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Geneza

Odpowiedź na sytuacje kryzysowe:
1. Deficyt mocy
2. Deficyt zdolności przyłączeniowych
3. Przerwy w zasilaniu
4. Wysokie ceny

Produkt na ww. sytuacje kryzysowe:
1. Układy gwarantowanego zasilania, UPS-y – są to zasoby istniejące
2. Net metering skalibrowany do istniejących zasobów – nie są 
potrzebne zmiany na platformie regulacyjno-prawnej, potrzebne są 
niewielkie zmiany na platformie infrastruktury technicznej
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Platforma techniczna – stan pracy podstawowej
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Nastawy łączników:
S1 – „lewy”
S2 – wyłączony
S3 – włączony

Wskazania liczników:
L1 – zlicza 
L2 – nie zlicza 
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Platforma techniczna – zasilanie awaryjne

Nastawy łączników:
S1 – „prawy”
S2 – wyłączony
S3 – wyłączony

Wskazania liczników:
L1 – nie zlicza 
L2 – nie zlicza 
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Platforma techniczna – deficyt zdolności przyłączeniowych, wysokie ceny

Nastawy łączników:
S1 – „góra”
S2 – wyłączony
S3 – włączony
S4 – włączony 

Wskazania liczników:
L1 – zlicza (dwukierunkowo) 
L2 – nie zlicza 
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Platforma techniczna – deficyt mocy w KSE

Nastawy łączników:
S1 – „prawy”
S2 – włączony
S3 – włączony

Wskazania liczników:
L1 – zlicza 
L2 – zlicza 
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Platforma net meteringu – w sytuacji ogłoszenia deficytu mocy
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reakcja na sygnał deficytu mocy:
- współczynnik net meteringu dla źródła dieslowskiego: powyżej 4
- przeciętna cena jednoskładnikowa zakupu podlegająca net 
meteringowi w taryfie B: 450 PLN/MWh
- koszt generacji w źródle dieslowskim (UGZ): 1500 PLN/MWh

granica platform regulacyjnych

zakup energii wg taryfy URE

usługa sieciowa z gwarantowanym 
skalibrowanym współczynnikiem 
net meteringu
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Platforma net meteringu
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granica platform regulacyjnych

zakup energii wg taryfy URE

generacja do 

wirtualnego zasobnika

WNM=4 

generacja:
- 1 MW, - 2 godz.
- 2 MWh
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Platforma net meteringu
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Eksperyment – przykład rozwiązania

Platformy certyfikacji 

usługi systemowej

Platforma certyfikacji 

usługi konsumenckiej
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1. Wykorzystanie istniejących zasobów wytwórczych w postaci układów 

gwarantowanego zasilania (UGZ) do realizacji usługi systemowej w odpowiedzi na deficyt 

mocy w systemie elektroenergetycznym wymagają przede wszystkim certyfikowanej 

platformy technicznej, co w konsekwencji łączy zagadnienia techniczne z wymaganiami 

formalnymi. Wymagania techniczne jak i formalne są w wielu punktach sprzeczne dla 

realizacji pracy off-grid i on-grid układu UGZ, który z zasady działania jest przeznaczony do 

pracy w pierwszej konfiguracji. Stąd wymagana jest zmodyfikowana (względem istniejących 

regulacji prawnych) platforma techniczno-regulacyjna spełniająca warunki dla świadczenia 

usługi systemowej przez układy UGZ oraz nowe urządzenia spełniające wymagania dla obu 

typów pracy układów UGZ. 

2. Świadczenie usług systemowych w odpowiedzi na sygnał deficytu mocy w systemie 

KSE nie wydaje się wymagać dużej dynamiki, nawet porównywalnej z dynamiką 

w przypadku zaniku zasilania i załączenia rezerwy. Układy UGZ z nowoczesnymi 

zautomatyzowanymi systemami samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) startują 

i konfigurują lokalną infrastrukturę w czasie do kilku sekund, a dyspozycyjność mocy 

znamionowej jest osiągana do jednej minuty (jest to czas rozgrzewania silnika spalinowego 

do wymaganej temperatury, zjawisko dokładnie takie samo jak w silniku samochodowym).  

