesem ich zamawiania.
W tym celu ma on możliwość wykorzystać wszystkie
dostępne, technicznie możliwe i efektywne kosztowo środki
zapewniające pozyskanie niezbędnego poziomu usług
regulacyjnych. W przypadku gdy poziom rezerwy
w regulacji mocy biernej nie jest wystarczający OSP ma
obowiązek zaplanować i wdrożyć działania zaradcze.
Wyzwania związane z regulacją mocy biernej w KSE
i utrzymaniem poziomów napięć w dopuszczalnych
zakresach mogą w przyszłości powodować zwiększone
zapotrzebowanie na wykorzystanie zasobów regulacyjnych,
zaś dotychczas stosowane zasady ich pozyskiwania mogą
okazać się niewystarczająco efektywne. Przesłanki te
przemawiają za rozważeniem zasadności wprowadzenia
płatnej usługi regulacji napięcia i mocy biernej
w rozszerzonym w stosunku do obligatoryjnych wymogów
zakresie.

2. REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ
W KSE
Bezpieczeństwo i jakość dostaw energii wymaga m.in.
utrzymania poziomu napięcia, w każdym z węzłów sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej, w określonych przedziałach.
W chwili obecnej za regulację napięć w sieci najwyższych
napięć odpowiadają przede wszystkim generatory
systemowe. OSP wymaga w Instrukcji [2] aby jednostki
wytwórcze o mocy osiągalnej nie mniejszej niż 50 MW były
wyposażone w regulator napięcia zdolny do współpracy
z automatycznymi układami regulacji napięć w węzłach
wytwórczych (ARNE). Ponadto jednostki te przy obciążeniu
mocą osiągalną powinny posiadać zdolność do generacji
mocy biernej przy znamionowym współczynniku mocy cos
φ = 0,85 (o charakterze indukcyjnym) i poboru mocy biernej
przy współczynniku mocy cos φ = 0,95 (o charakterze
pojemnościowym), mierzonych na napięciu generatorowym.
W przypadku pracy z mocą czynną poniżej znamionowej
powinny one być w stanie dostarczyć całą dostępną moc
bierną, zgodnie z wykresem kołowym generatora. Wymóg
gotowości do współpracy z nadrzędnym układem regulacji
dotyczy również farm wiatrowych (FW). W trybie
interwencyjnym FW powinny być gotowe do zdalnego
sterowania i regulacji w pełnym zakresie dopuszczalnych
obciążeń mocą bierną. W punkcie przyłączenia farmy
wiatrowej wymagany jest dla mocy osiągalnej współczynnik
mocy w zakresie cos φ = ± 0,95. Przy obciążeniu mocą
czynną poniżej mocy osiągalnej do regulacji powinna być
przeznaczona cała dostępna moc bierna w zakresie poza cos
φ = ± 0,95, zgodnie z możliwościami technicznymi FW.
Układy ARNE są wykorzystywane do regulacji
napięcia po stronie wysokiego napięcia transformatora
blokowego, przy wykorzystaniu zakresu generacji mocy
biernej generatorów przyłączonych do tej rozdzielni
systemowej. Wartości napięć zadanych dla układów ARNE
są określane centralnie przez OSP na podstawie aktualnego
rozkładu obciążeń w sieci 110 kV. Zdolność do udziału
w automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej
(utrzymanie sprawnego układu ARNE) oraz udział
w regulacji są obligatoryjnym wymogiem dla jednostek
wytwórczych uczestniczących na Rynku Bilansującym
w sposób aktywny. Przedmiotem zakupu przez OSP jest
wyłącznie udział w automatycznej regulacji napięcia i mocy
biernej polegający na pracy jednostki z załączonym na
polecenie operatora, poprawnie działającym układem
ARNE. Zakres regulacji mocy biernej dla każdej jednostki
wytwórczej określa wytwórca w uzgodnieniu z OSP.
Polecenie załączenia układu ARNE jest wydawane przez
OSP w procesie planowania BPKD. Cena za udział
w automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej jest
określona w Umowie przesyłania lub przyjmowana jako
maksymalna cena obowiązująca w danym okresie
rozliczeniowym. Stawki godzinowe za usługę kalkulowane
są na podstawie kosztów eksploatacyjnych układów ARNE.
Płatność za udział w regulacji jest określana na podstawie
ceny oraz czasu pracy z załączonym i poprawnie
działającymi układami regulacji.
3. REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ
W KRAJACH EUROPEJSKICH ORAZ USA
W europejskich systemach elektroenergetycznych
można zaobserwować zróżnicowane podejście do kwestii
obligatoryjności gotowości i świadczenia regulacji mocy
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biernej i napięcia przez jednostki wytwórcze oraz płatności
za tę usługę [6]. W niemal wszystkich krajach europejskich
obowiązujące kodeksy sieciowe nakładają na jednostki
wytwórcze obowiązek zapewnienia zdolności do regulacji
mocy biernej w wymaganym zakresie. W części krajów
obligatoryjne jest również świadczenie regulacji w sposób
nieodpłatny. System taki obowiązuje m. in. we Włoszech,
Hiszpanii i Szwecji. W szeregu krajów (np. Francja,
Norwegia) obowiązkowe świadczenie tej usługi na rzecz
OSP podlega wynagrodzeniu w pełnym bądź częściowym
zakresie (zależnie od typu regulacji). Niektórzy europejscy
OSP nie nakładają na wytwórców obowiązku uczestnictwa
w regulacji mocy biernej, niezbędne zasoby regulacyjne
pozyskiwane są przez operatora w drodze organizowanych
aukcji bądź poprzez indywidualne negocjacje z dostawcami
(Belgia, Holandia). Część operatorów określa minimalny
wymagany zakres regulacji, świadczony obowiązkowo
i bezpłatnie zaś zakres rozszerzony stanowi płatną usługę.
Tabela 1 prezentuje charakterystykę usługi regulacji napięcia
i mocy biernej w systemach elektroenergetycznych krajów
europejskich ze względu na obowiązek świadczenia przez
jednostki wytwórcze oraz odpłatność.
Tabela 1. Obowiązek świadczenia oraz płatność za usługę regulacji
napięcia i mocy biernej w systemach elektroenergetycznych krajów
europejskich

Brak
Tak
Ograniczony
Nie
Tak
Częściowo

Obowiązek świadczenia
BE, CZ, NL
AT, XS, FI, GR, ES, LT, LV, NO, PT, CH,
IT
HR, ES, FR, DE, SK, SI, SE, DK, HU
Płatność
BA, FI, GR, ES, LV, PT, SE, IT
BE, CZ, NO, XS, SK, SI, CH, HU
AT , HR, DK, EE, FR, NL, LT, DE, GB

Dodatkowo funkcjonują zróżnicowane systemy wyceny
usługi, w części krajów obowiązują ceny regulowane, zaś
w pozostałych krajach, stosowane są ceny wyznaczane na
podstawie złożonych przez dostawców ofert lub w drodze
dwustronnych negocjacji. W Tabeli 2 zestawiono
charakterystykę usługi regulacji napięcia i mocy biernej
w systemach elektroenergetycznych krajów europejskich ze
względu na sposób dokonywania jej wyceny.
Tabela 2. Sposób wyceny usługi regulacji napięcia i mocy biernej
w systemach elektroenergetycznych krajów europejskich

Brak
Cena regulowana
Cena ofertowa
/negocjowana
System mieszany

Sposób wyceny
BA, FI, GR, ES, LV, PT, SE, IT
AT, ES, FR, LT, NO, XS, SK, CH
CZ, NL, DE, SI, GB, HU
BE, HR, DK

Przykładem kraju w którym regulacja mocy biernej
i napięcia stanowi nieobowiązkową płatną usługę
świadczoną przez wytwórców na rzecz OSP (Elia) jest
Belgia. Zgodnie z zapisami Kodeksu Sieciowego do
obowiązków OSP należy regulacja napięcia w zarządzanym
przez niego systemie. Kodeks określa również procedurę
zakupu i wymagania odnośnie postanowień umowy, które
OSP musi przestrzegać aby zrealizować zakup usług
regulacji napięcia. Aby zapewnić dostępność odpowiedniego
zakresu regulacji mocy biernej na potrzeby regulacji
napięcia OSP ogłasza zaproszenia do składania ofert na
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świadczenie usługi. Kodeks wymaga aby każda jednostka
wytwórcza o mocy nominalnej nie mniejszej niż 25 MW
była zdolna do automatycznej regulacji mocy biernej
(regulacji pierwotnej). Umowy na świadczenie regulacji
napięcia są podpisywane na okres nie krótszy niż rok
i określają kwotę należną za świadczenie usługi, wypłacaną
przez OSP. OSP płaci wytwórcom za zarezerwowany zakres
regulacji, poziom wynagrodzenia zależy od ustalonej
jednostkowej ceny, zakontraktowanego wolumenu MVar
oraz czasu prowadzenia regulacji. OSP sprawdza czy
jednostka wytwórcza jest w ruchu i ma możliwość generacji
mocy biernej. W przypadkach gdy odbiór lub dostawa mocy
biernej na polecenie OSP (centralna regulacja) lub
zmierzona (regulacja pierwotna) wykracza poza zakres
określony w umowie, płatność dokonywana jest na
podstawie zmierzonej ilości energii biernej. Centralna
regulacja napięcia aktywowana jest przez operatora
jednostki wytwórczej po otrzymaniu sygnału z centrum
dyspozycyjnego OSP. Do realizacji zcentralizowanej
regulacji
wykorzystywane
zakresy
mocy
biernej
zdefiniowane w umowie z wytwórcą. Proces regulacji
odbywa się poprzez zmianę poleceń wydawanych jednostce
wytwórczej. OSP wydaje instrukcje aktywacji dolnego lub
górnego poziomu w zdefiniowanym zakresie, może też
polecić generację mocy biernej spoza zakresu, o ile nie
zagraża to bezpieczeństwu pracy jednostki wytwórczej.
Brytyjski operator systemu przesyłowego (ESO)
wprowadził możliwość świadczenia na zasadach rynkowych
regulacji mocy biernej w rozszerzonym zakresie w stosunku
do obowiązujących wymagań minimalnych (Enhanced
Reactive Power Service – ERPS). Usługę mogą świadczyć
jednostki wytwórcze lub instalacje odbiorcze będące
w stanie dostarczyć lub odebrać moc bierną niezależnie od
miejsca przyłączenia. Zdolności regulacyjne jednostki
wytwórczej świadczącej usługę ERPS muszą być większe od
minimalnego wymaganego zakresu regulacji, wynikającego
z obowiązującego Kodeksu Sieciowego. Świadczenie usługi
jest możliwe po zaakceptowaniu oferty w aukcji i zawarciu
odpowiedniej umowy. Jednostka wytwórcza jest wówczas
zobowiązana do udostępnienia w ciągu 2 minut oferowanego
zakresu regulacji (MVar). Aukcje w których wytwórcy mogą
składać oferty na świadczenie usługi ERPS przeprowadzane
są co 6 miesięcy. Wytwórca określa w ofercie ceny za:
• gotowość do udostępnienia zakresu regulacji (£/MVar/h),
• aktywację zakresu regulacji (£/MVar/h),
• energię bierną dostarczoną/odebraną (£/MVarh).
Jeśli oferta wytwórcy pozytywnie przejdzie procedurę
oceny, zgodnie z określonymi kryteriami podpisywana jest
umowa na świadczenie usługi. Kryteria oceny obejmują
m. in.
opłacalność
ekonomiczną
(cena
ofertowa
w porównaniu z ceną referencyjną), wielkość oferowanego
potencjału regulacyjnego w porównaniu z alternatywnymi
zasobami będącymi w dyspozycji OSP. Ze względu na to, że
wyniki przeprowadzanych dotychczas aukcji nie wypełniały
w oczekiwanym stopniu potrzeb operatora planowane jest
przeprowadzenie zmian w warunkach świadczenia usługi.
Celem tych zmian będzie stworzenie silniejszych zachęt do
oferowania zasobów regulacyjnych w obszarach sieci,
w których operator rejestruje zwiększone zapotrzebowanie.
Wśród OSP działających na terenie USA również
występuje
zróżnicowane
podejście
w
kwestii
obligatoryjności oraz zakresu odpłatności za regulację mocy
biernej realizowaną przez wytwórców. Krajowy organ
regulacyjny (Federal Energy Regulatory Commission –
FERC) przyjął stanowisko, że jednostki wytwórcze powinny

otrzymywać płatność jeśli dostawa lub pobór mocy biernej
wpływa na zmniejszenie osiągalnej mocy czynnej, zaś praca
w obligatoryjnym zakresie współczynnika mocy może nie
podlegać gratyfikacji. Stąd część operatorów systemów
przesyłowych (m.in. PacifiCorp, Alabama Power, Arizona
Public Service) nie płaci za regulację mocy biernej przy
współczynniku mocy w ustalonych granicach, uznając że
jest to wymóg obligatoryjny. Inni operatorzy (np. ISO-NE,
PJM, MISO) dokonują płatności na podstawie kosztów
utrzymania zdolności do regulacji, aby zrefundować
wytwórcom koszty poniesione w wyniku świadczenia usług
i stworzyć zachęty finansowe do pracy regulacyjnej zgodnej
z oczekiwaniami OSP. W przypadku wytwórców, którzy
otrzymują płatność za regulację mocy biernej, FERC
wymaga, aby rozliczenia dokonywane były w oparciu
o udokumentowane koszty świadczenia usługi, wyznaczone
zgodnie z zatwierdzoną metodyką, opracowaną przez
American Electric Power Corp. (AEP). AEP określił
podzespoły jednostki wytwórczej związane z generacją
mocy biernej. Ponieważ elementy te wytwarzają zarówno
moc czynną, jak i bierną, w celu rozdzielenie strumieni
wymaganych przychodów AEP opracował współczynnik
alokacji kosztów utrzymania tej części infrastruktury,
zdefiniowany jako stosunek kwadratów maksymalnej
zdolności do dostawy/odbioru mocy biernej (MVar) i mocy
pozornej generatora (MVA).
4. KONCEPCJA WYCENY KOSZTÓW
KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ W RAMACH
REGULACJI W ROZSZERZONYM ZAKRESIE
Obligatoryjna zdolność do regulacji mocy biernej
i napięcia oraz ustalony obowiązkowy i nieodpłatny zakres
świadczenia tej usługi przez jednostki wytwórcze należy
uznać za zasadny, jako ich wkład w zapewnienie
niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci, od których
zależy również ciągłość prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej. Jak opisano we wstępie możliwe jest
wystąpienie sytuacji, w których dostępne zasoby
regulacyjne, wynikające z obowiązków nałożonych na
jednostki wytwórcze, w pewnych obszarach sieci będą
niewystarczające dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej
pracy KSE. W dłuższym horyzoncie OSP ma możliwość
przeciwdziałać takim zdarzeniom poprzez instalację
statycznych kompensatorów mocy biernej. W krótkim
horyzoncie, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
możliwe jest interwencyjne ograniczenie generacji mocy
czynnej w celu zwiększenia dostępnego zakresu regulacji
mocy biernej. Jednak to ostatnie rozwiązanie nie powinno
być nadużywane, gdyż generuje dodatkowe koszty lub
utracone korzyści po stronie wytwórcy. Z tego względu
celowym wydaje się stworzenie mechanizmu zachęty do
oferowania zwiększonego zakresu regulacji mocy biernej
przez jednostki wytwórcze w ramach płatnej regulacyjnej
usługi systemowej. Mechanizm ten mógłby być wsparty
nowymi rozwiązaniami w systemie rozliczeń za moc bierną
odbiorców, co szerzej przedstawiono w [4].
Regulacja mocy biernej ma charakter lokalny, przesył
mocy biernej na duże odległości generuje straty. W sieci NN
pozyskanie odpowiedniego wolumenu zasobów w regulacji
napięcia i mocy biernej na zasadach rynkowych może być
utrudnione. Taka sytuacja może zaistnieć gdy w danym
obszarze regulacyjnym będzie występować zbyt mała liczba
potencjalnych dostawców. Skutkiem tego może być zbyt
mały wolumen w zgłoszonych ofertach lub nadmiernie
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wysokie ceny za udostępnienie pasma regulacji oferowane
przez wytwórców korzystających ze swojej siły rynkowej.
Mając to na względzie formuła wyceny kosztów
gotowości do świadczenia usługi powinna się opierać na
formule wyceny kosztów stałych jednostki wytwórczej
związanych z utrzymaniem i eksploatacją majątku
produkcyjnego, zaangażowanego w kompensację mocy
biernej. Przy opracowaniu szczegółowych zasad można
wykorzystać doświadczenia amerykańskie, związane ze
stosowaniem metodyki opracowanej przez AEP. Dodatkowo
formuła powinna uwzględniać komponent przenoszący
korzyści utracone wynikające z ograniczenia możliwości
sprzedaży energii czynnej na rynku energii.
Zaletą tego rozwiązania jest zapewnienie możliwości
odzyskania kosztów stałych poniesione na udostępnienie
rozszerzonego zakresu regulacji mocy biernej poprzez
stabilne i przewidywalne dochody z tytułu gotowości do
świadczenia
regulacji,
niezależne
od
ilości
odebranej/dostarczonej energii biernej i faktycznego czasu
świadczenia usługi. Mechanizm taki powinien stanowić
wystarczająco silny bodziec do oferowania rozszerzonego
zakresu z istniejących jednostek wytwórczych i planowania
w przypadku nowych jednostek. Pewne niedogodności może
nieść za sobą konieczność prowadzenia wieloletniej
ewidencji kosztów i nakładów na elementy elektrowni
uczestniczące w kompensacji mocy biernej na potrzeby
rzetelnego określenia poziomu wymaganych przychodów ze
świadczenia usługi oraz nadzór Prezesa URE przy
weryfikacji poprawności kalkulacji wymaganego poziomu
przychodów. Konieczne będzie również opracowanie
odrębnej metodyki do określania poziomu wymaganych
przychodów
w
przypadku
nowych
jednostek,
wykorzystujących nowe technologie, dla których brak
informacji o poniesionych kosztach.
Kalkulacja kosztów świadczenia usługi powinna
również koszty zmienne jej świadczenia np. koszty zakupu
zużytej energii czynnej (istotne w przypadku świadczenia
usług przez magazyny energii oraz elektrownie szczytowopompowe pracujące w trybie kompensatorowym).
Wprowadzenie odpłatnej i nieobligatoryjnego regulacji
mocy biernej powinno przynieść szereg korzyści zarówno
OSP
jak
i użytkownikom
sieci.
Właściciele
konwencjonalnych jednostek wytwórczych w warunkach
kurczącego się rynku energii (ekspansja OZE) będą mieli
większe możliwości dywersyfikowania źródeł przychodów

i optymalnej alokacji zasobów pomiędzy rynkami energii
i usług systemowych. Właściciele źródeł odnawialnych
(zwłaszcza farm wiatrowych i parków fotowoltaicznych)
uzyskają możliwość osiągnięcia dodatkowych źródeł
przychodów na rynku usług systemowych.
Usługa rozszerzonego zakresu regulacji mocy biernej
oferowana przez wytwórców, odbiorców i magazyny energii
może stanowić alternatywę dla instalacji w sieci przesyłowej
statycznych kompensatorów mocy biernej, co stworzyłoby
OSP możliwość optymalizacji kosztów i nakładów
ponoszonych na regulację napięcia w KSE.
Usługa ta może również przyczynić się do poprawy
elastyczności planowania pracy sieci poprzez redukcję
ograniczeń sieciowych w postaci minimalnej liczby
pracujących
jednostek
wytwórczych
w
węzłach
wytwórczych, wynikających z konieczności dotrzymania
wymaganych warunków napięciowych (w przypadkach gdy
jedna jednostka świadcząca usługę kompensacji mocy
biernej w rozszerzonym zakresie będzie w stanie zastąpić
dwie jednostki o obligatoryjnym zakresie regulacji). Usługa
pozwoliłaby na zmniejszenie ilości działań interwencyjnych
mających na celu usunięcie ograniczeń systemowych, co
prowadziłoby do zmniejszenia kosztów utrzymania
bezpiecznej i niezawodnej pracy systemu.
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THE CONCEPT FOR VALUATION OF THE COSTS FOR THE PROVISION OF REACTIVE
POWER COMPENSATION SERVICE BY MANUFACTURING UNITS
The development of the national energy generation structure (the concentration of wind energy in the northern part
of Poland at the location majority of conventional power plants in the central and southern part) and the related topology
of the transmission network may result in specific problems with maintaining the required voltage levels and increased
demand for reactive power regulation. The planned implementation of projects for the construction of offshore wind farms
in the Baltic Sea may deepen the above challenges. The demand for reactive power regulation is local and due to a limited
number of potential suppliers that may use their market power, contracting a service by a TSO on a competitive basis
is difficult to implement. The generating units located in the National Power System have a free obligation to ensure the
capability of reactive power generation in the specified scope. Paid service is group regulation of voltage and reactive power
in the ARNE system, provided by centrally available units. The current catalog of regulatory services does not provide for
economic incentives to offer increased reactive power control in relation to the requirements. Bearing in mind the above
considerations, the paper presents the concept of rewarding for the readiness of generating units to provide a wider range
of reactive power regulation, based on the valuation of costs related to the maintenance and operation of the productive assets
involved in providing the service.
Keywords: voltage and reactive power control, system services, costs of providing services, required revenues.
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Streszczenie: Brak możliwości fizycznego magazynowania energii
elektrycznej i jej sezonowość zużycia powoduje, że rynki energii
elektrycznej znacznie różnią się od rynków finansowych.
Co najważniejsze nie ma żadnych analitycznych formuł dla
większości instrumentów pochodnych opartych na cenach energii
elektrycznej i wszystkie analizy muszą być oparte na metodach
numerycznych. Artykuł pokazuje, że poprzez odpowiednią
modyfikację niektórych metod rynku finansowego można je
zastosować na rynku energii elektrycznej. Klasycznym problem w
obszarze zarządzania ryzykiem jest optymalny wybór portfela.
Rozważany problem optymalizacji portfela zostanie sprowadzony
do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności. Procedury
numeryczne są wykorzystywane do aproksymacji ogólnych funkcji
użyteczności, w których problem maksymalizacji stochastycznej
funkcji użyteczności zostaje przekształcony w problem
programowania nieliniowego z wykorzystaniem symulacji Monte
Carlo.
Słowa kluczowe: optymalizacja, rynek spot, portfel, ryzyko
cenowe.

1. WPROWADZENIE
Rynek energii elektrycznej jest wysoko zmienny
w porównaniu do rynku praw majątkowych lub innych
towarów. Uczestnicy rynku są narażani na znaczne ryzyka
spowodowane zmiennymi warunkami rynkowymi. Artykuł
prezentuje podstawowy model stochastyczny, w którym
statyczny portfel instrumentów rynkowych jest symulowany
w czasie. Stochastycznymi procesami modelującymi
niepewność rynkową są np.: ceny energii elektrycznej na
rynku
spot,
marginalne
koszty
produkcji
lub
zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Ponadto założono, że niekompletny rynek spot energii
elektrycznej jest uzupełniany instrumentami pochodnymi
w taki sposób, że dla każdej przyszłej ceny spot istnieją
kontrakty futures [3,7]. Natomiast pominięto w celu
uproszczenia modelu stochastycznego inne wydatki
rynkowe, np.: koszty transakcji i podatki, co spowodowało,
że uzyskane wyniki
stanowią podstawę do dalszego
doskonalenia modelu.
2. CENY SPOT ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dokładne formułowanie rozkładu stochastycznego cen
spot wykracza poza zakres tego artykułu. Rozkład ten jest
przedmiotem prac Deng [4] i Pilipovic [6]. Ogólną dyskusję
o rozkładzie cen instrumentów giełdowych można znaleźć
na przykład w [8]. Inne podejście wykorzystano w modelu

rynkowym obliczania teoretycznej ceny równowagi
rynkowej [5]. Niemagazynowana fizycznie energia
elektryczna nie jest aktywem handlowym i nie podlega
związkowi arbitrażowemu pomiędzy oczekiwanymi
przyszłymi cenami spot, a odpowiadającymi im cenami
kontraktów futures. Jednakże można twierdzić, że jeśli cena
futures jest wyższa (niższa) niż odpowiadająca jej
oczekiwana cena spot wówczas uczestnik rynku sprzedaje
(kupuje) kontrakty futures, nadwyżka na sprzedaży (kupnie)
będzie niwelowała różnice między oczekiwaną ceną spot
i ceną futures [ 3]. W tym artykule założono, że oczekiwana
cena spot w czasie T – E(x(T)) jest równa bieżącej cenie
futures f(t,T) w chwili t dla tego samego okresu T. Następnie
założono, że rozkład cen wokół wartości oczekiwanej jest
logarytmiczno-normalny. W obliczeniach numerycznych
występuje konieczność użycia wartości średniej do opisu cen
spot w dyskretnych okresach czasu i wówczas założenie
logarytmiczno–normalne znajduje uzasadnienie.
Proces zmian cen wymaga nie tylko ich oszacowania
na podstawie danych historycznych ale obliczeń pośrednich
z dostępnych notowań opcji [7]. Przykład numeryczny
dotyczący odbiorcy końcowego energii elektrycznej
zamieszczony w tym artykule bazuje na historycznych
zmianach.
3. MODEL FINANSOWY CEN SPOT ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
Model finansowy wykorzystywany do modelowania
cen spot energii elektrycznej jest modelem przestrzeni
probabilistycznej Ω, ℱ,
czasu ciągłego w przedziale
czasowym 0, , gdzie: Ω- jest zbiorem możliwych
realizacji, ℱ- jest σ - algebrą w zbirze Ω,
- jest miarą
prawdopodobieństwa zdefiniowanego na ℱ. - wymiarowy
wektor rynkowych czynników stochastycznych
=
,
,…,
charakteryzuje następujący proces
ciągły
=
gdzie:

,

+

,
: 0, × Ω →
i
,
: 0,
lokalną zmiennością
.

,

;

(1)

jest lokalnym wzrostem
×Ω→
×
jest

Obie funkcje z założenia spełniają zależność pomiędzy
technicznym wzrostem i warunkami Lipschitza, co oznacza,

że funkcje te, uwzględniające wzrost i zmienność losowych gdzie: 8
, ∈ 9: składa się z cen instrumentów na
czynników są skończone i wystarczająco gładkie [8].
koniec okresu kontrolowanego i =? jest transpozycją =.
Wektor
składa się z
nieskorelowanych
procesów Wienera, które określają niepewności rynkowe. 5. OPTYMALIZACJA PORTFELA
Zmiana wartości zmiennej
w nieskończenie małym
Optymalizacja portfela zależy od preferowanego
przedziale czasu
jest równa √ , gdzie jest zmienną
losową Gaussa. Składniki
zawierają np.: ceny spot, ryzyka agenta optymalizującego portfel uczestnika rynku
koszty marginalne, proces zużycia energii elektrycznej. energii elektrycznej. Wykorzystanie funkcji użyteczności
Jednym z możliwych procesów spełniających warunek umożliwia modelowanie preferencji w zakresie ryzyka [7].
określony wzorem (1) jest model cen rynkowych dla rynku Funkcja użyteczności A jest ściśle rosnąca, wklęsła
spot energii elektrycznej. Założono, że notowania rynkowe, i podwójnie różniczkowalna. Szacowanie preferencji ryzyka
które umożliwiają wyznaczenie wartości oczekiwanej cen decydentów i funkcji użyteczności na poziomie ilościowym
spot !
i oszacowanie wariancji "#$
są znane jest trudnym wyzwaniem. Optymalny portfel wiąże się z
dla wszystkich czasów ∈ 0, . Model rynkowych cen przeszukiwaniem portfeli zaczynając od początkowego
[5]. Optymalizacja jest
zakłada, że zwrot z cen ma rozkład logarytmiczno– (startowego) portfela =
normalny. Wartość oczekiwana i wariancja określone na przeprowadzana w odniesieniu do zmian pozycji portfela
B ∈ 9: , przy czym:
podstawie prognozy przyjmują postać:
!&
=

"#$
gdzie:

' = 0 ( )* ,) ,
.
0 + ( +)* ,) ,( - ,) − 11,

(2)
(3)

0 jest bieżącą ceną spot, 2 0, jest stopą wzrostu,
3 0, jest zmiennością instrumentów bazowych od
bieżącego czasu do czasu .

C= =−= ,

Celem funkcji optymalizacji jest oczekiwana
użyteczność dana bogactwem portfela. Bogactwo portfela
zależy od zawartości portfela i instrumentów cenowych oraz
płatności. Problem optymalizacji sprowadza się do:
maxƟ !HA > I,
JC ≤ L,

Stopę wzrostu 2 0, jest łatwo wyznaczyć z równania (2).
Zastąpienie równania (2) równaniem (3) i dokonanie kilku
przekształceń algebraicznych daje następującą zależność:
3 0,

+

= 45 "#$

+

/!

+1 .

(4)

Istnieje zatem możliwość wyznaczenia w konkretnym
czasie zależnej stopy wzrostu 2
na podstawie krzywej
forward, ponieważ wzrost od czasu bieżącego do czasu
musi wynikać z lokalnego wzrostu w przedziale czasu 0, ,
to samo dotyczy lokalnej zmienności.
4. PORTFEL INSTRUMENTÓW
Na rynku jest 7 instrumentów pochodnych, których
ceny są podane przez wektor stanu cen 8
, ∈ 9: .
Zgodnie z lematem Itô proces stochastyczny 8
,
spełnia równanie różniczkowe:
,
gdzie:

8
+

,

,

=

,

(5)

, : 9 × 0, → 9: i
, :9 ×
0, → 9: × 9 są funkcjami ciągłymi, które
spełniają warunki wzrostu i Lipschiza, a
zawiera
takie same procesy Wienera jak czynniki procesu
opisanego równaniem (1).

