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Monizm elektryczny to więcej niż jedyność energii elektrycznej
– to mniejsza entropia społeczna (mniej patologii społecznych).
A elektroprosumeryzm to więcej niż transformacja energetyczna (mniej entropii, więcej egzergii).
To także mniejsza entropia całej gospodarki i środowiska przyrodniczego.

Nie da się w pełni zrozumieć istoty i doniosłości transformacji TETIP (transformacja w trybie innowacji przełomowej) do elektroprosumeryzmu bez wpisania jej w perspektywę historyczną naukowych, przemysłowych i społecznych
rewolucji ostatnich 300 lat w strefie euroatlantyckiej. Rewolucji układających się w proces kolejnych przełomów cywilizacyjnych i zmian kulturowych.
Na początku procesu (XVIII w.) było górnictwo węglowe (źródło energii chemicznej) i maszyna parowa (źródło
energii kinetycznej). Węgiel i maszyna parowa dały początek pierwszej rewolucji przemysłowej: kolei oraz fabrykom
(„sztywnym”, „piętrowym”, w których maszyny fabryczne miały napęd w postaci maszyn parowych i pasów transmisyjnych).
Pierwszym wielkim przełomem w energetyce (koniec XIX w.) była elektryfikacja, czyli energia elektryczna z elektrowni wodnych wykorzystujących siły wodne (energię potencjalną) i z elektrowni węglowych. Energia elektryczna
stworzyła podwaliny pod drugą rewolucję przemysłową, pod nową fabrykę („parterową”, z indywidualnym napędem
elektrycznym maszyn, umożliwiającym łatwą rekonfigurację „gniazd” technologicznych, czyli umożliwiającym szybką i masową reprodukcyjność przemysłu, warunkującą pojawianie się nowych generacji produktów przemysłowych,
w tym lawinę wynalazków, takich jak: maszyna do szycia, maszyna do pisania, rower, tramwaj i wiele innych). Szybko
zwiększająca się dostępność energii elektrycznej umożliwiła szybkie rozpowszechnianie takich wynalazków, jak telegraf, telefon, radio i wiele innych.
Równolegle do elektryfikacji startowało górnictwo węglowodorów: ropy naftowej i gazu ziemnego jako paliw stanowiących źródło energii pierwotnej/chemicznej dla rynków końcowych (paliw transportowych w transporcie drogowym
oraz w ciepłownictwie, odpowiednio) i surowców (przede wszystkim dla przemysłów petrochemicznego i chemicznego,
odpowiednio).
Bomba atomowa – której niszczycielską siłę daje energia jądrowa – wytworzona na potrzeby drugiej wojny światowej stworzyła podwaliny pod pierwszą elektrownię jądrową (uruchomioną na początku drugiej połowy XX w.). Z kolei
elektrownie gazowe combi (z turbinami gazowymi i parowymi), o dużym znaczeniu dla wielkoskalowych systemów elektroenergetycznych (SEE), miały początek dopiero w ostatniej dekadzie XX w.
Procesy spalania i cieplne w wykorzystaniu energetycznym węgla, paliw transportowych w silnikach samochodowych i gazu w elektrowniach sprawiają, że wydajność paliw kopalnych w zastosowaniach energetycznych jest bardzo
niska, a koszt elektroekologiczny (miara negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze) bardzo wysoki; ekstremalnie niekorzystna sytuacja jest w wypadku elektrowni jądrowych, o czym decyduje bardzo skomplikowany proces przygotowania paliwa jądrowego, jego niepełne wykorzystanie w reaktorze (z czym wiąże się ciągle nierozwiązany problem
składowania paliwa wypalonego) i wreszcie procesy cieplne w turbinie parowej elektrowni jądrowej.
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***
Dwie rewolucje przemysłowe pociągnęły za sobą zmiany społeczne o sile i na skalę nieporównywalną z wcześniejszymi procesami znanymi historii. Jednak dynamika tych zmian okazała się niczym w porównaniu ze zmianami
wywołanymi rewolucją cyfrową – od tranzystora poprzez komputer, teleinformatykę, rozproszone sieci komputerowe,
Internet i portale społecznościowe oraz energoelektronikę – trwającą zaledwie pół wieku. Równolegle z rewolucją cyfrową
realizowało się procesowe obnażanie degeneracji energetyki WEK-PK(iEJ), a zaczęło się ono w USA. Pierwszy wielki
blackout na wschodnim wybrzeżu USA i Kanady (1965), embargo arabskie na ropę naftową wymierzone w USA (19731974), wstrzymanie wypłaty dywidendy udziałowcom przez Consolidated Edison (1974), awaria w elektrowni jądrowej
Three Mile Island (1979) były początkiem. Potem był najcięższy strajk brytyjskich górników w historii przemysłowej świata
(1984-1985). Były dwie irackie wojny o ropę naftową – Pustynna Burza (1991) i druga wojna (2003-2005). Były katastrofy
jądrowe Czarnobyl (1986) i Fukushima (2011). Były (i ciągle są) katastrofy inwestycyjne (kosztowe) na budowach elektrowni jądrowych Olkiluoto 3 – Finlandia (od 2005) i Flamaville – Francja (od 2007), a także Vogtle 3 i 4 – USA (od 2013),
Hinkley Point C – Wielka Brytania (od 2017) i wiele innych. Wreszcie jest napaść Rosji na Ukrainę i związany z nią kryzys
paliwowy o wymiarze cywilizacyjnym.
Przyczynę współczesnej słabości energetyki paliw kopalnych, następującej po jej historycznej potędze, prosto
i jednoznacznie wyjaśnia triplet paradygmatyczny transformacji TETIP. Mianowicie, jest to gwałtownie rosnąca ogólna
entropia (niska wydajność energetyczna i gospodarcza, rabunkowa eksploatacja środowiska przyrodniczego, a na
koniec patologie społeczne). W ślad za tym wyjaśnieniem (na gruncie fundamentalnym) istnieje potrzeba określenia
skutków praktycznych TETIP. Najważniejszym takim skutkiem jest wydajność rynków elektroprosumeryzmu, bo to ona
jest (powinna być) główną polityczną przesłanką akceptacji transformacji TETIP. W wypadku Polski (niemającej energetyki jądrowej) wydajność rynków elektroprosumeryzmu (potencjalnych, po przeprowadzeniu transformacji TETIP)
jest 6-krotnie wyższa niż rynków energii pierwotnej i 3-krotnie wyższa niż rynków końcowych (roczna produkcja brutto
energii elektrycznej w źródłach OZE po transformacji wynosi około 200 TWh, a obecne roczne rynki energii pierwotnej
wynoszą ponad 1100 TWh, rynki końcowe wynoszą natomiast ponad 600 TWh). Dla świata wydajności te są podobne (przy tym są to wydajności, które uwzględniają znacznie lepsze niż w Polsce wykorzystanie węgla, ropy i gazu,
a z drugiej strony są mocno zredukowane przez energetykę jądrową, która ma udział w produkcji energii elektrycznej
wynoszący ciągle jeszcze około 10%).
***
Bez wątpienia napaść Rosji na Ukrainę rozszerzając w nadzwyczajny sposób granice złożoności, którą stanowi
współczesny świat, potwierdziła jednocześnie główne hipotezy odnoszące się do praktyki transformacji TETIP, sformułowane dotychczas w koncepcji tej transformacji. Najważniejsza z nich, na której trzeba się skoncentrować w Polsce,
to hipoteza o konieczności zastąpienia bezpieczeństwa energetycznego i rządowej (ściślej: rządowo-korporacyjnej) polityki energetycznej odpornością elektroprosumencką i społeczną gospodarką rynkową. Ta hipoteza przekłada się bezpośrednio na triplet praktycznego zarządzania transformacją TETIP obejmujący: doktrynę (instytucjonalnie usankcjonowaną koncepcję transformacyjną), reformę DURE (drugą ustrojową reformę elektroenergetyki, obejmującą wygaszanie
energetyki paliw kopalnych i jej korporacyjnego modelu biznesowego) oraz Prawo elektryczne (z prowadzącymi do
niego trzema ustawami pilotażowymi: o dostępie do informacji, o rynku technicznym wirtualnych systemów elektrycznych „on → on/off → off” grid funkcjonujących w środowisku sieci elektroenergetycznych nN, SN i 110 kV oraz o zasadzie
ZWZ-KSE (zasadzie współużytkowania zasobów KSE).
***

