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DOŚWIADCZENIA, NOWE WYZWANIA ORAZ EWOLUCJA ROZWIĄZAŃ

Zmiany w energetyce powinny uwzględniać szereg bardzo

skomplikowanych i powiązanych ze sobą aspektów między

innymi społecznych, technicznych, politycznych oraz prawnych i

z tego powodu powinny być realizowane na drodze ewolucyjnej

w dłuższej perspektywie czasu.

Zmiany są konsekwencją rozwoju techniki ale mają również

podłoże polityczne oraz są uwarunkowane historycznie. Dlatego

warto przypomnieć bardzo ważne w historii energetyki

doświadczenia techniczno-organizacyjne dotyczące łączeń

systemów elektroenergetycznych CENTREL oraz UCPTE.

Doświadczenia te można z powodzeniem przenieść na inne

obszary np. elektroprosumentów przemysłowych. Są one

również nieocenione przy tworzeniu wymagań dla systemów

(WSE), a także dla każdego elektroprosumenta od osłony OK1

(sieć nN), do osłony OK4 (sieć 110 kV).



ŁĄCZENIE SYSTEMÓW CENTREL I UCPTE

Połączenie SEE CENTREL z UCPTE było poprzedzone

szeregiem niezbędnych działań przygotowawczych, a zwłaszcza

w aspekcie technicznym, 48 godzinnego testu zrealizowanego

we wrześniu 1993 roku oraz 2 letniego okresu pracy

autonomicznej systemu CENTREL od października 1993 roku,

aż do dnia synchronizacji z UCPTE 18 października 1995 roku.

Autonomiczna praca służyła do weryfikacji możliwości

technicznych systemu w zakresie regulacji pierwotnej i wtórnej.



ŁĄCZENIE SYSTEMÓW CENTREL I UCPTE

W okresie tym przygotowano i zabudowano w SE Mikułowa i

Krajnik na przekroju Polski i Niemiec nowoczesne układy

automatyki łączeniowej oraz systemy MUW do wizualizacji i

rejestracji procesów łączeniowych.

Bezpośrednio przed połączeniem SEE CENTREL z UCPTE,

ZPBE Energopomiar Elektryka zarejestrował w SE Mikułowa i

Krajnik przebiegi parametrów kryterialnych procesów

łączeniowych. Zarejestrowane wartości częstotliwości w

obydwóch systemach były bardzo zbliżone, a różnica df

zawierała się w granicach ± 35 mHz. Dla takich warunków

osiągnięcie zgodności kątowej napięć może trwać bardzo długo

ze względu na częste zmiany kierunku wirowania wektora

przesunięcia fazowego



SE MIKUŁOWA PAŹDZIERNIK 1995 – SYSTEM WIZUALIZACJI MUW



SE MIKUŁOWA PAŹDZIERNIK 1995 – REJESTRACJE SYSTEMU MUW



PRACA WYSPOWA ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO

MUW-AWiS służy do wydzielania i nadzoru pracy układów

wyspowych oraz realizacji operacji łączeniowych wewnątrz UEE.

Przykładowo w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego

posiadającej cztery kogeneracyjne generatory gazowe, system

MUW-AWiS wyznacza:

• komplet parametrów elektrycznych dla generatorów

gazowych G1, G2, G3, G4 i transformatora głównego

15/6 kV,

• stan synchronizmu elektrycznego dla wyłącznika

głównego, wyłączników sprzęgieł oraz generatorów

gazowych G1, G2, G3, G4.

Komplet wielkości pomiarowych oraz przeliczonych wyznaczany

jest z wymaganym dla pracy automatyki systemowej cyklem 40

ms.



UKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY UEE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO



AUTOMATYKA WYDZIELANIA UEE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO



AUTOMATYKA SYNCHRONIZACJI UEE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO



SKUTKI ENERGETYCZNE ŁĄCZEŃ DLA UEE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO



PRACA WYSPOWA JST

Istniejące źródła kogeneracyjne ale również agregaty układów

gwarantowanego zasilania powinny być wyposażone w układy

dedykowanej automatyki i elementy łączeniowe pozwalające na

ich wykorzystanie w systemach (WSE) przez

elektroprosumentów zarówno przemysłowych jak i np.

spółdzielni mieszkaniowych czy osiedli deweloperskich.