Fizyczne i finansowe kontrakty na energię elektryczną i
inne finansowe instrumenty są łączone w portfel. Wektor
= ∈ 9: określa skład portfela, który jest utrzymywany
statycznie przez cały okres czasu. Ceny instrumentów dane
są w postaci wektora cen 8
, i rynkowych zmiennych
bazowych ujętych w
. Bogactwo portfela na koniec
okresu symulacji wyraża się zależnością:
> = =? 8

,

,

(6)

(8)
(9)

gdzie: macierz J i wektor L określają ograniczenia w
zakresie zmian.
Dopuszczalny obszar określony przez ograniczenia jest
zbiorem
wypukłym.
Podsumowując,
analityczne
rozwiązanie problemu optymalizacji danego wzorami (8)
i (9) jest nieosiągalne z powodu złożoności zarówno
procesów cenowych jak i instrumentów pochodnych, zatem
w tym przypadku jest wymagana numeryczna aproksymacja.
Aproksymacja odbywa się w dwóch etapach: pierwszy etap
to konwersja na problem programowania nieliniowego,
drugi etap to szacowanie niezbędne do rozwiązania
problemu optymalizacji z wykorzystaniem symulacji Monte
Carlo [2].
Przybliżenie Taylora A > wokół początkowego bogactwa
portfela startowego > = =? 8 wynosi odpowiednio:
A =? 8 ≈ A =? 8 + C ?
+

C?

NO .

N. =

NO
N=
Q

=? 8 +

=? 8 C + P C ,

(10)

gdzie: reszta P CQ spełnia warunek:
limƟ

P&CQ '
‖C‖U

= 0.

(11)

Reszta jest z założenia niewielka z niewielkimi zmianami
wokół pozycji wyjściowej i jest pomijana.
Po podstawieniu przybliżenia Taylora (wzór 10) do
problemu optymalizacji (wzór 8) otrzymuje się:
max! VA =? 8 + C?
Ɵ

+

62

(7)

C?

NO .

N. =

NO
N=

=? 8 CW,

=? 8 +

(12)
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Wielkość A =? 8 ma wartość stałą, nie ma wpływu na
optymalizację i jest pomijana. Można zdefiniować wektor
X ∈ 9 w następujący sposób:
NO

X = !V
oraz macierz Y ∈ 9

×

N=

=? 8 W,

(13)

=? 8 W.

(14)

jako

Y = !V

NO .

N. =

Założono, że macierz V jest odwracalna. Założenie te
jest słuszne prawie zawsze jeśli obrót zbywalnymi towarami
jest liniowo niezależny, tj. jeśli wypłaty za instrumenty są
niejednakowe lub prawie identyczne. Zgodnie z definicjami
(13) i (14) problem optymalizacji można przedstawić jako
maksymalizację następującego wyrażenia:
Z C = C? X + C? YC,

(15)

+

dla [ spełniających warunek (9). Funkcja celu jest wklęsła
z powodu wklęsłości funkcji użyteczności. Jeśli wartości
wektorów X i Y są znane, wówczas problem optymalizacji
może być rozwiązany przy wykorzystaniu tradycyjnych
metod. Do szacowania wartości wektorów X i Y
wykorzystuje się metodę Monte Carlo.
Jeśli nie ma żadnych ograniczeń niezbędne warunki dla
optymalnego
rozwiązania
dostarcza
rozwiązanie
następującego problemu:
C∗ = −Y] X.

(16)

Poprawnie postawiony problem wiąże się z łatwo
rozwiązywalnymi
różnorodnymi
metodami
z programowania nieliniowego [1].
Oszacowanie funkcji celu danej wzorem (15) przyjmuje
postać:
_ C,
^ + C? Y
Z C = C? X

(17)

+

_ są określone następująco:
^ i macierz Y
gdzie: wektor X
NO

NO
=?b 8c W ≈ ! V
N=
N=
NO .
NO .
∑`c V . =?b 8c W ≈ ! V .
`
N =
N =

^ = ∑`cd V
X

=?b 8 W,

(18)

ef =

=?b 8 W.

(19)

`

Pojedyncza seria symulacji g dostarcza pojedynczą realizację
cen instrumentów 8c . Funkcja użyteczności instrumentów
ih .
pochodnych określa pojedyncze realizacje X^h i e
i
Uaktualnione zasady rekurencyjne dla X^h i eh stosowane w
trakcie symulacji mają następującą postać:
l
X^h = X
j]k +

m
n
Yj = Y
j]k +

c
c

l
Xc − X
j]k ,
n
Yc − Y
j]k .

(20)
(21)

m są równe zerowemu
o i Y
Na początku symulacji X
wektorowi i zerowej macierzy . Wyniki Xc i Yc i-tej serii
symulacji są niezależne i mają identyczne rozkłady
zmiennych losowych oraz dwa pierwsze momenty Xc i Yc są
skończone. Symulacja wartości średnich X^h opisanych
ih równaniem (15), przybliża do wartości
równaniem (20) i e
oczekiwanych określonych zależnościami (18) i (19)
zgodnie z prawem dużych liczb, kiedy liczba serii symulacji
dąży do nieskończoności.

6. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY
Przykład dotyczy końcowego odbiorcy przemysłowego
energii elektrycznej, który charakteryzuje się stałym
obciążeniem wynoszącym 60 MW w okresie od początku
drugiego tygodnia do końca 52 tygodnia rozważanego roku.
Końcowy odbiorca w pierwszym tygodniu rozważanego
roku kupuje fizycznie energię elektryczną na rynku spot po
cenie spot. Problem optymalizacji końcowego odbiorcy
sprowadza się do podjęciu decyzji ile energii należy kupić na
rynku spot, a ile uprzednio zabezpieczyć przy użyciu
finansowych kontraktów futures. Odbiorca odnosi korzyści
z pozostania na niezabezpieczonym rynku kasowym
zakupów, jeśli realizacja ceny spot jest mniejsza niż bieżąca
cena futures, lecz jest narażony na straty jeśli realizacja ceny
spot jest wyższa niż cena futures. Wartości oczekiwane cen
spot są wykorzystywane do obliczania lokalnych
parametrów dryftu procesu cen spot zgodnie ze wzorem (2).
Zmienności lokalne są szacowane bezpośrednio z lat
historycznych poprzez obliczenie wariancji z pięciu próbek
wartości dla każdego tygodnia. Obliczenie wartości
umożliwia symulacja procesu cen spot wykorzystująca
metodologię Monte Carlo. Konkretne wyniki optymalizacji
są optymalne w aspekcie funkcji użyteczności i wyboru
parametrów ryzyka. Funkcja użyteczności w przykładach ma
postać:
A > = −( ]p

q]qr /qr

,

(22)

gdzie: λ jest wartością parametru, > - jest bogactwem
portfela, > - bogactwo portfela inicjującego.
Funkcja użyteczności jest wklęsła kiedy λ jest
nieujemna. Większy parametr ryzyka odzwierciedla większe
preferencje do awersji do ryzyka natomiast mniejszy
parametr ryzyka prezentuje bardziej neutralne podejście do
ryzyka. W przykładach parametr ryzyka λ=2.0 odpowiada
dość zachowawczej postawie wobec ryzyka.
Jako pierwszy będzie rozważany przypadek
całkowitego braku zabezpieczenia cen spot. Dane do
przykładu obliczeniowego zaczerpnięto z raportów giełdy
Nord Pool. Portfel końcowego odbiorcy składa się tylko
z zapotrzebowania na moc na stałym poziomie wynoszącym
60 MW pomiędzy 2 tygodniem i 52 rozważanego roku.
Oczekiwana wartość ceny spot w tym okresie czasu wynosi
około 14,8 EUR/MWh a całkowite zapotrzebowanie na
energię elektryczną wynosi 514 GWh. Zatem oczekiwana
analityczna wartość zapotrzebowania wynosi – 7,61 mln
EUR lecz nie ma możliwości bezpośredniego obliczania
wartości analitycznej miary ryzyka. Oczekiwany wynik
i ryzyko odbiorcy końcowego są szacowane na podstawie 10
000 serii symulacji Monte Carlo. Oczekiwana wartość
portfela wynosi 7,6 mln EUR, która jest zbieżna do wartości
analitycznej, zaś wartość ryzyka wynosi 1,7 mln EUR przy
poziomie ryzyka wynoszącym 5%. Co oznacza, że w 95%
przypadków nie przewiduje się większego obniżenia
wartości portfela poniżej jego wartości oczekiwanej,
wynoszącej 1,7 mln EUR.
Drugi przykład dotyczy zabezpieczenia cen spot.
Ze względu na ryzyko cenowe energii elektrycznej odbiorca
przyjmie początkową pozycję zabezpieczająca na 36 MW,
którą zabezpieczy kontraktami futures w całym okresie
czasu w celu zminimalizowania niepewności swojej pozycji.
Na podstawie 10 000 serii symulacji oszacowano
oczekiwany wynik i ryzyko dla portfela zawierającego
zarówno 60MW stałego obciążenia jak i 36 MW obciążenia
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wynikającego z kontraktów futures. Oczekiwana wartość
portfela po zabezpieczeniu wynosi 7,6 mln EUR a wartość
ryzyka dostaw wynosi 0,7 mln EUR. Wartość oczekiwana
portfela nie zmienia się, ponieważ ceny futures są równe
wartościom oczekiwanym prognozowanych cen spot.
Model optymalizacji prezentowany w tym artykule
wykorzystano do znalezienia optymalnego poziomu
zabezpieczenia dla końcowego odbiorcy podając: wybraną
pozycję początkową, funkcję użyteczności (22), dwie
wartości parametru ryzyka, tzn. λ=1.0 oraz λ=2.0, które
reprezentują dwie rożne postawy wobec ryzyka. Tabela 1
przedstawia wyniki optymalizacji portfela. Zmiany
zapotrzebowania na energię odbiorcy są ograniczone do
zera, lecz wyniki optymalizacji pokazują, że dalsze 7 MW
powinno być zabezpieczone kontraktami futures jeśli
postawa wobec ryzyka jest bardziej neutralna, tj. dla λ=1.0.
Natomiast jeśli preferencje ryzyka charakteryzują się
większą niechęcią wobec ryzyka, tj. λ=2.0, wówczas
powinno być zabezpieczone dodatkowo 20 MW. Pozycja
zabezpieczenia zmienia się, ponieważ arbitralnie wybrana
początkowa pozycja zabezpieczająca nie była zgodna w
sposób dorozumiany z postawą wobec ryzyka podaną przez
funkcję użyteczności i parametr ryzyka. Zmiany wartości
oczekiwanej i wartości ryzyka portfela są ponownie
symulowane na podstawie 10 000 serii. Niepewność portfela
jest redukowana przez redukcję niezabezpieczonych pozycji
poprzez wybór dwóch preferencji ryzyka. Wartość ryzyka na
poziomie 5% ryzyka dostaw dla większych zdolności
podejmowania ryzyka odpowiada 0,5 mln EUR, a dla
bardziej konserwatywnej postawy wynosi 0,1 mln EUR [1].
Tablica 1. Skład portfela, oczekiwane wyniki oraz wartość
narażona na ryzyko zmierzona dla portfela startowego
i optymalizowanych portfeli odbiorcy końcowego dla parametrów
ryzyka λ=1.0 i λ=2.0.
Wielkość
Obciążenie
[MW]
Pozycja
zabezpieczająca
[MW]
Wartość
oczekiwana
[mln EUR]
Wartość
narażona na
ryzyko
[mln EUR]

Przed
Optymalizacja
optymalizacją
dla λ=1.0
-60
-60

Optymalizacja
dla λ=2.0
-60

36

43

56

-7,6

-7,6

-7,6

7. WNIOSKI
Artykuł przedstawia zintegrowane podejście do
optymalnego zarządzania portfelem na rynku energii
elektrycznej. Jak zilustrowano przykładami model ten można
zastosować na rynku energii elektrycznej. Bezpośrednie
zastosowanie teorii finansów do rynku energii jest
niemożliwe. Energia elektryczna jest niewymienialnym
aktywem, które nie można magazynować. Natomiast
kontrakty futures dla każdego okresu czasu, mogą być
używane jako wymienne aktywa i wówczas rynek energii
elektrycznej staje się bardziej podobny do finansowego.
Jednakże analityczne formuły z rynku finansowego muszą
być ciągle stosowane ostrożnie. W tym artykule instrumenty
rynku energii są oceniane za pomocą metod numerycznych,
które przystosowano do właściwości rynku energii
elektrycznej.
Nie ma wystarczającego zbioru danych historycznych
do przeprowadzenia wiarygodnych oszacowań parametrów
modelu dla rynku spot w Polsce, jednak przyszłe badania
modeli procesów cenowych są niezbędne. Przykładowe
wyniki
obliczeniowe
otrzymane
w
podejściu
zaprezentowanym w artykule posiadają aspekt praktycznego
ich wykorzystania.
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OPTIMIZATION PRINCING PORTFOLIOS IN THE ELECTRICY SPOT MARKET
Futures contracts play an important role as a standard tool used to hedge price volatility in the electric spot market. The
Polish Power Exchange launched financial instrument market in 2015, but after the few transaction for futures were
concluded after the market was launched, there is currently no trading. The non-storability of physical electricity and the
seasonal effects make the electricity market different from financial markets. Most importantly, there are no analytical
formulas for the majority of electric derivatives process and all analysis must rely on numerical methods. This paper presents
a basic stochastic model for the electricity spot price. It is assumed that the incomplete electricity spot market is completed
with the derivatives market and that there are electricity futures for each future spot quote. A classical problem in the risk
management field is that of the optimal portfolio selection. The portfolio optimization framework of this paper is capable
of covering wide range of instruments, for example, end consumer tariff sales. The optimization model presented in this
paper is used to find an optimal hedge level for end user, given an optimal initial position, the utility function and two risk
parameters representing two different attitudes towards risk. The model gives one possible starting point for further analysis.
Keywords: optimization, spot market, port folio, risk price.
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Streszczenie: W artykule zaprezentowano wypracowane
doświadczenia oraz poglądy na temat wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (OZE) w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
(KSE). Poglądy te uwzględniają potrzebę współpracy różnych
źródeł i sposobów wytwarzania energii oraz wyróżniają potrzeby
organizacyjne, które przystosowują funkcjonowanie generacji
rozproszonej do aktualnych systemowych standardów. Efektami
wykonanej pracy są stworzone charakterystyki kosztów
wytwarzania energii w modelowym generatorze. W referacie
odwołano się do funkcji i sposobów funkcjonowania kogeneracji
i OZE w energetyce rozproszonej.
Słowa kluczowe: kogeneracja, energetyka rozproszona, regulacja
mocy.

1. WSTĘP
Używanie odnawialnych źródeł energii w systemie
elektroenergetycznym wywoła potrzebę wykorzystania
pośrednich technik wytwarzania energii, łączących zalety
źródeł odnawialnych i paliw kopalnych. Spodziewane
rezultaty zespołowej współpracy energetyki ze źródłami
generacji rozproszonej dają nadzieję korzystnego wpływu
wzajemnych zalet na funkcjonowanie KSE i gospodarki [1,
2]. Aktualnie techniczne problemy dotyczące rosnącej liczby
jednostek generacji rozproszonej i systematycznie
gromadzone doświadczenia uzasadniają opinię, że
wytwarzanie energii w instalacjach, które mogą konkurować
z krajowym systemem elektroenergetycznym ceną
i efektywnością, jest szczególnym problemem dotyczącym
wytwarzania energii w skali mikro energetycznej.
W związku z technicznymi problemami, które
wynikają z korzystania z OZE, konsekwentne instalowanie
w strukturach krajowych systemów elektroenergetycznych
odnawialnych rozproszonych źródeł energii jest pod
wieloma względami programem wielowymiarowym [3, 4].
Istotna, w aspektach dotyczących wytwarzania energii i
regulacji mocy, jest cena paliwa, obecnie głównie cena
węgla kamiennego i gazu ziemnego, którymi można zasilać
systemy elektroenergetyczne różnej konfiguracji. Istotne są
również koszty transportowania oraz magazynowania gazu.
Na forum międzynarodowym wyrażany jest obecnie
pogląd, że używanie paliw kopalnych do wytwarzania
energii ma negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
W konsekwencji tej opinii obserwujemy społeczne uznanie
dla źródeł odnawialnych, co sprzyja systematycznemu

zastępowaniu w energetyce paliw kopalnych odnawialnymi
źródłami energii.
2. ROLA KOGENERACJI W ENERGETYCE
ROZPROSZONEJ
Kogeneracja to skojarzenie wytwarzania ciepła
i energii elektrycznej. Główną zaletą kogeneracji jest wyższa
sprawność w przemianie energii zawartej w paliwie na sumę
energii elektrycznej i ciepła.
Jedną z zalet rozproszonych systemów energetycznych
jest możliwość transportu i akumulowania w sieci cieplnej
nadmiaru ciepła wytworzonego z agregatów pracujących w
kogeneracji. Sieci cieplne w elektroenergetycznej
infrastrukturze, oprócz funkcji przesyłowej, mogą pełnić
funkcję zasobnika lub bufora energii, który jednocześnie
może być ładowany i rozładowywany energią. Gdy
w systemie cieplnym w ciągu roku warunki pogodowe
powodują, że temperatura wody sieciowej nie spełnia normy
i jest za niska, kogeneracja rozproszona może w sieci
cieplnej pełnić funkcję regulującą, która podwyższa
temperaturę wody sieciowej.
W mikrosystemach, które używają agregatów
kogeneracyjnych i pracują w generacji rozproszonej,
warunki pracy sieci cieplnej wpływają na ilość energii
elektrycznej transportowanej z agregatów do sieci
elektroenergetycznej. Zarządzana infrastruktura generacji
rozproszonej, która w pompach ciepła wytwarza ciepło
z energii elektrycznej, może przekierowywać nadmiar
energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do sieci
cieplnej, gdy w sieci elektroenergetycznej zaistnieje
zjawisko wzrostu napięcia [5], którego pierwotnym źródłem
mogą być niekontrolowane źródła energii odnawialnej.
Kryterialne zarządzanie zasobami energii odnawialnej
z użyciem zasobników oraz zintegrowane użycie technik
skojarzonego wytwarzania energii stwarza podstawy do
efektywnego wykorzystania pierwotnych źródeł energii w
strukturach krajowych systemów elektroenergetycznych [6,
7,]. Proporcjonalnie rosnąca ilość energii wytwarzanej
w kogeneracji z udziałem odnawialnych źródeł sprawi, że
aktualnie pasywne infrastruktury energetyki rozproszonej
w nieodległej przyszłości zostaną uznane za infrastruktury
aktywne, biorące czynny udział w procesach dystrybucji,
produkcji energii i regulacji mocy w KSE.

3. METODA OBLICZEŃ
Obliczenia wykonano na podstawie modelowych
cząstkowych
charakterystyk
sprawności
(rys. 1),
sporządzonych dla silnika cieplnego, który wytwarza ciepło
i energię elektryczną, pracując w kogeneracji.

i dla równych odstępów między pięcioma różnymi cenami
paliwa.
Moc
całkowita
modelowego
generatora
wytwarzającego energię jest sumą mocy elektrycznej i mocy
cieplnej:
=

+

(1)

gdzie: Peg – moc elektryczna, Pcg – moc cieplna.
Sprawność całkowitą
następującego równania:
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gdzie: Ppg(Pcag) – moc doprowadzona do silnika wraz z
paliwem
Funkcje od CEca0(Pcag) do CEca4(Pcag) (rys. 3)
odwzorowują ceny energii całkowitej, wytwarzanej
w silniku cieplnym, dla różnych cen paliwa. Przywołane
funkcje w modelowych rachunkach uwzględniają sprawność
całkowitą silnika cieplnego.
=

∙ 2−

(3)

gdzie: cpa0 – cena paliwa równa 0,4 zł/m3.
Rys. 1. Modelowe sprawności cząstkowe silnika cieplnego

Modelowa funkcja mocy paliwa Ppg(Pcag) uwzględnia
wewnętrzne początkowe straty energii w silniku
i reprezentuje energię doprowadzoną do silnika wraz
z paliwem. W artykule funkcja Ppg(Pcag) na skutek
podzielenia energii zawartej w paliwie przez czas została
przekształcona do funkcji mocy paliwa. Argumentem funkcji
Ppg(Pcag) jest całkowita użyteczna moc wyjściowa, którą
w pracy osiąga modelowy silnik cieplny.

Referencyjna funkcja CEca5(Pcag) jest stała dla całego
zakresu regulacji mocy generatora i co do wartości
przyjmuje liczbę odpowiadającą cenie paliwa cpa0.
Referencyjne koszty wytworzenia energii całkowitej
w modelowym silniku reprezentuje poniższa funkcja.
Referencyjna funkcja uwzględnia tylko cenę i zużycie
paliwa.
=

∙

∙h

(4)

gdzie: h – oznacza 3600 sekund.
Koszty wytworzenia energii, które uwzględniają straty
energii w modelowym silniku, reprezentują funkcje
znajdujące się na (rys. 3). Model kosztów wytworzenia
energii całkowitej, który uwzględnia sprawność całkowitą,
reprezentują równania (5) i (6).
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4. WYNIKI BADAŃ

Rys. 2. Funkcja mocy doprowadzonej do modelowego silnika wraz
z paliwem

Rysunek 3, dla różnych cen paliwa, reprezentuje
rodzinę charakterystyk cen wytwarzanej w silniku energii
całkowitej. Najniższa cena paliwa na (rys. 3) jest
reprezentowana przez funkcję bliższą kartezjańskiemu
układowi współrzędnych.

Ceny paliwa w rachunkach ustalono w zakresie od
0,4 zł/m3 dla cpa0 do 2 zł/m³ dla cpa4. Charakterystyki (rys. 3)
zostały sporządzone dla wartości opałowej paliwa 34 MJ/m3
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Rys. 3. Wpływ ceny paliwa i mocy całkowitej na zakres regulacji mocy i cenę energii całkowitej, wytwarzanej
w modelowym silniku cieplnym

Różnica pomiędzy ceną sprzedaży energii do sieci
a ceną wytwarzanej energii całkowitej w silniku (rys. 3), jest
ekonomicznym zyskiem dla właściciela generatora.
Z (rys. 3) wynika, że dla stałej wartości ceny
wytwarzanej energii im niższa cena paliwa, tym silnik ma
większy zakres regulacji mocy przy cenie produkcji energii
niższej od ceny sprzedaży.
Z (rys. 3) wynika również, że silnik ma tym większy
zakres regulacji mocy, im większa jest cena sprzedaży
energii do sieci przy stałej cenie paliwa i stałych zyskach.
Obniżenie lub podwyższenie mocy całkowitej maszyny
i przekroczenie poziomu ceny sprzedaży energii do sieci dla
właściciela silnika skutkuje nieekonomicznym stanem pracy
generatora.
Wpływ pracy silnika z małą mocą na cenę wytwarzanej
energii jest szczególnie widoczny na rysunku 3. Funkcja
CEca0(Pcag) dla małych mocy jest bardziej nieliniowa niż
funkcja CEca4(Pcag). Całkowite koszty wytworzenia energii
bazujące na modelu silnika cieplnego zużywającego energię
zawartą w paliwie i modelu cen wytwarzania energii
ilustruje (rys. 4).
Dla mocy elektrycznej maszyny 90 kW oraz ceny
paliwa 2 zł/m3 koszty wynikające z zużycia paliwa
i uwzględnienia sprawności całkowitej generatora osiągają
wartość 22 zł a cena energii całkowitej wytwarzanej
w maszynie osiąga wartość 6,3·10-8 zł/J, ta wartość
w zaokrągleniu jest równoważna cenie 0,23 zł/kWh, za którą
suma energii elektrycznej i ciepła jest wytwarzana w
modelowym generatorze. Na rysunku 4 jednostką
całkowitych kosztów wytworzenia energii jest polski złoty.

Rys. 4. Koszt wytworzenia energii całkowitej, który wynika

z zużycia paliwa i sprawności modelowego silnika
Z (rys. 4) wynika, że funkcje całkowitych kosztów od
KEca0(Pcag) do KEca4(Pcag) mają minima. Wyjątek stanowi
funkcja KEca5(Pcag), która nie uwzględnia strat energii
wynikających ze sprawności generatora.
5. PODSUMOWANIE
Proporcje między ceną paliwa i ceną wytworzonej
energii oraz ceną sprzedaży (rys. 3), wpływają na
ekonomicznie opłacalny zakres regulacji mocy generatora.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że im większy zysk
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ekonomiczny osiąga właściciel generatora energii, tym
generator dysponuje w pracy mniejszym zakresem regulacji
mocy.
Dla właściciela generatora energii funkcje (rys. 3)
wynikają z ekonomicznej opłacalności uwzględnienia
w cenie wytwarzanej energii kosztów zakupu paliwa i strat
energii, uzależnionych od sprawności generatora.
W wykonanej analizie wykazano, że minima i maksima
techniczne pracy generatorów dotyczące mocy są zależne od
cen paliwa zasilającego generator oraz od zysków i ceny
sprzedaży wytwarzanej w generatorze energii.
Rozwiązaniem problemu regulacji mocy ograniczonej
cenami energii w mikrosystemach elektroenergetycznych
jest użycie zasobników energii ładowanych energią
pochodzącą z odnawialnych źródeł przy założeniu, że OZE
wytwarzają energię tańszą niż modelowy generator i mogą
wytwarzać energię dla odbiorów w tych stanach pracy,
w których praca generatora zużywającego paliwo jest
ekonomicznie nieopłacalna.
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THE ROLE OF DISTRIBUTED GENERATION SOURCES IN THE ECONOMIC ASPECT
OF THE FUEL POWERED GENERATOR
The article addresses the impact of energy prices on the economic range of power regulation in the fuel powered
generator. The effect of the sale prices of energy generated in the model on the economic work of the generator is included
in the results. The result of the work done in the article are families of price characteristics produced in the model. The article
resorts to the use of renewable energy sources as a complement to the generator consuming fossil fuel. The calculated
families of energy price characteristics take into account the overall efficiency of the model generator. The use of renewable
energy sources in the national power system is considered. The characteristics obtained in the article are based on a simplified
model of a thermal engine operating in combined heat and power generation. Energy costs and prices including energy losses
and energy costs without losses in the generator are compared. The publication also discusses the role of cogeneration
in distributed power generation and considers different possibilities of using cogeneration. In the summary, the article gives
a way of calculating the costs of energy production, with allowance for energy losses resulting from total efficiency in the
engine.
Keywords: cogeneration, distributed power generation, power regulation.
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Streszczenie: Ustawa o OZE wprowadziła mechanizmy mające na
celu wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej w tym
prosumentów. Zakłada ono m.in. możliwość wykorzystania sieci
dystrybucyjnej jako magazynu energii, który w ramach określonego
cyklu rozliczeniowego może służyć do oddawania i pobierania
energii elektrycznej. Ponad dwuletni okres obowiązywania
mechanizmu pozwolił na p rzeprowadzenie analiz i dokonanie
oceny poprawności jego funkcjonowania. Szczególnie istotne stają
się kwestie oceny poprawności doboru poziomu współczynnika
ilościowego, zwymiarowania korzyści z bilansowania handlowego
uzyskiwanych przez sprzedawców zobowiązanych, bilansowania
międzyfazowego, czy przewymiarowania instalacji prosumenckich.
Kalkulacje i wnioski przedstawione w referacie bazują na
scenariuszowej analizie rzeczywistych danych odbiorczych
i wytwórczych prosumenta z grupy taryfowej G11 produkującego
energię ze źródła fotowoltaicznego.
Słowa kluczowe: prosument, system wsparcia, współczynnik
ilościowy, PV.