Polska jest na progu transformacji TETIP w wyjątkowo trudnej sytuacji. Społeczeństwo przez dwie dekady było
systemowo okłamywane za pomocą polityki energetycznej (za pomocą zinstytucjonalizowanych błędów poznawczych
energetyki) oraz narkotycznych systemów wsparcia i coraz bardziej osuwało się na pozycje nihilistyczne (jednostronnie
roszczeniowe, uwalniające w wielkim tempie od własnej odpowiedzialności). Dalsze dryfowanie nie jest jednak już możliwe. Galopująca inflacja przekształci się szybko w stagflację. Dlatego radykalne reformy, między innymi reforma DURE,
i pobudzenie rozwoju gospodarczego, przede wszystkim za pomocą rynków elektroprosumeryzmu, są nieuniknione.
W tym kontekście jest jasne, że – wobec największego wyzwania, które niosą z sobą biotechnologie i technologie
informacyjne, i przed którym stoi świat – nie ma już większego znaczenia, co robi polski sojusz polityczno-korporacyjny
na swojej pustyni kompetencyjnej. Ma znaczenie, czy samorządy oraz elity społeczne – od myślicieli po klasę średnią,
czyli też najbardziej progresywną część gospodarki w postaci przedsiębiorców MMSP – dostrzegą szanse w transformacji TETIP i podejmą wyzwanie, dla którego horyzont realizacyjny przypada na połowę wieku. W tym kontekście ważne jest, czy polscy myśliciele odnajdą wymiar cywilizacyjny transformacyjny i właściwie odczytają rzeczywisty związek
między tą transformacją oraz procesami społecznymi? Czy politycy szykujący się do władzy zmienią perspektywę
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krótkoterminową na długoterminową i czy im wystarczy odwagi powiedzieć, co społeczeństwo musi zrobić, a nie
słuchać, czego oczekuje i czego się domaga? Czy samorządy będą w stanie wyjść poza perspektywę najbliższych
wyborów oraz uwolnić się od paraliżu polityki energetycznej i wziąć odpowiedzialność za budowę kryzysowej odporności elektroprosumenckiej? Czy profesorom wystarczy odwagi, aby prowadzić badania i uczyć zamiast układać się
z korporacyjnymi grupami interesów? Czy przedsiębiorcy MMSP zdołają przekroczyć barierę własnych interesów?
Bo jeśli nie, to o przyszłości Polski zadecyduje przypadek, inni. Powtórzy się druga połowa XVIII w. (znowu pojawia się
300 lat), w nowej, globalnej wersji.
To długoterminowe wyzwanie – w całości będące wyzwaniem świata – Polska musi realizować na własny rachunek,
wykorzystując własne zasoby, odczytując właściwie to, co robi świat i układając się stale ze światem. Na początek musi
pokonać mentalną barierę niemożności realizacji transformacji TETIP w ciągu trzech dekad oraz drugą, jeszcze ważniejszą, mianowicie błędu poznawczego wielkich kosztów (i co za tym idzie – potrzeby wielkiego wsparcia budżetowego,
przede wszystkim unijnego, ale także krajowego).
Otóż trzy dekady na transformację TETIP w XXI w. w zestawieniu z faktem, że transformacja cyfrowa dokonała się
w ciągu pięciu wcześniejszych dekad, to aż nadto. Zwłaszcza jeśli uwzględni się, że w tym samym czasie niebywały
postęp osiągnęły biotechnologie. A trzeba pamiętać, że rozwój biotechnologii był dziełem przypadku (w „kosmicznym”
porządku). Mianowicie został pobudzony przez fizyków – w szczególności jednego z najwybitniejszych z nich, mianowicie
Leo Szilarda, który w osobistym akcie rozpaczy i sprzeciwu porzucił fizykę i zajął się biologią – fizyków, którzy zdołali za
prezydentury Franklina D. Roosevelta zbudować bombę atomową, ale nie zdołali odwieść Prezydenta Harrego S. Trumana od jej wykorzystania w wojnie z Japonią w sierpniu 1945 r. (Hiroszima, Nagasaki).
Z kolei uporanie się z błędem poznawczym wielkich kosztów transformacji TETIP jest już możliwe zarówno na gruncie badań dedukcyjnych jak i indukcyjnych. Dzięki pierwszym dostępne są już (platforma PPTE2050) heurystyki bilansowe i ekonomiczne, bardzo korzystne dla trajektorii TETIP(A→B). Z kolei drugie z badań wykazują stale rosnącą dynamikę
realizacji celów politycznych transformacji do neutralności klimatycznej w całej UE, zwłaszcza w Niemczech.
Zatem nie brak czasu i nie koszty są problemem transformacji energetycznej w horyzoncie 2050. Prawdziwym problemem świata w tym horyzoncie jest odpowiedź na pytanie o nowy porządek ustrojowy w środowisku przyspieszających
biotechnologii oraz technologii informacyjnych i marniejącej kondycji etycznej globalnego społeczeństwa oraz niewydolności ziemskiego środowiska przyrodniczego; w strefie euroatlantyckiej na ten nowy porządek będą zapewne wpływały
dwa ostatnie wielkie nurty filozoficzne: oświeceniowy i pozytywistyczny. Początki tej odpowiedzi już powstają w rozpoczynającym się starciu cywilizacyjnym między ustrojem autorytarno-oligarchicznym (Rosja) i demokratyczno-rynkowym
(strefa euroatlantycka). Starciu, które ma Chiny w tle.
W tej perspektywie elektroprosumeryzm – z fundamentem teoretycznym w postaci monizmu elektrycznego – powinien być rozpatrywany nie tylko w kontekście transformacji energetycznej i drogi do neutralności klimatycznej, ale także
jako jeden z filarów nowego porządku ustrojowego, łączącego w rzeczywisty sposób wolność Człowieka z Jego odpowiedzialnością. To wyzwanie – budowa nowego porządku ustrojowego – domaga się nowej filozofii społecznej (łączącej
wolność i odpowiedzialność) i filozofii przyrody (środowiska). Dalej, domaga się poważnej dyskusji w sprawie dylematu
– dramatycznie już ujawniającego się w sferze energetyki – co jest pierwsze: pożądanie czy deficyt? Unifikacja tripletu
paradygmatycznego monizmu elektrycznego (paradygmaty: elektroprosumencki, egzergetyczny i wirtualizacyjne) domaga się unifikacji z wykorzystaniem entropii (analizy entropijnej) jako unifikatora.
W polskiej (lokalnej) perspektywie, bardzo praktycznej, potrzebne są natomiast w szczególności dwa unifikatory. Pierwszy, to unifikator tripletu zarządzania trajektorią transformacji TETIP(A→B), obejmującego: doktrynę (koncepcję
TETIP), reformę DURE oraz Prawo elektryczne. Tym unifikatorem musi być rynek z konkurencją na osłonie kontrolnej
między schodzącym porządkiem ustrojowym korporacyjnej energetyki paliw kopalnych oraz wschodzącym porządkiem
rynków elektroprosumeryzmu. Drugim musi być unifikator bezpieczeństwa energetycznego (centralnej kategorii państwowej polityki energetycznej) oraz odporności elektroprosumenckiej (centralnej kategorii elektroprosumeryzmu na osłonach
indywidualnych elektroprosumentów i jednostek JST).
W najbardziej wyrazistej postaci, niestroniącej od emocji, to co trzeba zrobić natychmiast w Polsce w obszarze
transformacji energetycznej, to zmienić żałoby po górnikach ginących w katastrofach górniczych na święta elektroprosumeryzmu z udziałem górników budujących etos elektroprosumerysty – nie gorszy, nie lepszy – od etosu górnika.
Zamienić druzgocącą dla odporności elektroprosumenckiej obecność energetyki jądrowej i paliw kopalnych na rozwój
endogeniczny. Zamienić ryzyko systemu autorytarno-oligarchicznego na budowę społecznej gospodarki rynkowej (w tym
kapitału społecznego). Zamienić przymus pracy korporacyjnej na entuzjazm innowatorów.
Jan Popczyk
2 maja 2022 r.
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Electric monism is more than the uniqueness of electricity
– it is a smaller social entropy (less social pathologies).
And electroprosumerism is more than energy transition (less entropy, more exergy).
It is also a smaller entropy of the entire economy and the natural environment.