Rozwiązania takie znane są od wielu lat. Jako przykład można

podać układ kogeneracji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego

(OZC) o mocy elektrycznej 5,2 MWe i cieplnej 11,6 MWc,

oddany do użytku w 2000 r. w Ostrowie Wielkopolskim.



PRACA WYSPOWA JST

Układ został wyposażony w automatykę pozwalającą na

pracę wyspową. Istotna jest duża elastyczność turbiny

gazowej pozwalająca na pracę w bardzo szerokim zakresie

mocy. Dzięki temu układ może pracować podczas awarii

sieciowej jako lokalne źródło zasilania obiektów krytycznych

dla utrzymania zaopatrzenia w wodę i gospodarki ścieków

miasta Ostrów Wielkopolski. Po ustąpieniu awarii następuje

ponowna synchronizacja z KSE. Taka praca jest

charakterystyczna (jako jeden z wariantów) dla sposobu

działania elektroprosumentów korzystających z zasady ZWZ

(KSE), a system automatyki wraz z elementami łączeniowymi

pełni rolę węzłowego terminala dostępowego.



SYSTEMY (WSE)

W systemach (WSE) funkcjonalność rozłączenia i ponownej

synchronizacji z siecią elektroprosumentów jest kluczowa. Co

więcej, w sytuacji, gdy instalacje elektroprosumenckie działają w

systemach (WSE) spójnych terytorialnie i bilansujących się

lokalnie, wymagania związane z synchronizacją są takie jak przy

łączeniu wielkich SEE.



SYSTEMY (WSE)

Należy zwrócić uwagę, że aktualne uregulowania OSD w Polsce

ze względów bezpieczeństwa nie pozwalają na pracę układu

wydzielonego elektroprosumenta przy braku napięcia od strony

OSD. W takiej sytuacji inwertery instalacji PV wyłączają się i

prosument nie może wytwarzać energii na swoje potrzeby.

Zapewnienie funkcjonalności pełnej pracy autonomicznej

wymaga istotnych zmian między innymi standardowej

automatyki, zapewniających spełnienie wymagań

bezpieczeństwa oczekiwanego przez OSD. Rozwiązanie

powyższego problemu wymaga zastosowania dodatkowych

wyłączników na styku prosument-OSD oraz dedykowanych

układów automatyki wraz z automatyką łączeniową.



EWOLUCJA KONCEPCJI I ROZWIĄZAŃ

Przedstawione rozwiązania odegrały bardzo doniosłą rolę w

trakcie inicjacji i realizacji kolejnych etapów:

• PURE (Pierwsza Ustrojowa Reforma Elektroenergetyki)

jakimi były analizy techniczne, próby systemowe oraz

będące ich konsekwencją połączenie SEE CENTREL i

UCPTE w dniu 18 października 1995 roku,

• DURE (Druga Ustrojowa Reforma Energetyki) jakimi są

analizy techniczne oraz tworzenie nowych urządzeń,

systemów i oprogramowania dedykowanych dla

wschodzącej energetyki.



EWOLUCJA KONCEPCJI I ROZWIĄZAŃ

(konkluzja) 

Podczas realizacji kolejnych etapów PURE szczególną

uwagę zwrócono na następujące zagadnienia :

• bezpieczeństwo pracy SEE,

• możliwość przejścia fragmentów układów do pracy

wyspowej,

• realizacja scenariuszów odbudowy SEE po rozległej

awarii.



EWOLUCJA KONCEPCJI I ROZWIĄZAŃ

(konkluzja)

Zdobyte bardzo bogate doświadczenia będą z powodzeniem

wykorzystywane podczas DURE ponieważ :

• powstałe rozwiązania techniczne i oprogramowanie są

w dojrzałym stadium rozwoju,

• praca autonomiczna układów wydzielonych jest

immanentną cechą nowej wschodzącej energetyki,

• można przenieść doświadczenia zdobyte w układach

wielkiej skali w ramach UCPTE i UCTE na mniejszą skalę

aglomeracji miejskich np. Warszawy OK5, zakładów

przemysłowych OK3, Spółdzielni energetycznych OK2 jak

i poszczególnych domów np. jednorodzinnych OK1,

• w zależności od istniejących w danym momencie

uwarunkowań techniczno-ekonomicznych konieczne

będzie łączenie układów autonomicznych w większe

struktury.



