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Innowacje przełomowe w transformacji energetyki do mono rynku energii 

elektrycznej OZE i rynków energii użytecznej (nowych usług energetycznych)
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Temat przewodni



Roczny profil zapotrzebowania i produkcji PV dla sieci nN
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Zapotrzebowanie – 36 MWh/rok

Produkcja PV – 36 MWh/rok
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Ograniczenia węzłowe sieci nN – zmiana napięcia
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Ograniczenia węzłowe sieci nN – zmiana napięcia
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Zmiana napięcia w sieci nN:
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Zwiększanie zdolności integracyjnych – ograniczenia węzłowe
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Reakcja na przekroczenie ograniczeń napięciowych

regulacja Uz
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Zwiększanie zdolności integracyjnych w „doposażonej” sieci nN
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Bezpośrednia zmiana napięcia

• Transformatory SN/nN z podobciążeniową regulacją zaczepów

• Regulatory napięcia (autotransformatory)

Moc bierna

• Kompensacja za pomocą przełączalnych elementów biernych (kondensatory, dławiki)

• Układy typu FACTS

• Sterowana generacja rozproszona (ewentualnie charakterystyka cosj=f(P), cosj=f(U))

Moc czynna

• Sterowana generacja rozproszona (ewentualnie charakterystyka POZE=f(P), POZE=f(U))  

• Sterowane rozproszone magazyny



Metody regulacji napięcia
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Wpływ generacji rozproszonej na napięcie w sieci nN

Przygrodzi M., Webs E., Lokalizacja źródeł generacji rozproszonej w sieci średniego napięcia, Energetyka, nr 2, 2014
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Właściwości mikro instalacji
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Możliwości mikro instalacji:

• Produkcja mocy czynnej 

• Regulacja mocy biernej – precyzyjna lokalna regulacja w miejscu przyłączenia

• Możliwy udział w regulacji dynamicznej (pierwotnej)

Trudności ??:

• Efektywne kształtowanie napięcia i rozpływów w sieciach nN wymaga wzajemnej 
komunikacji –np. Blockchain, jeżeli tylko ograniczenia to np. algorytm VDFD

• Złożone algorytmy sterowania – wielopoziomowe rozproszone systemy sterowania, 
ekwiwalentownie osłon kontrolnych, 

• Trudności formalno-prawne – uwzględnienie w IRiESD możliwości regulacji i sterowania 
nie tylko ze względu na ograniczenia sieciowe. Korzyści dla prosumentów.



Wpływ odchyleń napięcia na zmianę mocy czynnej (rachunki)  
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Dla małych zmian napięcia zasilania (±5  %)

Rodzaj odbioru
Wskaźnik zmiany poboru mocy czynnej 
przy wzroście napięcia o 1 % (a)

Urządzenia grzewcze 2 %

Odbiorniki oświetleniowe 1,6 %

Silniki indukcyjne Poniżej 0,5 %

Linie zasilające obiekty mieszkaniowe 0,5 % - 1,2 %

Linie zasilające odbiorców przemysłowych 0,1 %  - 0,7 % 

Gospodarstwa domowe 0,5  % - 0,7 % 

Mali odbiorcy komercyjni 0,5  % - 0,7 % 

Mali odbiorcy przemysłowi 0,2  % - 0,3 % 

dr inż. Jan Strojny: Problemy napięcia i strat energii elektrycznej w odbiorach przemysłowych i indywidualnych



Strategie sterowania napięciem w sieci nN
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1. Kontrola ograniczeń węzłowych

2. Minimalizacja sumarycznych kosztów strat gospodarczych u odbiorców

3. Minimalizacja rocznych kosztów pracy sieci

4. Minimalizacja kosztów strat mocy i energii w sieci ponoszonych przez OSD

5. Minimalizacja względnych strat energii w sieci

6. Minimalizacja kosztów całkowitych 

7. Minimalizacja kosztów całkowitych oraz kosztów bonifikat lub upustów 
w skutek przekroczenia odchyleń napięcia i przerw w dostawie

8. Minimalizacja kosztów odchyleń napięcia

9. Maksymalizacja zysku ze sprzedaży energii (przez OSD)



A NA ŚWIECIE
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Chiny uruchamiają (koniec 2017 r.) 
pilotażowy program handlu energią 

ze źródeł rozproszonych (na rynku hurtowym)

→