It is impossible to fully understand the essence and importance of the transformation in the breakthrough innovation
mode (in Polish referred to as “transformacja TETIP – transformacja w trybie innowacji przełomowej”) to “electroprosumerism” without including it in the historical perspective of scientific, industrial and social revolutions of the last 300 years
in the Euro-Atlantic area – revolutions forming the process of successive civilization breakthroughs and cultural changes.
At the beginning of the process (18th century) there was a coal mining (as a source of chemical energy) and a steam
engine (as a source of kinetic energy). Coal and steam engines gave rise to the first industrial revolution: railroads and
factories (with a “rigid” layout but also “multi-story” or “multi-level”, in which factory machines were driven by steam
engines and transmission belts, and production took place on multiple levels of the building).
The first major breakthrough in the energy sector (late 19th century) was electrification, i.e. electricity from hydropower plants (potential energy) and coal-fired power plants. Electricity created foundations for the second industrial revolution, for a new factory (“one-story” or “one-level”, with a separate electric drive for each particular machine, enabling
easy reconfiguration of technological “sockets”, i.e. enabling fast and mass reconfiguration of the industry enabling the
emergence of new generations of industrial products, including an avalanche of inventions such as sewing machine,
typewriter, bicycle, tram and many more). The rapidly increasing availability of electricity enabled the rapid dissemination
of such inventions as the telegraph, telephone, radio and many others.
Parallel to electrification, the mining of hydrocarbons was taking off: crude oil and natural gas as primary/chemical
energy fuels for end markets (transport fuels in road transport and heating, respectively) and raw materials (primarily for
the petrochemical and chemical industries, respectively).
The atomic bomb – the destructive power of which comes from nuclear energy – created for the needs of World
War II laid the foundations for the first nuclear power plant (launched at the beginning of the second half of the 20th century). In turn, combined gas power plants (with gas and steam turbines), of great importance for large-scale power systems
(EPS), began only in the last decade of the 20th century.
Combustion and thermal processes in the energy use of coal, transport fuels in car engines and gas in power plants
mean that the efficiency of fossil fuels in energy applications is very low, and the electro-ecological cost (a measure of
the negative impact on the natural environment) is very high; The situation is extremely unfavorable in the case of nuclear
power plants, which is determined by a very complicated process of nuclear fuel preparation, its incomplete use in the
reactor (which is related to the still unresolved problem of spent fuel storage) and, finally, thermal processes in the steam
turbine of a nuclear power plant.
***
Two industrial revolutions brought about social changes of a force and on a scale incomparable to the earlier processes known in history. However, the dynamics of these changes turned out to be nothing compared to the changes
caused by the digital revolution – from the transistor to the computer, ICT (Information and Communications Technologies), distributed computer networks, the Internet and social networks, and power electronics – lasting only half a century
yet. Simultaneously with the digital revolution, the process of exposing the degeneration of the large-scale fossil fuel and
nuclear energy industries (in Polish referred to as “WEK-PK iEJ – wielkoskalowa energetyka paliw kopalnych i energetyka
jądrowa”) was taking place, and it began in the USA. The first big blackout on the east coast of the US and Canada (1965),
the Arab embargo on oil against the US (1973-74), the discontinuation of dividend payments to shareholders by Consolidated Edison (1974), the failure at the Three Mile Island nuclear power plant (1979) – were the beginning. Then there was
the worst strike of British miners in the industrial history of the world (1984-85). There were two Iraqi oil wars – Desert
Storm (1991) and the Second War (2003-2005). There were the Chernobyl (1986) and Fukushima (2011) nuclear disasters. There were (and still are) investment (cost) disasters on the construction sites of the Olkiluoto 3 nuclear power plant
in Finland (since 2005) and Flamaville in France (since 2007), as well as Vogtle 3 and 4 in the USA (since 2013), Hinkley
Point C in Great Britain (since 2017), and many more. Finally, there is Russiaʹs attack on Ukraine and the related fuel crisis
and its civilizational dimensions.
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The cause of the modern weakness of fossil fuel energy, which follows its historic (past) power, is simply and unequivocally explained by the paradigmatic triplet of the TETIP transformation. Namely, it is a rapidly growing overall entropy
(low energy and economic efficiency, exploitation of the natural environment, and finally social pathologies). Following this
explanation (on a fundamental basis), there is a need to define the practical effects of TETIP. The most important effect
is the efficiency of the electroprosumerism markets, because it is (should be) the main political premise for accepting the
TETIP transformation. In the case of Poland (without nuclear energy), the efficiency of electroprosumerism markets
(potential, after the TETIP transformation) is 6 times higher than that of primary energy markets and 3 times higher than
that of end markets (annual gross electricity production from renewable resources after the transformation amounts
to approx. 200 TWh and the current annual primary energy markets are over 1100 TWh, end markets are over 600 TWh).
For the world, these efficiencies are similar (at the same time, they are efficiencies that take into account the much better
use of coal, oil and gas than in Poland, and on the other hand, are significantly reduced by the nuclear power industry,
which has a share in electricity production that is still around 10%.).
***
Undoubtedly, Russia’s attack on Ukraine, extending the boundaries of the complexity of the modern world in an
extraordinary way, confirmed, at the same time, the main hypotheses relating to the practice of TETIP transformation, formulated so far in the concept of this transformation. The most important of them, which should be focused
on in Poland, is the hypothesis about the necessity to replace energy security and governmental (more precisely:
government-corporate) energy policy with electroprosumeric resilience and social market economy. This hypothesis
translates directly into the TETIP triplet of practical transformation management including: the doctrine (institutionally
sanctioned transformation concept), the DURE reform (the second systemic reform of the power industry, involving
the phasing out of fossil fuel energy and its corporate business model) and the Electricity Act (with three pilot acts regarding the following: access to information, the technical market of virtual electric systems “on → on / off → off” – grid
operating in the environment of LV, MV and 110 kV power grids, and the ZWZ-KSE principle – the principle of sharing
Polish power system resources).
***
Poland is on the verge of TETIP transformation in an exceptionally difficult situation. For two decades, the
society has been systematically deceived through energy policies (anchored in institutionalized cognitive errors
omnipresent in the sector) and ‘narcotic-like’, addictive support systems, and has increasingly slipped into nihilistic
positions (leaning towards entitlement rather than personal responsibility). However, it is no longer possible to drift
further. It is very likely, that galloping inflation will quickly turn into stagflation. Therefore, radical reforms, including
the reform of DURE, and the stimulation of economic development, primarily through electroprosumerism markets,
are inevitable.
In this context, it is clear that – in the face of the greatest challenge posed by biotechnology and information
technologies, which the world is facing – it does not matter much what the Polish political and corporate alliance
does in its competence desert. It matters whether local governments and social elites – from thinkers to the middle
class, which is also the most progressive part of the economy in the form of MSME (in English small and mediumsized enterprises, or SMEs) entrepreneurs – perceive opportunities in TETIP transformation and take up the challenge for which the implementation horizon falls in the middle of the century. In this context, it is important whether
Polish thinkers will realize the civilizational dimension of the transformation and correctly comprehend the real
relationship between this transformation and social processes. Will politicians be ready to change the short-term
perspective into a long-term one, and will they have enough courage to say what the society needs to do rather than
listen to what it expects and demands? Will local governments be able to go beyond the cycle of the next elections
and free themselves from the paralysis of energy policy and take responsibility for building a more crisis-proof electroprosumerism-based “immunity”? Will professors have the courage to research and learn instead of getting along
with corporate interest groups? Will MSME entrepreneurs be able to overcome the barrier of their own interests?
If not, the future of Poland will be decided by chance, and others. The second half of the 18th century will repeat itself
(the number “300” of years reappears again), in a new, global version.
This long-term challenge – which is also a challenge to the world - must be met by Poland on its own, using its own
resources, understanding properly what the world is doing and constantly realigning itself with that world. To begin with,
it has to overcome the mental barrier of the impossibility of implementing the TETIP transformation within three decades,
and the second barrier (even more important): the cognitive error in relation to great investment costs (and hence the need
for great budget support, primarily from the EU, but also from Poland).
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And so, three decades for the TETIP transformation in the 21st century, compared to the fact that the digital transformation took place over the previous five decades, is more than enough. Especially considering that biotechnologies
have made tremendous progress at the same time. And you have to remember that the development of biotechnology
was a coincidence (in a cosmic order of things). Namely, it was stimulated by physicists – in particular by one of the most
prominent of them, Leo Szilard, who in a personal act of despair and opposition abandoned physics and turned to biology – who managed to build an atomic bomb during Franklin D. Roosevelt’s presidency, but failed to dissuade President
Harry S. Truman from its use (Hiroshima, Nagasaki).
In turn, dealing with the cognitive error related to the great investment costs of the TETIP transformation is already
possible on the basis of both deductive and inductive research. Thanks to the former, balance and economic heuristics
are already available (the PPTE2050 platform), showing the benefits and advantages of the TETIP trajectory (A → B).
And the latter show the ever-growing dynamics of achieving the political goals of transformation to climate neutrality
in the entire EU, especially in Germany.
Therefore, not the lack of time and costs are the problem of the energy transition in the 2050 horizon. The real
problem of the world in this horizon is the answer to the question about the new political order in an environment of
accelerating biotechnologies and information technologies, the declining ethical condition of the global society and the
limits of the Earth’s natural environment; in the Euro-Atlantic zone, this new order will probably be influenced by the last
two great philosophical currents: the Enlightenment and positivism. The initial signs of the response are already visible
in a civilizational clash that begins between the authoritarian-oligarchic system (Russia) and the democratic-market system (the Euro-Atlantic zone). With the clash with China present in the background.
In this perspective, electroprosumerism – with the theoretical foundation in the form of electric monism – should
be considered not only in the context of the energy transition and the path to climate neutrality, but also as one
of the pillars of the new political order that actually links Man’s freedom with his responsibility. This challenge – building a new political order – requires a new social philosophy (combining freedom and responsibility) and a philosophy
of our natural environment. Further, it demands a serious discussion of the dilemma – already dramatically emerging
in the energy sphere – of which comes first: desire or deficit? The unification of the paradigmatic triplet of electric
monism (electroprosumerism, exergy and virtualization paradigms) requires unification using entropy (entropy analysis) as a unifier.
In the Polish (local), very practical perspective, two unifiers in particular are needed. The first is the unifier of
the TETIP (A → B) transformation trajectory management triplet including: the doctrine (the TETIP concept), the DURE
reform and the Electricity Act. This unifier must be a market with competition on a control front-end (the term front-end
is borrowed here from thermodynamics, and represents the connection point between the electric network and the end
user) between the declining systemic order of the corporate fossil fuel energy industry and the emerging order of electroprosumerism markets. The second one must be the unifier of energy security (the central category of the state energy
policy) and the electroprosumeric resilience (the central category of electroprosumerism on front-ends of individual electroprosumers and local government units).
In the most expressive form, not shunning emotions, what needs to be done immediately in Poland in the area
of energy transition is to move away from the world where mourning of miners dying in mining disasters became something we got used to, towards such one where electroprosumerism is celebrated, with miners building the ethos of an
electroprosumer – which is not worse, and not better – than the ethos of a miner. And replace the devastating presence
(for electroprosumeric resilience) of nuclear energy and fossil fuels with endogenous development; mitigate the risk
of an authoritarian-oligarchic system taking over by creating a social market economy (where social capital is a key value);
replace the obligation of corporate work with the enthusiasm of innovators.