NOWY MODEL INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA PIERWSZYM RYNKU

WSCHODZĄCEGO ELEKTROPROSUMERYZMU

• w nowym modelu infrastruktury technicznej

elementami o krytycznym znaczeniu są sieciowe

terminale dostępowe STD,

• terminale węzłowe STDW zostaną zabudowane w punktach

poboru energii PPE i będą aktywnie współpracować online

z innymi STDW, KSE, układami automatyki, systemami

informatycznymi i pomiarowymi OSD, udostępnionymi

instalacjami OZE elektroprosumentów oraz rozproszonymi

magazynami energii, wykorzystując lokalne i zdalne

pomiary elektryczne oraz deterministyczne rozwiązania

teleinformatyczne dążąc do zapewnienia optymalnych

technicznie i ekonomicznie wolumenów i kierunków

przepływów energii w poszczególnych PPE i

automatycznych oddziaływań proefektywnościowych.



KONCEPCJA WĘZŁOWEGO TERMINALA DOSTĘPOWEGO STDW

• STDW zapewni możliwość pracy autonomicznej

elektroprosumenta zbiorowego oraz elektroprosumentów

indywidualnych poprzez stworzenie uzasadnionych

technicznie i ekonomicznie warunków do wydzielenia

obszaru do pracy autonomicznej, prowadzenia optymalnej

pracy wyspowej oraz bezpiecznej i dobrej jakościowo

resynchronizacji nadzorowanego układu wyspowego z KSE,

• zdolność do wydzielenia układu będzie precyzyjnie

analizowana w powiązanych ze sobą funkcjonalnie i

informatycznie dla danego obszaru STDW w oparciu o bilans

energetyczny online oraz aktywną i deterministyczną

współpracę z układami regulacji i automatyki,

udostępnionych instalacji OZE w celu osiągnięcia stanu

zbilansowania niezbędnego do udanego wydzielenia.



INNOWACYJNE FUNKCJONALNOŚCI STDW

• system automatycznego bilansowania w czasie rzeczywistym

mocy i energii współpracujący z automatyką wydzielania,

prowadzenia pracy wyspowej oraz resynchronizacji z KSE,

• automatyczna redukcja mocy w czasie rzeczywistym

instalacji OZE w celu zapewnienia bezpieczeństwa KSE,

• realizacja w czasie rzeczywistym optymalnych wolumenów i

kierunków przepływów energii w poszczególnych PPE,



INNOWACYJNE FUNKCJONALNOŚCI STDW CD.

• 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 elektroprosumentów oddziaływań

proefektywnościowych.



CECHY DOBRYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH STDW

• czas rzeczywisty działania i deterministyczne czasowo

rozwiązania teleinformatyczne,

• rozwiązania przemysłowe, standaryzacja sprzętu i

oprogramowania

• struktura rozproszona,

• współpraca z innymi systemami oraz unifikacja rozwiązań,

• skalowalność sprzętu, oprogramowania i mocy obliczeniowej,

• sprzętowe struktury obliczeniowe FPGA, system rozpływowy

i estymator stanu.



CZAS RZECZYWISTY DZIAŁANIA I DETERMINISTYCZNE CZASOWO

ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE

• kluczowym elementem STDW jest układ automatycznego

bilansowania w czasie rzeczywistym mocy, który

współpracuje z automatyką wydzielania, prowadzenia pracy

wyspowej oraz resynchronizacji z KSE,

• automatyczna redukcja mocy instalacji elektroprosumentów

realizowana w czasie rzeczywistym jest wymagana dla

zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE,

• automatyczne bilansowanie w czasie rzeczywistym energii

jest niezbędne dla optymalnego sposobu zakupu i sprzedaży

energii elektrycznej oraz współpracy z dedykowanymi

informatycznymi systemami rozliczeniowymi,

• wprowadzenie proponowanych dla STDW funkcjonalności

wymaga zastosowania deterministycznych czasowo

rozwiązań teleinformatycznych.