1. OTOCZENIE REGULACYJNE
Rynek energii w Polsce podlega ciągłemu procesowi
zmian ukierunkowanych na wzrost bezpieczeństwa
energetycznego zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak
i lokalnym. Z tej perspektywy konieczna staje się budowa
i rozwój tanich, niezawodnych i zdywersyfikowanych
paliwowo
źródeł
wytwórczych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE).
Rozwój tego segmentu wymaga wsparcia procesów
innowacyjnych
przekładających
się
na
rozwój
technologiczny, a także stymulacji odpowiednich systemów
redukujących koszty inwestycji, czy też zwiększających
stopę jej zwrotu. Jednym z elementów wpisujących się w tą
politykę była implementacja ustawy z dnia 20 lutego 2015
roku o odnawialnych źródłach energii [1], która wniosła
wiele obietnic i zapewnień oraz scharakteryzowała
i określiła ramy działania i poruszania się po rynku OZE.
Wejście w życie ustawy w dniu 1 lipca 2016 roku
wprowadziło oficjalnie pojęcie prosumenta – określając jego
obowiązki i formalizując uprawnienia. Prosument to
podmiot, który jako odbiorca finalny dokonujący zakupu
energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej
wytwarza
jednocześnie
energię
elektryczną
w mikroinstalacji, wyłącznie z odnawialnych źródeł energii
w celu jej zużycia na potrzeby własne niezwiązane
z wykonywaną działalnością gospodarczą. Ustawa wraz

z zapisami stymulującymi sektor prosumencki wpisywała się
w sprawdzony i realizowany od lat kierunek wsparcia
funkcjonujący w innych krajach europejskich. Przykładem
wartym uwagi jest rynek niemiecki, zarówno pod względem
analogicznych do panujących w Polsce warunków
klimatycznych, jak i stopnia oraz skali rozwoju sektora OZE.
W roku 2018, w Niemczech, wszystkie źródła energii
odnawialnej pokryły 43% zużycia energii elektrycznej netto,
przy udziale źródeł fotowoltaicznych stanowiącym 8,7% [2].
Przy sprzyjających warunkach pogodowych energia z tych
źródeł może tymczasowo pokryć do 45% zapotrzebowania
na energię w dniach roboczych i do 60% w niedziele
i święta. Statystycznie, na koniec 2018 odnotowano
w systemie niemieckim obecność i funkcjonowanie
modułów fotowoltaicznych o mocy nominalnej 45,9 GW,
skupionej w ponad 1,6 miliona instalacji [2]. Warto także
podkreślić, że źródła o mocy do 100 kW stanowiły 97%
wszystkich źródeł fotowoltaicznych zainstalowanych
w systemie, a ich moc wynosiła 52% łącznej mocy
wszystkich źródeł PV.
W nieco odmiennym stadium znajduje się segment
OZE w Polsce. Zgodnie z dostępnymi, wstępnymi
informacjami podsumowującymi bilans mocy w roku 2018,
w systemie elektroenergetycznym funkcjonowały źródła
fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej na poziomie 300
MW, co daje około 3,4% udział w polskiej strukturze
wytwarzania OZE [3]. Konieczność dążenia do osiągnięcia
celu indykatywnego w zakresie udziału energii elektrycznej
ze źródeł OZE w bilansie wytwórczym, sprawia, że z tej
perspektywy zasadna staje się analiza wybranych elementów
systemu wsparcia prosumentów, z których szczególnie
istotnym wydaje się być poprawność doboru współczynnika
ilościowego.
2. WSPÓŁCZYNNIK ILOŚCIOWY
Jedna z głównych zasad działania mechanizmu
wsparcia funkcjonowania gospodarki prosumenckiej,
określonej ustawą zarówno w jej pierwotnym [1], jak
i znowelizowanym kształcie [4], dotyczy rozliczenia energii
elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci
elektroenergetycznej w stosunku do ilości energii
elektrycznej pobranej z tej sieci. W obowiązujących
regulacjach obowiązuje stosunek 1 do 0,7 dla instalacji od
10 kW do 50 kW oraz 1 do 0,8 dla instalacji do 10 kW mocy

zainstalowanej. Struktura podziału była przyczynkiem
dyskusji wywołanej już na etapie projektu przedstawionego
podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Spraw Energii
i Skarbu Państwa [5]. Zasugerowano wówczas, iż
przedstawiony podział może być efektem błędu
obliczeniowego, a realny, tożsamy z rzeczywistością,
stosunek powinien oscylować, wg wyliczeń Członków Rady
Programowej
Polskiego
Stowarzyszenia
Energetyki
Słonecznej, w granicach 1 do 0,85-0,88. Na etapie
ówczesnej dyskusji odmiennego zdania byli przedstawiciele
Towarzystwa Obrotu Energią sugerujący, że podział 1 do 0,7
nie pokryje kosztów związanych z dystrybucją energii
pobieranej przez prosumenta. Skrajnie odmienny był
również głos środowisk opozycyjnych wskazujący na
poprawność proporcji 1 do 1, lub 1 do 0,9.
W kontekście tak istotnych rozbieżności celowe
i zasadne staje się przeprowadzenie analiz bazujących na
rzeczywistym, dobowo-godzinowym profilu generacji
i poboru energii przez przykładowego prosumenta z grupy
taryfowej G11. Analizy powinny odpowiedzieć na pytanie
czy aktualnie obowiązujące poziomy współczynnika
ilościowego przekładają się na pokrycie kosztów
magazynowania energii prosumenckiej z udziałem sieci
dystrybucyjnej, które ponoszone są przez sprzedawców
zobowiązanych i spółki dystrybucyjne.
Parametry
analizowanej instalacji prosumenckiej przedstawiają się
następująco:
• moc zainstalowana 8,1kW (27x300W), ekspozycja
południowa z generacją na poziomie 9366 kWh/rok
(2018
r.)
i
profilem
uwzględniającym
samobilansowanie przedstawionym na rysunkach
1 i 2.

•

zapotrzebowanie na energię na poziomie 7790
kWh/rok (2018 r.), o profilu nieregularnym
wynikającym z czasowego wykorzystania energii
elektrycznej na cele grzewcze i klimatyzację,
którego kształt uwzględniający samobilansowanie
przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Uśredniony z danych rocznych, dobowy profil
zapotrzebowania na energię pobieraną z sieci dystrybucyjnej

•

przewymiarowanie instalacji gwarantujące 20%
nadwyżkę wygenerowanej energii względem
zapotrzebowania.

W ramach analiz wyliczono:
• wolumetryczny
poziom
samobilansowania,
rozumianego jako pokrycie zapotrzebowania na
energię w czasie rzeczywistym przez własną
generację, zilustrowany na rysunku 4.

Rys. 1. Uśredniony z danych rocznych, dobowy profil generacji PV
oddawanej do sieci dystrybucyjnej

Rys. 4. Generacja, zużycie i bilans energii w ujęciu narastającym
w skali roku

•
•
•

Rys. 2. Uśredniony z danych rocznych, dobowy profil
samobilansowania
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wolumetryczny poziom energii elektrycznej
oddanej do sieci dystrybucyjnej,
wolumetryczny poziom energii elektrycznej
pobranej z sieci dystrybucyjnej,
przychody i koszty uzyskiwane przez sprzedawcę
zobowiązanego z tytułu odpowiednio odsprzedaży
nadwyżek energii wprowadzonej do sieci
dystrybucyjnej oraz zakupu energii na potrzeby
dostawy prosumentowi, wyliczone w oparciu
o rzeczywiste ceny rozliczeń odchylenia rynku
bilansującego w 2018 r.,
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•

•

koszty dystrybucji energii ponoszone przez
przedsiębiorstwo sieciowe, w oparciu o stawki
taryfowe Tauron Dystrybucja SA obowiązujące
w 2018 r,
średnie poziomy cen odsprzedaży i zakupu energii
z udziałem rynku bilansującego,

Analizowana instalacja prosumencka cechowała się
przewymiarowaniem dzięki czemu uzyskany został
w ramach bilansu rocznego efekt samokompensacji
determinujący brak konieczności ponoszenia przez
prosumenta kosztów związanych z zakupem energii
elektrycznej i jej dostawy. Dodatkowo dokonano
przeskalowania
profilu
generacji
aby
uzyskać
odzwierciedlenie źródła PV o mocy 10kW, by móc
przeprowadzić analizę dla przewymiarowanej generacji
sięgającej poziomu 45%. Oba scenariusze wraz z wynikami
zostały przedstawione na rysunku 5.

Rys. 5. Bilans wymiany energii między prosumentem a siecią
dystrybucyjną dla dwóch mocy źródła PV: a) 8,1kW, b) 10kW

W scenariuszu przedstawionym na rysunku 5a) wart
podkreślenia jest fakt stosunkowo wysokiego wskaźnika
pokrycia zapotrzebowania w czasie rzeczywistym z własnej
generacji wynoszącego 2682 kWh i stanowiącego 29%
łącznego zapotrzebowania na energię. Pokrycie pozostałych
potrzeb wiąże się z koniecznością dokonania wymiany
energii z udziałem sieci. Generacja przez źródło wytwórcze
realizowana jest w godzinach 6:00-19:00, ze szczytem
przypadającym w przedziale 10:00 – 15:00. Nadwyżki
energii wprowadzane do sieci i wynoszące 6684 kWh/rok,
można wycenić przeliczając je w ujęciu dobowogodzinowym przez ceny rozliczeniowe rynku bilansującego.
Uzyskany w ten sposób przez sprzedawcę zobowiązanego
przychód wynosi dla tego konkretnego przypadku 1706 zł,
co daje jednostkową, średnią ważoną cenę sprzedaży energii
z nadwyżek wynoszącą 255,22 zł/MWh. Pobór energii
dokonywany przez prosumenta przypada głównie na
godziny pozaszczytowe, co przedstawione zostało na
rysunku 3. Ilość energii pobrana z sieci nie przekracza 80%
wolumenu wprowadzonego do sieci, przez co pobór ten
obarczony jest po stronie prosumenta jedynie składowymi
stałymi stawek dystrybucyjnych. Koszt sprzedawcy
zobowiązanego zabezpieczającego energię elektryczną
pobierają przez prosumenta wynosi 1233 zł i odzwierciedla
zakup 5108 kWh na rynku bilansującym po średniej cenie
241,40 zł/MWh. W ramach współczynnika ilościowego
wynoszącego 20% pokrywane są również koszty dystrybucji

wynoszące 998 zł. Łączny koszt magazynowania energii
z udziałem sieci dystrybucyjnej, ponoszony przez
sprzedawcę i spółkę dystrybucyjną wynosi 2231 zł. Wyniki
z przeprowadzonej analizy wskazują, że przychód
z odsprzedanej energii z nadwyżki produkcyjnej nie
pokrywa łącznego kosztu, a różnica obciążająca sprzedawcę
zobowiązanego i dystrybutora energii wynosi 525 zł.
Odmienna sytuacja występuje w przypadku znacznego
przewymiarowania mocy zainstalowanej źródła. Na potrzeby
symulacji założono, że moc zainstalowana źródła wyniesie
10 kW, a przepływy energii przedstawiono na rysunku 5b).
Nadwyżka wyprodukowanej energii wynosząca 3773 kWh,
pokrywa wolumen odpowiadający 20% współczynnikowi
ilościowemu i dodatkowo generuje 2197 kWh wprowadzane
do sieci bez możliwości późniejszego jej poboru. Łączny
poziom nadwyżki generacji względem energii pobranej
wynosi 48%. W tym scenariuszu wymiana za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej sięga 8768kWh energii
wprowadzonej i 4995 kWh energii pobranej. Wprowadzone
nadwyżki sprzedawane są przez sprzedawcę zobowiązanego
po średniej ważonej wolumenem cenie rynku bilansującego
wynoszącej 255,27 zł/MWh, dając przychód na poziomie
2238 zł. Zakup energii na potrzeby dostawy prosumentowi
realizowany jest po średniej cenie 240,92 zł/MWh, generując
koszt wynoszący 1203 zł. Obciążenie przedsiębiorstwa
sieciowego związane z zapewnieniem dostawy energii
prosumentowi w godzinach poboru energii z sieci wynosi
976 zł. Łączny koszt sprzedawcy i spółki dystrybucyjnej
sprowadza się do 2179 zł, co w konfrontacji z przychodem
generuje zysk na poziomie 59 zł.
Z przeprowadzonych analiz można wysnuć następujące
wnioski:
• przewymiarowanie instalacji prosumenckiej wpływa
korzystnie na bilans przychodowo-kosztowy widziany
przez
pryzmat
sprzedawcy
zobowiązanego.
Opłacalność magazynowania energii prosumenckiej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej jest w głównej
mierze
pochodną
profilu
odbiorczego,
skali
przewymiarowania źródła prosumenckiego oraz
poziomu cen rynkowych po których realizowane są
procesy sprzedaży i zakupu energii. Warto podkreślić,
że analiza wybranego przypadku z współczynnikiem
ilościowym wynoszącym 1 do 0,8, wskazuje na jego
niewystarczalność
przy
pokryciu
kosztów
magazynowania. Opłacalność ta istotnie rośnie dla
wskaźnika 1 do 0,7.
• przewymiarowanie nie poprawia w sposób istotny
poziomu
samobilansowania
zapotrzebowania
z generacją w czasie rzeczywistym.
3. BILANSOWANIE MIĘDZYFAZOWE
Kolejnym istotnym elementem wsparcia prosumenta
było ustawowe zagwarantowanie tzw. bilansowania
międzyfazowego. Przeważająca większość urządzeń
stanowiących wyposażenie gospodarstw domowych to
urządzenia jednofazowe. Powszechną praktyką jest
podłączanie ich do wewnętrznej sieci zasilającej bez
pomiaru równomierności obciążenia faz. Zastosowanie
inwertera trójfazowego w sieci o wyraźnej asymetrii
odbiorów może prowadzić do sytuacji, w której na jednej
z faz realizowane będzie oddawanie energii do sieci, a na
innej jej pobór. W tym samym czasie odbiorca zmuszony
będzie pobierać energię, tracąc 20% lub 30% wolumenu
z uwagi na obowiązujący mechanizm opustowy i poziomy

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 63/2019

71

będzie opierał się o fundamenty energetyki rozproszonej
w wymiarze obywatelskim skoncentrowanym w ramach
klastrów energii, spółdzielni energetycznych i źródeł
prosumenckich. W referacie przeprowadzona została
scenariuszowa analiza poprawności doboru współczynników
ilościowych w modelu wsparcia prosumenckiego
potwierdzająca, że poziom 20% opustu może nie
gwarantować pokrycia kosztów magazynowania energii
w sieci dystrybucyjnej. Należy podkreślić, że dążeniem
sprzedawcy zobowiązanego jest pokrycie kosztów
wynikłych z tego procesu. Na bilans popytowo-podażowy
i tym samym stopień pokrycia kosztów mechanizmu mają
wpływ przede wszystkich: (i) poziomy współczynników
ilościowych, (ii) stopień przewymiarowania instalacji
prosumenckiej, (iii) poziom cen rynkowych sprzedaży
i zakupu energii elektrycznej (np. w ramach rynku bieżącego
lub bilansującego) determinujący poziom różnicy między
poziomami cen sprzedaży i zakupu, (iv) bilansowanie
międzyfazowe.
Dzięki
tak
wielu
czynnikom,
charakteryzującym się zmiennością oraz wzajemnymi
powiązaniami,
istnieje
prawdopodobieństwo,
że
w globalnym rozrachunku dla całej populacji prosumentów
przyjęcie współczynników ilościowych na ustawowym
poziomie będzie wystarczające do pokrycia kosztów
magazynowania energii w sieci.

współczynnika
ilościowego.
Brak
bilansowania
międzyfazowego
prowadziłby
do
ograniczenia
samobilansowania w czasie rzeczywistym i do nadmiernej
wymiany energii z udziałem sieci dystrybucyjnej.
Ustawodawca przewidział powyższą okoliczność i na
poziomie ustawy wprowadził zapis mówiący o tym, że
sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej
wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na
podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego
dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych
pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora
w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez
prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym
sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz
dla trójfazowych mikroinstalacji [1].
W
praktyce
mechanizm
ten
za
sprawą
nieprzystosowanych układów pomiarowo rozliczeniowych
i niewłaściwej interpretacji ustawy przez Operatorów Sieci
Dystrybucyjnych, okazał się nietrywialny w implementacji.
Przytoczone zapisy poparte interpretacją Ministerstwa
Energii wskazują, że ilość wprowadzonej i pobranej przez
prosumenta energii powinna być rozliczona po
wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii
z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.
Pierwszym krokiem poprawnego rozliczenia powinna być
zatem agregacja danych pochodzących z każdej z faz.
Niestety z uwagi na brak tak szczegółowych danych nie jest
możliwe przeprowadzenie analizy wpływu tego zjawiska na
bilans przychodowo-kosztowy, a problem ten można jedynie
nakreślić w ogólnej formule.

2.

4. WNIOSKI KOŃCOWE

3.

Polska elektroenergetyka stoi u progu wielu istotnych
decyzji, implikujących przyszły kształt rynku oraz sektora
elektroenergetycznego, a także relacje między jego
uczestnikami. Perspektywa deficytów mocy, ograniczeń
importowych energii elektrycznej, starzejącego się
i awaryjnego parku wytwórczego powoduje, że rozwój
systemu elektroenergetycznego coraz częściej i chętniej

4.
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ASSESSMENT OF CHOSEN ELEMENTS OF PROSUMER’S SUPPORT MECHANISM
The RES Act introduced mechanisms to support the development of distributed generation including also prosumers.
It assumes i.a. the possibility of using structure of the electric power distribution network as an energy storage, which can be
used to generate and consume power within a framework of specific billing cycle. Over a two-years period of validity of the
mechanism allowed to carry out analyzes and assess the correctness of its functioning. The issues of assessing the correctness
of the selection of the quantitative coefficient, the dimensioning of benefits from the commercial balancing obtained by the
obliged sellers, the inter-phase balancing, and oversizing of prosumer installations become particularly important. The
calculations and conclusions presented in the paper are based on a scenario analysis of the actual consumption and production
data of the prosumer from the group G11 tariff producing energy from a photovoltaic source.
Keywords: prosumer, support mechanism, quantitative factor, PV.
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Streszczenie: Rynek energii elektrycznej zmierza się
z wyzwaniami wynikającymi z istotnych modyfikacji i przeobrażeń
implikowanych zarówno przez Regulatora jak i Uczestników
Rynku.
Zmiany
przypadają
na
obserwowany
okres
systematycznego wzrostu zapotrzebowania na energię, zmian cen
energii na rynku hurtowym jak i postępującej cyfryzacji elementów
sieci elektroenergetycznej. Wyzwania te stwarzają realną szansę na
skuteczne
wdrażanie
mechanizmów
strony
popytowej
umożliwiających stymulację zarządzania zużyciem energii
elektrycznej lub świadome kształtowanie jej poboru przez
odbiorców. Jednym z narzędzi umożliwiającym realizację tego celu
są taryfy dynamiczne. W celu zaproponowania taryfy dynamicznej
dopasowanej do realiów polskiego rynku energii za pomocą analizy
skupień dokonano badania definiującego potencjalne strefy
czasowe dla dotychczasowych użytkowników grupy taryfowej
G12.
Słowa kluczowe: taryfy dynamiczne, definicja stref czasowych,
taryfa TOU, analiza skupień.

1.

WSTĘP

Obserwowany trend zwiększania się zapotrzebowania
na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym KSE
wpływa na wzrost dysproporcji między charakterystycznymi
okresami szczytów oraz dolin zapotrzebowania. Wynika to
z zachodzącego postępu technologicznego, intensyfikacji
elektromobilności
czy
wzrostu
liczby
urządzeń
klimatyzacyjnych. Wyzwania te stwarzają realną szansę na
efektywne wdrażanie mechanizmów strony popytowej
umożliwiających skoordynowane i elastyczne zarządzanie
zużyciem energii elektrycznej lub czasem jej pobierania
przez odbiorców. Do jednego z takich mechanizmów należą
taryfy dynamiczne cechujące się zmiennymi stawkami opłat
za energię elektryczną. Zmienność stawek może być
realizowana ze względu na rzeczywiste lub sztucznie
wykreowane sygnały cenowe np. pochodzące z hurtowego
rynku energii. Dynamiczne systemy ustalania cen mają na
celu zmotywowanie konsumentów do zmiany poboru energii
lub zmniejszenia jej zużycia.
W celu zaprojektowania taryfy dynamicznej,
odpowiadającej realiom rynku energii w Polsce niezbędnym
jest wykonanie szeregu analiz w celu wypracowania jak
najlepszej strategii zarówno dla wytwórców, dystrybutorów,
sprzedawców oraz odbiorców końcowych. Pojawienie się
taryfy dynamicznej może umożliwić wybór większej liczby

zmiennych determinujących poziom stawek opłat. Obecny
mechanizm ustalania taryf koncentruje się głównie na
pokryciu kosztów wytwarzania i usług systemowych bez
uwzględnienia faktycznych poziomów cen na rynku
hurtowym. Poziomy opłat dla odbiorców zależą od
lokalizacji danego dystrybutora i wyboru sprzedawcy, a nie
od praw fizyki i realnych kosztów wynikających z potrzeby
zasilnia danego obszaru. Subsydiowanie oraz brak
informacji o poziomie zużycia energii nie powodują
zwiększania się świadomości energetycznej konsumentów
oraz nie generują sygnałów do racjonalizowania jej
wykorzystywania. Modyfikacja kształtowania stawek opłat,
która pozwoliłaby na odzwierciedlenie sytuacji rynkowej np.
aktualnej ceny energii na rynku hurtowym mogłaby stwarzać
zachętę dla odbiorców końcowych w celu wzrostu
efektywności użytkowania energii. Realne sygnały cenowe
mogłyby umożliwić przesuwanie poboru energii w celu
wyrównywania dysproporcji między okresami szczytów
oraz dolin zapotrzebowania KSE [2], [3]. W celu osiągnięcia
takiego stanu istotnym jest zaprojektowanie taryfy
dynamicznej, o zmiennych stawkach opłat, umożliwiającej
przemodelowanie obecnego podejścia. Jednym z istotnych
elementów kształtowania taryfy dynamicznej jest określenie
definicji stref czasowych na podstawie analizy profili
obciążenia odbiorców. W artykule na podstawie
przeprowadzonej analizy skupień rozważono definicję stref
czasowych ze względu na dane dotyczące standardowych
profili zużycia energii dla grupy taryfowej G12 [4], [5], [6],
[7], [8], kursu średniego ważonego z Rynku Dnia
Następnego RDN [9] oraz temperatury otoczenia [10].
2.

CHARAKTERYSTYKA TARYF

Globalny wybór taryf dla gospodarstw domowych
w Polsce ograniczony jest do taryf jednostrefowych (G11)
oraz dwustrefowych (G12 oraz jej odmiany np. G12w,
G12r). Tylko jeden Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSD oferuje dodatkowo taryfę G13, w której istnieje podział
na trzy okresy: szczytu przedpołudniowego, szczytu
popołudniowego
oraz
pozostałych
godzin
doby
definiowanych w zależności od pory roku (lata lub zimy).
W chwili obecnej taryfy dynamiczne nie znajdują się
w ofercie dużych graczy na rynku energii w Polsce.
Odwrotna tendencja zachodzi jednak w innych krajach, które

to korzystają z nich na szeroką skalę. Do krajów tych należą:
Wielka Brytania, USA, Australia czy Nowa Zelandia.
Istnieje wiele rodzajów i odmian taryf dynamicznych, do
których należą m.in. [11]:
• Taryfa wielostrefowa TOU (ang. Time of Use)
o różnych poziomach stawek w zależności od pory dnia,
przy założeniu wysokich stawek w godzinach szczytu
i
niskich
poza
szczytem obciążenia,
wraz
z odmianami TOD (ang. Time of Day) oraz
Superpeak TOU.
• Taryfa
z
cenami
krytycznymi
CPP
(ang. Critical Peak Pricing) – o cenach krytycznych
ustalanych w czasie rzeczywistego maksymalnego
szczytu obciążenia oraz o obniżonej stawce
w pozostałych godzinach doby.
• Taryfa ze zmiennymi cenami krytycznymi VPP
(ang. Variable Peak Pricing) – odmiana taryfy CPP
różniąca się rozdzielczością ustalania cen szczytowych
z dnia na dzień.
• Taryfa czasu rzeczywistego RTP (ang. Real Time
Pricing)
–
o
zmiennych
stawkach
opłat
modyfikowanych
w interwałach od godziny do kilku minut
odzwierciedlających faktyczne koszty procesów
związanych z energią elektryczną.
• Taryfa rabatowa w okresach szczytowych PRT
(ang. Peak Time Rabates) – taryfa będąca
przeciwieństwem do taryfy CPP, wprowadzająca rabaty
cenowe (do wykorzystania w późniejszym terminie)
w momencie ograniczenia zużycia energii w szczycie.
• Taryfa sezonowa – taryfa oferująca zróżnicowane
stawki opłat w zależności od pór roku z wyższą stawką
w okresach wysokiego zapotrzebowania.
• Taryfa blokowa – taryfa obciążająca użytkowników
opłatami o wysokości w zależności od poziomu zużycia
energii elektrycznej.
Wprowadzenie wybranego rodzaju taryf dynamicznych
na rynek polski będzie generował potrzebę dostosowania
systemów
rozliczeniowych,
oprogramowania
oraz
odpowiedniej kampanii edukacyjnej. Ze względu na
zróżnicowany charakter taryf ich implementacja powinna
wynikać z rozwoju rynku energii, nasycania sieci
opomiarowaniem typu smart czy realizacji analiz i badań
w tej tematyce. Wybór taryfy powinien być zależny od
stopnia tych modyfikacji, oceny poziomu ryzyka oraz
potencjalnej korzyści wynikającej ze zmiany. W zależności
od rodzaju taryfy zróżnicowanie dwóch ostatnich czynników
zilustrowano w na rysunku 1. Taryfą o potencjalnym
wdrożeniu w pierwszej kolejności w Polsce ze względu na
stosunkowo niski poziom ryzyka może być taryfa TOU, dla
której niezbędne jest oszacowanie godzin stref czasowych
obowiązywania różnych stawek opłat.

3.

ANALIZA SKUPIEŃ

Analiza skupień czyli grupowanie obiektowe
(ang. Cluster Analysis)
zalicza
się
do
metod
wielowymiarowej analizy statystycznej wykorzystywanej do
wyodrębniania jednorodnych grup obiektów. Jest to
nienadzorowana
metoda
uczenia
polegająca
na
organizowaniu danych w uzasadnione struktury. Jej
głównym zadaniem jest eksploracja danych polegająca na
dzieleniu zbioru na grupy w celu wykrycia w zbiorze danych
interpretowalnych skupień [12], [13].
Ze względu na specyfikę zarówno kształtu przebiegu
zapotrzebowania na energię elektryczną oraz podziału na
strefy czasowe obecnych grup taryfowych w Polsce oraz na
świecie do poniższej analizy skupień wybrano metodę kśrednich. Należy ona do niehierarchicznych metod
grupowania, w której jako założenie a priori przyjmuje się
liczbę skupień k. Założeniem podziału jest maksymalizacja
podobieństwa danych wewnątrz grupy przy minimalizacji
podobieństwa względem pozostałych grup. Działanie
algorytmu oparte jest na wyznaczaniu macierzy odległości
euklidesowych między badanymi obiektami.
Algorytm rozpoczyna tworzenie skupień od losowego
grupowania danych w oparciu o centra startowe. Kolejnym
krokiem jest iteracyjne wykonanie ponownego dopasowania
danych do skupień. W przeprowadzonych badaniach
analitycznych dobór skupień odbywał się przy założeniu
maksymalnie 10 iteracji. Zatrzymanie algorytmu zachodziło
w przypadku wykonania maksymalnej liczby iteracji lub
braku zmienności położenia środków klastrów z poprzedniej
iteracji z iteracją obecną [13].
Grupowanie na podstawie wyboru liczby skupień
tworzy k skupień jak najbardziej różniących się od siebie.
Początkowego wyboru k środków skupień oraz podziału
obiektu dokonuje się w sposób arbitralny. Ze względu na
specyfikę profilu zapotrzebowania na energię w analizie
ograniczono się do analizy k = 2, 3 ,4 skupień. Do oceny
otrzymanych wyników posłużono się wskaźnikiem DaviesaBouldina, którego minimalizacja wartości determinuje
poprawność modelu obliczeniowego [14]. Ze względu na
definicję indeksu jak najniższa jego wartość oznacza
najlepszy dobór liczby skupień w zależności od danych
wejściowych. Wskaźnik Daviesa-Bouldina określony jest za
pomocą zależności (1):
1
DB=
k

k

maxk≠i
i=1

Si +Sk
Mik

(1)

gdzie: k - liczba skupień, Mik - miara odległości pomiędzy
skupieniami, Si, Sk - miara rozrzutu wewnątrz
skupienia.
4.

BADANIA

Założeniem analizy był wybór danych wejściowych
obejmujących:
• uśrednione standardowe profile zużycia energii dla
grupy taryfowej G12 (TAURON, PGE, INNOGY,
ENERGA, ENEA) [4], [5], [6], [7], [8],
• kurs średni ważony z rynku RDN (TGE) [9],
• temperatura otoczenia (IMGW) [10].

Rys. 1. Mapowanie ryzyka i korzyści dla taryf dynamicznych [11]
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Zmienne wejściowe zostały przyjęte w sposób
ekspercki ze względu na brak potrzeby badania ich istotności
statystycznej. Założenie to wynika eksploracyjnej natury
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analizy skupień wykonywanej w momencie braku
posiadania hipotez a priori odnośnie danego zjawiska [12].
Kolejnymi założeniami przeprowadzonej analizy była
losowość oraz brak współliniowości danych [13]. Wybór dni
poddanych analizie został wykonany w sposób losowy. W
celu wykonania analizy wylosowano cztery szeregi czasowe,
po dwa dla dni roboczych między poniedziałkiem a piątkiem
oraz dwa dla sobót, niedziel lub świąt. Analiza wykonana
została dla dwóch charakterystycznych okresów roku - lata
oraz zimy. Brak współliniowości danych określony został na
podstawie
współczynnika
współliniowości
VIF
(ang. Variance Inflation Factor) ze wzoru (2) [12]:
VIFi =
gdzie:

R2i –

1
(2)

1-R2i

Rys. 2. Wizualizacja skupień dla profilu roboczego (lato)

współczynnik determinacji.

Wszystkie zmienne spełniły warunek konieczny o
braku współliniowości (wartości poniżej 10) co uzasadniło
ich pozostawienie w modelu obliczeniowym. Następnym
krokiem było przeprowadzenie analizy skupień metodą k średnich w środowisku obliczeniowym RapidMiner Studio.
Dla każdego z zestawu danych wejściowych (4 zestawy)
wykonano analizę skupień przy iteracyjnym wyborze k = 2,
3, 4 skupień. Elementem oceny było wyznaczenie wskaźnika
Daviesa-Bouldina,
którego
wartości
dla
każdego
z przypadków zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Zestawienie wskaźników Daviesa-Bouldina
Typ dnia
Roboczy
Świąteczny

Pora roku
lato
zima
lato
zima

k=2
0,730
0,906
0,669
0,626

k=3
0,603
0,776
0,524
0,557

k=4
0,605
0,743
0,707
0,552

Zgodnie z definicją optymalny dobór liczby skupień
został oszacowany na podstawie najmniejszego wskaźnika
Daviesa-Bouldina (wartości podkreślone i pogrubione
w tablicy 1.). Wizualizacje tych przypadków zostały
przedstawione na rysunkach 2 - 5. Wykresy bąbelkowe
przedstawiają podział godzin doby w zależności od
stworzonej liczby skupień. Średnica bąbelków wynika
z poziomu zużycia energii w danej godzinie.
Na podstawie przeprowadzanego badania zauważa się,
taką samą definicję stref czasowych dla profili letnich (dzień
roboczy oraz świąteczny). Znacząca różnica obserwowana
jest przy porównaniu profili zimowych. Zestawienie
otrzymanych wyników w zależności od typów dnia wskazuje
znaczną rozbieżność w definicji stref czasowych między
dniami roboczymi a świątecznymi, co wynika ze zmiennej
specyfiki poboru energii w tych szczególnych dniach.
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że
optymalnym podziałem przebiegu zapotrzebowania w celu
definicji stref czasowych dla taryfy wielostrefowej są 3
strefy czasowe w okresie letnim oraz 4 strefy czasowe w
zimę. Zestawienie przyporządkowanych godzin doby w
zależności od badanego scenariusza zostało zamieszczone w
tablicy 2. Pogrubione i podkreślone wartości godzin
świadczą o wystąpieniu dobowego szczytu zapotrzebowania
w trakcie ich trwania na podstawie historycznego
zapotrzebowania
KSE.
Okresy
te
cechują
się
występowaniem najwyższych cen na rynku hurtowym.