Jan Popczyk
May 7, 2022
English version: Jacek Dubrawski, Grzegorz Popczyk
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Potrzeba i bariery konsolidacji ustaw pilotażowych
do Prawa elektrycznego
w procesie budowy niskoentropijnej kryzysowej
odporności elektroprosumenckiej
The need and barriers to consolidation of pilot laws
for the Electricity Act in the process of building
low-entropy crisis electroprosumeric resilience
Pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie znacznie przyspieszają zmianę porządku światowego widoczną wyraźnie już od początku stulecia, pociągającą za
sobą praktyczną potrzebę budowy z marszu niskoentropijnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej (energetycznej). W wymiarze polskim sytuacja
ta wymaga nadzwyczajnego przyspieszenia prac nad ustawami pilotażowymi do Prawa elektrycznego: ustawą o dostępie do informacji, ustawą o rynkach
technicznych i ustawą o zasadzie współużytkowania zasobów KSE. Najskuteczniejszym sposobem przyspieszenia jest ich konsolidacja. Ale nie może
to być doraźna konsolidacja polityczna. Potrzebna jest fundamentalna unifikacja dwóch porządków ustrojowych transformacji: schodzącego energetyki
wielkoskalowej paliw kopalnych i wschodzącego rynków elektroprosumeryzmu. Unifikacja taka redukuje zagrożenie ze strony budzących się na świecie
demonów. W szczególności przeciwstawia się nowej ofensywie paramilitarnej energetyki jądrowej i ucieczce społeczeństw do anarchistycznej wolności
(czyli wolności bez wysiłku i bez odpowiedzialności, za to ze zgodą na polityczny model autorytarno-oligarchiczny). Jednocześnie unifikacja taka wzmacnia
społeczną gospodarkę rynkową. W wymiarze praktycznym oznacza to konsolidację zapewniającą płynną – trwającą trzy dekady – rekonfigurację zasobów
KSE na trajektorii transformacyjnej realizowaną w trybie procesowym (on → on/off → off) grid.
Słowa kluczowe: transformacja energetyki, prawo elektryczne, kryzysowa odporność elektroprosumencka

COVID-19 pandemic and the war in Ukraine considerably accelerate the change in a world order clearly seen from the beginning of this century and entailing
the immediate need to build low-entropy crisis electroprosumeric (energy) resilience. In our Polish reality this situation needs extraordinary acceleration of
works on pilot laws for the Electricity Act: an Access to Information Act, a Technical Markets Act and an act concerning the principle of KSE resources sharing.
And the most effective method of this acceleration is their consolidation. But it cannot be the ad hoc political consolidation. There is a need of a fundamental
unification of two transformation systemic orders: the descending one of the large-scale fossil fuels power industry and the emerging one of electroprosumeric
markets. Such unification reduces the threat from demons that come to life now in the world and in particular opposes the new offensive of paramilitary nuclear
power industry and the escape of societies to anarchistic freedom (i.e. the freedom without efforts and responsibilities but with a consent for the authoritarianoligarchic political model). At the same time this unification reinforces the social market economy that all together means in practice consolidation ensuring
the smooth and lasting for three decades reconfiguration of KSE resources on transition trajectory realised in an "on → on/off → off grid" process mode.
Keywords: energy transition, Electricity Act, crisis electroprosumeric resilience

Czas na przejście od „mówienia”
do planu działania
1.

