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Osłony kontrolne w klastrze energetycznym

OK1

OK1

OK2

OK2

OK3

• OK1 – przyłącze nN odbiorcy/prosumenta
• OK2 – pole/pola transformatorowe nN w indywidualnej stacji SN/nN
• OK3 – osłona przecinająca pole/pola transformatorowe SN w GPZ-tach

zasilających klaster



Obręb małej stacji transformatorowej SN/nN

• Małotowarowe gospodarstwo rolne:

• powierzchnia gospodarstwa: 15ha

• liczba krów: 20 szt.

• produkcja mleka: 120 tys. l/rok 

• liczba innego bydła: 20 szt.

• zużycie energii elektrycznej (na cele bytowe i do produkcji mleka, po 
połowie): 5 MWh

• Domostwa w obrębie stacji transformatorowej SN/Nn

• liczba: 15-30 

• zużycie energii elektrycznej: około 4 MWh/rok/domostwo, 

• roczne zapotrzebowanie: 60-120MWh



Mała spółdzielnia energetyczna, założenia

• Małotowarowe gospodarstwo rolne:

• mikrobiogazownia kontenerowa 
ENERGA 20/PS („KMU-R”) klasy 10kW

• Domostwa w obrębie stacji transformatorowej SN/Nn

• liczba: 15-30  (nie wszystkie domostwa należą do spółdzielni)

• instalacje fotowoltaiczne o mocy 4,4kW w liczbie od 0 do 20

• zakłada się przyrost ilości członków spółdzielni w czasie 

• zakłada się przyrost ilości instalacji fotowoltaicznych w czasie 



Model małej spółdzielni energetycznej

członkowie spółdzielni

instalacje PV



Mikrobiogazownia

ENERGA 20/PS („KMU-R”) klasy 10kW

• Raport BŹEP: Energetyka prosumencka jako innowacja przełomowa, cz. 3: 
Mikrobiogazownia jako przykład technologii przełomowej, Jan Popczyk, (31-
12-2013, 16-10-2014)

• dobowa (równomierna) produkcja biogazu: 120 m3

• Dobowa produkcja energii elektrycznej: 240 kWh

• roczna produkcja energii elektrycznej około 80 MWh

• moc podstawowa: 10 kW, związana z równomierną produkcją biogazu

• zdolność magazynowa energii chemicznej: 80 kWh

• zdolność magazynowa energii elektrycznej: 30 kWh, (pełne jednorazowe 
wykorzystanie zasobnika biogazu),

• dopuszczalny czas wyłączenia agregatu kogeneracyjnego: 3h

• dopuszczalna moc elektryczna agregatu: 20 kW



Praca mikrobiogazowni w ciągu roku
roczna produkcja 79 MWh

10 instalacji PV, 20 gospodarstw

Moc generacji [W]

Poziom zasobnika [W]



Praca spółdzielni energetycznej
biogazownia 10kW, 10 instalacji PV, 20 gospodarstw



Net-metering na osłonie kontrolnej poziomu 2 SE

zużycie en.el. ze źródeł OZE na potrzeby własne
• okres net-meteringu: 1h i 24h

• biogazownia 10kW, roczna produkcja 79MWh

• produkcja pv dla liczby instalacji odpowiednio
5: 20MWh, 10: 40MWh, 15: 60MWh, 20: 80MWh

• roczne zapotrzebowanie dla liczby domostw odpowiednio:
20: 80MWh, 25: 100MWh, 30:120MWh
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Net-metering na osłonie kontrolnej poziomu 2 SE

procent en. el. zakupionej z zewnątrz spółdzielni
• okres net-meteringu: 1h i 24h

• biogazownia 10kW, roczna produkcja 79MWh

• produkcja pv dla liczby instalacji odpowiednio
5: 20MWh, 10: 40MWh, 15: 60MWh, 20: 80MWh

• roczne zapotrzebowanie dla liczby domostw odpowiednio:
20: 80MWh, 25: 100MWh, 30:120MWh
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Net-metering na osłonie kontrolnej poziomu 2 SE

procent en. el. zakupionej z zewnątrz spółdzielni
• różne okresy net-meteringu

• biogazownia 10kW, roczna produkcja 79MWh pokrywająca 65% rocznego zapotrzebowania

• produkcja pv dla 15 gospodarstw: 60MWh

• roczne zapotrzebowanie na en. el. dla 30 domostw odpowiednio: 120MWh
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Wnioski końcowe
• Spółdzielnia energetyczna lepiej wykorzystuje energię elektryczną na 

potrzeby własne niż pojedynczy prosument

• Mikrobiogazownia może być dobrym źródłem regulacyjnym dla SE

• Mikrobiogazownia klasy 10kW jest wystarczająca dla małej SE

• Fotowoltaika pozwala na zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej 
dla zapotrzebowania przekraczającego możliwości biogazowni

• Dłuższy okres i współczynnik net-meteringu na osłonie kontrolnej SE 
pozwalają na lepsze wykorzystanie generacji fotowoltaicznej

• Istotne jest dopasowanie możliwości bilansowania en. el. przez biogazownię
do potrzeb poboru 

• Większa ilość członków spółdzielni to lepsze wykorzystanie własnej energii

• Problemy do rozwiązania

• ze względu na stosunkowo małą ilość odbiorców efekt wygładzania 
profilu może wpływać na wyniki badań

• należy przeprowadzić badania na profilach poboru o lepszej jakości o 
próbkowaniu rzędu kilku minut