3. Istniejące układy UGZ elektromaszynowe z napędem  silnikowym (dieslowskim) 

charakteryzują się przystosowaniem do pracy wyspowej w sytuacjach awaryjnych przerwy w 

zasilaniu i w obecnej postaci nie mogą być przyłączane do systemu KSE. Gwarantowana 

jakość energii dla pracy wyspowej jest regulowana normą PN-EN 50160:2010. Jednak 

indywidualne wymagania odbiorników w instalacji, która może być zasilana z UGZ, 

przekłada się na wybór zespołu prądotwórczego o odpowiedniej klasie jakości energii 

elektrycznej (oznacza się cztery klasy wymagań, od G1 – najniższe wymagania, do G4 – 

najwyższe wymagania odbiorników). Oprócz wymagań jakości dostarczanej energii 

elektrycznej bardzo ważne są wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Pomijając 

typowe układy automatyki zabezpieczeniowej w instalacji nN najważniejszym elementem jest 

blokada mechaniczna i elektryczna, która musi zagwarantować odcięcie zasilania od sieci 

KSE w chwili uruchomienia źródła rezerwowego (regulowane przez normę PN-EN 60947-6-

1:2009). Z tego wynika, że układ samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR) musi 

zagwarantować sprzężenie pomiędzy układem rozruchu agregatu i odłącznika instalacji 

zasilanej ze źródła rezerwowego od sieci elektroenergetycznej. Jest to zabezpieczenie 

podstawowe i może być realizowane ręcznie (przez użytkownika) lub w sposób całkowicie 

zautomatyzowany. Takie rozwiązanie stoi w sprzeczności z umożliwieniem takiemu 

zestawowi pracę generacyjną do systemu KSE. Stąd wynika konieczność opracowania 

zestawu spełniającego wymagania kontroli wykonalności kontraktu na usługę systemową 

w sytuacji deficytu mocy. 

4. Typowe układy UGZ są przystosowane tylko do pracy wyspowej. Stosowane 

najczęściej prądnice synchroniczne wyposażenie są w regulatory napięcia, a zespoły 



napędowe (silniki spalinowe) w regulatory prędkości obrotowej (regulacja częstotliwości), 

przez co gwarantują dostarczenie energii o wymaganej jakości.  Próba synchronizacji 

generatora z siecią jest możliwa do przeprowadzenia ale przyłączenie takiego generatora do 

sieci KSE doprowadzi w najlepszym przypadku do zadziałania automatyki zabezpieczeniowej 

w wyniku wystąpienia różnicy wartości napięć sieci i generatora, co z kolei przełoży się na 

duży prąd łączeniowy (zsynchronizowanie maszyny synchronicznej z siecią KSE 

i niedopasowaniem napięć może doprowadzić również do pracy silnikowej tej maszyny). 

W tym miejscu widoczna jest zasadnicza różnica w pracy układów regulacji wartości napięcia 

i częstotliwości. Mianowicie, w przypadku pracy on-grid źródło UGZ musi pracować 

w reżimie źródła prądowego, bez stabilizacji napięcia na zaciskach prądnicy. Jest to reżim 

pracy odwrotny do układu wyspowego, w którym pobierana moc czynna (i prąd) z prądnicy 

zależny jest od obciążenia (również od współczynnika mocy obciążenia), a konieczna jest 

stabilizacja napięcia oraz częstotliwości na zaciskach prądnicy. W pracy on-grid napięcie na 

zaciskach oraz częstotliwość są równe napięciu i częstotliwości sztywnej sieci KSE, a moc 

generowana do sieci jest regulowana mocą mechaniczną na wale prądnicy (jak jest to 

realizowane w układach kogeneracyjnych i elektrowniach biogazowych). Zagadnienia 

regulacyjne w trybach on-grid i off-grid są bardziej skomplikowane, a podany opis jest 

uproszczony, nie wnikający w regulację związaną z mocą bierną i prądem wzbudzenia 

prądnicy. Obrazuje natomiast zagadnienie i problematykę od strony technicznego 

wyposażenia zespołu UGZ w urządzenia dodatkowe, dedykowane do obu reżimów pracy.  

5. Punkty 3 i 4 wskazują już dwa obszary certyfikacji wyposażenia dodatkowego 

układów UGZ włączonych do świadczenia usług systemowych na wypadek deficytu mocy 

lub deficytu zdolności mocy przyłączeniowej. Mianowicie, są to układy sprzęgania źródła 

z siecią użytkownika i KSE oraz układy regulacji parametrów jakościowych energii 

elektrycznej. W pierwszym przypadku chodzi głównie o bezpieczeństwo użytkowania źródła, 

w drugim natomiast dopasowanie źródła do realizowanej funkcji. Kontrolę wykonalności 

zawartego kontraktu na świadczenie usług może pełnić terminal dostępowy sprzężony 

z licznikiem energii elektrycznej.  