Gdzie jest problem? Biegunka zbawczych „jednodniowych” propozycji rządowych, w środowisku całkowicie zrelatywizowanego prawa i zdemolowanej etycznej przestrzeni
społecznej jest na pewno problemem w perspektywie operacyjnej energetyki. W perspektywie strategicznej jest to natomiast niezdolność do sformułowania celu i planu działania
w chaotycznym świecie z gwałtownie rozszerzającymi się
pulsującymi granicami złożoności i potrzebą nowego fundamentalnego porządku.

2.

 ETIP
Zbiór referencyjnych segmentów transformacji T
w osłonach kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego OK(JST), przedsiębiorstw przemysłu
energochłonnego OK(PE) i krytycznej infrastruktury
transportowej OK(KIT). W pocovidowej i postwojennej gospodarce zbiór osłon referencyjnych przedstawionych w tabeli 1 staje się zbiorem o krytycznym znaczeniu
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i podstawą formułowania od zaraz planów działania ludzi,
samorządów i polityków. Decyduje o tym niewydolność
polskiej (rządowej) polityki energetycznej i dojrzałość
koncepcji transformacji w trybie innowacji przełomowej
(TETIP) do elektroprosumeryzmu. Szczególne znaczenie
ma przy tym adekwatność pełnego zbioru osłon kontrolnych transformacji TETIP ustrukturyzowanych w tabeli 1
do potrzeb wcześniejszego (wynikającego z pocovidowych
i wojennych uwarunkowań) wygaszenia energetyki paliw
kopalnych (domeny polityki energetycznej) i równoczesnego zwiększenia dynamiki budowy społecznej gospodarki
rynkowej (z centralną rolą samorządów). Ten ustrukturyzowany zbiór osłon stanowi podstawę transformacji energetycznej do niskoentropijnego elektroprosumeryzmu. W tym
ustrukturyzowanym zbiorze osłon rodzi się szansa redukcji
chaosu (hamowania niekontrolowanego wzrostu entropii)
i tworzenia swoich planów przez niezależnych i odpowiedzialnych ludzi, niezależne i odpowiedzialne samorządy,
niezależnych i odpowiedzialnych polityków, którzy stworzą
odpowiedzialne i służebne państwo.
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Tabela 1
Trajektoria neutralności klimatycznej – wygaszania energetyki WEK-PK – w osłonach elektroprosumenckich JST,
wielkiego przemysłu oraz krytycznej infrastruktury transportowej
Napięcie autonomizacji
(względem KSE)

Udział
w ogólnej
liczbie ludności

Udział w rynku
energii
elektrycznej
w stanie B

Podstawowe technologie

Horyzont
neutralności
klimatycznej

nN

22%

10%

PV, µEW, µEB,

2035

Gmina wiejska (1500)
i miejsko-wiejska (650)

nN-SN

28%

16%

PV, µEW, EWL, µEB, EB

2040

Miasto do 50 tys.
mieszkańców (1700)

nN-SN

12%

9%

PV, µEW, EWL, µEB, EB

2040

Miasto od 50 do 500 tys.
mieszkańców (70)

nN-SN-110 kV

18%

16%

PV, µEW, EWL, µEB, EB

2045

Aglomeracje powyżej 500 tys.
mieszkańców (8)

nN-SN-110 kV
-NN

20%

25%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, GOZ,
offshore, europejski jednolity rynek
energii elektrycznej (JREE)

2050

Elektroprosument
w segmencie wielkiego przemysłu

110kV-NN
-(AC-DC-AC)

(-)

10%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, GOZ,
offshore, europejski jednolity rynek
energii elektrycznej (JREE)

2050

Elektroprosument
w segmencie krytycznej
infrastruktury transportowej

SN-110kV-NN
-(AC-DC-AC)

(-)

15%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, GOZ,
offshore, europejski jednolity rynek
energii elektrycznej (JREE)

2050

Segment (prosumencki)
Sołectwo (do 1000 mieszkańców),
40 tys. sołectw

3.

Plany ludzi, samorządów i polityków muszą mieć
ubezpieczenie, którym jest wiarygodna (niezależna)
diagnoza zagrożeń. Chodzi o diagnozę, która jest zdolna
wyjść poza gwałtownie rozszerzającą się przestrzeń błędów poznawczych transformacji energetycznej. Trudność
tak postawionego zadania w połowie 2022 r. polega na tym,
że polaryzują się środowiska wielkoskalowej energetyki
WEK-PK(iEJ) paliw kopalnych (z energetyką jądrową – w polityce energetycznej PEP2040 – łącznie) po jednej stronie
i nowe środowiska transformacji energetycznej do neutralności klimatycznej (zbyt jednowymiarowo traktowanej) po
drugiej stronie. Skutkiem jest koncentracja jednych i drugich
(czyli środowisk po jednej i po drugiej stronie) na przejęciu
pieniędzy kreowanych za pomocą zadłużania przyszłych
pokoleń. I „wstydliwe” pomijanie potrzeby pracy oraz podwyższania kompetencji na rzecz intensyfikacji wykorzystania istniejących zasobów KSE oraz na rzecz innowacyjnych
rynków elektroprosumeryzmu. Konsekwencje takiego stanu
rzeczy ponosi elektroprosument (potencjalny, w transformacji i „pełnowymiarowy”) oraz całe społeczeństwo.

W energetyce jest państwowy chaos
i rozprzestrzeniająca się pustynia kompetencyjna,
a Polsce potrzebna jest bieżąca kryzysowa
odporność elektroprosumencka w JST
i przełomowa zmiana transformacyjna jako cel
4.

Chaos energetyczny między dwoma biegunami (biegunka
zbawczych propozycji rządowych i niezdolność rządu do
sformułowania celu i planu działania w chaotycznym świecie, p. 1) ilustrują drastycznie po stronie polityczno-korporacyjnej obecne trzy fronty (zdradzające wyraźnie brak intelektualnego panowania nad złożonością transformacyjną
energetyki). Są to fronty:
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• natarcia (na oślep),
• działania (propagandowego, medialnego),
• obrony (nachalnie stosowanego wycofywania się „chyłkiem”).
Odwołanie się do nazewnictwa wojskowego nie może tu być
zaskoczeniem, jeśli uwzględni się i powiąże w całość teraźniejszość z przeszłością. Ta ostatnia, to stopnie generalskie
(stopnie dyrektorów generalnych energetyki) – ogólnie wojskowopochodne – wprowadzone przez ministra górnictwa
i energetyki Czesława Piotrowskiego w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych XX w., czyli wtedy, kiedy kryzys energetyczny wchodził w fazę szczytową w rozpadającej się gospodarce socjalistycznej. Teraźniejszość, to masowy „wyrzut” – spowodowany napaścią Rosji na Ukrainę, widoczny
zwłaszcza w przestrzeni medialnej – „strategów” energetycznych. To także pojawiające się – prezentowane z coraz większą natarczywością – propozycje przekształcenia energetyki
w sektor bezpieczeństwa narodowego na wzór obronnego
(militarnego, finansowanego przez państwo, działającego
za zasłoną właściwych dla takiego sektora tajemnic). Widać,
że pożądanie silnej, militarnej energetyki powraca.
Ale wojna w Ukrainie ujawnia jeszcze jedną sprawę. Pokazuje, że stare doktryny, ogromne pieniądze, wielkoskalowe
uzbrojenie, strategiczne fronty, hierarchiczne zarządzanie we
współczesnym świecie – w konfrontacji ze zdecentralizowanymi strukturami i strategiami, ludźmi świadomymi celów i identyfikującymi się z nimi – nawet na wojnie się nie sprawdzają.
Przewaga rozproszonych działań na wojnie w Ukrainie sprawdza się po stronie defensywnej. Po stronie obrony, w której żołnierze korzystają z inteligentnego małoskalowego uzbrojenia
i realizują wręcz w jednostkowym wymiarze działania rozproszone. Ale trzeba pamiętać, że taka strategia zapewniła ponad
30 lat temu Ameryce, generałowi Normanowi Schwarzkopfowi,
wielką wygraną w pierwszej wojnie irackiej o ropę naftową po
stronie ofensywnej. Mianowicie, wygraną w postaci skutecznej
(zaledwie 100-dniowej) operacji Pustynna Burza.
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5.