Rys. 3. Wizualizacja skupień dla profilu roboczego (zima)

Rys. 4. Wizualizacja skupień dla profilu świątecznego (lato)

Rys. 5. Wizualizacja skupień dla profilu świątecznego (zima)
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Tablica 2. Zestawienie przyporządkowanych godzin doby
1

2

lato

1-8

20-24

9-19

-

zima

1-7

8, 22-24

9-12

13-21

lato

1-8

20-24

-

zima

1-10

22-24

9-19
11-13,
16-21

Numer skupienia
Typ dnia
Roboczy

Świąteczny

Pora roku

3

4

stawki opłat mogą (a nawet powinny) różnić się między
strefami.
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DEFINITION OF TIME OF USE TARIFF TIME ZONES FOR G12 TARIFF GROUP USERS
The electricity market faces challenges resulting from significant modifications and transformations implied by both
Regulator and Market Participants. The changes fall on the observed period of increasing power demand, increase in energy
prices on the wholesale market as well as the progressive digitization of the power grid. These challenges create a real chance
for effective implementation of demand side mechanisms that enable stimulation of electricity consumption management or
modification of its consumption by users. Dynamic tariffs are one of the tools to achieve this goal. To propose a dynamic
tariff (e.g. multi-zone) shaped to the realities of the Polish energy market by means of cluster analysis, a study was made to
define potential time zones for the previous users of tariff group G12.
Keywords: dynamic tariffs, time zones definition, TOU tariff, cluster analysis.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę opłacalności
wykorzystania rezerwowych źródeł energii elektrycznej do
uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich
cen. Jako źródła energii wykorzystano rezerwowe generatory
prądotwórcze. Podstawą przeprowadzonych analiz były poziomy
cen energii elektrycznej za okres 2015-2018 na rynku energii, ich
wzajemne korelacje (Rynek Bilansujący i Towarowa Giełda
Energii), częstotliwość występowania wysokich cen, ich rozkład
tygodniowy oraz miesięczny. Powyższa analiza daje również
odpowiedź na pytanie czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie
funkcjonowania i wykorzystania źródeł rozproszonych na rynku
energii elektrycznej. Jest to podstawa do opracowania prognozy
zmian opłacalności agregowania źródeł rezerwowych w warunkach
zmieniających się (rosnących) cen energii.
Słowa kluczowe: źródła rezerwowe, Rynek
Towarowa Giełda Energii, prognoza opłacalności.

Bilansujący,

1. WSTĘP
1.1. Obecna sytuacja na rynku energii
Różnica pomiędzy szczytowym i minimalnym
godzinowym zapotrzebowaniem na moc w Krajowym
Systemie
Elektroenergetycznym
KSE
rośnie
[3].
Energetyka konwencjonalna w Polsce, oparta na technologii
spalania węgla, nie jest przystosowana do wytwarzania
energii wyłącznie w wybranych godzinach doby. Przy tym
rosnąca wielkość energii wytwarzanej przez niestabilne
i uzależnione od warunków atmosferycznych źródła
odnawialne, potęguje problem zawodowych elektrowni
w dostosowaniu swojego profilu wytwórczego do bieżącego
zapotrzebowania. W obliczu tych zmian energetyka
zawodowa wymaga wsparcia realizowanego innymi
formami generacji energii elektrycznej, tańszymi i bardziej
powszechnymi z uwagi na mniejsze koszty inwestycyjne.
Alternatywą dla kapitałochłonnej budowy nowych bloków
energetyki zawodowej jest wykorzystanie zasobów
wytwórczych rozproszonych na obszarze całego kraju.
Odbiorcy przemysłowi i drobni przedsiębiorcy posiadają
źródła, które obecnie w żadnym stopniu nie podlegają
centralnemu sterowaniu. Źródła te w obliczu problemów

KSE w godzinach szczytowych mogą stanowić istotny
element wytwórczy.
2. ŹRÓDŁA REZERWOWE
Agregaty prądotwórcze pełniące rolę rezerwowych
źródeł zasilania obiektów stanowią szczególną grupę źródeł
rozproszonych. Źródła rozproszone to pojęcie obejmujące
szeroką gamę źródeł wytwórczych, głównie o niewielkiej
mocy. Zasadniczą ich cechą jest naturalne rozproszenie.
Zamiennie stosuje się także termin generacji rozproszonej
lub wytwarzania rozproszonego. Generacja rozproszona
definiowana jest przez polskich ekspertów rynku energii
jako wytwarzanie energii w małych źródłach wytwórczych,
o mocy maksymalnej od 50 kW do 150 MW, przyłączonych
sieci wewnętrznych zakładów przemysłowych lub
bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej. Ważną cechą tych
źródeł jest brak centralnego planowania i dysponowania [4].
Agregaty prądotwórcze wykorzystywane jako źródła
rezerwowe stanowią tutaj alternatywę dla budowy nowych
elektrowni. Źródła te praktycznie w ogóle nie są
wykorzystywane jako zasoby KSE. Według oszacowania
dokonanego podczas przeglądu zespołów prądotwórczych
w Polsce w roku 2010 sumaryczna moc możliwa do
wytworzenia przez te źródła kształtuje się na poziomie
500 MW [1]. Bez zmiany podstawowego charakteru źródeł
(jako rezerwowe) możliwość ich wykorzystania szacowana
jest na 200÷400 godzin rocznie, co pozwoliłoby uzyskać
poziom produkcji około 40÷60 MW rocznie. Z przyczyn
technicznych podłączanie źródeł prądotwórczych do sieci
dystrybucyjnych w sposób umożliwiający pracę równoległą
dotyczy przede wszystkim nowych lub modernizowanych
instalacji.
3. ANALIZA EKONOMICZNA DZIAŁANIA
3.1. Analiza cen SPOT
Rynek SPOT to rynek, w którym papiery wartościowe,
towary i surowce lub waluty obce są sprzedawane „od ręki”
(w transakcjach kasowych) i dostarczane bezpośrednio

kupującemu. Terminem SPOT określa się również aktualną
cenę towarów i surowców, np. złota i srebra, a także
operacje handlowe dokonywane w trybie natychmiastowym,
a nie w odroczonym. Istotnym z punktu widzenia
wykorzystania źródeł rozproszonych jest opłacalność
produkcji. Koszty zmienne tego rodzaju źródeł szczególnie
w zakresie źródeł rezerwowych zasilanych olejem
napędowym lub gazem ziemnym są relatywnie wysokie.
W przypadku OZE koszt zmienny nie ma kluczowego
znaczenia, jednak też zdolność sterowania jest istotnym
parametrem. Przy w pełni konkurencyjnym rynku energii
elektrycznej (RDN – Rynek Dnia Następnego)
i uzupełniającym go rynku technicznym, istnieje wysoka
korelacja
wielkości
cen
energii
elektrycznej
kontraktowanych na dzień przed dostawą i powykonawczo
na rynku bilansującym. Konsumenci korzystają w tym
modelu z dóbr oferowanych przez licznych sprzedawców,
którzy nie stosują innych niż odkosztowe modele wyceny
produktów. Szczególnie istotna jest mnogość dostawców,
którzy oferują energię elektryczną w cenach rynkowych – co
za tym idzie, stos ofert na rynku jest bardzo rozbudowany
i żaden z wytwórców nie ma możliwości kształtowania ceny
rynkowej. Rozkłady cen energii elektrycznej na rynku
giełdowym i bilansującym (technicznym) nie są zbieżne [5].
Zostało to sprawdzone poprzez obliczenie miar korelacji
Pearsona dla lat 2015, 2016, 2017, 2018, których wartości
zostały przedstawione w tablicy 1.
Tablica 1. Miara korelacji Pearsona cen RDN i RB
rok

r(x,y)

2015

0,48

2016

0,76

2017

0,50

2018

0,75

Miara korelacji Pearsona jest miarą bardzo wrażliwą na
wartości odstające. Oznacza to, że w przypadku gdy na
jednym rynku występowały skrajnie wysokie ceny (np.
powykonawczo na Rynku Bilansującym), ale w tych samych
godzinach Rynek SPOT TGE nie odczytał właściwie
sygnałów miara korelacji zostanie określona jako „słaba”.
Sytuacja taka miała miejsce w latach 2015 i 2017. Nie mniej
jednak, w latach 2016 i 2018 wystąpiła korelacja na
poziomie 0,75-0,76, co należy interpretować jako wysoką
współzależność cen rynku bilansującego i rynku SPOT.
Równowaga cen rynku SPOT i RB potwierdza przede
wszystkim transparentność rynku energii – sygnały cenowe
są prawidłowo interpretowane przez uczestników rynku
i stanowią o jego konkurencyjności.
Warunki techniczne systemu (dostępne moce, przyjęte
pasma wytwórcze) nie są dostatecznie odzwierciedlone na
rynku giełdowym. Liczba niespójnego poziomu cen wzrosła
w roku 2017. Występowały sytuacje, gdy cena około
200 zł/MWh na RDN była wyceniana na RB na poziomie
500÷1000 zł/MWh. Ponadto, w roku 2018 zdecydowanie
wzrosły poziomy cen, powszechne na rynku były godziny
w których megawatogodzina kosztowała ponad 300 zł.
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Rys. 1. Porównanie maksymalnych cen RB i RDN w 2015 roku 100 h z maksymalnym uporządkowaniem RDN

Rys. 2. Porównanie maksymalnych cen RB i RDN w 2015 roku 100 h z maksymalnym uporządkowaniem RB

Rys. 3. Porównanie maksymalnych cen RB i RDN w 2016 roku 100 h z maksymalnym uporządkowaniem RDN

Rys. 4. Porównanie maksymalnych cen RB i RDN w 2016 roku 100 h z maksymalnym uporządkowaniem RB
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uporządkowane wg RB w roku 2015. Rys. 3 i 4
przedstawiają te same dane dla roku 2018, rys. 5 i 6 dla roku
2017, a rys. 7 i 8 dla 3 pierwszych kwartałów roku 2018.
Z przedstawionych wykresów wynika, że częściej
występującą jest sytuacja, w której ceny RB kształtują się na
poziomie przekraczającym ceny RDN.

Rys. 5. Porównanie maksymalnych cen RB i RDN w 2017 roku 100 h z maksymalnym uporządkowaniem RDN

3.2. Analiza czasu wykorzystania cen
Istotnym z punktu widzenia wykorzystania źródeł
rozproszonych jest określenie podaży w kontekście dobowogodzinowym. Przeznaczenie źródeł rozproszonych zgodnie
z ich
przeznaczeniem,
zakłada
krótkotrwałe
ich
wykorzystanie
przy
sprzyjających
warunkach
ekonomicznych. W teorii sprzyjające warunki ekonomiczne
powinny być odzwierciedleniem technicznych możliwości
Krajowego Systemu Energetycznego. Jednakże w przypadku
Polski, gdzie dodatkowo na zdolności techniczne ma wpływ
przepływ energii elektrycznej z połączonych systemów
krajów ościennych (np. Niemiec) często cena na rynku
bilansującym wynika z wykorzystania przez Operatora
najdroższych ofert wytwórczych, niezbędnych dla pokrycia
nieplanowanego eksportu energii elektrycznej.

Rys. 6. Porównanie maksymalnych cen RB i RDN w 2017 roku 100 h z maksymalnym uporządkowaniem RB
Rys. 9. Rozkład 200 maksymalnych cen RB i RDN w ujęciu
dobowym w roku 2015

Rys. 10. Rozkład 200 maksymalnych cen RB i RDN w ujęciu
dobowym w roku 2016

Rys. 7. Porównanie maksymalnych cen RB i RDN w 3 kwartałach
2018 roku - 100 h z maksymalnym uporządkowaniem RDN

Rys. 11. Rozkład 200 maksymalnych cen RB i RDN w ujęciu
dobowym w roku 2017

Rys. 12. Rozkład 200 maksymalnych cen RB i RDN w ujęciu
dobowym w trzech kwartałach roku 2018
Rys. 8. Porównanie maksymalnych cen RB i RDN w 3 kwartałach
2018 roku - 100 h z maksymalnym uporządkowaniem RB

Potwierdzeniem rozbieżności mechanizmów wyznaczania
cen (rynkowy – RDN i potencjału wytwórczego – RB) są
przedstawione na rys. 1, wyniki porównania 100 godzin
maksymalne występujących cen uporządkowanych malejąco
wg RDN i na rys. 2 odpowiadające porównanie

Założono,
że
warunki
ekonomiczne
są
odzwierciedleniem technicznych możliwości systemu
elektroenergetycznego. Na rys. 9, 10, 11 i 12
zaprezentowano rozkłady maksymalnych 200 godzinowych
cen na polskim rynku. Dają one obraz, w których godzinach
występują problemy z niedoborem energii w KSE.
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Z wykresów wynika, że wysokie ceny energii występują
najczęściej w godzinach 8-13 i 19-20. Jest to istotne
z punktu widzenia działania źródeł rezerwowych, które
często mogą wymagać obecności obsługi na miejscu. Okres
dnia roboczego w godzinach 8-13 to z czas, w którym
wytwarzanie energii w źródłach rezerwowych nie wymaga
dodatkowego nakładu kosztów operacyjnych. Analiza
potwierdza zatem zasadność wykorzystywania tych źródeł.
Praca agregatu prądotwórczego jako źródła wytwórczego ma
sens jako uzupełnienie produkcji energii elektrycznej
w zagregowanej grupie wytwórczej źródeł rozproszonych.
Uzyskana wówczas średnia ważona ceny energii
elektrycznej w takiej grupie, mimo wysokich kosztów
wytwarzania energii w tym źródle jest niższa niż cena
energii na rynku bilansującym RB.

powinno być prowadzone z wykorzystaniem instytucji
agregatora usług systemowych w zagregowanej grupie
wytwórczej (klaster energetyczny, wirtualna elektrownia,
mikrosieć). Rolą agregatora będzie przede wszystkim
wykorzystanie efektu skali drobnych źródeł i oferowanie
operatorowi
stabilnej
generacji
realizowanej
w przewidywalnej wielkości. Ponadto agregator zapewni
operacyjne wsparcie odbiorców biorących udział
w programie wykorzystywania generacji rozproszonej, ich
rozliczenie względem deklarowanej energii wprowadzanej
do sieci oraz zasad uczestnictwa w programie operatorskim.
Wykorzystanie generacji rozproszonej, a wtym źródeł
rezerwowych może znacząco poprawić bezpieczeństwo
energetyczne kraju, niskim kosztem inwestycyjnym i przy
zachowaniu norm emisyjnych i ekologicznych.

4. WNIOSKI KOŃCOWE
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ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF THE USE OF RESERVE SOURCES BASED
ON THE STUDY OF MARKET PRICES OF ELECTRICITY
The article presents an analysis of the profitability of using reserve electric energy sources to complement energy
production in periods of high prices. As energy sources, standby generators were used. The electricity price levels for the
period 2015-2018 on the energy market were the basis of the analyzes. A mutual correlations of prices (Balancing Market
and Polish Power Exchange), the frequency of high prices occurrence, their weekly and monthly distribution were also used.
The analysis gives an answer to the question whether is an economic justification for use of dispersed, reserve energy sources
on the electricity market. This is the basis for developing a forecast of the profitability of aggregation of reserve sources in
the conditions of changing energy prices.
Keywords: reserve electric energy sources, Balancing Market, Polish Power Exchange, forecast of profitability.

80

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 63/2019

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 63
XIX Konferencja Naukowa
AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE'19
Jastrzębia Góra, 12-14 czerwca 2019
doi: 10.32016/1.63.17

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ PRODUKCJI
POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ HARMONOGRAMÓW PRACY ELEKTROWNI WODNEJ
NA DOBĘ NASTĘPNĄ
Tomasz PAKULSKI
Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
tel.:58 349 8211
e-mail: t.pakulski@ien.gda.pl
Streszczenie: Opracowanie ma na celu przedstawienie możliwości
zwiększenia wartości rynkowej produkcji elektrowni wodnych
(EW) poprzez cenową optymalizację harmonogramów ich pracy na
dobę
następną.
W referacie
przedstawiono
koncepcję
prognozowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)
na
podstawie
określonych
w
Krajowym
Systemie
Elektroenergetycznym (KSE) warunków popytowo - podażowych.
Zaprezentowano wyniki testowania oraz walidacji modeli
prognostycznych, wykorzystujących metody sztucznej inteligencji,
pod kątem poprawności prognozowania oraz odwzorowania
dobowych profili cenowych. Wykazano, że poprzez zmianę
dobowego harmonogramowania pracy EW istnieje możliwość
zwiększenia wartości rynkowej produkcji EW w okresie
średniorocznym o ok. 5-7 % w stosunku do wariantu aktualnego.

Tablica 1. Wpływ zmiany harmonogramu pracy EW na
zwiększenie wartości rynkowej produkcji

Słowa kluczowe: prognozowanie cen energii, sztuczne sieci
neuronowe, elektrownia wodna, zwiększenie wartości rynkowej
produkcji.

1. WSTĘP
Dotychczasowym priorytetem dla pracy EW była
maksymalizacja ilości wytwarzanej energii, która wiązała się
z maksymalizacją uzyskiwanych przychodów. Historycznie
planowanie pracy zbiornikowych EW było w znacznej
mierze oderwane od warunków rynkowych i często
uwzględniało statycznie określone, rekomendowane
harmonogramy produkcji w zależności od wielkości
występującego dopływu naturalnego.
Zmiany w systemie wspierania energetyki odnawialnej
spowodowały, że EW o mocy zainstalowanej powyżej
5 MW utraciły wsparcie finansowe w postaci świadectw
pochodzenia energii oraz zniesiono obowiązek zakupu
energii z tych źródeł [1]. W konsekwencji spowodowało to
konieczność sprzedaży i rozliczania energii po cenach rynku
energii, które w obrębie doby zmieniają się zgodnie
z kosztami jej wytwarzania oraz bilansowania KSE.
W efekcie, w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży
energii, optymalizacji powinien podlegać nie wolumen ich
produkcji, ale jej wartość rynkowa. Maksymalizacja
produkcji zbiornikowych EW w godzinach o najwyższych
cenach energii pozwoli EW na wygenerowanie dodatkowych
środków finansowych na częściowe pokrycie utraconych
korzyści ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii.
W tablicy 1 przedstawiono przykład cenowej
optymalizacji harmonogramu pracy EW w wybranej dobie.

2. MODELE PROGNOSTYCZNE CEN ENERGII
2.1. Koncepcja realizacji prognoz
Oszacowanie ryzyka pozycji kontraktowej wymaga
zastosowania prognoz o wysokim stopniu dokładności dla
każdej godziny doby. W tym celu niezbędne jest
generowanie trafnych prognoz cen energii, które umożliwią
we właściwy sposób zaplanować pracę hydrozespołów
w dobie n+1. Hurtowe ceny energii elektrycznej na giełdzie
są kształtowane w oparciu o zasady gry rynkowej
i charakteryzują
się
dużą
zmiennością
w czasie,
a w szczególności w obrębie doby.
Zakłada się, że opracowany model prognostyczny
będzie wykorzystywany do planowania pracy generacyjnej
z dopływu naturalnego. Najistotniejsze znaczenie dla
maksymalizacji wartości rynkowej produkcji ma właściwe
typowanie godzin, w których spodziewane jest wystąpienie
najwyższych cen energii w obrębie doby tak, aby
w zależności od możliwości technicznych i ograniczeń
hydrologicznych w nich grafikować produkcję w dobie n+1.
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu dokładności
prognoz cen energii jest trudnym, wysoko złożonym
zadaniem. Wymaga nie tylko dysponowania odpowiednimi
metodami i narzędziami prognozowania, ale przede
wszystkim zgromadzenia dużej bazy danych, historycznych
niezbędnych do zbudowania modelu prognostycznego,

w otoczeniu zmieniających się warunków funkcjonowania
rynku. Złożoność procesów zachodzących na rynku energii
elektrycznej, rzutujących na poziom notowanych cen jest
dość znaczna i nie zawsze będzie możliwa do odwzorowania
za pomocą opracowanych modeli prognostycznych [2,3,4].
Głównym zadaniem modelu prognostycznego jest
predykcja cen energii na TGE w horyzoncie 24 godzin doby
następnej (n+1) w rozdzielczości godzinowej. Model
prognostyczny opracowano w oparciu o metody sztucznej
inteligencji
wykorzystujące
jednokierunkowe
sieci
neuronowe zawarte w pakiecie Neural Networks ToolBox
środowiska Matlab:
•
perceptron
jednowarstwowy
zbudowany
z wykorzystaniem nieliniowych neuronów (N),
•
perceptron wielowarstwowy dwuwarstwowy (BP-2L)
oraz trójwarstwowy (BP-3L),
•
perceptron
wielowarstwowy
z
kaskadowym
podawaniem zmiennych wejściowych (dwuwarstwowy
(BPC-2L)
oraz
trójwarstwowy
(BPC-3L)
w konfiguracji połączeń dodatkowo z pierwszą
warstwą ukrytą (BPC-3L1) oraz z obiema warstwami
ukrytymi (BPC-3L12),
Ogólną koncepcję działania modelu przedstawiono
na rys. 1.

2.3. Testowanie i walidacja modeli prognostycznych
Jako miarę błędu prognozowania wykorzystano średni
bezwzględny błąd MAE (ang. Mean Absolute Error),
opisany zależnością:
MAE =

1 n
∑
n i =1

x

R (i )

− x P(i )

(1)

gdzie: n – liczba pomiarów, xR(i) – kolejna wartość
empiryczna, xP(i) – kolejna wartość prognozowana.
W
celu
graficznego
porównania
wielkości
prognozowanych
z
empirycznymi
wykorzystano
współczynnik determinacji R2 opisany zależnością:

R

2

=
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n

2
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n

∑ ( x R(i) − x R(sr ))

2
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gdzie: n – liczba pomiarów, xR(i) – kolejna wartość
empiryczna, xP(i) – kolejna wartość prognozowana,
xR(sr) – średnia wartość empiryczna
Wyniki testowania i walidacji modeli przedstawiono
w tablicach 2 i 3 oraz na rys. 2-4.
Tablica 2. Porównanie błędu MAE prognozowania cen energii
przy użyciu różnych sieci neuronowych

Rys. 1. Idea prognozowania cenę energii na TGE na podstawie
historycznych danych opisujących pracę KSE oraz cen TGE

2.2. Dane wejściowe
Model prognostyczny wyznacza cenę energii
elektrycznej na podstawie określonych dla danej godziny
w systemie warunków popytowo-podażowych, będących
pochodną:
•
przewidywanego poziomu zapotrzebowania na moc
w KSE;
•
dostępnego
potencjału wytwórczego
jednostek
generacyjnych, uwzględniającego zakres planowanych
odstawień i remontów oraz specyfikę ich pracy;
•
pracy odnawialnych źródeł energii;
•
planowanej wymiany międzysystemowej;
•
cen praw do emisji CO2;
Do zbudowania i testowania modeli prognostycznych
wykorzystano historyczne dane systemowe opisujące pracę
KSE [5] oraz dane o hurtowych cenach energii [6] z okresu
01.01.2018 – 31.01.2019r.
Dla właściwego odzwierciedlenia charakterystycznych
cech poszczególnych elementów składowych zmiennej
prognozowanej dokonano podziału danych wejściowych na
część uczącą (U) służącą do trenowania sieci, testującą (T)
odpowiedzialną za sprawdzenie jakości nauczonej sieci oraz
walidacyjną (W) do oceny trafności prognoz (przypadek A).
W celu sprawdzenia zachowania sieci przy różnych danych
wejściowych czynności powtórzono dla alternatywnego
podziału danych wejściowych na poszczególne części
(przypadek B). Przedstawiony podział pozwolił na
przetestowanie jakości odwzorowania nauczonej sieci dla
różnych okresów czasu, w których mogą występować różne
poziomy cen energii na TGE. Dodatkowo umożliwił
odpowiedni podział danych, tak aby w każdym zbiorze
występowały reprezentatywne próbki danych.
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Model
sieci
N
BP-2L
BPC-2L
BP-3L
BPC-3L1
BPC-3L12

Błąd MAE, [PLN/MWh]
Przypadek A
Przypadek B
T
W
T+W
T
W
T+W
18,3 21,0
19,2 18,0 20,0
18,7
16,8 16,6
16,7 17,5 17,2
17,4
16,9 17,8
17,2 17,4 18,0
17,6
16,8 16,7
16,8 17,3 16,9
17,2
16,7 17,2
16,8 17,2 16,6
17,0
16,6 17,0
16,7 17,1 16,5
16,9

Tablica 3. Porównanie współczynników determinacji R2
prognozowania cen energii dla różnych sieci neuronowych
Model
sieci
N
BP-2L
BPC-2L
BP-3L
BPC-3L1
BPC-3L12

Współczynnik determinacji R2, [-]
Przypadek A
Przypadek B
T
W
T+W
T
W
T+W
0,86 0,85
0,86 0,79 0,82
0,79
0,87 0,87
0,87 0,80 0,84
0,81
0,87 0,87
0,87 0,80 0,83
0,80
0,87 0,86
0,87 0,80 0,84
0,81
0,87 0,86
0,87 0,80 0,84
0,81
0,87 0,86
0,87 0,80 0,85
0,81

Rys. 2. Porównanie prognoz cen energii z danymi empirycznymi
w okresie testowania i walidacji
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3.

Rys. 3. Porównanie prognozy cen energii z danymi empirycznymi
w wybranym ciągłym 14-dniowym okresie czasu

Rys. 4. Znormalizowany względem średniej ceny energii na TGE
w poszczególnych przedziałach błąd prognozy MAE na tle
rozkładu częstości występowania cen energii w okresie testowania
i walidacji

W celu sprawdzenia poprawności odwzorowania
prognozowanych
dobowych
profili,
ceny
energii
w poszczególnych dobach uszeregowano od najwyższych
(liczba 1) do najniższych (liczba 24), tworząc tzw. rankingi
cenowe.
W tablicy 4 przedstawiono statystykę rankingów
cenowych wykonanych według cen prognozowanych oraz
rzeczywiście występujących na TGE w poszczególnych
dobach n+1. Wartości liczbowe w macierzy oznaczają
prawdopodobieństwo
zgodności
typowania
godzin
występowania kolejnych cen w dobie n+1 (od najwyższej do
najniższej). W sytuacji idealnej, w której występowałaby
pełna zgodność prognozowanych profili cenowych
z rzeczywistymi, wartości na przekątnej macierzy miałyby
wartość równą 100 a pozostałe byłyby równe 0.
Tablica 4. Statystyka rankingów cenowych wykonanych według
cen prognozowanych oraz rzeczywiście występujących na TGE
w poszczególnych dobach n+1 w okresie testowania i walidacji

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI
RYNKOWEJ PRODUKCJI

Opracowany model prognostyczny cen energii
wykorzystano do oszacowania możliwego wzrostu wartości
rynkowej produkcji energii w wybranych EW na skutek
zmiany harmonogramu pracy w dobie n+1 w wariancie:
•
idealnym, tj. pełnej wiedzy na temat cen energii na
dobę n+1 w momencie ustalania harmonogramu;
•
realnym tj. harmonogram pracy EW wynika z cen
prognozowanych na dobę n+1.
W analizie wykorzystano dane o rzeczywistej produkcji
z wybranych elektrowni (EW-1 oraz EW-2) z dni, w których
testowano i walidowano moduł prognostyczny cen energii
[5]. W rozważaniach założono pracę z mocą optymalną
wynikającą z charakterystyki sprawności hydrozespołów.
Każdorazowo
zachowywano
dobową
wielkość
produkowanej energii, a pracę hydrozespołów przesuwano
na okresy, w których prognozowano występowanie
najwyższych cen w poszczególnych dobach. Dodatkowo
sprawdzono, czy przesunięcie produkcji na inne godziny
doby nie będzie wpływało na przekroczenie dopuszczalnych
poziomów zbiorników, wynikających z wielkości
występującego dopływu naturalnego [7,8].
Wyniki porównywano z modelem bazowym, w którym
założono grafikowanie produkcji w poszczególnych
godzinach doby według stałego harmonogramu w podziale
na sezon zimowy (październik - marzec) oraz letni (kwiecień
- wrzesień).
Wyniki analiz przedstawiono w tablicy 5 oraz na
rys. 5-6. Wartości dotyczące zwiększenia wartości rynkowej
produkcji odnoszą się do aktualnej pracy wybranych EW.

Rys. 5. Możliwości zwiększenia wartości rynkowej produkcji EW
poprzez zmianę harmonogramu pracy
Tablica 5. Możliwości zwiększenia wartości rynkowej produkcji
w wybranych elektrowniach wodnych (EW-1) oraz (EW-2).