ROZWIĄZANIA PRZEMYSŁOWE,

STANDARYZACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

• wszystkie elementy składowe, sprzęt i oprogramowanie,

STDW powinny być realizowane w wykonaniu

przemysłowym gwarantującym poprawność rozwiązań

zgodnych z obowiązującymi standardami technicznymi,

niezawodność działania, bezpieczeństwo oraz wieloletnią

bezproblemową pracę i serwis urządzeń.

• 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 systemowe i

aplikacyjne czasu rzeczywistego zaimplementowane w

specjalizowanych sterownikach przemysłowych będących

zasadniczymi elementami STDW.



STRUKTURA ROZPROSZONA STDW

• STDW ma w warstwie technicznej i funkcjonalnej strukturę

rozproszoną,

• STDW zarządza rozproszonymi elementami układu (między

innymi udostępnionymi instalacjami OZE np. PV,

magazynami energii itd.),

• każdy skomplikowany rozproszony system pomiarowy

również STDW, zwłaszcza wykorzystywany w rozliczeniach

handlowych, powinien zostać poddany procedurze

sprawdzania i okresowego wzorcowania przez posiadające

odpowiednie doświadczenie, wyposażone we właściwe

wzorce, oprzyrządowanie oraz uprawnienia instytucje.



WSPÓŁPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI ORAZ UNIFIKACJA

ROZWIĄZAŃ STDW

• STDW ma z założenia współpracować z innymi

rozwiązaniami w oparciu o deterministyczne rozwiązania

teleinformatyczne,

• unifikacja rozwiązań technicznych zapewnia wymienność

urządzeń, łatwość rozbudowy funkcjonalnej oraz upraszcza

serwisowanie urządzeń i oprogramowania,

• zapewnienie wymiany danych informatycznych pomiędzy

STDW, a innymi systemami komputerowymi wymaga

zaawansowanej i opisanej standardami unifikacji rozwiązań



SKALOWALNOŚĆ SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA ORAZ MOCY

OBLICZENIOWEJ STDW

• warstwa sprzętu i oprogramowania ma fundamentalne

znaczenie dla realizacji wymaganych funkcjonalności STDW,

• ponieważ STDW zarządzają obszarami o różnej wielkości i

stopniu skomplikowania oraz współpracują z odległymi

systemami informatycznymi wymagają zastosowania

skalowalnych rozwiązań,

• skalowalność rozwiązań, aby była poprawna, wymaga

zastosowania zunifikowanych komponentów zarówno w

dziedzinie sprzętu jak i oprogramowania. Komponenty

funkcjonalne powinny być zoptymalizowane do dalszej

rozbudowy.



SPRZĘTOWE STRUKTURY OBLICZENIOWE FPGA,

SYSTEM ROZPŁYWOWY I ESTYMATOR STANU

• 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) zapewni analizę N-1 oraz

predykcję możliwych do wystąpienia konsekwencji

realizowanych potencjalnie niebezpiecznych lub

nieoptymalnych operacji np. łączeniowych, regulacyjnych itd.



PODSUMOWANIE

• wiele elementów składowych instalacji elektroprosumenckich

np. OZE PV, magazyny energii, układy automatyki i

pomiarów, przemysłowe oprogramowanie systemowe i

aplikacyjne czasu rzeczywistego osiągnęło już wysoki

poziom techniczny,

• praca autonomiczna instalacji elektroprosumenckich jest

immanentną cechą nowej wschodzącej energetyki,

• zapewnienie bezpiecznej, efektywnej technicznie i

ekonomicznie uzasadnionej pracy autonomicznej układów

wydzielonych, rozumianej jednoznacznie jako działanie

rutynowe, wymaga kompleksowego wprowadzenia dla

STDW innowacyjnych funkcjonalności,



PODSUMOWANIE

• STDW są przełomowymi rozwiązaniami nowej infrastruktury

elektroenergetycznej wschodzącego rynku i łączą w warstwie

technicznej rozproszone elementy składowe instalacji

elektroprosumenckich w spójną funkcjonalnie całość,

• ze względu na bardzo duże znaczenie poprawności

rozwiązań STDW zagadnienia dotyczące katalogu struktur

technicznych wymagają pilnego uregulowania,

• należy prawidłowo zdefiniować cechy dobrych rozwiązań

technicznych,

• prace powinny być realizowane w ramach

interdyscyplinarnych Zespołów Specjalistów.