1)

Kolejna ofensywa paramilitarnej energetyki jądrowej.
Historia polskich dążeń do energetyki jądrowej wpisuje się
w dramat polskiej romantycznej irracjonalności. Decyzja
o rozpoczęciu studiów lokalizacyjnych dla polskiej energetyki jądrowej (ściślej, dla pierwszej elektrowni jądrowej o mocy 2000 MW) została podjęta w 1965 r. Efektem
(po siedmiu latach prac studialnych) było wskazanie lokalizacyjne (1972) dla EJ Żarnowiec (pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w systemie elektroenergetycznym Pokój,
czyli we wspólnocie RWPG; elektrowni z dwoma blokami
o mocy jednostkowej 440 MW). W tym kontekście charakterystyczna jest ostatnia ofensywa sił lobbystycznych energetyki jądrowej, która przybrała postać konferencji w Senacie
RP (5 kwietnia 2022), w czasie wojny w Ukrainie, i dotyczyła znowu lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej
w gminach sąsiadujących z pozostałościami po budowie
EJ Żarnowiec przerwanej na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (koszty osierocone po EJ Żarnowiec
oszacowane zostały na ponad 1 mld dolarów, przy kursie
dolara wynoszącym wówczas, przed denominacją polskiego złotego, 10 tys. PLN). Musi niepokoić fakt, że najnowsza ofensywa został przeprowadzona w czasie, który nie
pozostawia żadnych wątpliwości odnośnie do strategicznej (fundamentalnej) dysfunkcyjności energetyki jądrowej
w systemie odporności energetycznej każdego kraju. I który
wskazuje zupełnie inne działania jako racjonalne w polskiej
perspektywie. Przede wszystkim wskazuje potrzebę wspólnych działań UE na rzecz wykorzystania istniejących nadmiarowych zasobów energetyki jądrowej w unijnych krajach
sąsiadujących z Polską (Szwecja sąsiadująca przez morze,
Niemcy, Republika Czeska, Słowacja, Ukraina)1) w miejsce
budowy polskich elektrowni jądrowych, przy braku niezbędnych kompetencji – technicznych/technologicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych – właściwych dla
tego segmentu technologicznego. Drastycznym dowodem
utraty kontroli intelektualnej po stronie polskiej polityki energetycznej w obszarze dotyczącym energetyki jądrowej był
całkowity brak zainteresowania na początku drugiej połowy
minionej dekady szwedzką propozycją kontraktu eksportowego energii elektrycznej ze szwedzkich elektrowni jądrowych do Polski (kontraktu obejmującego budowę przez
stronę szwedzką potrzebnego połączenia przesyłowego:
podmorskiego kabla prądu stałego ze stacjami przekształtnikowymi).

W analizie irracjonalności budowy elektrowni jądrowej trzeba brać także pod
uwagę to, co na wschodniej granicy Polski wiąże się z Białoruską Elektrownią Jądrową (wybudowane dwa bloki VVER-1200, praktycznie pozostające ciągle w ruchu próbnym, bez perspektywy zapotrzebowania na energię
elektryczną z tych bloków). Równie drastycznym przykładem jest Bałtycka
Elektrownia Atomowa w Kaliningradzie (też dwa bloki VVER-1200); budowa tej elektrowni została rozpoczęta w 2010 r., a przerwana w roku 2013
(już wówczas przyczyną był brak perspektyw sprzedaży energii elektrycznej
– w Rejonie Morza Bałtyckiego – z tej rosyjskiej elektrowni). Jest jeszcze
trzeci projekt inwestycji w postaci elektrowni jądrowej, który tu się wymienia,
chociaż jest zlokalizowany w kraju, który nie sąsiaduje z Polską, ale należy
do wschodniej części UE i był, tak jak Polska, Członkiem-Założycielem systemu CENTREL. Jest to znowu projekt „rosyjski”: dwa bloki w budowie, typu
VVER-1200, w Elektrowni Paks II na Węgrzech (nie ma już powodów, aby
dalej uzasadniać jego irracjonalność).
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6.

Państwowy chaos. Wojna w Ukrainie ujawniła w dojmujący sposób dysfunkcyjność dwóch fundamentalnych kategorii doktryny energetyki WEK-PK(iEJ): bezpieczeństwa
energetycznego i polityki energetycznej. Pokazała, że są to
papierowe/medialne byty na „dobrą pogodę”, i nie stanowią
żadnego zabezpieczenia przed kryzysami, które są możliwe
do wyprzedzającego zdiagnozowania. I nie wykazują one
(te byty) żadnej siły wtedy, gdy powinny chronić społeczeństwo, realną gospodarkę i ziemskie środowisko przyrodnicze przed skutkami kryzysów, kiedy te już nastąpią. Polską
racją stanu poza wszelką wątpliwość jest polska energetyka
bez rosyjskich paliw kopalnych (gazu, ropy i węgla). Ale operacjonalizacja polityki energetycznej stosowna do realizacji
tej zasady jest zaprzeczeniem racjonalności, jest działaniem
na oślep. Ujawnia to rozwijany front politycznego natarcia
medialnego przykrywającego lata zaniechań przed napaścią Rosji na Ukrainę. Zaniechań wiążących się z brakiem
nowej (państwowej) doktryny, choćby takiej na przykład
jak koncepcja transformacji TETIP (transformacja w trybie
innowacji przełomowej) do elektroprosumeryzmu. Brak nowej doktryny nie pozwala rozwinąć frontu działania na rzecz
kryzysowej odporności, zmusza za to do rozwinięcia frontu
obrony (polegającego w rzeczywistości na wycofywaniu się
chyłkiem z natychmiastowego embarga na rosyjskie paliwa
kopalne i skorzystania z bardziej racjonalnych rozwiązań
Komisji Europejskiej, będących lepszą odpowiedzią na rzeczywistą złożoność, którą jest energetyka w świecie zdestabilizowanym toczącą się wojną. Zasadnicza dysfunkcyjność
realizowanej przez rząd polityki energetycznej w czasie wojny w Ukrainie jest jednak związana przede wszystkim z fuzją
PKN Orlen i Lotosu – traktowaną jako całość – w szczególności jednak ze sprzedażą stacji paliw transportowych
Lotosu węgierskiemu MOL-owi.

7.