Model
Idealny
N
BP-2L
BPC-2L
BP-3L
BPC-3L1
BPC-3L12
Bazowy
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Zwiększenie wartości produkcji, %
EW-1
EW-2
Przyp.A
Przyp.B
Przyp.A
Przyp.B
9,5
8,6
8,7
7,1
7,3
6,9
6,2
5,5
7,7
7,0
6,5
5,2
7,5
7,0
6,5
5,4
7,3
6,6
6,3
4,5
7,3
7,2
6,1
5,1
7,4
6,7
6,3
4,8
5,2
3,6
3,4
2,6
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niemożliwa, co będzie wiązało się ze zmniejszeniem
oczekiwanego przychodu. Poziom wzrostu wartości
rynkowej będzie zależny od wielkości dopływu naturalnego.
Największe możliwości będą istniały w okresach wysokiego
dopływu, gdy alokacja pracy EW będzie obejmować
większą liczbę godzin w dobie. Dalsza możliwość
zwiększenia wartości rynkowej produkcji będzie istniała
w przypadku wykorzystania potencjalnych zdolności
pompowych EW (jeśli takowe by istniały) i planowaniu
dodatkowych cykli generacji - pompowanie w godzinach,
w których oczekiwane byłoby duże rozchylenie cen energii
oraz spodziewany byłby niewielki dopływ naturalny.
Rys. 6. Rozkład dobowy energii w poszczególnych godzinach doby
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POSSIBILITIES TO INCREASE PRODUCTION MARKET VALUE THROUGH A DAY
AHEAD HYDRO POWER PLANT SCHEDULES OPTIMIZATION
The study aims at presenting the possibilities of hydropower plants (HPPs) market value production increase through
a day ahead pricing schedule optimization. The change of HPPs planning system in Poland results from the new provisions
introduced in national legislation, in particular from the validity of the renewable energy sources act. The approach presented
in this paper is based on the change of current HPPs schedules by using energy price forecasts. The paper presents the
concept of energy price forecasting at the Polish Power Exchange (PPE) based on the demand and supply conditions defined
in the National Power System. The results of testing and validation forecast models using artificial intelligence methods were
presented. The research was carried out to check correctness of forecasting systems and the mapping of daily price profiles in
various conditions. It has been shown that it is possible to increase the HPPs production market value by changing the daily
HPPs operation schedule by about 5-7% compared to the present case. The risk factors that may contribute to the reduction of
the expected income were indicated. Potential areas for further growth in the production market value were presented.
Keywords: energy prices forecasting, artificial neural network, hydropower plant, market value production increase.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę efektywności
energetycznej i ekonomicznej perspektywicznych dla polskiej
elektroenergetyki technologii wytwórczych. Analiza została
wykonana dla 21 technologii. Jako wielkości charakteryzujące ich
efektywność energetyczną zostały wyznaczone sprawność
wytwarzania energii elektrycznej, dla elektrowni systemowych,
a sprawność wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu,
sprawność wytwarzania ciepła w skojarzeniu oraz oszczędność
energii pierwotnej, dla elektrociepłowni dużej, średniej i małej
mocy. Dla technologii wykorzystujących paliwa kopalne została
wyznaczona również jednostkowa emisja CO2. Jako kryterium
oceny efektywności ekonomicznej, dla wszystkich analizowanych
technologii wytwórczych, zostały wyznaczone jednostkowe,
zdyskontowane na 2019 rok, koszty wytwarzania energii
elektrycznej.
Słowa kluczowe: wytwórcze technologie energetyczne,
efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna.

1.WPROWADZENIE
Ministerstwo Energii 23 listopada 2018 roku
opublikowało dokument Polityka energetyczna Polski do
2040 roku. Aby móc odnieść się do zawartych w tym
dokumencie kierunków rozwoju polskiej energetyki do 2040
roku, a szczególnie do prognoz struktury mocy i struktury
produkcji energii elektrycznej, zawartych w załączniku 1,
jest niezbędna, między innymi, znajomość prognoz
jednostkowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej
[zł/MWh], z uwzględnieniem zawartych w nich kosztów
uprawnień
do
emisji
CO2
[zł/MgCO2],
dla
perspektywicznych
dla
polskiej
elektroenergetyki
technologii wytwórczych. Znajomość jednostkowych
kosztów wytwarzania energii elektrycznej jest również
konieczna do oceny, przeprowadzanych aukcji na sprzedaż
energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródeł
energii (OZE). Powyższe aktualne, praktyczne problemy
polskiej elektroenergetyki były powodem podjęcia
i wykonania, przez autora, badań w zakresie efektywności
ekonomicznej
perspektywicznych
dla
polskiej
elektroenergetyki technologii wytwórczych. Głównym celem
wykonanych badań były jednostkowe, zdyskontowane na
2019 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej. Aby móc
ten cel osiągnąć było niezbędne wykonanie również badań
efektywności energetycznej, perspektywicznych technologii
wytwórczych, oraz jednostkowej emisji CO2 [kgCO2/kWh],
dla technologii wykorzystujących paliwa kopalne.

2.PERSPEKTYWICZNE TECHNOLOGIE
WYTWÓRCZE DLA POLSKIEJ
ELEKTROENERGETYKI
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz obecną w nim
strukturę źródeł wytwórczych [2,3] założono, że dalszy ich
rozwój powinien odbywać się w następujących trzech
grupach:
• elektrowni systemowych,
• elektrociepłowni dużej i średniej mocy, pracujących
w miejskich oraz
przemysłowych systemach
ciepłowniczych,
• elektrowni i elektrociepłowni małej mocy (źródeł
rozproszonych).
Do analizy wybrano 21 technologii wytwarzania
energii elektrycznej, przypisanych do wyżej wymienionych
trzech grup źródeł wytwórczych. W grupie elektrowni
systemowych
(jednostek
wytwórczych
centralnie
dysponowanych, JWCD) analizie poddano cztery
technologie, wykorzystujące jako paliwo: węgiel kamienny
i brunatny, gaz ziemny oraz paliwo jądrowe. Dla elektrowni
opalanych węglem kamiennym i brunatnym przyjęto
technologię stosowaną w blokach parowych na parametry
nadkrytyczne (ultranadkrytyczne), która obecnie jest jedyną
w pełni komercyjnie dojrzałą technologią wytwarzania
energii elektrycznej z węgla, charakteryzującą się wysoką
efektywnością energetyczną i ekonomiczną. Dla elektrowni
opalanych gazem ziemnych wybrano technologię stosowaną
w blokach gazowo-parowych, z 3-ciśnieniowym kotłem
odzysknicowym i międzystopniowym przegrzewaniem pary,
z turbiną gazową czwartej generacji. Da elektrowni
opalanych paliwem jądrowym wybrano technologię,
stosowaną w blokach jądrowych z ciśnieniowymi reaktorami
wodnymi generacji trzeciej plus.
W grupie elektrociepłowni dużej, średniej i małej mocy
do analizy wybrano 12 technologii kogeneracyjnych, które
mogą być stosowane w ciepłowniczych blokach o mocy
cieplnej w skojarzeniu od kilkudziesięciu kW do kilkuset
MW, gdyż pracują one równocześnie w KSE, jako źródła
energii elektrycznej, i w systemach ciepłowniczych o różnej
mocy, jako źródła ciepła. W grupie wybranych do analizy
12-stu technologii kogeneracyjnych jest: pięć technologii
wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny, pięć technologii
wykorzystujących jako paliwo biomasę lub biogaz i dwie
technologie węglowe.

Jako jednostki wytwórcze tylko energii elektrycznej,
wykorzystujące OZE, analizie poddano:
• lądową farmę wiatrową z jednostkami wytwórczymi
o mocy jednostkowej ok. 5 MW,
• morską farmę wiatrową z jednostkami wytwórczymi
o mocy jednostkowej ok. 8 MW,
• elektrownię wodną o mocy ok. 500 kW,
• elektrownię fotowoltaiczną o mocy ok. 8 kW.
• elektrownię fotowoltaiczną o mocy ok. 1 MW.
3.EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA
TECHNO-LOGII WYTWÓRCZYCH

kondensacyjnych i kogeneracyjnych bloków opalanych
paliwami kopalnymi wyznaczono również jednostkowe
emisje CO2 (kgCO2/kWh). Dla elektrowni wiatrowych,
wodnych i fotowoltaicznych nie wyznaczano efektywności
energetycznej, gdyż ich koszty paliwowe są zerowe. Wyniki
obliczeń przedstawiono tablicach 1- 3.
Tablica 1. Wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną
elektrowni systemowych

Technologia

L.p.

Dla wybranych
do analizy perspektywicznych
technologii wytwórczych w KSE wyznaczono wielkości
charakteryzujące ich efektywność energetyczną. Dla grupy
technologii stosowanych w elektrowniach systemowych,
jako
wielkość
charakteryzującą
ich
efektywność
energetyczną, wyznaczono sprawność wytwarzania energii
elektrycznej, a dla grupy technologii kogeneracyjnych, jako
wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną,
wyznaczono: sprawność wytwarzania energii elektrycznej
w skojarzeniu, sprawność wytwarzania ciepła w skojarzeniu
oraz oszczędność energii pierwotnej [1,4,5]. Dla

1

2
3
4

Blok parowy na parametry
nadkrytyczne opalany
węglem brunatnym
Blok parowy na parametry
nadkrytyczne opalany
węglem kamiennym
Blok gazowo-parowy
opalany gazem ziemnym
Blok jądrowy z reaktorem
PWR III generacji

Sprawność Jednostkowa
brutto
emisja CO2
[%]
[kg
CO2/kWh]
47

0,868

48

0,685

61

0,324

37

Tablica 2. Wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną elektrociepłowni dużej i średniej mocy
Lp.
Technologia
1

2

3

4

5
6

Ciepłowniczy blok parowy na
parametry nadkrytyczne opalany
węglem kamiennym
Ciepłowniczy blok gazowo-parowy z
3-ciśnieniowym kotłem
odzysknicowym i międzystopniowym
przegrzewaniem pary opalany gazem
ziemnym
Ciepłowniczy blok gazowo-parowy z
2-ciśnieniowym kotłem
odzysknicowym opalany gazem
ziemnym
Ciepłowniczy blok gazowo-parowy 1ciśnieniowym kotłem
odzysknicowym
Ciepłowniczy blok parowy średniej
mocy opalany węglem
Ciepłowniczy blok parowy średniej
mocy opalany biomasą

Sprawność
wytwarzania
energii
elektrycznej [%]

Sprawność
wytwarzania
ciepła
[%]

Oszczędność
energii pierwotnej
[%]

Jednostkowa emisja
CO2
[kg CO2/ kWh]

38,62

40,8

21,15

0,540

55,61

25,98

16,69

0,274

48,56

32,52

12,41

0,288

43,80

36,25

10,78

0,294

30,52

42,36

10,49

0,613

29,28

41,50

27,00

4.EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
ANALIZOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWÓRCZYCH
Inwestycyjne perspektywy realizacyjne wybranych do
analizy technologii wytwórczych, omówionych rozdziale 2,
zależą przede wszystkim od ich zalet ekonomicznych. Jako
kryterium efektywności ekonomicznej poszczególnych
technologii
wytwórczych
wybrano
jednostkowe,
zdyskontowane na 2019 rok, koszty wytwarzania energii
elektrycznej [4]. Pozwalają one porównywać efektywność
ekonomiczną różnych technologii wytwarzania energii
elektrycznej, stosowanych zarówno w elektrowniach jak
i elektrociepłowniach.
W
jednostkowych
kosztach
wytwarzania energii elektrycznej w sposób bezpośredni są
uwzględnione
również
takie
ważne
właściwości
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poszczególnych technologii jak efektywność energetyczna
oraz wpływ na środowisko (koszty uprawnień do emisji
CO2).
Obliczenia jednostkowych, zdyskontowanych na 2019
rok,
kosztów
wytwarzania
energii
elektrycznej
w elektrowniach
i
elektrociepłowniach
wykonano
przyjmując jako dane wejściowe wielkości charakteryzujące
efektywność energetyczną oraz jednostkowe emisje CO2,
poszczególnych technologii wytwórczych, wyznaczone w
rozdziale 3 (tablice 1-3), oraz:
• czas budowy elektrowni jądrowych 6 lat, elektrowni
i elektrociepłowni parowych opalanych węglem
i biomasą 4 lata, elektrowni i elektrociepłowni gazowoparowych opalanych gazem ziemnym 2 lata, a źródeł
rozproszonych 1 rok,
• cenę sprzedaży ciepła 36,44 zł/GJ,
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Tablica 3. Wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną
elektrociepłowni małej mocy
L.p.

Technologia

1

2

3
4
5

6

Ciepłowniczy blok
gazowy z silnikiem
gazowym opalany gazem
ziemnym
Ciepłowniczy blok
gazowy z turbiną gazową
pracującą w obiegu
prostym opalany gazem
ziemnym
Ciepłowniczy blok ORC
opalany biomasą
Ciepłowniczy blok
parowy opalany biomasą
Ciepłowniczy blok
gazowy zintegrowany ze
biologiczną konwersją
energii biomasy
Ciepłowniczy blok
gazowy zintegrowany ze
zgazowaniem biomasy

Sprawn
ość
Sprawn
Oszczę
wytwar
ość
dność
zania wytwar
energii
energii
zania
pierwot
elektryc ciepła
nej [%]
znej
[%]
[%]
42,50

40,50

14,02

32,01

53,80

10.92

14,14

68,36

18,26

18,45

64,00

23.27

26,00

31,00

12,92

30,59

52,53

34,97

•

stopę dyskontową: dla elektrowni jądrowych oraz
elektrowni i elektrociepłowni parowych opalanych
węglem 8%, elektrowni i elektrociepłowni opalanych
gazem ziemnym 7,5%, a źródeł rozproszonych 7%.
W jednostkowych kosztach wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach i elektrociepłowniach uwzględniano: koszty
kapitałowe, koszty paliwa, koszty remontów, koszty obsługi
oraz koszty środowiskowe (koszty uprawnień do emisji
CO2). Koszty uprawnień do emisji CO2, średnio dla całego
okresu eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni, przyjęto
w wysokości 126 zł/MgCO2 (30 Euro/MgCO2). Wyniki
obliczeń przedstawiono na rysunku 1.
5.WNIOSKI KOŃCOWE
Obliczone wartości prognozowanych jednostkowych,
zdyskontowanych na 2019 rok, kosztów wytwarzania energii
elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do
emisji CO2, dla różnych rodzajów elektrowni systemowych
są na tym samym poziomie 350-360 zł/MWh, a mianowicie
dla: bloków parowych na parametry nadkrytyczne opalanych
węglem brunatnym 356 zł/MWh, bloków parowych na
parametry nadkrytyczne opalanych węglem kamiennym
352 zł/MWh, bloków gazowo-parowych opalanych gazem
ziemnym 357 zł/MWh, a bloków jądrowych 351 zł/MWh.
Istotne różnice występują natomiast w wartościach
składowej paliwowej tych kosztów, a mianowicie wynoszą
one odpowiednio: 67,3, 96,1, 185,6 i 53,5 zł/MWh, czyli
najniższe są dla bloków jądrowych, a najwyższe dla bloków
gazowo-parowych opalanych gazem ziemnym.
W grupie bloków kogeneracyjnych dużej i średniej
mocy najwięcej zalet ekonomicznych i ekologicznych
posiadają bloki gazowo-parowe opalane gazem ziemnym
[6], dla których jednostkowe, zdyskontowane na 2019 rok,
koszty wytwarzania energii elektrycznej, z kosztami
uprawnień do emisji CO2 są w zakresie 271-301 zł/MWh.

Ich zaletą są poza tym niskie jednostkowe nakłady
inwestycyjne, a wadą wysoka wartość jednostkowych
kosztów paliwowych w granicach 155,2-177,8 zł/MWh.
Pozostałe technologie kogeneracyjne średniej mocy,
wykorzystujące jako paliwo węgiel i biomasę mają wysokie
koszty wytwarzania energii elektrycznej w granicach 368401 zł/MWh. Tylko kogeneracyjny blok parowy na
parametry nadkrytyczne charakteryzuje się niskimi kosztami
wytwarzania (266 zł/MWh), jednak dla bardzo dużej mocy
cieplnej w skojarzeniu powyżej 500 MW.
Wśród technologii możliwych do zastosowania
w skojarzonych źródłach małej mocy (kogeneracyjnych
źródłach rozproszonych) najniższymi kosztami wytwarzania
energii elektrycznej, zdyskontowanymi na 2019 rok,
charakteryzują się kogeneracyjne źródła małej mocy opalane
gazem ziemnym, z silnikami gazowymi i z turbinami
gazowymi małej mocy pracującymi w obiegu prostym,
o nominalnej mocy w paliwie nie przekraczającej 20 MW,
które nie są zobowiązane do zakupu uprawnień do emisji
CO2, dla których jednostkowe, zdyskontowane na 2019 rok,
koszty wywarzania energii elektrycznej wynoszą ok.
222 zł/MWh.
W
dziedzinie
wykorzystania
biomasy
w kogeneracyjnych źródłach rozproszonych sytuacja jest
złożona. Dojrzałość komercyjną uzyskały dotychczas
wyłącznie technologie wykorzystujące spalanie biomasy w
elektrociepłowniach parowych małej mocy i ORC (Organic
Rankine Cycle) oraz częściowo technologia wykorzystująca
biologiczną konwersję energii chemicznej biomasy.
Charakteryzują się one jednak niską efektywnością
energetyczną i w związku z tym dość wysokimi kosztami
wytwarzania energii elektrycznej (314-493 zł/MWh). Dla
uzyskania przez nie względnie wysokiej efektywności
ekonomicznej jest konieczne zapewnienie im pracy w trybie
pełnej kogeneracji, przy długim czasie wykorzystania
zainstalowanej
mocy elektrycznej i mocy cieplnej
w skojarzeniu (powyżej 7000 godz./rok).
Wśród technologii stosowanych w elektrowniach małej
mocy, wykorzystujących OZE, wysoką
dojrzałość
komercyjną uzyskały lądowe elektrownie wiatrowe, dla
których jednostkowe koszty wytwarzania energii
elektrycznej wynoszą ok. 335 zł/MWh. Morskie elektrownie
wiatrowe znajdują się na początkowym etapie rozwoju.
Najwyższymi kosztami wytwarzania energii elektrycznej
charakteryzują się obecnie w Polsce mikroelektrownie (do
50 kW) fotowoltaiczne (ok. 460 zł/MWh). Koszty te ulegają
znacznemu obniżeniu przy wzroście mocy elektrowni
fotowoltaicznej. Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych
związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych małej
mocy obecnie można uzasadnić, stosując rachunek kosztów
unikniętych, w przypadku gdy wytwarzana w nich energia
elektryczna jest zużywana przez producenta (prosumenta).
Przeprowadzone badania jednostkowych kosztów
wytwarzania energii elektrycznej pozwalają na stwierdzenie,
że w horyzoncie długoterminowym jest uzasadnione
w Polsce: wdrożenie elektrowni jądrowych, w miejsce
wycofywanych z ruchu kondensacyjnych bloków parowych
opalanych węglem, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy
KSE,
rozwój
technologii
kogeneracyjnych
wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny oraz rozwój
technologii wykorzystujących OZE, dla umożliwienia
wypełnienia
międzynarodowych zobowiązań Polski
w zakresie redukcji emisji CO2, w proporcjach wynikających
między innymi z kryterium ekonomicznego.
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Rys. 1. Jednostkowe, zdyskontowane na 2019 rok, koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych,
elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy [zł/MWh] dla: 1) bloku parowego na
parametry nadkrytyczne opalanego węglem brunatnym, 2) bloku parowego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym, 3)
bloku gazowo-parowego opalanego gazem ziemnym 4) bloku jądrowego z reaktorem PWR, 5) ciepłowniczego bloku parowego na
parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym, 6) ciepłowniczego bloku gazowo-parowego z 3-ciśnieniowym kotłem
odzysknicowym i międzystopniowym przegrzewaniem pary opalanego gazem ziemnym 7) ciepłowniczego bloku gazowo-parowego z 2ciśnieniowym kotłem odzysknicowym opalanego gazem ziemnym 8) ciepłowniczego bloku gazowo-parowego z 1-ciśnieniowym kotłem
odzysknicowym opalanego gazem ziemnym, 9) ciepłowniczego bloku parowego średniej mocy opalanego węglem kamiennym, 10)
ciepłowniczego bloku parowego średniej mocy opalanego biomasą, 11) lądowej elektrowni wiatrowej, 12) morskiej elektrowni wiatrowej
13) elektrowni wodnej małej mocy, 14) elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 10 kW, 15) elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW
16) ciepłowniczego bloku gazowego z silnikiem gazowym opalanego gazem ziemnym, 17) ciepłowniczego bloku gazowego z turbiną
gazową pracującą w obiegu prostym opalanego gazem ziemnym), 18) ciepłowniczego bloku ORC opalanego biomasą, 19) ciepłowniczego
bloku parowego małej mocy opalanego biomasą, 20) ciepłowniczego bloku zintegrowanego z biologiczną konwersją biomasy i 21)
ciepłowniczego bloku zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2 (126 zł/MgCO2)
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ENERGY AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF PROSPECTIVE GENERATION
TECHNOLOGIES FOR POLISH ELECTRIC POWER INDUSTRY
The paper presents the analysis of energy and economic effectiveness of prospective generation technologies for Polish
electric power industry. The analysis has been done for 21 electricity generation technologies applied in system power plants,
large and medium capacity combined and heat power (CHP) plants, and small capacity power plants, and small capacity CHP
plants. The following quantities to characterize their energy effectiveness have been determined. For the system power
plants, it is efficiency of electric energy generation. For large, medium and small capacity CHP plants, it is efficiency of
combined electric energy generation, efficiency of combined heat generation, and primary energy savings. Unitary CO2
emission has also been determined for the technologies using fossil fuels. Unitary costs of electric energy generation, as
discounted for 2019, have been determined for all the analyzed generation technologies as a criterion of economic
effectiveness evaluation.
Keywords: energy generation technology, energy effectiveness, economic effectiveness.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia ranking lokalizacji czterech
źródeł wytwórczych energii elektrycznej: biogazowni rolniczej,
biogazowni utylizacyjnej oraz dwóch elektrowni fotowoltaicznych,
wykonany przy użyciu połączonych metod Analitycznego Procesu
Hierarchicznego (AHP) oraz taksonomii numerycznej. Omówiono
zalety połączenia metod, przedstawiono przykład zastosowania
oraz wskazano kryteria o największym i najmniejszym wpływie na
realizację celu głównego. Wykazano, że dla proponowanej
lokalizacji szanse na realizację inwestycji w elektrownię
fotowoltaiczną są największe.
Słowa kluczowe: Biogazownia, elektrownia fotowoltaiczna,
metody analizy wielokryterialnej, analityczny proces hierarchiczny.

1. WSTĘP
1.1. Wprowadzenie
Utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa energetycznego
oraz zmniejszenie zapotrzebowania na importowane surowce
energetyczne są jednymi z głównych celów strategicznych
w zakresie rozwoju systemów energetycznych w Unii
Europejskiej. Wymagania stawiane energetyce w Polsce na
lata 2020 i 2030 spowodują rewolucję sektora wytwarzania
energii elektrycznej [1]. Opracowanie niskoemisyjnego
miksu energetycznego wymaga uwzględnienia: dostępności
surowców energetycznych na terenie kraju, kosztów
wytworzenia oraz dostawy energii do odbiorców a także
przedsięwzięć mających na celu redukcję wpływu sektora
energetycznego na środowisko, czyniąc problemy decyzyjne,
związane z lokalizacją nowych źródeł wytwórczych,
złożonym zagadnieniem.
Obecny stan polskiej energetyki nie pozwala na
zaniechanie działań mających na celu rozwój sektora
energetycznego. W niedalekiej perspektywie ponad połowa
jednostek wytwórczych energii elektrycznej zostanie
wyłączona, powodując powstanie luki pomiędzy zdolnością
wytwarzania a zapotrzebowaniem [2]. Zrównoważony
rozwój źródeł wytwarzania energii wpływa na zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnia
pewność dostaw energii [3].
W niniejszym artykule przedstawiono wielokryterialną
analizę porównawczą lokalizacji biogazowni rolniczej,
biogazowni
utylizacyjnej
oraz
dwóch
elektrowni

fotowoltaicznych,
wykonaną
hybrydową
metodą
Analitycznego Procesu Hierarchicznego (ang. Analytic
Hierarchy Process, AHP) oraz taksonomii numerycznej.
1.2. Przegląd literatury
Proces inwestycyjny związany z budową nowego
źródła
wytwórczego
energii
elektrycznej
jest
skomplikowany i czasochłonny ze względu na konieczność
spełnienia licznych wymagań formalno-prawnych. Metody,
które pozwalają na uwzględnienie wielu czynników
(kryteriów) wpływających na podjęcie decyzji przyjmują
formę problemu wielokryteriowego, do którego rozwiązania
wymagane jest istnienie trzech elementów: decydenta,
wariantów decyzyjnych oraz kryteriów [4]. Decydent staje
przed koniecznością wyboru jednego z co najmniej dwóch
wariantów decyzyjnych, które mogą być opisane przez jedno
lub wiele kryteriów [5]. Jedną z najczęściej
wykorzystywanych metod analizy wielokryterialnej jest
metoda AHP, opracowana przez T. L. Saaty’ego [6] w 1980
roku.
Wybór sposobu produkcji energii elektrycznej
w technologiach opartych na zużyciu gazu ziemnego lub
wodoru z zastosowaniem metody AHP zaproponowano
w [7]. Wybrano kryteria optymalizacyjne, uwzględniające
emisje gazów cieplarnianych, sprawność produkcji energii,
nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne. Metodę
AHP, jako narzędzie do wyboru najlepszego wariantu
projektu inwestycyjnego w elektroenergetyce, omówiono
również w [8]. Kryteria, które zostały uwzględnione
w analizie to: moc zainstalowana, koszty roczne, zysk netto
oraz wskaźnik efektywności operacyjnej.
Natomiast taksonomia numeryczna służy do
klasyfikacji i pozwala określić poziom zróżnicowania
obiektów za pomocą określających je cech. W celu
wyznaczenia cech obiektów należy przeprowadzić badania,
które dodatkowo poszerzają wiedzę na temat analizowanego
przypadku. Metodę tę zastosowano w niniejszym artykule
w celu uzupełnienia metody AHP oraz do zmniejszenia
czasochłonności obliczeń.
Z
powyższego
przeglądu
literatury
można
wywnioskować, że metoda AHP jest wykorzystywana do
rozwiązywania
problemów
decyzyjnych

w elektroenergetyce, natomiast metoda taksonomii
numerycznej pozwala na przeprowadzenie dodatkowych
badań poszerzających wiedzę na temat danej lokalizacji.
2. OPIS METODY
2.1. Metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego
oraz taksonomii numerycznej
Wielokryterialną metodę poszukiwania najlepszej
lokalizacji instalacji rozproszonego źródła wytwarzania
energii elektrycznej należy rozumieć jako algorytm
postępowania, umożliwiający znalezienie najlepszego
rozwiązania spośród dostępnych wariantów lokalizacji,
uwzględniający zależności pomiędzy parametrami kryteriów
oceny wariantów. Proponowana metoda zawiera w sobie
elementy metody AHP oraz taksonomii numerycznej [9].
Zgodnie z metodyką rozwiązywania problemów
rozwoju sektora energetycznego, analizę należy zacząć od
określenia typów źródeł wytwórczych. Metoda pozwala na
wyznaczenie rankingu lokalizacji źródeł wytwórczych
energii elektrycznej, takich jak: farmy fotowoltaiczne
i wiatrowe, biogazownie, elektrownie na biomasę. Możliwe
jest wykonanie jednego rankingu dla różnych typów źródeł
wytwarzania energii elektrycznej.
Wykorzystując metodę AHP należy wyznaczyć wagi
wszystkich kryteriów głównych
i szczegółowych.
Metoda AHP jest metodą o strukturze hierarchicznej, dlatego
też występuje podział kryteriów na kryteria główne,
wpływające w sposób bezpośredni na realizację inwestycji
oraz na kryteria szczegółowe, mające pośredni wpływ na
realizację inwestycji. Hierarchiczną strukturę problemu
lokalizacyjnego
w
systemie
elektroenergetycznym
przedstawiono na rysunku. 1.

wyznaczeniu wag kryteriów szczegółowych, wykorzystanie
jej się kończy.
Metoda
taksonomii
numerycznej
jest
mniej
skomplikowana matematycznie od metody AHP, dzięki
czemu cechuje się mniejszą czasochłonnością [12]. Wadą
taksonomii numerycznej w jej obecnej formie, znanej
w literaturze, jest określenie kryteriów jako wartości
maksymalnych lub minimalnych spośród wartości
opisujących kryteria. Dzięki zastosowaniu metody AHP do
wyznaczenia
wag
kryteriów,
wada
ta
została
wyeliminowana. W oparciu o metodę taksonomii
numerycznej, należy wytypować wartości wzorcowe
i antywzorcowe dla każdego kryterium szczegółowego.
Metoda taksonomii numerycznej pozwala na porównanie
lokalizacji względem ich odległości metrycznych od
wartości wzorcowych i antywzorcowych. Dzięki temu
możliwe jest dokładniejsze zbadanie problemu, ale
konieczne jest wyznaczenia wartości wzorca i antywzorca.
2.2. Kryteria oceny lokalizacji
Wyszczególniono pięć grup kryteriów głównych Xi :
• X – kryteria techniczne,
• X2 – kryteria ekonomiczne,
• X3 – kryteria społeczne,
• X4 – kryteria środowiskowe,
• X5 – kryteria prawne.
Tablica 1. Zbiór kryteriów stosowanych do oceny wariantów
lokalizacji
X

