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Pierwszy rynek wschodzący elektroprosumeryzmu

(stan aktualny)

• pierwszy rynek wschodzący elektroprosumeryzmu energii elektrycznej funkcjonuje
na infrastrukturze sieciowej nN oraz nN-SN np. w ramach Spółdzielni
Energetycznych,

• rozwiązania techniczne infrastruktury sieciowej nie zapewniają w dostatecznym
stopniu elektroprosumentom energii elektrycznej , producentom energii cieplnej
(pompy ciepła i bezpośrednie ogrzewanie elektryczne) oraz chłodu warunków do
nieprzerwanej i dobrej jakościowo pracy ich układów np. w warunkach dużej
produkcji instalacji OZE lub złej jakości energii,

• brak bilansowania online w czasie rzeczywistym mocy elektrycznej, a tym samym
możliwości realizacji skutecznego i bezpiecznego przejścia układów do pracy
wydzielonej zapewniającej pełną autonomię działania,

• brak aktywnej, automatycznej oraz skoordynowanej współpracy z magazynami
energii zarówno w zakresie ładowania magazynów nadwyżkami produkcji z OZE
albo podczas istnienia korzystnych cen rynkowych (mogących w szczególnych
sytuacjach być nawet ujemnymi) jak i w zakresie uwalniania zgromadzonej w
magazynach energii w optymalnym z punktu widzenia techniki i ekonomii okresie,

• niemożność uzyskania korzystnych dla Użytkowników cen za sprzedaż oraz zakup
energii elektrycznej np. w ramach Spółdzielni Energetycznej,

• brak możliwości realizacji w trybie automatycznym działań proefektywnościowych
w zakresie oszczędności i racjonalizacji użycia energii.



Nowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa 

energetycznego

Nowe podejście zdecyduje o efektywnym rozdzieleniu

współczesnego bezpieczeństwa energetycznego na dwa

rozłączne obszary:

• obszar bezpieczeństwa technicznego infrastruktury (sieci

nN, SN, 110 kV), za które w dalszym ciągu będą

odpowiedzialni operatorzy OSD,

• obszar adekwatności rynkowej zaopatrzenia

elektroprosumentów w energię elektryczną na pierwszym

rynku wschodzącym elektroprosumeryzmu.



Konsekwencje zmian dla pierwszego rynku 

wschodzącego elektroprosumeryzmu

• Operatorzy OSD zostaną uwolnieni od odpowiedzialności

za bezpieczeństwo energetyczne odbiorców energii

elektrycznych w ujęciu takim jak jest ono rozumiane

obecnie,

• pobudzona zostanie konkurencja, która zapewni radykalną

obniżkę cen energii elektrycznej z pierwszego rynku

wschodzącego elektroprosumeryzmu.



Konsekwencje zmian dla pierwszego rynku 

wschodzącego elektroprosumeryzmu cd.

• beneficjentami zmian zostaną wszyscy użytkownicy energii
elektrycznej zrzeszeni np. w Spółdzielni Energetycznej również Ci,
którzy nie posiadają własnych instalacji OZE,

• obniżka cen energii elektrycznej spowoduje przy wprowadzeniu
pasywizacji budownictwa znaczące obniżenie kosztów ogrzewania
zwłaszcza najbardziej efektywnymi energetycznie pompami ciepła
PC,

• nastąpi zasadnicze zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego i
zwiększenie dostępności do energii elektrycznej i różnych form jej
użytkowania co spowoduje istotną poprawę jakości i komfortu życia
mieszkańców,

• zostaną stworzone warunki do rzeczywistego rozwoju
elektromobilności zapewniające optymalne kosztowo oraz łatwo
dostępne i dogodne funkcjonalnie rozwiązania eksploatacyjne (np.
stacje ładowania, realizacja funkcjonalności magazynów energii) dla
samochodów elektrycznych oraz innych środków transportu.



Nowy model infrastruktury technicznej na pierwszym 

rynku wschodzącym elektroprosumeryzmu

• infrastruktura techniczna umożliwiająca realizację zasady
współużytkowania zasobów KSE na pierwszym rynku
wschodzącym elektroprosumeryzmu wymaga daleko idącego
przemodelowania,

• w nowym modelu infrastruktury technicznej elementami o
krytycznym znaczeniu są terminale STD – sieciowe
terminale dostępowe,

• terminale węzłowe STDW zostaną zabudowane w punktach
poboru energii PPE znajdujących się na styku np. OSD i
Spółdzielni Energetycznej,

• terminale STDW aktywnie współpracują w czasie
rzeczywistym ze sobą oraz udostępnionymi instalacjami OZE
Prosumentów, wykorzystując lokalne i zdalne pomiary
elektryczne oraz deterministyczne czasowo rozwiązania
teleinformatyczne,