Pierwotna przyczyna niezdolności PSE do wejścia
w rolę lidera transformacji przełomowej. Dysfunkcyjność zasygnalizowana w p. 6 ma symboliczne znaczenie
z punktu widzenia polskiego „praktykowania” polityki energetycznej w całym okresie po zrealizowaniu reformy PURE
(pierwsza ustrojowa reforma elektroenergetyki), która doprowadziła (1995) do wyjścia polskiej elektroenergetyki
z RWPG (ze strefy ZSRR) i wejścia do Europy Zachodniej
(do strefy euroatlantyckiej). Filarem tej historycznej zmiany
było przełączenie KSE ze Wschodu na Zachód. A było to
przełączenie w trybie (on → off → on) grid. Dokładniej można
to przełączenie opisać za pomocą następującej notacji2)
[on(POKÓJ, do XI 1993) → off(CENTREL, 1993-1995)
→ on(UCPTE, od IX 1995)] grid

(1)

gdzie: system POKÓJ był systemem elektroenergetycznym RWPG; system CENTREL obejmował połączone systemy Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier; system
UCPTE (Union for Cooperation of Production and Transmission of Electricity) obejmował ogólnie kraje Europy Zachodniej (a nie tylko UE).
2)

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej obrazkowej komunikacji po
raz pierwszy zastosowano tu do opisu przeszłości współczesną notację.
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Odłączenie KSE od systemu POKÓJ oznaczało w wypadku Polski odcięcie się nie tylko od technicznej infrastruktury
wytwórczo-sieciowej RWPG, ale także od ustrojowego porządku społeczno-gospodarczego elektroenergetyki obowiązującego w całej strefie ZSRR. Podobnie, przyłączenie
KSE do UCPTP oznaczało zmianę ustrojowego porządku
społeczno-gospodarczego polskiej elektroenergetyki na
porządek zachodnioeuropejski (euroatlantycki). Trzeba przy
tym uwzględnić, że w koncepcji reformy PURE jej siłą napędową były Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przede
wszystkim to PSE było podmiotem realnie odpowiadającym za bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju w procesie radykalnej (w tamtym czasie) restrukturyzacji rynkowej sektorów: elektroenergetycznego (z kopalniami węgla
brunatnego) i górnictwa węgla kamiennego. Restrukturyzacja rynkowa oznaczała wówczas zbliżenie do modelu
euroatlantyckiego, jednak ze szczególnym wykorzystaniem
bieżących (wtedy) doświadczeń brytyjskiej restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego – ekstremalnie radykalnej
– i reformy prywatyzacyjnej elektroenergetyki z jej głębokim, też ekstremalnym, urynkowieniem. Stopniowe odchodzenie Polski po 1995 r. od koncepcji DURE w części
rynkowej (czyli recentralizacja sektora obejmująca podsektory wytwórczy i dystrybucyjny), skutkujące odbudową
dominującej roli polskich wytwórców energii elektrycznej
produkowanej z paliw kopalnych, jest pierwotną przyczyną
obecnego niedostosowania PSE do wejścia w potrzebną
(obecnie już w wymiarze krytycznym) rolę lidera transformacji przełomowej, z wykorzystaniem w szczególności
koncepcji TETIP. Ale to wymaga z jednej strony siły, którą
PSE niestety utraciło. Z drugiej strony wymaga samoograniczenia się, którego PSE niestety nie nabyło.
8.

Jak działają procesy? Trzeba pamiętać, że we Wspólnotach Europejskich (do 1992 r., czyli do Traktatu z Maastricht, kiedy UE jeszcze nie było) sektory elektroenergetyczne w poszczególnych krajach były traktowane nie
tylko jako monopole naturalne (techniczne), ale również
narodowe, w których wzrost produkcji energii elektrycznej
był obowiązującą doktryną. To zapewniało wytwórcom dominującą pozycję, czyli podporządkowanie im całej infrastruktury systemowej, w tym wszystkich sieci elektroenergetycznych: przesyłowych i dystrybucyjnych. Dominująca
pozycja wytwórców energii elektrycznej we Wspólnotach
Europejskich określiła wyjściową (startową) mapę systemowego konfliktu między korporacyjną elektroenergetyką
i UE. Mianowicie, europejskie narodowe korporacje elektroenergetyczne powołując w 1989 r. (początek brytyjskiej reformy liberalizacyjno-prywatyzacyjnej) organizację
EURELECTRIC – „reprezentującą” obecnie 970 tys. pracowników korporacyjnych i obrót na rynkach energii elektrycznej wynoszący 627 mld euro) – zawarły między sobą
instytucjonalny sojusz na rzecz podtrzymywania starego
porządku w elektroenergetyce (na rzecz blokowania zasady TPA). Siła instytucji unijnych po 1992 r. okazała się
jednak wystarczająca, aby realizować reformy, zmieniać
porządek ustrojowy całej korporacyjnej wielkoskalowej
energetyki paliw kopalnych, nie tylko elektroenergetyki.
W konsekwencji z UCPTE zostali wykluczeni producenci

strona

234

energii elektrycznej, czyli UCPTE zostało przekształcone
w UCTE. Dalej, UCTE zostało zastąpione przez ENTSO-E
(European Network of Transmission System Operators
for Electricity). W rezultacie korporacyjni wytwórcy energii
elektrycznej produkujący energię elektryczną z paliw kopalnych utracili raz na zawsze dominującą pozycję umożliwiającą im blokowanie reform. EURELECTRIC musiał
dostosować się do UE, a nie odwrotnie (musiał odstąpić
między innymi od jawnego negowania celu politycznego
w postaci neutralności klimatycznej 2050).
9.

Bezpieczeństwo energetyczne, porządek ustrojowy
energetyki i PSE. Utrata przez PSE siły potrzebnej do
realizacji transformacji TETIP (która nie musi się tak nazywać, ale pod względem istoty nie może od niej odbiegać)
i równocześnie dotykający je (PSE) deficyt zdolności do
samoograniczenia się w realizacji funkcji operatora rynków
technicznych istniejącego KSE jest główną przyczyną całkowitego „rozmycia” się w ostatnich dwóch dekadach odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne Polski na
rynkach inwestycyjnych, rozumiane w sposób charakterystyczny dla porządku ustrojowego elektroenergetyki (i całej
korporacyjnej wielkoskalowej energetyki paliw kopalnych)
wytworzonego w ramach reformy PURE. Utrata siły PSE jest
tu rozumiana jako utrata zdolności do przeciwstawienia się
dominującym skonsolidowanym grupom wytwórczo-dystrybucyjnym. Grupom, które zaczęły budować swoją polityczną przewagę – tożsamą z recentralizacją elektroenergetyki – datującą się od utworzeniu w 2000 r. koncernu PKE
(Południowy Koncern Energetyczny). Z kolei brak zdolności
PSE do samoograniczenia się, to brak zdolności do ustąpienia miejsca operatorom nowej „generacji”, mianowicie
operatorom systemów wirtualnych, które będą (powinny) się
sukcesywnie (procesowo) autonomizować względem KSE
na poziomach napięciowych sieci dystrybucyjnych nN, SN
i 110 kV w trybie:
(on → on/off → off) grid.

(2)