X2

X3
Rys. 1. Hierarchiczna struktura problemu poszukiwania najlepszej
lokalizacji źródła wytwórczego w systemach energetycznych

Metoda AHP jest wykorzystywana do wyboru zbioru
kryteriów istotnych dla oceny aktualnie analizowanego
przypadku decyzyjnego spośród szerokiego zestawu
kryteriów. Atutem metody AHP jest możliwość określenia
niespójności porównywania parami poprzez eksperta.
Bazując na właściwościach macierzy, wyznacza się
współczynnik niespójności CI (ang. Consistency Index),
który wyznacza odchylenie od zgodności ocen decydenta
i jest wskaźnikiem poprawności dokonywanych ocen oraz
współczynnik niezgodności CR (ang. Consistency Ratio),
który powinien być mniejszy od 0,10, w przeciwnym
wypadku należy powtórzyć porównanie parami kryteriów
oraz wariantów decyzyjnych [10]. Aby zmniejszyć
czasochłonność i poziom skomplikowania struktury
matematycznej, czym cechuje się metoda AHP, po

92

X4

X5

Kryteria techniczne
dostępność surowców pierwotnych
X,
czas użytkowania mocy zainstalowanej
X,
odległość od SEE
X,
odległość od sieci ciepłowniczej
X,
moc zwarciowa po stronie SN
X,
statyczna zmiana napięcia
X,
dynamiczna zmiana napięcia
X,
dopuszczalne obciążenie elementów SEE
X,
sprawność energetyczna
X,
Kryteria ekonomiczne
nakłady inwestycyjne
X2,1
koszt wytworzenia energii w cyklu życia
X2,2
obiektu
zaktualizowana wartość netto (NPV)
X2,3
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
X2,4
Kryteria społeczne
przychylność społeczeństwa
X3,1
przychylność władz lokalnych
X3,2
zgodność inwestycji z polityką lokalną
X3,3
Kryteria środowiskowe
wskaźnik unikniętej emisji CO2
X4,1
emisja hałasu
X4,2
wpływ na populacje zwierząt
X4,3
wpływ na krajobraz
X4,4
wpływ na obszary chronione
X4,5
wskaźnik powierzchni terenu
X4,6
lokalizacja terenu do zagospodarowania
X4,7
odpadów pofermentacyjnych
Kryteria prawne
dokumenty planistyczne – wyprowadzenie
X5,1
mocy
dokumenty planistyczne – obszar inwestycji
X5,2
decyzja środowiskowa – wyprowadzenie
X5,3
mocy
decyzja środowiskowa – obszar inwestycji
X5,4
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W ramach każdego kryterium głównego opracowano
kryteria szczegółowe Xi.s , które przedstawiono w tab. 1.
3. UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE
3.1. Biogazownia rolnicza i utylizacyjna
Lokalizacja biogazowni uwarunkowana jest odległością
elektrowni
(lub
elektrociepłowni)
od
systemu
elektroenergetycznego, oraz istniejących sieci gazowych
i ciepłowniczych. Ważnym elementem jest również bliskość
dostaw substratów do produkcji biogazu (surowców
pierwotnych)
oraz
terenów
utylizacji
resztek
pofermentacyjnych. Biogazownia, ze względu na charakter
surowców pierwotnych, tj. odpady z przemysłu rolnospożywczego, odpady z produkcji zwierzęcej, powodujące
wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów, powinna w jak
najmniejszym stopniu oddziaływać na siedliska ludzkie,
poprzez zachowanie odpowiednich odległości oraz
uwzględnienie kierunków wiatrów. Również dostawy
surowców pierwotnych powinny w jak najmniejszym
stopniu przebiegać przez tereny zabudowane [12]. Bliskość
terenów zagospodarowania resztek pofermentacyjnych
wymagana jest ze względu na minimalizację kosztów
transportu.
3.2. Elektrownia fotowoltaiczna
Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej powinna
cechować
się
wysoką
średnioroczną
gęstością
promieniowania słonecznego, w celu maksymalizacji
produkcji energii elektrycznej [13]. Ważnym aspektem
lokalizacyjnym jest również ukształtowanie terenu, stopień
jego pokrycia oraz czystość powietrza. Przeszkody
znajdujące się w pobliżu paneli fotowoltaicznych rzucając na
nie cień powodują zmniejszenie produkcji energii. Ze
względu na niską gęstość promieniowania słonecznego,
panele fotowoltaiczne zajmują duże powierzchnie terenu,
w porównaniu z innymi źródłami wytwórczymi energii
elektrycznej o tych samych mocach.
4. IDENTYFIKACJA LOKALIZACJI
Identyfikacji lokalizacji dokonano na podstawie
rzeczywistych planowanych inwestycji realizowanych przez
firmę energetyczną, której obszar działalności obejmuje
obszar całej Polski.
Lokalizacja o symbolu
oznacza elektrownię
fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 1 MW. Elektrownia
ta zlokalizowana jest na terenach, których nasłonecznienie
wynosi powyżej 1250 kWh/m2. Odległość od systemu
elektroenergetycznego wynosi 3 km. Analiza ekonomiczna
wykazała, że inwestycja jest opłacalna ekonomicznie.
Rozpoznanie wśród lokalnej społeczności i władz wskazuje
na wysokie poparcie dla realizacji inwestycji.
Lokalizacja o symbolu również oznacza elektrownię
fotowoltaiczną.
Przewidywana
moc
zainstalowana
elektrowni to 0,5 MW. Lokalizacja elektrowni znajduje się
na terenach o nasłonecznieniu 1051-1150 kWh/m2.
Inwestycja ta cechuje się najwyższym wskaźnikiem
opłacalności ekonomicznej NPV oraz najniższym kosztem
wytworzenia energii w cyklu życia spośród wszystkich
czterech lokalizacji.
i
oznaczają lokalizacje
Lokalizacje o symbolach
biogazowni kolejno rolniczej i utylizacyjnej. Biogazownia
rolnicza, o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,5 MW, której
substratem jest wsad z kiszonki kukurydzy i gnojowicy,

odległa jest o 5 km od systemu elektroenergetycznego.
Biogazownia
utylizacyjna
wykorzystująca
odpady
z przemysłu rolno-spożywczego i mięsnego, o mocy
elektrycznej zainstalowanej 1,81 MW, odległa jest o 8 km
od systemu elektroenergetycznego. Obie biogazownie
cechują się opłacalnością ekonomiczną.
Spośród wszystkich analizowanych lokalizacji,
lokalizacja ma najwyższy wskaźnik unikniętej emisji CO2.
Lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych nie wymagają
bliskiej odległości do systemów ciepłowniczych (kryterium
, ), ponieważ nie produkują ciepła użytkowego. Dlatego
kryterium związane z zagospodarowaniem resztek
pofermentacyjnych (kryterium
, ) nie dotyczy obu
elektrowni. Elektrownie fotowoltaiczne podczas eksploatacji
nie emitują hałasu słyszalnego, dlatego też ich wartości dla
kryterium , są równe zero. Ponieważ wszystkie te kryteria
należy traktować jako destymulanty, można wnioskować, że
elektrownie fotowoltaiczne pod względem tych kryteriów
okażą się lepsze niż elektrownie na biomasę.
5. WYNIKI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ
5.1. Wyznaczenie wag kryteriów
Zgodnie z metodyką opisaną w poprzednich sekcjach
porównano parami kryteria główne (tab. 2), w wyniku czego
wyznaczono kryterium X4 jako kryterium o największym
wpływie na realizację celu głównego.
Tablica 2. Porównanie parami kryteriów głównych

X
X2
X3
X4
X5
Σ

X
1,00
2,00
0,50
3,00
2,00
8,50

λ max =5,35

X2
0,50
1,00
0,50
3,00
3,00
8,00
CI =0,09

X3
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
9,00

X4
0,33
0,33
0,50
1,00
0,50
2,67

RI=1,12

X5
0,50
0,33
0,50
2,00
1,00
4,33

wi
0,13
0,16
0,11
0,36
0,25
1,00

CR=0,08

W
wyniku
porównania
parami
kryteriów
szczegółowych uzyskano następujące wyniki:
• Kryterium
otrzymało najwyższą wagę spośród
,
analizowanych technicznych kryteriów szczegółowych,
ponieważ przekroczenie dopuszczalnego obciążenia
elementów systemu elektroenergetycznego skutkuje
niemożliwością przyłączenia źródła wytwórczego do
sieci
elektroenergetycznej.
Najniżej
ocenionym
kryterium technicznym jest kryterium
ponieważ,
,
ciepło odpadowe z biogazowni ma temperaturę około
90°C, dlatego też jego wykorzystanie znacząco zwiększa
dochody biogazowni.
• Kryterium X2,3 to kryterium o najwyższym wpływie
spośród szczegółowych kryteriów ekonomicznych. Jest
to spowodowane tym, że obejmuje ono całość
przepływów finansowych planowanej inwestycji i na
jego podstawie można zadecydować o opłacalności
ekonomicznej budowy źródła wytwórczego. Kryterium
X2,1 otrzymało najniższą wagę wśród kryteriów
ekonomicznych, ponieważ uzależnione jest od wielkości
źródła wytwórczego i jego typu. Dlatego też, z punktu
widzenia analizy wielokryterialnej, kryterium to nie ma
znaczącego wpływu na poprawność wykonania rankingu.
• Wśród kryteriów społecznych budowy farmy wiatrowej
najwyższą wagę otrzymało kryterium X3,2 . Lokalne
władze planują i realizują określone czynności procesu
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wdrażania polityki energetycznej, zarówno lokalnej jak
i państwowej. Kierują swoje działania tak, aby zaspokoić
potrzeby energetyczne lokalnej społeczności. Brak ich
poparcia skutkuje niemożliwością uzyskania wszystkich
niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji.
Kryterium X3,3 otrzymało najniższą wagę. Ze względu na
możliwość zmiany polityki lokalnej przy poparciu
odpowiednich władz, kryterium to nie blokuje procesu
uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń dla
realizacji inwestycji.
• Kryterium środowiskowym o najwyższej wadze okazało
się kryterium , . Jest to związane z korzyściami, jakie
niesie ze sobą redukcja emisji zanieczyszczeń do
atmosfery, zarówno zdrowotnymi jak i ekonomicznymi.
Kryterium o najniższej wadze okazało się , . Zarówno
instalacje fotowoltaiczne, jak i biogazownie cechują się
nowoczesnym wyglądem i odpowiednio zaprojektowane
zwiększają walory krajobrazowe otoczenia.
• Spośród wszystkich kryteriów szczegółowych, kryterium
, – wskaźnik unikniętej emisji - cechuje się najwyższą
wagą, zaś kryterium
– odległość od sieci
,
ciepłowniczej - wagą najniższą.
5.2. Ranking lokalizacji
W Tab. 3. przedstawiono wartości miary odległości
od wzorca przemnożone przez globalne wagi kryteriów
a także
szczegółowych oraz przedstawiono ich sumę
wartości znormalizowane rankingu .
Tablica 3. Wyznaczone wartości miary odległości oraz wartości
współczynnika rankingu

,

,

0,005
0,005
0,013
0,013

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

,

0,028
0,000
0,106
0,133

,

0,050
0,050
0,030
0,020

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

,

0,006
0,003
0,008
0,008
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MULTICRITERIAL ANALYSIS OF DISTRIBUTED ENERGY SOURCES LOCALIZATIONS
The paper presents the ranking of localizations of four distributed energy sources made by using combined Analytical
Hierarchy Process (AHP) and numerical taxonomy. The article discusses the advantages of combining the methods and
presents the application and the criteria with the greatest and least impact on the achievement of the main objective. The AHP
method is used to select from a set of criteria, a set of criteria relevant to the assessment of the currently analyzed decision
case. The numerical taxonomy method allowed to reduce the time of analysis and mathematical simplification of performed
calculations. It has been shown that for the proposed location of the photovoltaic plant the chances for the investment are the
biggest.
Keywords: Biogas plant, photovoltaic plant, multicriteria analysis, analytic hierarchical process.
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Streszczenie: Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)
wprowadza pojęcie klastrów energii jako narzędzia wspierającego
rozwój rozproszonej mikrogeneracji OZE. W artykule
zaproponowano model typowego klastra energii oraz metodykę
wielokryterialnej analizy optymalnej struktury instalacji
wytwarzania i magazynowania energii w obrębie klastra, która
uwzględnia realizację celów ustawowych oraz postulatów
technicznych, w szczególności wpływ klastrów na warunki
dobowego
bilansowania
Krajowego
Systemu
Elektroenergetycznego (KSE) i efektywność energetyczną.
W oparciu o powyższe założenia przeprowadzono symulacje
mające za zadanie wyznaczenie optymalnej struktury instalacji
wytwarzania i magazynowania energii w klastrze, uwzględniające
wielokryterialną funkcję celu realizowaną przez klaster. Symulacje
przeprowadzono dla wielu modelowych klastrów różniących się
charakterystyką zapotrzebowania odbiorców na moc.
Uzyskane wyniki wskazują, że dla większości modelowanych
klastrów energii, niezależnie od ich wielkości, optymalna proporcja
pomiędzy mocą zainstalowaną PV i GW wynosi ok. 3:2, a
proporcja pomiędzy mocą i pojemnością zasobnika wynosi ok. 1:6.
Słowa kluczowe: klaster energii, bilansowanie
elastyczność systemu elektroenergetycznego.

systemu,

1. WSTĘP
Zgodnie z ustawą o OZE mikroinstalacje OZE
podlegają szczególnej ochronie, m.in. ze względu na bardzo
uproszczony proces pozyskiwania zgody na przyłączenie
i pierwszeństwo w dostępie do sieci. Przede wszystkim
jednak przewidywane jest dofinansowanie ze środków
publicznych inwestycji związanych z mikroinstalacjami
OZE, jeżeli powstają one w ramach klastra energii.
Przyjmując, że wsparcie ze środków publicznych tego typu
inwestycji jest celowe, to dofinansowanie powinno być
realizowane w taki sposób, by nie generować dodatkowych
kosztów funkcjonowania KSE, wiązanych z dobowym
bilansowaniem podaży i popytu oraz zapewnieniem
wymaganego poziomu rezerw mocy.
Wymagałoby to ustanowienia na poziomie aktów
wykonawczych do ustawy o OZE kryteriów oceny klastra
energii,
zawierających
w
szczególności
aspekty
optymalizacji
struktury
instalacji
wytwarzania
i magazynowania energii w klastrze.

2. UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA
KLASTRÓW ENERGII
Kompleksowa nowelizacja Ustawy o odnawialnych
źródłach energii (OZE) [1] wprowadziła m.in. pojęcie klastra
energii. Klaster jest porozumieniem cywilnoprawnym
zorientowanym
na
równoważenie
wytwarzania
i zapotrzebowania oraz dystrybucji i obrotu energią z OZE w
sieciach o napięciu znamionowym poniżej 110 kV.
Członkami klastra energii mogą być osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz
jednostki samorządu terytorialnego. Szczególna rola
przypisana jest Podmiotowi będącemu Koordynatorem
Klastra energii, mogącemu reprezentować Klaster na
zewnątrz. Działalność w ramach klastra energii musi być
ograniczona
terytorialnie.
Zgodnie
z
Ustawą,
nieprzekraczalnym obszarem działania klastra jest powiat
lub 5 sąsiednich gmin.
Podstawowym celem działania Klastra jest lokalne
pokrywanie zapotrzebowania na moc i energię poprzez
bieżące bilansowanie podaży i popytu [4]. W przyszłości
Klastry mogą przyczynić się do zwiększenia elastyczności
KSE poprzez tworzenie lokalnych obszarów bilansowania
(tzw. Web-of-Cells, WoC), współdziałających z operatorami
sieci dystrybucyjnych. Dynamiczny rozwój technologii ICT
stwarza możliwości agregacji podmiotów wewnątrz Klastra
oraz wielu Klastrów w celu oferowania OSP/OSD usług
regulacyjnych [2],[3]. W chwili obecnej jednak, mając na
uwadze ograniczoną regulacyjność dostępnych na rynku
typowych mikroinstalacji OZE, rozwój klastrów energii
może rodzić szereg trudności dla funkcjonowania KSE.
W skład klastra energii mogą wchodzić następujące
zasoby, wzajemnie powiązane techniczno-organizacyjnie:
1. Typowi (komunalno-bytowi, przemysłowi) odbiorcy
energii, decydujący o dobowo-sezonowym profilu
zapotrzebowania na moc w klastrze energii.
2. Sterowalne, stabilne i prognozowalne źródła energii,
np. elektrociepłownie (CHP), elektrownie wodne
zbiornikowe, oraz biogazownie (w szczególności,
jeżeli posiadają możliwość magazynowania wody lub
biogazu). Szczególnym przypadkiem takich źródeł są
zasobniki energii, które mogą pracować jako
sterowalne źródło wytwórcze lub sterowalny odbiorca.
3. Źródła niestabilne, o ograniczonych możliwościach
prognozowania mocy oddawanej do sieciprodukcji,
regulowane wyłącznie najczęściej w zakresie

ograniczania mocy oddawanej do sieci, m.in. OZE
zależne od warunków atmosferycznych (GW, PV).
4. Sterowalni Odbiorcy (najczęściej przemysłowi),
mogący w ciągu zadanego okresu czasu zmienić
(zmniejszyć) zużycie energii, np. ciepłownie.
5. Jako potencjalny przyszły element składowy klastra
energii można traktować elektromobilność w wariancie
pasywnym (zdalne sterowanie procesem ładowania)
lub aktywnym (pobieranie/oddawanie mocy do sieci).
O pracy sterowalnych elementów tworzących klaster
energii decyduje Koordynator (agregator) klastra energii,
który zgodnie z realizowanymi przez siebie celami
optymalizuje pracę wszystkich jednostek. Koordynatorem
Klastra może być podmiot władający zasobami
regulacyjnymi lub posiadający wiedzę rynkową/ techniczną
o stanie sieci, umożliwiającą optymalne dysponowanie
zasobami regulacyjnymi.
Inwestycje związane z wytwarzaniem energii z OZE są
objęte pomocą publiczną w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Ze względu na fakt, że rozwój
klastrów energii będzie uwarunkowany zakresem wsparcia
ze środków publicznych, optymalizacja struktury Klastra
powinna przede wszystkim uwzględniać postulowane cele
strategiczne rozwoju elektroenergetyki w Polsce,
w szczególności:
• Maksymalizację lokalnego pokrycia zapotrzebowania
odbiorców na moc w oparciu o lokalną generację OZE.
• Poprawę efektywności energetycznej, rozumianą jako
minimalizację strat energii w sieci elektroenergetycznej
na i poza obszarem klastra energii.
• Redukcję emisji CO2
• Maksymalizację udziału OZE w rocznym bilansie
zużycia energii elektrycznej
Z punktu widzenia jakości i niezawodności dostaw
energii
oraz
kosztów
funkcjonowania
sektora
elektroenergetyki celowe jest sformułowanie dodatkowych
postulatów technicznych charakteryzujących klaster energii :
• Poprawa warunków dobowego bilansowania KSE
poprzez
dopasowanie
profilów
generacji
i zapotrzebowania w obszarze klastra
• Minimalizacja zmienności zapotrzebowania Klastra
na moc.
• Maksymalizacja
wykorzystania
zasobów
regulacyjnych, w szczególności nowopowstających
w oparciu o przepisy ustawy, np. magazynów energii.
Obecnie brak jest technicznych możliwości sterowania
przez OSD rozproszoną generacją OZE, która
w przeważającej większości przypadków konstrukcyjnie nie
jest przystosowana do sterowania zdalnego mocą czynną,
akceptując co najwyżej polecenia załączenia/wyłączenia
całej instalacji.
Celem proponowanej optymalizacji struktury instalacji
wytwarzania i magazynowania energii w Klastrze jest
zastąpienie bezpośredniego sterowania pracą rozproszonych
źródeł energii technikami pośrednimi (mechanizmami
wsparcia rozwoju OZE ze środków publicznych) w taki
sposób, by oprócz celów strategicznych udziału OZE
w bilansie energetycznym kraju, generacja pochodząca od
rozproszonych
mikro-OZE
wspierała
dotrzymanie
standardów jakości i niezawodność dostaw energii oraz
obniżała koszty energii dla odbiorców końcowych.
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3. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA
Założono, że model klastra energii powinien być
skalowalny, tzn. umożliwiający symulację pracy klastra bez
względu na strukturę zapotrzebowania na moc i strukturę
wytwarzania energii. Kluczowym elementem dla budowy
modelu klastra energii jest również powszechna dostępność
danych pomiarowych na których oparto modelowanie
i optymalizację Klastra.
W związku z powyższym dla potrzeb modelowania
klastra energii przyjęto, że :
•
Zapotrzebowanie odbiorców na moc, w szczególności
jego zmienność dobowo-sezonowa jest podstawowym
i nie podlegającym optymalizacji elementem
składowym bilansu mocy. Horyzont czasowy
modelowania zapotrzebowania odbiorców na moc
powinien obejmować co najmniej rok kalendarzowy,
a dane powinny mieć co najmniej rozdzielczość
godzinową. Dla potrzeb symulacji wykorzystano
roczne profile zapotrzebowania na moc w 41 stacjach
SN/nn traktowanych jako oddzielne klastry energii.
Źródłem danych wykorzystanych w symulacji był
system AMI.
•
Roczne profile mocy oddawanej do sieci przez niektóre
OZE mają indywidualny charakter, związany
z dostępnością zasobów odnawialnych w konkretnej
lokalizacji. Należą do nich generacja elektrowni
wodnych i biogazowych. Jeżeli istnieją, należy je
uwzględniać
analogicznie
do
zapotrzebowania
odbiorców na moc. Ewentualne zdolności regulacyjne
(magazynowanie biogazu lub wody) należy modelować
analogicznie jak zasobniki energii. W symulacji nie
uwzględniono takich źródeł ze względu na brak
danych.
•
Pozostałe OZE, t.j. generacja wiatrowa i słoneczna są
skalowalne ze względu na fakt, że zasoby energii
odnawialnej zazwyczaj przewyższają zapotrzebowanie
odbiorców na moc, a liczba instalacji nie podlega
ograniczeniom. W związku z powyższym moc
zainstalowana instalacji może podlegać optymalizacji
(można ją kształtować np. poprzez dofinansowanie
inwestycji adekwatnie do wyników optymalizacji).
W symulacji przyjęto, że moc zainstalowana w obydwu
powyższych kategoriach OZE może osiągnąć do 500%
szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.
•
Dla estymacji mocy oddawanej do sieci przez
niestabilne mikro-OZE wykorzystano dane pomiarowe
z systemu DOL (prędkość wiatru i natężenie
promieniowania słonecznego mierzone na wysokości
10 m.n.p.g.) oraz typowe charakterystyki mocy OZE w
funkcji dostępności energii pierwotnej. Pomiary stacji
pogodowej DOL pozwalają na zachowanie korelacji
pomiędzy generacją PV i GW w obrębi doby.
Założono, że mierzone parametry warunków
atmosferycznych są identyczne na terenie całego
klastra.
•
Zasoby regulacyjne w modelu klastra energii
modelowano w postaci zasobnika energii. Przyjęto, że
technologia magazynowania nie jest istotna z punktu
widzenia modelowania klastra. Zakres regulacyjności
opisano parametrami mocy i pojemności zasobnika. W
celu zapewnienia skalowalności modelu klastra
i porównywalności wyników symulacji dla różnych
klastrów energii, moc zasobnika modelowano jako
procent szczytowego zapotrzebowania odbiorców na
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moc (% PODB_MAX) a pojemność jako krotność
szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc (ilość
energii którą zasobnik może zmagazynować wyrażona
jako ilości godzin jego pracy z mocą równą
szczytowemu zapotrzebowaniu odbiorców na moc).
4.

METODYKA SYMULACJI KLASTRA ENERGII

Do przeprowadzenia symulacji zostały wykorzystane
algorytmy ewolucyjne, co zostało podyktowane trudnością
wyznaczenia w postaci analitycznej funkcji celu
optymalizacji
wielokryterialnej
oraz
możliwością
występowania wielu lokalnych maksimów funkcji celu
(kombinacji parametrów charakteryzujących klaster).
Algorytmy ewolucyjne stanowią atrakcyjne narzędzie
optymalizacji zwłaszcza dla problemów dla których nie ma
opracowanych specjalizowanych metod optymalizacji [5],
[6]. Do realizacji wyżej sformułowanego zadania został
wybrany
pakiet
obliczeniowo-symulacyjny
Matlab
z pakietem narzędziowym Global Optimization Toolbox.
Przyjęty model optymalizacji zakłada, że pojedynczy
osobnik, oprócz indywidualnego rocznego (z rozdzielczością
godzinową) profilu zapotrzebowania na moc, charakteryzuje
się czterema cechami których wartość podlega
optymalizacji:
1. mocą zainstalowaną OZE PV [kW], wyrażoną jako %
szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.
2. mocą zainstalowaną OZE GW [kW], wyrażoną jako
% szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.
3. mocą zasobnika energii [kW] wyrażoną jako %
szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.
4. pojemnością zasobnika energii [kWh] modelowaną
jako
godzinowa
krotność
szczytowego
zapotrzebowania odbiorców na moc.
Wyznaczanie optymalnych parametrów klastra energii
było przeprowadzane jako iteracyjnie powtarzana sekwencja
działań. Punktem wyjścia dla optymalizacji są pomiary
rocznego zapotrzebowania na moc w węźle SN/nn,
rejestrowane z rozdzielczością godzinową, oraz cztery cechy
modelu genetycznego : moc zainstalowana OZE (PV i GW)
oraz parametry zasobnika energii (moc, pojemność).
Algorytm genetyczny inicjuje (pierwsze pokolenie) lub
modyfikuje (kolejne pokolenia) cechy osobnicze.
Dla wszystkich osobników w danym pokoleniu :
1. Na podstawie danych zapotrzebowania klastra energii
na moc oraz modelowanych stochastycznie czterech
cech osobniczych, wyznaczane są wartości
bezwzględne mocy zainstalowanej OZE [kW] oraz
parametry zasobnika energii : [kW], [kWh].
2. W
oparciu
o
moce
zainstalowane
OZE
i znormalizowane roczno-godzinowe serie danych
o nasłonecznieniu i wietrzności wyznaczane są moce
oddawane do sieci przez OZE [kW]
3. W oparciu o zapotrzebowanie odbiorców na moc
i generację OZE modelowany jest roczny bilans
energetyczny klastra z rozdzielczością godzinową.
4. Wyznaczany jest roczny harmonogram pracy
zasobnika energii który maksymalizuje jeden
z parametrów funkcji celu. Przyjęto założenie, że
nadmiar energii generowanej przez OZE w stosunku
do zapotrzebowania odbiorców jest akumulowany
w zasobniku energii. W przypadku braku pokrycia
zapotrzebowania odbiorców na moc przez lokalną
generację OZE, zasobnik jest rozładowywany.

5.

Wyznaczana jest wartość wielokryterialnej funkcji
celu [7]. Algorytm genetyczny dokonuje porównania
wartości funkcji celu poszczególnych osobników
w danym pokoleniu i dla wybranych osobników
modyfikuje ich cechy osobnicze (krzyżowanie
osobników pomiędzy sobą, mutacje, etc.).
6. Dla tak utworzonego nowego pokolenia osobników
wykonywana jest sekwencja działań od 1. do 5.
Algorytm kończy działanie po osiągnięciu jednego
zadanych parametrów terminacji procesu (m.in.
zbieżność wyników z pokolenia na pokolenie).
Wyłaniany jest osobnik o cechach pozwalających
osiągnąć najlepszą wartość funkcji celu.
Symulacje
przeprowadzono
dla
obciążeń
zarejestrowanych przez okres roku w 41 stacjach SN/nn.
Wykorzystano
identyczny
zestaw
pomiarów
meteorologicznych natężenia promieniowania słonecznego
i prędkości wiatru zarejestrowanych przez system DOL.
W celu umożliwienia porównania optymalnych parametrów
analizowanych klastrów energetycznych, wszystkie wyniki
zostały znormalizowane w oparciu o maksymalne
zarejestrowane w danym klastrze zapotrzebowanie na moc w
analizowanym okresie czasu. Poszczególne klastry różniły
się pomiędzy sobą wielkością szczytowego zapotrzebowania
na moc, ilością energii zużywanej w ciągu roku oraz
dobowo-sezonowymi profilami zapotrzebowania na moc, co
wynikało z typu odbiorców w danym klastrze.
Na rysunku 1 przedstawiono wpływ generacji OZE
i pracy zasobnika energii na współczynnik dopasowania
zapotrzebowania na moc w klastrze (nietypowe
zapotrzebowanie przemysłowe, 3 szczyty w obrębie doby).