Nowy model infrastruktury technicznej na pierwszym 

rynku wschodzącym elektroprosumeryzmu cd.
• STDW aktywnie zarządzają elementami składowymi nadzorowanego

układu i poszczególnymi udostępnionymi instalacjami OZE np. PV
(sterowanie profilem mocy) oraz współpracują automatycznie z systemami
informatycznymi i pomiarowymi OSD, dążąc do zapewnienia optymalnych
technicznie i ekonomicznie dla Użytkowników i KSE wolumenów i
kierunków przepływów energii elektrycznej w poszczególnych PPE oraz
możliwość zrealizowania uzasadnionych i akceptowanych przez
Prosumentów automatycznych oddziaływań proefektywnościowych
racjonalizując sposób wykorzystania OZE (większa autokonsumpcja w
okresach dużej produkcji oraz zapełnianie i uwalnianie magazynów energii
w optymalnych okresach czasu),

• koordynacja współpracy STDW z magazynami energii zarówno w zakresie
ładowania magazynów nadwyżkami produkcji z OZE albo podczas
istnienia korzystnych cen rynkowych (mogących w szczególnych
sytuacjach być nawet ujemnymi) jak i w zakresie uwalniania zgromadzonej
w magazynach energii w optymalnych z punktu widzenia techniki i
ekonomii momentach,

• możliwość uzyskania korzystnych dla Użytkowników cen za sprzedaż oraz
zakup energii elektrycznej np. w ramach Spółdzielni Energetycznej.



Terminal STDW jako element sieci inteligentnej

• sieć inteligentną można zdefiniować jako układ

elektroenergetyczny lub układ kogeneracyjny powiązany z

technologiami informatycznymi, rozwiązaniami

telekomunikacyjnymi, inteligentnymi transformatorami,

magazynami energii, oraz urządzeniami

energoelektronicznymi, które zapewniają uczestnikom

procesów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i

użytkowania optymalne mechanizmy działania w celu

poprawy niezawodności i efektywności dostaw energii,

• zadaniem STDW jest zarządzanie pracą elementów

infrastruktury w tym poszczególnymi instalacjami OZE

Prosumentów zarówno w wymiarze ogólnym jak i

szczegółowym.



Koncepcja węzłowego terminala dostępowego STDW

• STDW jest fundamentalnym elementem infrastruktury
elektroenergetycznej dla nowej wschodzącej energetyki,

• STDW będą odpowiedzialne za racjonalne technicznie,
bezpieczne oraz ekonomicznie uzasadnione dwukierunkowe
przepływy energii elektrycznej (optymalne wolumeny poboru
lub eksportu w zależności od przeprowadzonej w trybie
automatycznym i realizowanej w czasie rzeczywistym analizy
techniczno-ekonomicznej adekwatnej do zjawisk elektrycznych,
predykcji i estymacji stanu nadzorowanego obszaru oraz
bieżących uwarunkowań na rynku energii) w punktach poboru
energii PPE znajdujących się na styku z OSD,

• STDW ma w warstwie technicznej i funkcjonalnej strukturę
rozproszoną,

• STDW zarządza elementami układu (udostępnionymi
instalacjami OZE np. PV, magazynami energii itd.) realizując
dodatkowo gratyfikowaną usługę systemową,



Koncepcja węzłowego terminala dostępowego STDW cd.

• STDW zapewni możliwość pracy autonomicznej prosumenta
zbiorowego oraz Prosumentów indywidualnych poprzez stworzenie
warunków technicznych do bezpiecznego wydzielenia obszaru oraz
resynchronizacji z KSE,

• możliwość wydzielenia układu do pracy autonomicznej będzie
precyzyjnie analizowana w powiązanych ze sobą funkcjonalnie i
informatycznie dla danego obszaru sieciowych terminalach
węzłowych STDW w oparciu o bilans energetyczny wykonywany
online w czasie rzeczywistym oraz aktywną i deterministyczną
współpracę z układami regulacji i układów automatyki
udostępnionych przez Prosumentów instalacji OZE w celu
osiągnięcia stanu zbilansowania niezbędnego do udanego
wydzielenia,

• bezpieczeństwo i efektywność pracy układów oraz realizacja celów
ekonomicznych (w oparciu o bieżące uwarunkowania rynku energii)
są realizowane w STDW przez układy dedykowanej automatyki oraz
oprogramowanie czasu rzeczywistego zaimplementowane w
specjalizowanych sterownikach przemysłowych będących
kluczowymi elementami STDW.