6. Omówione problemy techniczne nie znajdują obecnie rozwiązań technicznych na 

rynku układów UGZ. Nie oznacza to jednak, że ten obszar nie zostanie zagospodarowany. 

Tak jak w przypadku pierwszych routerów OZE (strażników mocy), które pojawiły się na 

rynku jak tylko okazało się, że mikroinstalacje prosumenckie muszą konkurować 

z elektrowniami WEK, w przypadku układów UGZ potrzebna jest również zachęta 

ekonomiczna. Zachęta ta jednak powinna wynikać z potrzeby rynkowej na tę usługą. Uśpione 

zasoby regulacyjne pod postacią układów UGZ wymagają minimalnego wsparcia prawnego, 

np. poprzez włączenie do usługi net meteringu z kalibrowanym współczynnikiem 

gwarantującym opłacalność włączenia źródła. Wówczas natychmiast znajdą się 

przedsiębiorcy – dostawcy rozwiązań technicznych, którzy będą potrzebowali wsparcia 

w postaci sprawdzenia i certyfikowania tych rozwiązań. Wspomniany router OZE, choć 

zgodne z ideą działania pozwalał na sterowanie rozpływem mocy w mikroinstalacji, to jednak 

nie został skonfrontowany z rzeczywistymi układami licznikowymi, a które obnażyły jego 

wady. Dlatego też rozwiązania dla nowych potrzeb rynkowych wymagają poligonu 

doświadczeń aby mogły nadążać za oczekiwanym rezultatem.  



7. Routery OZE, oprócz sterowania zapotrzebowaniem i generacją energii, powinny 

zapewniać właściwą współpracę z układami licznikowymi. Określenie maksymalnej mocy, 

wykorzystanej przez urządzenia w wewnętrznej sieci nie jest jednoznaczne, co powinno być 

odpowiednio zinterpretowane przez router. Ze względu na znaczną liczbę układów 

energoelektronicznych, które ze względu na swój nieliniowy charakter pobierają prąd 

o innym kształcie niż wynikający z przebiegu napięcia sieciowego. W półokresie przebiegu 

może nastąpić na przyłączu zarówno generacja energii do sieci, jak i jej pobór. W przypadku 

liczników energii, gdzie próbkowanie przebiegu prądu i napięcia następuje z częstotliwością 

wielokrotnie większą, niż częstotliwość sieciowa, taka sytuacja jest możliwa i będzie 

niekorzystnie rozliczona dla prosumenta. Jeżeli natomiast wartości chwilowe mocy, 

wynikające z iloczynu wartości kolejnych próbek napięcia i prądu, zostaną uśrednione za 

okres, rozliczenie będzie prawidłowe. Przykładem może być sterowanie elementem 

grzewczym, gdzie zastosowano prosty regulator fazowy, oparty o triak lub tyrystor. 

Przypadek będzie widoczny, gdy maksymalna wartość mocy urządzenia spowoduje pobór 

energii sieciowej, jednak wysterowanie regulatora spowoduje sytuację odwrotną – generację 

do sieci.  Wówczas w części półokresu następuje generacja do sieci (ze względu na 

zastosowane źródło), a następnie pobór energii z sieci. Efekt cieplny pozostaje jednak taki 

sam, jak przy użyciu elementu grzejnego o mniejszej mocy. 

8. Routery OZE dodatkowo mają zapewnić utrzymanie ograniczeń wynikających 

z warunków technicznych przyłącza. Jednym z podstawowych kryteriów jest maksymalna 

moc. Wynika z niej maksymalny prąd, również w przypadku zastosowania odbiorników 

o współczynniku cos mniejszym od jedności, co skutkuje zwiększeniem mocy bierniej Q. 

Ograniczenie mocy przyłączeniowej musi zostać zrealizowane również w przypadku 

wystąpienia załączenia odbiornika lub grupy odbiorników charakteryzującym się dużym 

prądem rozruchowym (maszyny elektryczne). Reakcja powinna uniemożliwić zadziałanie 

zabezpieczeń na przyłączu, w zakresie ich wartości zadziałania. 

 


