
Prezentacja symulatora bilansowego transformacji 

niemieckiej elektroenergetyki w horyzoncie 2050 

(elektroenergetyka bez paliw kopalnych).



Historia projektu.

Projekt Kombikraftwerk powstał z inicjatywy trzech 
przedsiębiorstw energii odnawialnej w Niemczech tj. 
Schmack Biogas AG, SolarWorld AG, Enercon GmbH. 
Projekt przedstawiono na szczycie dotyczącym 
energetyki z udziałem niemieckiego rządu w czerwcu 
2007. Celem było dowiedzenie możliwości stworzenia 
modelu energetycznego opartego na OZE, a 
potwierdzić to miał  interaktywny symulator czasu 
rzeczywistego ukazujący działania proponowanych 
rozwiązań systemowych.



Miks przewidywany w scenariuszu to

Energia: wiatrowa 60%, słoneczna 20%,

bioenergia 10%, energia wodna i inne 10%.



Megaprojekt północny.

Mapa przedstawia 

instalacje na Morzu 

Północnym, a 

poniżej na Morzu 

Bałtyckim.



Całkowita moc zainstalowana na lądzie w scenariuszu wynosi 

około 87 GW. Tylko poprzez zastąpienie dzisiejszych turbin 

wiatrowych przez nowsze i większe maszyny , wartość ta może 

zostać osiągnięta , przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że 

większe systemy zajmują większy teren. Przy 

wygospodarowania do tego celu 2% powierzchni z każdego 

landu uda się uzyskać produkcję 182 GW, a niedawne badania 

wykazały jeszcze większy potencjał możliwych 

zainstalowanych mocy.



Ogółem to 97 morskie farmy wiatrowe o łącznej 

powierzchni około 4560 km². Jedną z takich farm 

wiatrowych jest Dogger Bank na środku Morza 

Północnego, która nie jest jednak pokazana na mapie, 

ponieważ została zaprojektowana do zasilania produkcji 

wodoru na miejscu i nie jest przyłączona do sieci. Bez tej 

farmy wiatrowej, łączna powierzchnia wynosi około 4440 

km² . W celu zapewnienia takiej powierzchni dla 

scenariusza do wykorzystania energii wiatru stworzono 

siatkę modelu, która składa się z komórek o jednostce 

4,5km² na kratkę. Zakłada się, że najpopularniejszym 

typem wiatraka będzie ALFA Ventus o średnicy wirnika 

160m i czteropłatowym śmigle.





Scenariusz sieci przesyłowych, 

w szczególnym ujęciu farm 

wiatrowych offshore.
W planie rozbudowany sieci precyzowane są geograficzne 

rozmieszczenia podstacji i węzłów sieciowych.

Wszystkie te dane są brane pod jedynie z aktualnymi 

danymi technicznych sieci wysokiego napięcia,  co 

oznacza,  że karta przebiegów linii oraz ich kształt mogą 

być przyszłości zmodernizowane.

Planowane są przekroje poprzeczne połączeń, które są 

odwzorowywane jako model sieci. Oznacza to, że każda 

morska farma wiatrowa w scenariuszu posiada własne 

połączenia , zazwyczaj w postaci wysokiego napięcia 

prądu stałego (HVDC), z siecią lądową .



Wewnętrznie zoptymalizowane rozszerzenia sieciowe 

zostały ograniczone na rozbudowę systemów dodatkowych 

380 kV AC na istniejących liniach lub modernizacji linii 

220 kV do 380 kV. Niezmiernie ważnym aspektem była 

optymalizacja transformatorów przyjęta między poziomem 

220 kV i 380 kV . Dokładne dane transformatorów nie są 

dostępne w źródłach publicznych. 

Obliczenie przepływu mocy odbywa się w niniejszym 

badaniu w dwóch różnych formach, tak zwanym 

uproszczonymi obliczeniami przepływu energii. Do 

obliczenia niezbędne są dane ukazane w tabeli poniżej.



Sposób zamodelowania 

symulacji.
Ustalenie optymalnej pracy i odpowiadające jej mocy stanowi 

problem optymalizacyjny, który został sformułowany za 

pomocą opisu języka GAMS i CPLEX Optimizer. 

Optymalnym rozwiązaniem tego problemu w jednym kroku 

wytworzyłoby ogromny problem zoptymalizowania dancyh z 

8760 jednostek czasowych oraz 501 węzłów. Tak jak w 

przypadku jednoczesnej symulacji, optymalny rozkład 

rozmieszczenia napięcia sterującego określono dla każdego 

kroku czasowego. Aby rozwiązać po części problem 

zarządzania danymi podzielono symulacje na kolejne etapy. 