Rys. 1. Wpływ OZE i zasobnika na dopasowanie profilu
zapotrzebowania odbiorców na moc

Profil czerwony odpowiada zapotrzebowaniu odbiorców
na moc i ma wartość dodatnią (przepływ mocy z sieci SN do
nn). Profil zielony (przerywany) odpowiada sumie
zapotrzebowania odbiorców na moc i generacji OZE
(w rozpatrywanym przypadku dominuje generacja PV
w środku dnia). Może przyjmować wartości ujemne, co
świadczy o przepływie mocy z sieci nn w kierunku SN
i wynika z nadmiaru mocy generowanej w klastrze przez
OZE w stosunku do zapotrzebowania odbiorców na moc.
Profil czarny odpowiada sumie zapotrzebowania odbiorców
na moc, generacji OZE oraz mocy pobieranej lub oddawanej
do systemu przez zasobnik. Zadaniem zasobnika jest
zapobieganie przepływom mocy z klastra do sieci SN w
godzinach, gdy generacja OZE przewyższa zapotrzebowanie
odbiorców na moc, oraz redukcja szczytowych przepływów
mocy z sieci SN do nn (klastra) w godzinach, gdy
zapotrzebowanie odbiorców na moc w klastrze przewyższa
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generację OZE. Ze względu na ograniczone zasoby
magazynu (moc oraz pojemność), priorytet pracy jest
przydzielany godzinom o największych odchyleniach profilu
mocy w kierunkach poboru/oddawania mocy z/do KSE.
5. WYNIKI SYMULACJI
Rysunek 2 przedstawia optymalny stosunek mocy
zainstalowanej źródeł OZE w technologiach PV i GW
odniesionych do szczytowego zapotrzebowania na moc
odbiorców Klastrach. Może się ona znacznie różnić
pomiędzy analizowanymi Klastrami. W analizowanych 49ciu Klastrach optymalna moc zainstalowana OZE może
zmieniać się w szerokim zakresie i zarówno dla PV jak GW
przyjmować wartości od 50% do 350% szczytowego
zapotrzebowania odbiorców na moc.
Dająca się
zaobserwować dla większości Klastrów prawidłowość, to
stała proporcja pomiędzy mocą zainstalowaną PV i GW
równa ok. 3:2.

wartość od 10% do 90% maksymalnego zapotrzebowania na
odbiorców moc a optymalna pojemność może zmieniać się
w zakresie od 0.5 do 6 godzin pracy zasobnika z mocą
szczytowego zapotrzebowaniu odbiorców na moc.
Prawidłowość którą można obserwować dla większości
klastrów, to proporcja pomiędzy mocą i pojemnością
zasobnika równa ok. 1:6.
6. WNIOSKI
Uzyskane wyniki wskazują, że dla większości
modelowanych klastrów energii, niezależnie od ich
wielkości,
optymalna
proporcja
pomiędzy
mocą
zainstalowaną PV i GW wynosi ok. 3 : 2, natomiast
proporcja pomiędzy mocą i pojemnością zasobnika energii
wynosi ok. 1:6 . Dofinansowanie instalacji wytwarzania
i magazynowania energii ze środków publicznych powinno
uwzględniać powyższą prawidłowość oraz dopasowanie
mocy instalacji do indywidualnych charakterystyk
zapotrzebowania odbiorców na moc w klastrze energii.
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OPTIMAL ENERGY MIX IN ENERGY CLASTER
The Act on renewable energy sources introduces the concept of energy clusters as a tool supporting the development of
a dispersed micro-generation of RES. The article proposes a model of a typical energy cluster and methodology for multicriteria analysis of the optimal structure of energy production sources within the cluster, which takes into account the
statutory goals of the cluster and a number of technical postulates, in particular its impact on the energy system balancing
conditions, energy efficiency, pollution emissions.
Based on the above assumptions, with the use of artificial intelligence methods using genetic algorithms, simulations
have been carried out to determine the optimal structure of energy generation mix in the cluster. Simulations have been
carried out for many models of the clusters, that differ in the profiles of consumers' demand for power. Then the results were
compared and general conclusions were formulated.
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Streszczenie: W referacie przedstawiono wyzwania Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wynikające ze zmian
sposobu zapotrzebowania na moc odbiorców końcowych, wpływu
zmian technologicznych obejmującą każdy segment systemu
elektroenergetycznego (SEE) w całych łańcuchu dostaw:
od generacji, poprzez przesył oraz dystrybucję do odbiorcy
końcowego. W artykule zaproponowano kierunki działań sektora
energetyki, które mogą w przyszłości przyczynić się
do zwiększenia elastyczności funkcjonowania KSE wobec zmian
w strukturze wytwarzania energii. Wnioski przedstawione
w referacie szerzej zaprezentowano w raporcie „Elastyczność
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Diagnoza, potencjał,
rozwiązania.” zrealizowanego przy współudziale Instytutu
Energetyki Oddział Gdańsk oraz Forum Energii.
Słowa kluczowe: elastyczność pracy KSE, rynek energii, OZE,
magazynowanie energii, zarządzanie popytem, sieci przesyłowe.

1. WSTĘP
Unijne zobowiązania Polski dotyczące energii z OZE
oraz postęp technologiczny powiązany ze spadkiem
kosztów, przyczyniły się do rozwoju OZE. Rozwój generacji
rozproszonej przyczynia się do stopniowej zmiany roli sieci
dystrybucyjnej (SD) – z sieci pasywnej na sieć aktywną.
Dotychczasowe
funkcjonowanie
(KSE)
polegało
na jednokierunkowym przepływie mocy od dużych
centralnie dysponowanych jednostek wytwórczych (JWCD)
przyłączonych do sieci przesyłowej, przez sieci wysokiego,
średniego i niskiego napięcia, do odbiorców końcowych.

Rys. 1. Tradycyjny model funkcjonowania SEE

Obecny, scentralizowany model rynku nie będzie
w przyszłości stymulować elastycznej pracy KSE. Coraz
większa zmienność i nieprzewidywalność składowych
bilansu mocy w KSE wymusi zmianę w sposobie
planowania rozwoju i prowadzenia ruchu systemu
z deterministycznego
na
probabilistyczny.
Przejście
do bardziej elastycznego SEE wymaga nowego podejścia
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw
energii [1,2].

2. WYZWANIA KSE W PRZYSZŁOŚCI
2.1. Zmiany zapotrzebowania odbiorców na moc
Rozwój urządzeń wykorzystywanych przez odbiorców
końcowych wpływa na strukturę zapotrzebowania oraz
sposób zużycia energii w budynkach. W centrach handlowousługowych,
w biurowcach
powszechne staje się
użytkowanie klimatyzacji co wpływa na zwiększenie
wartości szczytowego zapotrzebowanie na moc w okresie
letnim. Szybki rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, budowa centrów zarzadzania danymi
wielkoskalowymi
przyczyniły
się
do
wzrostu
nieprzewidywalności
zapotrzebowania
na
moc.
W konsekwencji wyzwaniem staje się pokrywanie
szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną
i zapewnienie wymaganego poziomu rezerw mocy,
w szczególności w okresie letnim.
W sierpniu 2015 roku długo utrzymujące się wysokie
temp. powietrza przyczyniły się do wysokiego
zapotrzebowania na moc w KSE (ok. 22 GW). Wzrost ten
wynikał ze zwiększonego wykorzystania urządzeń
klimatyzacyjnych, których liczba wg GUS w ostatnich latach
zwiększyła się o 200%. Wysokie temperatury spowodowały
pogorszenie się warunków hydrologicznych, co przyczyniło
się do problemów z chłodzeniem konwencjonalnych bloków
cieplnych. Część JW (w tym blok o mocy 858 MW
w elektrowni Bełchatów) pracowała ze zmniejszoną mocą,
bądź została całkowicie wyłączona. OSP w celu pokrycia
zapotrzebowania KSE podjął działania polegające na
redispatchingu, m.in. przy współpracy z operatorami
z Czech i Słowacji. Mimo nadwyżki mocy w systemach
niemieckim i czeskim (dysponujących znaczącymi mocami
z PV) import był utrudniony ze względu na ograniczenia
przesyłu. Efektem serii zdarzeń było wystąpienie deficytu
mocy w KSE skutkujące wprowadzeniem administracyjnego
ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
2.2. Wzrost udziału OZE o zmiennej charakterystyce
wytwarzania
W KSE moc OZE wynosi ok. 8,6 GW [3].
W strukturze mocy zainstalowanej w KSE źródła
odnawialne stanowią ok. 16%, z dominującym udziałem
generacji wiatrowej 13 %, natomiast w bilansie produkcji
energii OZE ma 8 % udział (14 TWh ze 165 TWh).
Zgodnie
z
zapisami
Pakietu
energetycznoklimatycznym do 2020 roku Polska powinna osiągnąć 15%

udział OZE w bilansie energetycznym. Cel dla sektora
elektroenergetycznego wynosi ok. 19 %. Po 2020 zacznie
obowiązywać nowa dyrektywa OZE przyjęta w 2018 r. oraz
tzw. rozporządzenie governance w ramach tzw. pakietu
zimowego, którego zadaniem będzie realizacja celu OZE
w UE w 2030 r. tj. osiągniecie poziomu 32%. OZE
w kolejnych latach będzie się więc dynamicznie rozwijać,
co pogłębi problemy związane z bilansowaniem KSE.
Generacja OZE o
zmiennej
charakterystyce
wytwarzania, tj. elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki jest
wyzwaniem dla operatorów sieci z punktu widzenia
bezpieczeństwa pracy SEE. Źródła te charakteryzują się
zmiennością sezonową i dobową (rysunek 2).

Rys. 2 Sezonowa zmienność GW oraz fotowoltaiki -opracowanie
własne na podstawie [5,6]

Wskaźnik wymaganej regulacyjności dobowej JWCD
wynika z minimum technicznego bloków i wynosi średnio
nieco powyżej 50%. Przy wysokiej generacji wiatrowej
i niskim zapotrzebowaniu na moc w KSE obciążenie JWCD
spada na tyle, że OSP może być zmuszony do okresowego
obniżania mocy oddawanej do sieci przez FW. Przykładem
może być zdarzenia, które wystąpiły w okresie świątecznym
w grudniu 2018 oraz w kwietniu 2018.
Na Rys. 3 przedstawiono bilans mocy w okresie Świąt
Wielkanocnych w 2018 roku. Z zamieszczonych danych
wynika, że generacja nJWCD (konwencjonalnych i OZE)
przy małym zapotrzebowaniu odbiorców na moc
uniemożliwiała utrzymanie w ruchu wymaganej liczby
JWCD. Podjęto działania zaradcze m.in. ograniczono
generację z nJWCD konwencjonalnych oraz wyprzedzająco,
w szczycie zapotrzebowania spracowano wodę ze
zbiorników górnych elektrowni szczytowo-pompowych
(ESP). W efekcie, w dolinie obciążenia ESP mogły zostać
uruchomione do pracy pompowej, zwiększając obciążenie
w KSE (ok. 1,2 GW przez 6 h). W przeciwnym wypadku
zapotrzebowanie na moc pokrywane przez JWCD byłoby
mniejsze od sumy minimów tech. JW o statusie „must run”,
co byłoby nie do przyjęcia ze względu bezpieczeństwa pracy
KSE i wymagałoby ograniczenia generacji OZE.

2.3. Systemowe ograniczenia w przesyle energii
Ograniczenia sieciowe występujące w KSE wynikają z:
• słabo rozwiniętej sieci przesyłowej w półn. części kraju;
• nierównomiernej
struktury
lokalizacyjnej
źródeł
wytwarzania (większość JWCD jest na południu kraju);
• nieplanowanych
przepływach
na
połączeniach
transgranicznych.
Ograniczenia sieciowe wpływają na pracę JW.
Niektóre ograniczenia mają charakter stały, co wymusza
pracę JW w trybie „must run”. Pozostałe są likwidowane
poprzez zmianę topologii sieci lub programów pracy JW,
czyli tzw. redispatching. Połączenia transgraniczne
i możliwości importu energii elektrycznej w szczególnych
przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw zwiększają
elastyczność pracy SEE. Słabo rozwinięta sieć przesyłowa
przyczynia się do braku (przepływy kołowe) lub
ograniczenia importu [7], co wpływa na zmniejszenie
możliwości reakcji OSP w sytuacjach awaryjnych.
2.4. Konwencjonalne elektrownie węglowe
Elektrownie węglowe stanowią blisko 70% mocy
zainstalowanej w KSE. Są to JWCD - 90 bloków, z czego
70 przekroczyło zakładany czas eksploatacji. Jednostki te
były projektowane do pracy w podstawie obciążenia SEE
z czasem wykorzystania ponad 5 tys. godzin w roku.
Ograniczenia techniczne większości użytkowanych obecnie
bloków wymuszają pracę z minimum technicznym na
poziomie ok. 55%1 mocy nominalnej, przy nie więcej niż
50-ciu uruchomieniach na rok.
Rosnący udział OZE wpływa na zmianę charakteru
pracy bloków konwencjonalnych, które dotychczas
pracujące w podstawie krzywej obciążenia będą
„wypierane” przez OZE w kierunku pracy jako źródła
podszczytowe, zarówno pod względem współczynnika
wykorzystania mocy zainstalowanej (czas pracy ok. 1,5-4,5
tys. h/rok), jak i liczby uruchomień w roku [8]. Dlatego
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE wystąpi
zwiększone zapotrzebowanie na JW charakteryzujące się
dużą elastycznością pracy, tj.:
• zdolnością do częstego odstawiania i uruchomiania
bloku, np. w cyklu dobowym,
• zdolnością do pracy nieregularnej bloku (praca
z przerwami kilkudniowymi – święta, weekend),
• niskim minimum obciążenia w stosunku do mocy
osiągalnej bloku.
2.5. Wpływ zmian technologicznych
Rozwój energetyki obywatelskiej (prosument, klastry
energii), a w przyszłości rozwój elektromobilności przyczyni
się do zwiększenia znaczenia odbiorcy końcowego w SEE.
Nowe technologie wytwarzania, elektrownie wiatrowe czy
słoneczne, obniżyły koszty krańcowe produkcji energii
elektrycznej praktycznie do zera. Prognozowany dalszy
spadek cen [10] oraz rozwój technologii magazynowania
energii pozwoli indywidualnym odbiorcom na uzyskanie
częściowej niezależności energetycznej i przyczyni się do
decentralizacji sektora energetyki. Wraz z rosnącym
udziałem mikrogeneracji, zmieni się specyfika działania
SEE. Postępująca digitalizacja sektora wpłynie na
optymalizację funkcjonowania sieci elektroenergetycznej
(smart grid, smart metering) i zwiększy możliwości
aktywnego wykorzystania zasobów przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej.

Rys. 3 Bilans mocy KSE w okresie 01-02.04.2018 [4]
1
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Średni wskaźnik dla bloków w KSE
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3. DEFINICJA ELASTYCZNOŚCI
Elastyczność to zdolność SEE do utrzymania ciągłej
pracy w warunkach szybkich i dużych wahań generacji
i poboru energii elektrycznej. Jest nieodłącznym elementem,
uwzględnianym przy projektowaniu i sterowaniu pracą SEE,
który zawsze funkcjonował w sposób umożliwiający
obszarowe jak i czasowe równoważenie wytwarzania
i poboru. W przeszłości w KSE elastyczność była
zapewniana przez JWCD. W nowoczesnym SEE kluczem do
zwiększenia elastyczności jest wykorzystanie możliwości
wszystkich uczestników SEE (Rys. 3). Narzędziem do ich
aktywizacji jest rynek energii elektrycznej (REE).

Rys. 3

Elastyczny system elektroenergetyczny [11]

Opcje elastyczności cechują się zróżnicowanym stopniem
dopasowania do ram czasowych planowania pracy SEE:
• krótkoterminowa elastyczność (od kilku sekund do około
15 minut) - wymagana do bilansowania energii
elektrycznej w czasie rzeczywistym.
• średnioterminowa elastyczność (od godziny, kilku
godzin do dnia) - wymagana na rynkach dnia bieżącego
i dnia następnego, aby zaplanować wolumen generacji
w celu zbilansowania prognozowanego popytu lub
zaplanowania zasobów wynikających z błędnego
prognozowania OZE o zmiennym charakterze pracy.
• długoterminowa elastyczność (miesiące, lata) - związana
z
przewidywaniem
długoterminowych
zmian
np.: zdolności do długoterminowego: pokrycia
szczytowego zapotrzebowania na moc, planowania
rozwoju sieci, generacji lub poprawy efektywności
(DSM).
4. KIERUNKI ZWIĘKSZANIA ELASTYCZNOŚCI
W KSE
Cechą charakterystyczną obecnego SEE jest
koncentracja
w
systemie
przesyłowym
zasobów
zapewniających jego elastyczność. Procesy zachodzące
w KSE, w szczególności rozwój OZE przyłączane głównie
do SD oraz wzrost liczby zastosowań energii elektrycznej
u odbiorców końcowych, w tym rozwój elektromobilności
wymagają
udziału
tych
zasobów
w zapewnieniu
niezbędnego poziomu elastyczności pracy KSE.
W Polsce podejmowane są działania zmierzające do
zwiększenia elastyczności pracy KSE, dotyczą one głównie
zasobów przyłączonych do sieci przesyłowej. Obejmuje to
zarówno rozwój sieci i połączeń transgranicznych [5] jak
i zwiększanie elastyczności pracy systemowych JW [9].
W oparciu o już uruchomione projekty modernizacji
istniejących JWCD oczekuje się, że powinny one zostać
przystosowane do wielokrotnych uruchomień w ciągu roku
(ok. 200), pracy w zmniejszonej ilości godzin rocznie
(ok. 1500-4500) oraz charakteryzować się krótkimi czasami

rozruchu, niskimi wartościami minimów technicznych
i zdolnością do szybkich zmian obciążenia.
W kolejnych podrozdziałach przedstawiono działania
mające na celu poprawę elastyczności SEE.
4.1. Zwiększenie roli odbiorców energii
Część
odbiorców
energii
jest
gotowa
za wynagrodzeniem na chwilowe obniżenie jakości dostaw
energii wynikającej z umowy przyłączeniowej. Obecnie OSP
posiada zakontraktowany potencjał DSR (Demand Side
Response) wynoszący ok. 500 MW. Operatywny potencjał
redukcji na żądanie OSP obciążenia przez dużych odbiorców
energii w Polsce szacuje się na ok. 1.2 GW
(ok. 5% obciążenia szczytowego). Agregacja redukcji
obciążeń wielu drobnych odbiorców z wykorzystaniem
systemu AMI mogłaby stanowić dodatkowy zasób
elastyczności w KSE.
4.2. Świadczenie usług systemowych przez OZE
Nowoczesne
technologie
oparte
na
OZE,
w szczególności turbiny wiatrowe, oferują parametry
regulacyjne co najmniej odpowiadające wymaganiom
technicznym dla świadczenia regulacyjnych usług
systemowych (RUS) zdefiniowanych przez OSP, a dla
wybranych usług je przewyższają [14,15]. Jednocześnie
rośnie udział źródeł OZE w pokrywaniu zapotrzebowania na
moc
i energię
elektryczną,
a
udział
jednostek
konwencjonalnych - obecnie jedynego dostawcy usług
regulacyjnych w KSE - maleje. Niezbędnym staje się, by
źródła OZE, zastępując konwencjonalne źródła, przejęły
również obowiązek (RUS).
4.3. Zwiększenie roli ciepłownictwa w bilansowaniu KSE
Modernizacja i rozwój jednostek kogeneracyjnych to
potencjał zwiększenia mocy zainstalowanej w KSE o ok.
1,7÷3,3 GWe [16] oraz potencjał zwiększenia elastyczności
pracy KSE dzięki wykorzystaniu akumulacji ciepła –
komplementarnego do magazynowania energii elektrycznej.
4.4. Usługi regulacyjne na poziomie SD
Zwiększenie
kompetencji
OSD
w
zakresie
wykorzystania usług regulacji mocy czynnej oraz napięcia
i mocy biernej, szczególnie w kontekście rozwiązań
wprowadzanych przez pakiet zimowy oraz zmian
w wdrażanych kodeksach sieciowych.
4.5. Rynek jako platforma komunikacji pomiędzy
użytkownikami KSE
Rynki usług regulacyjnych, bilansujący i energii staną
się platformami, na których OSP (w przyszłości także OSD)
będą mogli składać oferty zakupu określonych pod
względem technicznym produktów, a pozostali użytkownicy
SEE (wytwórcy i odbiorcy) oferty dostawy tych produktów
po określonej cenie. Pozwoli to na zapewnienie bezpiecznej
i niezawodnej pracy KSE oraz minimalizację kosztów
bezpieczeństwa dostaw. Zmiany w dotychczasowym
funkcjonowaniu rynków powinny dotyczyć w szczególności:
• rozwoju rynków krótkoterminowych o większej
płynności, w których na równoprawnych warunkach
mogą uczestniczyć wszyscy, a ceny za energię
elektryczną będą odzwierciedlały występujące przypadki
niedoboru i nadpodaży energii oraz pozwalały na wycenę
elastyczności
oferowanej
przez
poszczególnych
użytkowników systemu;
• wdrożenie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie na
rynkach energii: bilansującym oraz usług regulacyjnych
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(dawniej usług systemowych) potencjału elastyczności
(regulacyjnego) wszystkich użytkowników systemu, tj.
wytwórców (elektrowni systemowych, elektrociepłowni,
OZE) i odbiorców (w tym zagregowanych odbiorców
indywidualnych), niezależnie od ich miejsca przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej;
• wdrożenie rozwiązań wykorzystujących infrastrukturę
AMI, umożliwiających pośrednie oddziaływanie na
zachowania odbiorców za pomocą bodźców cenowych,
np.: taryf wielostrefowych i cen czasu rzeczywistego;
• uzupełnienia mechanizmu wyceny energii o koszty jej
dostarczenia do odbiorcy końcowego (tzw. lokalizacyjny
REE). Stworzy to bodźce cenowe dla lokalizacji nowych
źródeł energii.
4.6. Działania dodatkowe
W wyniku dynamicznego postępu technologicznego
w najbliższej przyszłości należy oczekiwać pojawienia się
kolejnych obszarów w elektroenergetyce, które będą mogły
partycypować w zwiększaniu elastyczności KSE.
Magazynowanie energii elektrycznej
Obecnie, ze względu na ceny technologii,
magazynowanie nie jest rozwiązaniem konkurencyjnym
w stosunku do innych opcji zwiększenia elastyczności.
W przyszłości należy oczekiwać obniżenia cen technologii
magazynowania energii [17], co przy założeniu udziału tych
jednostek w rynkach usług regulacyjnych, bilansującym
i energii z pewnością przyczyni się do poprawy
elastyczności KSE. W ramach aukcji rynku mocy
zgłoszonych zostało 15 instalacji o łącznej mocy 111 MW.
Rozwój elektromobilności
Dostępne
komercyjnie
rozwiązania
pozwalają
wyłącznie na pasywne wspieranie elastyczności KSE przez
pojazdy elektryczne (podobnie jak inni odbiorcy energii).
W przyszłości należy oczekiwać rozwoju technologii
Vehicle to Grid (V2G) umożliwiającej sterowanie poborem
/oddawaniem do sieci energii przez pojazdy elektryczne.
Wyprzedzając rozwój elektromobilności, należy podjąć
działania promujące elastyczne zachowanie pojazdów
elektrycznych, wykorzystujące bezpośrednie lub pośrednie
metody wpływania na ich profil zapotrzebowania na moc.

zwiększy możliwości aktywnego udziału odbiorców
końcowych w SEE.
Powyższe zmiany będą wymagały od Operatorów
Systemu zastosowania nowego podejścia w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw
energii.
Zwiększą
zapotrzebowanie
na
zasoby
charakteryzujące się dużą elastycznością. Kluczem do
zwiększenia elastyczności będzie wykorzystanie możliwości
wszystkich uczestników REE oraz integracja energetyki
z syst. ciepłowniczym czy transportem (elektromobilność).
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POSSIBILITIES TO INCREASE FLEXIBILITY OF THE POLISH POWER SYSTEM
The paper presents the challenges of the National Power Systems (NPS) in the future resulting from the changes in the
demand for end users, the impact of technological changes covering each segment of the power system throughout the supply
chain: from generation, transmission / distribution to the final recipient. The article proposes directions of activities of the
energy sector, which may in the future contribute to increasing the flexibility of the operation of the NPS to changes in the
energy mix.
Keywords: flexibility of the NPS, energy market, RES, energy storage, demand management, transmission networks.
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Abstract: This paper presents a short review of the plasma
technologies used in the commercial power industry. The most
common thermal plasma sources for the pulverized coal burners
and reactors used in solid fuel conversion processes are described.
The authors’ own experience in the use of the plasma technique in
energy applications is briefly presented. Proposals for the use of
thermal plasma in the process of fuel conversion in pulverized-fuel
power boilers, especially when operating at a lower technical
minimum, are formulated.
Key words: thermal plasma, plasma reactor/burner, plasma
start-up, technical minimum.

1. INTRODUCTION
Research on the application of plasma in technology
began in the 19th century, but it significantly intensified
towards the end of the last century. Recently there has been
quite a lot of information about the use of plasma
technologies in the production of energy from waste,
biomass and coal [1-6].
Experimental and theoretical studies have shown that
the use of plasma in energy production is a promising
alternative to the conventional system as regards efficiency
and environmental and economic considerations [4, 7-10].
Since plasma technology is used in the energy sector to
produce energy from waste, biomass and even coal one can
conclude that it is promoted in developed countries, e.g.
European countries and the USA, and preferred in eastern
countries, such as China, Kazakhstan and Russia (for coal
gasification and coal combustion assistance in electric power
plants [1, 2, 3, 5, 6].
It seems that the qualities of plasma technology argue
for its increasingly common use in the commercial power
industry. Plasma, being a more or less ionized gas, by many
researchers is considered to be the fourth state of matter,
despite the fact that macroscopically, regardless of its type,
plasma is electrically neutral. In plasma technologies, plasma
can be divided into three main types: high-temperature
(equilibrium) plasma, occurring in, e.g., thermonuclear
reactions, low-temperature (quasi-equilibrium, thermal)
plasma, occurring, e.g. during a disruptive electrical
discharge (electric arc), and nonthermal (non-equilibrium,
cold) plasma characteristic of a partial electrical discharge

(a corona, a discharge in a rarefied gas, a dielectric barrier
discharge (DBD)) [11, 12]. Low-temperature plasma is used
in most energy applications while nonthermal plasma is used
in some atmosphere protection and chemical technologies
[1-6. 13].
Thermal plasma is a strongly ionized high-temperature
medium in which fast thermal decomposition of organic
matter occurs. After the degassing products are cooled down,
gaseous components (e.g. CO, CO2, CH4, C2H6, N2), liquid
(condensing) components (e.g. water, alcohols, acids,
aldehydes, tar) and solid components (carbon residue) are
liberated. Plasma makes the mixture being converted more
reactive as a result of the thermal dissociation of many
gaseous products, yielding radicals (C, S, CN, OH, NH, CH,
CH3...). Moreover, the decomposition products are ionized,
whereby positive ions (C+, H+, N+, CO+, O+, Si+, K+ and
other) and negative ions (O-, H-, N- and other) are produced,
which facilitates the gassing/pyrolysis process [13, 14].
Intensive research on the use of thermal plasma in the
combustion and gasification of municipal wastes (biomass
and plastics), including hospital wastes, industrial wastes,
especially hazardous organic chemical compounds (phenols,
chlorinated biphenyls and dioxins – PCBs, PCDDs) has been
conducted in recent years [14-19]. The aim of the current
research in this field is to improve the effectiveness
and quality of the thermal processing of wastes
and consequently, to reduce the emission of dangerous
gases, including greenhouse gases. The results of pilot
studies indicate that the application of the plasma technique
to the acquisition of liquid fuels from biomass and municipal
wastes can be effective and safe for the environment
[4, 16-19]. Also the rational and economical energy
management aspects, stemming from the increase
in the amount of generated wastes and from the increased
energy demand, argue for the use of the plasma technique.
Particularly worthwhile seems to be the use of the plasma
techniques of gassing and pyrolysis instead of conventional
combustion in the utilization of hazardous wastes.
The synthesis gas generated in the process is a potential
energy source, which considerably reduces the utilization
costs. The high hydrogen content in the syngas is a further
argument for the plasma gasification of refuse-derived fuels
[4, 18].

2. SOURCES OF PLASMA FOR ENERGY
APPLICATIONS

Processes at the WUS&T Faculty of Mechanical and Power
Engineering.

As mentioned above, thermal plasma is particularly widely
used in technology. The so-called plasma jets based
on the arc discharge are commonly used as the source
of plasma in conventional plasma reactors/burners.
The electric arc arising between electrodes is generated
in a direct (DC) or alternating (AC) electric field whose
frequency is usually that of the mains (rarer elevated to a few
kilohertz) [12, 13, 20, 24]. Figure 1 shows an arc plasmatron
of PW type (a property of the Faculty of Mechanical and
Power Engineering at Wrocław University of Science and
Technology)
with
a
special
cylindrical
design
of its electrodes.

Fig. 2. Idea of electrodeless high-frequency plasma reactor
Fig. 1 .Model and actual cavity plasmatron of PW type on test stand
(operating power 12-28 KW) [4]

The power of the arc plasmatrons described
in [4, 9, 30-34] is in a range of 10-100 kW. Plasmatrons with
a higher power of 100-500 kW are commercially available
and their special versions can have power as high as 1 MW
(trade offers of PlasmaAir AG and PyroGenesis Canada
Inc.).
Considering the development of power engineering,
highly promising sources of thermal plasma for industrial
uses are radio frequency (RF) plasma generators and
microwave plasma generators [4, 25-28]. The advantage
of high-frequency plasma generators is the absence
of discharge electrodes. The generated plasma has the
character of a volumetric discharge, whereby the pulverized
material can be thermally treated in the whole volume of the
reaction zone.
Hybrid
reactors,
combining
the
advantages
of microwave plasma and induction plasma, deserve special
attention. Such a reactor generates stable volumetric hightemperature plasma owing to the cascade connection
between the microwave part and the induction part. The idea
of producing thermal gas plasma under atmospheric pressure
is based on the generation of local microcharges (hightemperature charges) within the volume of the gas by means
of a concentrated microwave beam (with a frequency
of, e.g., 2.45 GHz). Then from the microwave part the
plasma channel (ionized gas) is directed into the zone
of action of a high-frequency (≥ 100 kHz) field where it is
stabilized and maintained thanks to electromagnetic
induction (the induction part of the reactor). In the induction
part the stabilized plasma assumes the character of an
electrodeless ring discharge.
Figure 2 shows the principle of operation of the
electrodeless high-frequency plasma reactor (consisting of
a microwave part and an induction part) [4].
Figure 3 shows an electrodeless high-frequency plasma
reactor (with indicated main components) with a plasma
channel power of about 8 kW, generating volumetric thermal
plasma (under atmospheric pressure) in its microwave part,
which is then stabilized in the inductor action zone, installed
in the Department of Boilers, Combustion and Energy
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An electrodeless high-frequency plasma reactor of this
design generates volumetric thermal plasma under
atmospheric pressure. The material to be converted
introduced into the reaction space partly constitutes
a plasma-generating agent. Consequently, the fuel
conversion proceeds dynamically.