Innowacyjne funkcjonalności STDW

• system automatycznego bilansowania w czasie rzeczywistym mocy i
energii współpracujący z systemem wydzielania, prowadzenia pracy
układu wyspowego oraz resynchronizacji z KSE,

• automatyczna redukcja mocy instalacji Prosumentów realizowana w
czasie rzeczywistym wymagana z punktu widzenia bezpieczeństwa
KSE traktowana jako usługa systemowa dodatkowo gratyfikowana,

• realizacja w czasie rzeczywistym optymalnych technicznie i
ekonomicznie dla Użytkowników i KSE wolumenów i kierunków
przepływów energii elektrycznej w poszczególnych PPE,

• sprzętowy, bardzo szybki obliczeniowy system rozpływowy i
estymator stanu (oparty o model fizyczny obiektu, obliczeniową
strukturę sprzętową FPGA oraz bieżące wielokanałowe pomiary
wielkości elektrycznych i dwustanowych konfiguracji układu)
zapewniający analizę N-1 oraz predykcję możliwych do wystąpienia
konsekwencji realizowanych potencjalnie niebezpiecznych lub
nieoptymalnych operacji np. łączeniowych, regulacyjnych itd.,

• automatyczne wykonywanie uzasadnionych i akceptowanych przez
Prosumentów oddziaływań proefektywnościowych,



Podobciążeniowy układ regulacji napięcia w transformatorach 

rozdzielczych III i IV grupy

https://www.elektryka.com.pl/pl/366 1. Regulacja napięcia bez potrzeby 

wyłączania jednostki transformatora.

2. Dwustronny regulacyjny układ 

przekształtnikowy.

3. Układ będzie umożliwiał zwrot energii

z sieci nn do Sn oraz kompensację 

asymetrii fazowej i międzyfazowej napięć 

po stronie nn.

4. Możliwość zadawania wartości napięcia 

zdalnie oraz w trybie pracy autonomicznej.

Podsumowanie:

Układ znajdzie zastosowanie w sieciach

Sn/nN z dużym nasyceniem źródeł 

odnawialnych oraz asymetriami napięcia po 

stronie nn. Będzie umożliwiał także zwrot

wytworzonej przez OZE energii do sieci Sn.

https://www.elektryka.com.pl/pl/366


Inteligentne transformatory SN/nN w ramach STDW

Inteligentne transformatory SN/nN wraz z automatyką

regulacyjną są ważnym elementem sieciowych terminali

dostępowych STDW znajdujących się w punktach poboru

energii PPE na styku np. OSD i Spółdzielni Energetycznej.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom technicznym, bezstopniowej

regulacji napięcia w rozszerzonym zakresie, transformatory te

zapewniają w powiązaniu z magazynami energii zarządzanymi

przez STDW warunki do nieprzerwanej i dobrej jakościowo

pracy nadzorowanego obszaru w warunkach dużej produkcji

instalacji OZE np. PV oraz możliwość skutecznego przejścia

do pracy wyspowej.



Podsumowanie
Niezależnie od skali autonomiczny obszar
elektroenergetyczny dla prawidłowej i efektywnej
współpracy z OSD wymaga zastosowania w STDW:
transformatorów z automatyką regulacyjną,
specjalizowanych rozwiązań automatyki regulacyjnej,
wyrafinowanych technologii informatycznych i
telekomunikacyjnych, skalowalnych i dobrze
zwymiarowanych do potrzeb magazynów energii,
nowego typu urządzeń energoelektronicznych oraz
sterowników przemysłowych będących kluczowymi
elementami automatyki i pomiarów STDW
pracujących pod kontrolą deterministycznych
systemów operacyjnych czasu rzeczywistego z
zabudowanym oprogramowaniem aplikacyjnym.



Podsumowanie

• nastawienia urządzeń automatyki, pomiarów
oraz regulacji zabudowanych w STDW
powinny być w możliwym zakresie
adaptacyjne, skorelowane ze sobą i
dostosowane do możliwych sytuacji
ruchowych i zakłóceniowych,

• sieciowy terminal dostępowy STDW dla
układów wyposażonych w skalowalne i
odpowiednio zwymiarowane magazyny
energii zapewni możliwość pracy
autonomicznej poprzez stworzenie warunków
do bezpiecznego i trwałego wydzielenia
obszaru oraz resynchronizacji w oczekiwanym
momencie pracy,



Podsumowanie

• inteligentne transformatory SN/nN wraz z
automatyką regulacyjną są ważnym
elementem sieciowych terminali dostępowych
STDW znajdujących się w punktach poboru
energii PPE na styku z OSD. Dzięki przyjętym
rozwiązaniom technicznym, bezstopniowej
regulacji napięcia w rozszerzonym zakresie,
transformatory zapewniają w powiązaniu z
magazynami energii współpracującymi z
STDW warunki do nieprzerwanej i dobrej
jakościowo pracy nadzorowanego obszaru w
warunkach dużej produkcji instalacji OZE np.
PV oraz możliwość skutecznego przejścia do
pracy wyspowej,



Podsumowanie

• sieciowe terminale dostępowe STDW
zabudowane w punktach poboru energii PPE
znajdujących się na styku np. OSD i
Spółdzielni Energetycznej będą pracowały w
trybie automatycznym zapewniając
bezpieczną, efektywną, ekonomicznie
optymalną oraz dobrą jakościowo pracę przy
równoczesnym uzyskaniu bardzo oczekiwanej
i korzystnej funkcjonalności pełnej
autonomii działania.



Dziękujemy za uwagę