Pierwszą metodą jest praca symulacji w pełnym wymiarze 

czasowym, o ograniczonej powierzchni. Druga pracuje z 

pełną złożonością przestrzenną, ale pod uwagę bierze tylko 

krótki odcinek czasu, tak jak przedstawiono w tabeli 

poglądowej. Połączenie tych pakietów,  zapewnia ogólną 

wydajność aproksymowaną z optymalnych wartości.



Proponowane 

miejsca węzłów 

sieciowych linii 

wysokiego 

napięcia prądu 

stałego w 

niemieckich 

systemie 

energetycznym.





Modernizacja obciążeń sieci 

przesyłowych wysokiego 

napięcia.



Pewien dodatkowy załącznik jest konieczne do osiągnięcia dalszej 

ekspansji odnawialnych z 66 procent w scenariuszu B 2032 do 100 

procent w przedstawionej sytuacji. Nowe linie skupiają się głównie 

na obszarach najbardziej zurbanizowanych dla których dodatkowa 

morska energia wiatrowa ma być związana z obciążeniem tych 

ośrodków. Dodatkowy potencjał w stosunku do symulowanego 

scenariusza B w 2032 rozwoju sieci DC jest raczej niski.  Można 

wymienić dwie główne przyczyny. Po pierwsze, prąd transmisji 

(kable HVDC lub DC) mają za zadanie połączyć lepiej północ z 

południem kraju, co wpłynie bardzo pozytywnie na ewentualne 

przeniesienia mocy. Dzięki mniejszym stratom w porównaniu do 

dłuższych linii AC sterowane HVDC są efektywniejsze 

ekonomicznie. Po drugie, nawet w scenariuszu B w 2032,  

dokonany rozwój wystarczy aby pokryć znaczną część południowej 

obciążenia Niemiec z północnej energetyki wiatrowej. Kolejna 

rozbudowa aneksu mocy wiatrowych na północy, jak założono w 

projekcie, będzie wykorzystywana w godzinach szczytu zwłaszcza 

na dodatkową produkcję metanu w elektrowniach gazowych. 

Zostały one umieszczone w scenariuszu na północy Niemiec, więc 

co za tym idzie są generowane żadne dodatkowe obciążenie sieci.



Lokalizacja systemu Power-to-

gas.
Przy ustalaniu łącznej pojemności mocy 

względem ilości gazu pochodzenia 

roślinnego posłużono się relacją pomiędzy 

kosztem inwestycji, a ilością metanu 

uzyskiwanego z danej inwestycji. Moce 

zdolności gazowni zostały  zwymiarowane 

dla każdego z różnych założeń dostępności 

biometanu mówiących, że zdolność 

całkowitego zastąpienia użycia metanu w 

elektrowniach gazowych może być pokryta 

ciągu roku. W scenariuszu założono, że 26 

TWh biometanu są dostępne w każdym 

roku. Powoduje to nadwyżki prawie 60 

TWh rocznie, a pojemność instalacje 

zasilanych gazem szacuje się na 13 GW.



Projekt magazynowania 

energii.
Zakłada się w przyszłości możliwość 
magazynowania energii w elektrowniach 
pompowo szczytowych, choć warunki 
geograficzne do tego typu rozwiązań są w 
Niemczech stosunkowo niekorzystne. 

Norwegia posiada znaczny potencjał 
geograficzny na budowę elektrowniach 
szczytowo-pompowych. W tym projekcie, 
norweskie potencjały nie są jednak uznawane, 
ponieważ wykonalność planu uzysku stu 
procent dostaw energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych w Niemczech ma być badane 
na podstawie potencjału niemieckiego.



Plany regulacji produkcji energii w rocznych 

scenariuszach pogodowych

Średnioroczna prędkość wiatru: 1. niska 2. średnia 3. wysoka 4. średni 
wiatr, małe zmagazynowanie mocy 5. średni wiatr, bez magazynowania 
energii. 6. średni wiatr, bez magazynowania. 



Miks energetyczny, w zależności 

od scenariusza pogodowego.



Konsorcjum Kombikraftwerk:

Fraunhofer IWES, Cube Engineering GmbH, Siemens 

AG, SMA Solar Technology AG, Enercon GmbH, 

ÖKOBiT GmbH, Deutsche Wetterdienst, Institut für 

Energieversorgung und Hochspannungstechnik der 

Leibniz Universität Hannover, Agentur für Erneuerbare

Energien.


