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Wprowadzenie

Utrata zasilania w energię elektryczną jest poważnym 
zagrożeniem dla funkcjonowania zakładu przemysłowego

Potrzeba poszukiwania rozwiązań zwiększających pewność 
zasilania zakładów przemysłowych

Jednym z rozwiązań jest przejście do pracy wyspowej (off-grid)
z wykorzystaniem adaptacyjnego sytemu odciążania

Prezentacja doświadczeń w tym zakresie 
i możliwość zastosowania w OK (JST)



Automatyka odciążania (SCO) w zakładach przemysłowych

klasyczna automatyka SCO ma szereg wad i jest nieatrakcyjna 
dla zakładów przemysłowych z własną generacją

automatyka SCO jest istotna z punktu widzenia stabilności SEE, 
działa bardzo rzadko

automatyka SCO znacznie częściej działa na wydzielonym już 
obszarze (off-grid), nie służy wtedy poprawie stabilności SEE

konieczność poszukiwania innych rozwiązań

-> adaptacyjna automatyka odciążająca



Doświadczenia firmy SPIE-Energotest w zakresie pracy off-grid

Liczne analizy prowadzone dla zakładów przemysłowych w zakresie 
możliwości przejścia do pracy wyspowej 

Implementacja 3-ch systemów adaptacyjnego odciążania
i wydzielania do pracy wyspowej SmartLoad

Doświadczenia eksploatacyjne (rzeczywista praca off-grid)

Przygotowania do wdrożenia następnych systemów tego typu 
w oparciu o technikę pomiarów synchronicznych (automatyka obszarowa)

Precyzyjne pomiary częstotliwości



System SmartLoad – widok ekranu aplikacji

System bilansuje obszar 
poprzez odciążanie w 

czasie kilkudziesięciu ms



System SmartLoad – widok ekranu aplikacji

Odbiór 

wyznaczony przez 
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System SmartLoad – rzeczywiste zdarzenie – deficyt mocy 280% 



Pomiar synchroniczny częstotliwości - wyłączenie bloku w El. Łagisza 460MW



Porównanie własności rodzajów pracy

Właściwość systemu On-grid Off-grid

Bilansowanie Zapewnia operator Podmioty wewnętrzne 
obszaru sieciowego

Zasoby energii (zapasy) Długoterminowe Krótkoterminowe

Stabilność systemu Duża (ENTSO-E 1000 GW) Mała (1…100MW)

Wartość mocy zwarciowej Wysoka (ograniczona połączeniem) Niska (ograniczona źródłem)

Automatyka 
zabezpieczeniowa

Promieniowa / selektywna Trudność z zachowaniem 
selektywności

Regulacja częstotliwości Samoregulacja / regulacja 
pierwotna / wtórna / trójna

Problem dla większej liczby źródeł

Jakość energii Odpowiada operator Wiele podmiotów

Zalety dużego systemu 
Koszty budowy 

Niezależność
Koszty wewnętrzne

Wyzwania



Wyzwania dla systemów off-grid

Problem Propozycja rozwiązania

Detekcja pracy off-grid, 
oraz określenie wielkości wydzielonego obszaru

Pomiary synchroniczne
Świadomość sytuacyjna

Bilansowanie mocy Systemy microSCADA / 
Sieciowy Terminal Dostępowy (STD)

Brak wzorca częstotliwości
Częstotliwość nie jest wskaźnikiem zbilansowania 

Regulacja oparta na pomiarach mocy on-line
Zrównoważenie generacji i popytu

Niska wartość stałej elektromechanicznej Systemy czasu rzeczywistego SmartCity,
łączność szerokopasmowa
(reakcja na zmiany bilansu mocy rzędu ms)
Sztuczna inercja 

Niska wartość mocy zwarciowej
- nieselektywność działania zabezpieczeń

Systemu automatyki obszarowej
z wykorzystaniem STD

Automatyka odciążania
- wyczerpanie magazynu, awarie źródeł

Szybki system piorytetyzowania odbiorów
Poziomy Odporności Prosumenckiej

Może 
sieci  
DC ?



Podsumowanie

Praca w trybie off-grid może się stać w przyszłości koniecznością

Praca off-grid podstawą budowy Kryzysowej Odporności Elektroprosumenckiej

Stabilna praca systemu w trybie off-grid stanowi wyzwanie dla nauki i inżynierii 
jak i prawodawstwa czy polityki energetycznej

(szczególnie dla JST – wiele współpracujących podmiotów) 

Potrzeba budowy systemów klasy SmartCity, 
do zarządzania pracą obszarów sieciowych w trybach on/off grid
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