Fig. 3. Electrodeless plasma reactor and burning
high-frequency plasma [4]
In the authors’ opinion, the microwave plasma
technology can prove very attractive in the future,
considering that microwave radiation sources with a power
of up to 100 kW are already commercially available and the
results of tests show this technology to be suitable for the
combustion of coal dust-air mixtures and the thermal
utilization of wastes [ 1-5, 24-27].
3. PROPOSED APPLICATIONS OF THERMAL
PLASMA IN DOMESTIC ENERGY SECTORE
Coal is still considered to be one of the main energy
resources in Poland in the 21st century [29]. However,
because of the EU’s current environmental policy the
domestic energy sector must reduce the use of coal in the
total energy production. Also the coal quality and energy
efficiency indices and the requirements for reducing
hazardous pollutants emission into the environment are
constantly raised [29].
In some countries in order to improve coal combustion
efficiency, plasma technology has begun to be used
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in thermal power stations. The plasma-assisted coal dust
combustion technology has been successfully tested on 27
pulverized-fuel boilers in 16 combined heat and power
plants located in Turkey, Russia, Kazakhstan, South Korea,
the Ukraine, Slovakia, Mongolia and China. The data
contained in the literature show the merits of the plasma
system, such as: quick light-up, easy and safe flame
stabilization, high efficiency and reduced emission [1, 2, 3,
25, 27, 28]. The plasma gasification of coal, as efficient and
environmentally friendly, is also mentioned as one of the
most important and effective ways of converting coal into
high-energy
gases (syngases) and useful chemicals
[1, 7, 12]. Many authors propose to use the plasma technique
to process the stream of carbon-rich wastes as an alternative
to the conventional coal technologies [5, 6, 8, 10, 14, 18].
A study of the literature on the subject indicates that
considering the trend towards the minimization of the
negative effect on the environment, the plasma technique
should be regarded as one of the major techniques which
should be applied to assist the conventional coal combustion
and gasification technologies used to produce electricity for
the domestic power supply system. As mentioned above,
technologies based on thermal plasma ensure a hightemperature atmosphere with a large number of active
radicals, which improves coal combustion efficiency while
reducing or totally eliminating the demand for additional
fuels (heating oils and/or gases) [1, 2, 3].
3.1. Use of thermal plasma for boiler start-up
The Polish power industry is mainly based on steam
power units with steam boilers. In order to start-up such
a boiler from its cold state a start-up procedure aimed at
warming up the combustion chamber and ensuring stable
operating conditions for the upper burners needs to be
carried out. Typically, the start-up is conducted with the use
of auxiliary mazout burners. This way of starting up the
boiler is arduous to the environment due to the high emission
of heavy hydrocarbons and soot into the atmosphere.
The use of mazout is also quite expensive [3, 9]. As the
environmental protection standards become more rigorous,
it seems very reasonable to look for a method alternative
to the mazout start-up. Currently, in some of the power
plants the mazout start-up and support installations are being
replaced with gas installations.
From the economic, energy and environmental points
of view, it would be most advantageous to start-up boilers,
using exclusively coal dust. But this is difficult when the
boiler is cold since coal dust needs to be fed (e.g. from the
boiler bunker), the ignition must be reliable and the
operation of the pulverized-fuel burner must be stable.
Therefore it is necessary to use an additional high-power
ignition source sufficient to cover the loss of energy to the
environment and to ensure the reliable ignition of the coal
dust-air mixture. Plasma generators (plasmatrons) mounted
directly on coal dust burners can be used as such an ignition
source. Analyses indicate that this solution can bring about
a reduction in both the investment and operational costs and
can reduce the boiler start-up environmental nuisance [1-5].
A literature survey shows that that currently variously
advanced (laboratory, pilot and full industrial scale) plasma
start-up installations are in operation in the world [1, 2, 3, 9,
12, 25, 27, 28].
Also in Poland research (in which one of the co-authors
took part) on the application of the plasma technique in the
direct start-up of coal-dust power boilers has been carried

out [9, 30-33]. It was conducted on the laboratory scale and
the pilot scale on coal-dust boiler OP 130 in the Czechnica
heat and power plant [9, 30-33]. Figure 4 shows the results
of the operation of the plasma coal dust burner during
experiments conducted on the OP 130 boiler.

Fig. 4. Plasma pulverized-fuel burner during combustion
of coal dust-air mixture [34]
The focus of the experiments was on the design and
implementation of a boiler plasma start-up installation based
on the air-fed cavity plasmatron. The operation of the plasma
coal dust burner consisted in introducing a thermal plasma
stream into the conduit in which a coal dust-air mixture
flowed. Under the physicochemical action of the plasma on
the coal dust the volatiles would be rapidly liberated, the
particles would disintegrate and ignition would follow. As
a result, a stable dusty flame was obtained. An important
task was to ensure coal dust supply. The existing coal dust
lighting-up burner (after a slight modification) was used
as the plasma pulverized-fuel burner.
The aim of the experiments was to verify the
functioning of the plasma ignition installation and its
components in real conditions, to check the coal dust
ignition capability and to determine the characteristics of the
plasma burner. Also the problem of electromagnetic
compatibility was highly important for the correct and
failure-free operation of the power unit’s automatic control
and protection system [32, 33]. The test results showed that
the plasmatron functioned correctly and properly interacted
with the muffle coal dust burner. All the components of the
plasma start-up installation functioned correctly and
consistently with the assumptions.
It should be noted that the trials were conducted on the
working (hot) boiler. In order to more precisely examine the
phenomena involved, to determine the stability of the boiler
and to compare the start-up characteristics, trials must be
carried out on the cold boiler. Only then it will be possible to
verify whether the number of plasmatrons and their locations
(depending mainly on the thermal output and type of the
coal-dust boiler and the power of the plasmatrons)
are proper.
3.2. Conception of the use of thermal plasma for boiler
operation stabilization at lowered technical minimum
Power unit flexibility and operation at a lowered
technical minimum is currently one of the key issues
for operational power services. In the “Power Units 200+
Programme” announced by the National Centre for Research
Development, the flexible operation and operation at a
lowered minimum of power units are important targets to be
achieved
(https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/akutalnosci/
pl/5732/234_17_pu_regulamin_prowadzenia_postepowania.
pdf).
Considering the technical constraints and the changing
regulations concerning start-up times, power generating
capacity increases and pollution emission, it seems that
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thanks to the use of thermal plasma these (often conflicting)
requirements for power units of class 200 can be satisfied.
3.3. Cold start-up
A survey of the literature on the subject and an analysis
of the results of the research presented in [9, 30-34 and
in P. Kobel’s PhD thesis] indicate that starting the boiler
from cold through the use of thermal plasma and the primary
fuel (coal dust) is possible. Therefore it can be concluded
that it is also possible to stabilize boiler operation at
a lowered technical minimum. In order to achieve this it is
proposed first to install plasmatrons (thermal plasma
sources) directly in the principal powdered fuel burners
(after the latter have been slightly modified). Preliminary
analyses show that in this case the plasmatron’s power
should amount to about 10% of the powdered fuel burner.
This is advantageous considering that the electric power
of plasmatrons can be relatively low (up to about 100 kW)
and one can use arc plasmatrons of one’s own design [4, 3034].
3.4. Making up for unit’s power shortage
An important issue raised in the “Power Units 200+
Programme” is the rate at which the power unit gains power
while satisfying the combustion quality and emission
requirements specified in directive IPPC and standard BAT.
It seems that a good solution here is to use a plasma
installation equipped with high-power (500-3000 kW)
plasmatrons (trade negotiations in this regard were
conducted with PlasmaAir AG and PyroGenesis Canada
Inc).
3.5. Improving temperature distribution in boiler,
especially in second boiler pass
When implementing operation plans for power units
of class 200 at a lowered technical minimum
(operation at ≤ 40% of the rated power), the temperature
distribution in the boiler will be disturbed, especially in the
second boiler pass. One of the ways of evening out the
distribution of temperature in the boiler can be to use plasma
burners to regulate the temperature of the primary
and secondary steam (when underheated) by installing them
in the primary and secondary steam superheating passes.
3.6. Using plasma burners to reduce emission of harmful
gases
By properly locating plasma burners and using them
in boiler operation one can effectively reduce the emission
of such gases as: NOx, SOx, CO and CH4, and higher
hydrocarbons, including dioxins. The synergic effect of the
high temperature gradient, UV radiation emission and the
production of active radicals (C, S, CN, OH, NH, CH,
CH3...), positive ions (C+, H+, N+, CO+, O+, Si+, K+
and other) and negative ions (O-, H-, N- and other),
produced by thermal plasma contributes to a reduction in the
emission of harmful gases. Moreover, catalytic substances,
which in plasma conditions enhance the decomposition
of harmful gas compounds, can be added to the plasma
generating gases. Also steam can be a plasma generating gas,
which can have an advantageous effect on the thermal
conversion of the fuel, whereby ultimately total
and complete fuel combustion at possibly the lowest
emissions will be achieved.
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3.7. Using plasma burners to consume energy surpluses
produced by renewable energy sources
As a result of the introduction of renewable energy sources
(RES), especially wind turbines, into the EU’s and Poland’s
electric power systems, instantaneous (fast-changing
and with a local reach) energy surpluses occur in certain
(sometimes difficult to predict) periods. Managing such
energy often poses difficulties. In the authors’ opinion, the
alternative here can be its consumption directly in plasma
burners to ensure the flexible operation of power units,
especially at a lowered technical minimum. This approach
can also contribute to an improvement in the stability of the
domestic electric power system. Moreover, this approach can
be used in cross-border energy exchange clearing
and settlement.
4. CONCLUSION
Summing up, the analysis of the research carried out by
us and by other researchers [1-3, 27, 28, 30-34) has shown
that the plasma technique used to start-up coal-dust boilers
and stabilize their operation is relatively new and so there
are no operational data on such solutions. There are many
doubts and unknowns concerning, for instance, the
operational reliability of plasma start-up/stabilizing burners
and their lifetime. Nevertheless, the positive results of the
experiments and the survey of the literature on the subject
suggest that plasma technologies based on thermal plasma
can be particularly useful in ensuring the flexible operation
of power units, especially at a lowered technical minimum.
This analysis shows that in Poland there is a lack of
wider experience relating to the use of thermal plasma in
power plant operation conditions. However, the results of the
preliminary studies are promising. The steps taken by the
authors to implement the plasma technique in the domestic
energy sector should result in its commercial
implementation. It seems that if the R&D work receives
proper support and appropriate regulations are introduced,
the implementation of plasma technologies can turn out to be
an undertaking profitable for the energy sector. It should be
noted that this research team has the necessary resources to
conduct trials on laboratory combustion process testing
installations equipped with arc plasmatrons and microwave
volumetric thermal plasma reactors. It can also carry out
specialist tests and analyses of the zone downstream of the
burners, including the chemical composition of the
substrates and the products. Thus thanks to the available
plasma installations and the advanced control and
measurement apparatus one can carry out all kinds of
simulations and analyses of the quality of plasma
combustion/combustion assistance and to determine the
energy balance of the process.
Considering the above, several R&D tasks, including
simulations of the thermal/flow processes taking place in the
boiler during thermal plasma generation (first, laboratory
tests on designed and built stands and then, on-site trials),
should be carried out in order to unequivocally determine the
usefulness of plasma technologies for the domestic energy
sector. Helpful in this regard will be the research
programmes launched by the National Centre for Research
Development and the willingness of the energy sector
to make energy facilities available for conducting relevant
on-site trials. Once the trials are carried out, a technicaleconomic analysis can be carried out to unequivocally
determine the profitability of the use of the above
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technologies, including the replacement of the currently used
mazout burners with plasma burners for boiler start-up,
combustion process stabilization (especially at a technical
minimum) and fast making up for the power unit’s power
shortages connected with the current demand.
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PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA TECHNIKI PLAZMOWEJ
W KRAJOWYM SEKTORZE ENERGETYCZNYM
W niniejszym artykule przedstawiono, w oparciu o studia literaturowe, krótki przegląd technologii plazmowych
stosowanych w energetyce zawodowej. Scharakteryzowano najczęściej stosowane źródła plazmy termicznej wykorzystywane
w palnikach pyłowych i reaktorach stosowanych w procesach przetwarzania paliwa stałego. Krótko zaprezentowano
doświadczenia własne z wykorzystania techniki plazmowej w zastosowaniach energetycznych. Przedstawiono propozycje
wykorzystania plazmy termicznej w cyklu technologicznym przetwarzania paliwa w pyłowych kotłach energetycznych
ze szczególnym uwzględnieniem ich pracy przy obniżonym minimum technicznym.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w kraju brak jest szerszych doświadczeń z wykorzystania plazmy termicznej
w warunkach ruchu obiektu. Na podstawie analizy wstępnie wykonanych badań, można uznać takie zastosowanie plazmy
za korzystne przede wszystkim ze względu na stabilność płomienia oraz regulacyjność palnika. Realizacja podjętych przez
autorów działań na rzecz wdrożenia techniki plazmowej do krajowego sektora energetycznego powinny zaowocować jej
komercyjnym wdrożeniem. Przy odpowiednim wsparciu prac badawczych i rozwojowych, w szerokim zakresie w tym
legislacyjnym, wdrożenie technologii plazmowych może stać się inwestycjami rentownymi dla sektora energetycznego.
Keywords: plazma termiczna, reaktor/palnik plazmowy, rozruch plazmowy, minimum techniczne.

108

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 63/2019

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 63
XIX Konferencja Naukowa
AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE'19
Jastrzębia Góra, 12-14 czerwca 2019
doi: 10.32016/1.63.23

THE CONCEPT OF AN ENERGY CLUSTER MODEL BASED ON THE PEER-TO-PEER
ENERGY TRADING MECHANISM
Damian MROWIEC
PSE Innowacje sp. z o. o.
tel.: 511 374 439
e-mail: damian.mrowiec@pse.pl
Abstract: The idea of forming energy clusters in Poland is one
of the initiatives supporting changes taking place on the energy
market, which are related, among others, to the development
of various municipal energy concepts. Therefore, progress
in building local structures of power system is closely tied to the
possibility of developing appropriate clearing mechanisms, which
would contribute to the fulfilment of expected energy clusters’
goals.
The development of information and communication technologies
and, among others, the growing penetration of distributed energy
resources (DER) in the overall generation structure resulted in the
emergence of various concepts based on decentralized
or distributed systems of direct purchase and sale of electricity
between local producers and consumers.
This article presents a general operational concept of an energy
cluster featuring in its clearing model a system of selling electricity
on a peer-to-peer basis. Moreover, representative states of work
were identified and characterized, along with the basic principles
of proposed system’s operation.
Keywords: peer-to-peer electricity trading, energy clusters,
distributed energy, local energy communities.

1. INTRODUCTION
The gradual increase in the use of renewable energy
sources and the growing number of prosumers on the
electricity market causes the transformation of energy sector
and development of existing solutions in this area, as well
as creation of new ones. These concepts are aimed, among
other things, at enabling more effective integration of these
entities with the power system. Simultaneously, the concept
of local energy communities is undergoing its development
process, which leads to the emergence of diverse initiatives
forming local structures of the power system. One
of directions fitting into this trend, from perspective of the
Polish national energy sector, is the formation of energy
clusters.
Existing legislation and guidelines define these entities
at a very general level, which allows a high level
of flexibility in defining their detailed forms of activities
[1, 2]. The effect of such situation is that the relations
occurring between individual entities on the electricity retail
market usually have the same form within energy clusters.
The clusters’ operation concepts, which are currently under
development, are not yet implemented on a wider scale and
they generally do not differ significantly from standard
mechanisms.

The idea presented in this article is to introduce a new
electricity trading and clearing system within the operating
area of energy cluster, which would be intended for its
participants. The fundamental principle of the proposed
model is the implementation of mechanisms enabling the
purchase and sale of electricity between local power
producers, prosumers and consumers on a peer-to-peer basis
(P2P).
Diverse concepts featuring the use of peer-to-peer
energy trading systems have already been presented in the
available foreign literature. Also, articles summarizing
specific research undertaken in this area of study have been
published as well [3, 4, 5]. These ideas are usually based on
a very different approaches to the assumptions made and
actions taken by particular entities, as well as taking into
account different relations between them. Therefore, it seems
crucial to explore this research from the perspective
of Polish energy clusters, which are now being in their
development stadium.

2. PEER-TO-PEER ENERGY TRADING WITHIN
ENERGY CLUSTER
The presented concept is based on the idea
of distributed energy trading and relies on the flexible
possibility to settle the electricity sold directly to other
consumers and purchased directly from other local producers
or prosumers. In such a system, all participants are treated
as peers and operate on an equal and the same rules. This
means that any entity can join the system and thus take part
in the process of mutual settlement of energy transactions,
which is carried out on the basis of strictly defined
mechanisms.
The possibility of distributed energy trading carried
out automatically in the scope of one energy cluster allows
system participants to achieve potential benefits, also on an
equal terms. Furthermore, a peer-to-peer network makes
it possible to eliminate entities which are responsible only
for acting as intermediaries in the process of electricity
trading.
From the perspective of energy cluster, an optimal
clearing model should provide specific economic effects
for individual entities. This outcomes can be characterized
by two main dependencies, which have already been
identified in the literature as key elements in order to achieve

desired objectives of energy clusters on the level
of individual entities [6, 7]. These dependencies can be also
applied to the P2P system functioning within the cluster.
First of all, the cost of purchasing a comprehensive
service by members of the energy cluster participating in the
P2P system, including the purchase of electricity and the
cost of energy distribution, should be lower than in the case
of customers operating outside the discussed mechanism.
Secondly, the selling price of electricity for local power
producers participating in the P2P system should be higher
than in the case of power producers not participating in the
proposed clearing system. Permanent maintenance of both
of these dependencies would mean that individual electricity
users would be able to achieve greater financial benefits
compared to the current approach. The P2P system
implemented in the energy cluster is treated as a basic
element allowing to maintain the presented dependencies
from the perspective of its participants.
The possibility to sell energy directly to located nearby
local entities can be particularly important from the
viewpoint of small power producers and prosumers.
For example, owners of photovoltaic panels are very often
unable to consume all of the electricity generated by these
installations. In such a case, the optimal solution would
be to sell the produced surplus energy to other consumers
or prosumers who are not able to cover their needs with their
own generation sources, during the same period. Similarly,
consumers without any distributed energy resources could
freely buy electricity from producers in the same energy
cluster.
3. LAYER ARCHITECTURE OF PEER-TO-PEER
ENERGY TRADING SYSTEM
Architecture of such model can be divided into two
essential layers, on which particular activities are carried out.
The first one is characterized by the virtual area and thus the
clearing system, while the second one is related to the grid
infrastructure and actual power flows taking place between
specific entities.
On the virtual level, the first thing that takes place
is the transfer of data describing the specific P2P system
participants’ level of demand and generation. This
information is then processed by the clearing platform,
on which all transactions and energy cluster balance are
carried out. The basic operation principles of virtual platform
were described in the next section.
In order to implement such solutions, it is necessary to
use appropriate technologies enabling free flow
of information and communication, and above all,
it is necessary to equip individual entities with smart
electricity meters. An important challenge in this area
is to ensure complete protection of data from unauthorized
access and ensuring appropriately fast data transfer.
The individual participant of the distributed electricity
trading system should have access to the information related
to operations taking place on the virtual platform. Such
access can be granted to any physical entity in many ways.
The simplest solutions include the use of a dedicated
application or web portal, on which, among other things,
verification of user’s account and authorization of a specific
entity would be carried out. This tool would contain all the
necessary information, such as database of system
participants with their generation potential, the level
of demand and generation balance of the individual entity
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and the energy cluster in general, history of concluded
energy transactions and the financial results of specific
settlements.
The physical layer, on the other hand, is mainly shaped
by the distribution grid owned by the local Distribution
System Operator (DSO). Despite the fact that both
calculations and clearing of electricity purchase and sale
transactions are carried out in the virtual layer, the actual
power flows between individual entities take place in the
distribution network. The better the physical layer
is represented in the model implemented on the virtual
platform, the more accurate can be the operations carried out
automatically and their effects, which result from
the adopted clearing mechanisms.
It is important to emphasize that the energy transactions
carried out between local power producers, prosumers and
end users do not affect in any way the authentic supply
of energy and the actual power flows in the grid, which are
the consequences of known physics laws. Therefore, both
layers are completely independent and separated from each
other, but both virtual and physical layers are essential and
needed elements of a peer-to-peer system.
4. BASIC FUNCTIONALITY OF PEER-TO-PEER
ENERGY TRADING SYSTEM IN ENERGY CLUSTER
In order for a distributed energy trading system
to operate correctly within the energy cluster, it is necessary
to define the appropriate rules according to which the peerto-peer system will be managed. Such a model requires,
in the first step, automation of the process of carrying out
individual operations. This paper presents a concept based
on the management of the virtual peer-to-peer network
through a dedicated clearing platform, functioning as a type
of an IT system. The virtual platform can be treated as the
core element of distributed electricity trading system. That
is because all required operations are carried out and all
necessary data flow takes place on this tool. The basic task
of such system is to provide appropriate balance, in the
clearing and settlement area, between the amount
of electricity generated and the demand level of a given
participants, in a given period.
An individual entity located in the area of operation
of a specific energy cluster may make an optional decision
to join the P2P system and to settle his consumed energy and
injected into the electricity grid through the mechanisms
on which the virtual clearing platform is designed. The
choice of such electricity clearing method would be an
alternative to the current mechanisms for members of the
energy cluster. Therefore, this would account for
a completely optional solution. The optimal case from the
perspective of possible benefits of the whole cluster might
be the participation of all of his members members in the
P2P system. However, realistically, there would be
a division of individual entities into users which are part
of the proposed alternative solution and users which would
remain within the current, standard mechanisms.
In case of individual participant joining the P2P
system, all flow of information and particular settlements
would be carried out between this entity and the platform.
At the same time, this entity must be provided with
an electricity supply service. For this purpose, the existing
grid infrastructure owned by the local Distribution System
Operator (DSO) shall be used. Therefore, in the fee collected
from entities being participants of the P2P network,
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it is necessary to take into account the relevant rates related
to the use of electricity grid.
DSO, on the other hand, in the proposed solution may
operate in a similar way as it already does, as well
as participate in the P2P system. In the fist case, settlements
between the distribution company and the P2P network
would be carried out through the coordinator of energy
cluster. In the second case, this process would be executed
directly by means of the virtual platform, with which the
DSO would communicate in the same way as other
participants of the peer-to-peer system.
An important role in the presented concept is assigned
to the coordinator of energy cluster. This entity can be
treated as an independent operator of the virtual clearing
platform. Therefore, the coordinator of energy cluster would
be responsible for managing the platform operation and
maintaining the energy balance of cluster in the settlement
area, between its total demand and generation level.
Activities of the coordinator of energy cluster in such system
would mainly involve acting as an intermediary between all
entities that are members of the cluster and external entities,
as well as representing the P2P system participants on the
external electricity market. From the perspective
of balancing the energy demand of the cluster, the
coordinator, in turn, would be responsible for purchasing the
missing amount of energy from external sellers in case of its
shortage or sale of energy in case of its surplus. Another task
of the coordinator would be to conclude agreements with
individual electricity users inside the cluster, who would like
to participate in the peer-to-peer system. Thus, the
coordinator would also operate as an aggregator of capacity
of distributed energy resources, located in the energy cluster
area.
As for the virtual platform, its main activity is to carry
out calculations for a given time interval in an automated
way, as well as matching sides of electricity purchase and
sale transactions and balancing the demand of the entire
cluster from the settlement perspective in the same time.
Matching transactions should be carried out in the most
optimal way from the perspective of the objective function,
which in the analysed case is to minimize the total operating
costs of the energy cluster. The optimal time interval for
carrying out the full process of calculation and recording
data should enable basic peer-to-peer system expectations
to be met. First of all, this length of time should allow for
sufficient reflection on the dynamics of changes
in generation and demand level of individual entities.
Secondly, registration of these values and their transfer, with
the use of appropriate measurement infrastructure, should be
possible as well. For example, reasonable and adequate time
interval for the calculation cycle can be assumed to be equal
of 15 minutes. Therefore, the virtual platform, based
on information describing the total level of generation and
energy consumption in the given 15-minute period, would
carry out the operation process automatically after this
period’s finish.
In the context of method the energy sell and purchase
transactions in the peer-to-peer system are conducted,
the presented solution is based on the automated matching
of particular transaction sides and their electricity volumes.
The advantage of such solution is its simplicity from the
perspective of responsibilities of a typical electricity user
participating in the P2P system, because transactions are
carried out automatically without its direct participation.
Although this situation doesn’t take into account the

possibility of actual decision making by individual entities,
it is necessary to achieve benefit on the community level.
It means that prosumers or local producers would not be able
to set the price at which they want to sell energy and end
users would not indicate directly from whom they want
to buy energy. However, the adoption of such model
is necessary to work out the best economic situation from the
perspective of the whole energy cluster, as well as P2P
system and not for specific participants at the expense
of others.
5. CHARACTERISTIC STATES OF OPERATION
Considering the basis operation of an energy cluster
based on the model of energy trade in a peer-to-peer system,
several characteristic states of operation can be identified.
From the perspective of the whole cluster, it may have
a surplus or shortage of produced energy in a given period
of time. The first case means that all generation sources
of the cluster generate more electricity, in a given period
of time, than equals the total demand of end users located in
its area. In such a situation, the excess of generated power
is exported outside the cluster by means of a distribution
network, while particular calculations are carried out by
means of a clearing platform. The total amount of surplus
energy in the whole clearing period is settled in the form
of its sale on the external energy market with the use
of standard known and already being in use methods. This
activity is carried out by the coordinator of energy cluster,
which in this case would operate as an independent
electricity trading company.
The opposite situation occurs when the cluster has
an electricity shortage, which would result from lower
production of energy by cluster’s generation sources in
a given period than the total level of demand of its end users.
The outcome of this situation would be the power import
from beyond the cluster area by distribution network and
estimating the level of cluster’s energy demand, resulting
from the produced energy shortage magnitude, by the virtual
clearing platform. Thereafter, in a similar way as previously,
the coordinator of the energy cluster settles electricity with
external entities in the clearing period, by purchasing energy
in the amount resulting from the determined shortage level.
From the perspective of an individual electricity user
who is a participant of the peer-to-peer system as well, the
general scheme of operation is similar. This entity may be a
local electricity producer, a prosumer or an electricity end
user. If the user, in a given calculation interval, generates
more electricity than is his demand, the excess power would
be injected into the distribution grid. Then, the
corresponding amount of energy would be sold directly to
another participants of the P2P system automatically through
the virtual clearing platform. Local producer and the
prosumer, who is not able to use for his own needs all
of generated by his sources energy in a given period of time,
are both treated in the same way by the virtual platform.
Finally, when specific period of time finishes, costs and
receivables are distributed among particular participants
of transactions that were carried out.
On the other hand, a different state is when
an electricity user who is also a participant of the P2P
system has an electricity shortfall. In that situation, the user
generates less energy than is his demand. From the view
of peer-to-peer system, this case applies to both prosumers
with energy shortages and typical electricity end-users.
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The lack of power is being imported from the distribution
network, whilst the process of carrying out particular
operations is exactly the same as in the previous case.
The virtual platform determines the total level of a given
entity’s demand for the last finished specified period of time.
That demand level is equal to the magnitude of energy
production shortage in case of a prosumer, whilst for an
ordinary energy consumer it corresponds to his total
electricity demand during this period of time. Thereafter,
these entities buy electricity directly from other participants
of the peer-to-peer system automatically through a clearing
platform. As in the case of having surplus energy, the
distribution of costs and receivables between individual
entities is then carried out in the specified clearing period.
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KONCEPCJA MODELU KLASTRA ENERGII OPARTEGO NA MECHANIZMIE
SPRZEDAŻY ENERGII W SYSTEMIE PEER-TO-PEER
Idea tworzenia klastrów energii w Polsce jest jedną z inicjatyw wspierających zachodzące na rynku energii zmiany,
związane między innymi z rozwojem energetyki obywatelskiej. Postęp w zakresie kształtowania się lokalnych struktur
systemu elektroenergetycznego jest więc silnie powiązany z możliwością wypracowania odpowiednich mechanizmów
rozliczeniowych, których zastosowanie umożliwiłoby zrealizowanie zakładanych celów klasteryzacji.
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz między innymi wzrastający udział generacji rozproszonej
w strukturze wytwórczej skutkowały natomiast pojawieniem się koncepcji zdecentralizowanych lub rozproszonych
systemów bezpośredniego przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy jej lokalnymi
wytwórcami oraz odbiorcami.
W niniejszym artykule przedstawiono ogólną koncepcję funkcjonowania modelu klastra energii wykorzystującego
w swoim mechanizmie rozliczeniowym system sprzedaży energii elektrycznej na zasadzie peer-to-peer. Ponadto,
zidentyfikowano i scharakteryzowano reprezentatywne stany pracy przedstawianego systemu wraz z podstawowymi
zasadami jego działania.
Słowa kluczowe: transakcje energii elektrycznej w formule peer-to-peer, klastry energii, obywatelska energetyka
rozproszona, lokalne społeczności energetyczne.
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