10. Polityka energetyczna, PSE i strategiczne prace rozwojowe dla potrzeb rynków inwestycyjnych. Wytworzony przez reformę PURE porządek ustrojowy elektroenergetyki (obecnie to już „stary” porządek) jest porządkiem bazującym na integralności inwestycji sieciowych PSE i bodźców
rynkowych kierowanych przez PSE na rynki inwestycyjne
wytwórców. Taki porządek wymaga od operatora rynków
technicznych KSE (czyli obecnie ciągle od niezrestrukturyzowanego PSE) prac rozwojowych o strategicznym znaczeniu. PSE ich jednak nie prowadzi. Świadczy o tym proces
tworzenia ustawy o rynku mocy z grudnia 2017 r. Jeszcze
bardziej drastycznym przykładem są plany inwestycyjne
przedstawione przez PSE w czasie wysłuchania przed Senatem RP, które odbyło się 8 marca 2022 r. (na wspólnym
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych). Mianowicie, plany te pokazują całkowitą niezborność polskich
działań na rzecz długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego kraju w postaci sprzeczności polityki energetycznej PEP2040 (przyjętej przez rząd na początku 2021 r.)
i działań PSE.
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A naprawdę, to chodzi o brak działań PSE, czyli brak strategicznych prac rozwojowych dla potrzeb rynków inwestycyjnych. Plany przedstawione w Senacie, obejmujące inwestycje sieciowe w horyzoncie 2032 – o wartości ponad
30 mld PLN (w cenach przedinflacyjnych) – są ukierunkowane w dominującym stopniu na przyłączenie morskich
farm wiatrowych o mocy zainstalowanej około 11 GW. Nieracjonalność tych planów wynika – po pierwsze – z braku
ich powiązania ze złożonością, którą jest trajektoria wygaszania paliw kopalnych w horyzoncie 2050. Szczególnym
przejawem nieracjonalności jest pominięcie nieuchronnej na
obszarach wiejskich autonomizacji sieciowych rynków elektroprosumenckich (nie ma znaczenia czy one będą się tak
nazywały, czy nie, chociaż tak się nazywać powinny) względem KSE na poziomach napięciowych nN, SN i 110 kV.
11. Program inwestycyjny PSE sobie, a polska polityka
energetyczna sobie. Po drugie, wiele do myślenia daje
całkowite pominięcie w planie inwestycyjnym PSE (do
2032 r.) inwestycji gwarantujących niezbędne zdolności
przyłączeniowe dla elektrowni jądrowych, których budowa
jest zapisana w polityce PEP2040. Szok z tym związany jest
tym większy, że z prowadzonych środowiskowych studiów
lokalizacyjnych elektrowni jądrowych (o łącznej mocy sięgającej nawet 9 GW) wynika „gigantyczne” spiętrzenie wymaganych zdolności przyłączeniowych dla morskich farm
wiatrowych i elektrowni jądrowych do węzłów sieci przesyłowej na bardzo niewielkim obszarze gmin „przylegających”
do Trójmiasta, co zaprzecza zresztą całkowicie podstawowym zasadom bezpieczeństwa energetycznego (nawet
przy dyslokacji potrzebnych zdolności przyłączeniowych
na cały odcinek wybrzeża między Trójmiastem i Słupskiem,
ewentualnie Kołobrzegiem). Przy tym obraz, który wynika
z niezborności planów rozwojowych PSE i polityki energetycznej rządu ma wiele dodatkowych wymiarów. Jednym
z nich jest łatwość mnożenia nowych wątków polityki energetycznej bez jakichkolwiek badań rozwojowych (zarówno
w PSE jak i po stronie rządowej). Najnowszym z nich są
rządowe założenia do aktualizacji polityki PEP2040 (sformułowane zaledwie rok po przyjęciu PEP2040), dotyczące
„mglistego” rozszerzenia w tej polityce zakresu inwestycji
na rzecz bezpieczeństwa energetycznego o bloki jądrowe
SMR (Small Modular Reactor).
12. Polityka energetyczna, PSE i zasada ZWZ-KSE (zasada współużytkowania zasobów KSE). Z drugiej strony
nie ma najmniejszego śladu w planach rozwojowych PSE
i w rządowej polityce energetycznej krytycznej w kontekście
bezpieczeństwa energetycznego na trajektorii transformacyjnej A→B zasady ZWZ-KSE (por. p. 17). A jej znaczenie
w początkowej fazie procesu transformacyjnego (czyli obecnie) jest z punktu widzenia pobudzenia tego procesu nie do
przecenienia. Pokazują to jednoznacznie wyniki coraz surowszych weryfikacji głównych hipotez koncepcji transformacji TETIP. Zasada ZWZ-KSE zadecyduje w szczególności
o możliwości skutecznego wyeliminowania (w początkowej
fazie procesu transformacyjnego) głównych barier reelektryfikacji OZE, którymi są w obecnej „debacie” (prowadzonej
niestety w „puchnącej” przestrzeni błędów poznawczych)
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niedostateczne zdolności przyłączeniowe sieci elektroenergetycznych i regulacyjno-bilansujące zdolności wytwórcze.
Jest to jednak tylko rzekomy deficyt zdolności.
Zasada ZWZ-KSE jasno pokazuje, że w rzeczywistości bariery są łatwo usuwalne na drodze niskonakładowej intensyfikacji wykorzystania zasobów KSE: głównie sieci rozdzielczych, następnie sieci przesyłowych, a także zasobów wytwórczych.. Przy tym rynki wschodzące energii elektrycznej
w osłonach OK(JST) – tworzące łącznie pierwszy elektroprosumencki sieciowy rynek wschodzący energii elektrycznej – potrzebują zasady ZWZ-KSE w zastosowaniu przede
wszystkim do sieci rozdzielczych operatorów OSD; w wypadku aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców potrzebne jest dodatkowo wdrożenie zasady ZWZ-KSE na drugim
sieciowym rynku wschodzącym energii elektrycznej, czyli
w obszarze sieci przesyłowych NN operatora OSP.
Dostęp do drugiego sieciowego rynku wschodzącego energii elektrycznej oprócz tego, że potrzebny jest dla wielkich
aglomeracji, to jednak przede wszystkim jest potrzebny
elektroprosumentom przemysłowym i elektroprosumentom
funkcjonującym w obszarze infrastruktury krytycznej. Czyli
elektroprosumentom, dla których zasilanie z sieci 110 kV
– i w bardzo nielicznych przypadkach z sieci NN – jest zasilaniem podstawowym (dominującym). Podkreśla się, że
stosowanie zasady ZWZ-KSE na drugim sieciowym rynku
wschodzącym energii elektrycznej oznacza dla aglomeracji
powyżej 500 tys. mieszkańców w osłonach OK(JST), elektroprosumentów przemysłowych w osłonach OK(PE) i elektroprosumentów z obszaru infrastruktury krytycznej w osłonach OK(KIT) dostęp (za pomocą układów dosyłowych) do
morskich farm wiatrowych i dostęp (za pomocą połączeń
transgranicznych) do zasobów (europejskiego) jednolitego
rynku energii elektrycznej JREE.
13. Program inwestycyjny operatora OSP (w horyzoncie
2032). W szczególności program ten (p. 10) nie uwzględnia
oddolnego rozwoju źródeł wytwórczych OZE przyłączonych
do sieci dystrybucyjnych nN, ŚN i 110 kV. Intensywny rozwój
tych źródeł, dostosowany do potrzeb lokalnych (kardynalna
zasada rynków elektrorosumenckich), zmienia całkowicie
perspektywę planowania rozwoju układu dosyłowego łączącego morskie farmy wiatrowe z wielkimi aglomeracjami miejskimi, z krytyczną infrastrukturą transportową (autostrady A1,
A2 i A4, magistrala kolejowa CMK, największe porty lotnicze),
a także z wielkimi przedsiębiorstwami energochłonnego przemysłu (huty, zakłady chemiczne oraz petrochemiczne, cementownie) zlokalizowanymi w korytarzu infrastrukturalnym
północ - południe typu „kotwica” (rys.1).
Dodatkowo, zasada ZWZ-KSE zmienia także perspektywę
planowania sieci przesyłowych KSE w kontekście połączeń
transgranicznych, do których muszą uzyskać dostęp aglomeracje powyżej 500 tys. mieszkańców, energochłonny
przemysł (ogólnie energochłonni odbiorcy) i krytyczna infrastruktura transportowa. Przy tym trzeba pamiętać o wygaszeniu nie tylko wielkich elektrowni (łącznie z kopalniami
węgla kamiennego i brunatnego), KGHM-u (wyczerpanie
się złóż miedzi), także innych kombinatów górniczo-hutniczych (np. ZGH Bolesław). Pod wpływem gwałtownego rozwoju elektrotechnologii procesowych wielkie zmiany zajdą
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w wypadku przemysłów: hutniczego, ale także chemicznego i petrochemicznego oraz cementowego. W tym świetle jest nieodpowiedzialnością lansowanie hipotezy o strukturalnym odwróceniu kierunku przepływów energii elektrycznej w Polsce, notacja (3):
(południe → północ) → (północ → południe)

(3)

Rys. 1. Realizacja hipotezy (3) za pomocą „tranzytowej” linii
prądu stałego (źródło PSE)

Jest tym bardziej niepokojące, jeśli hipotezy takie są formułowane przy okazji
prezentacji planów rozwojowych sieci przesyłowej (p. 10) ze schematem sieci
uwzgledniającym linię przesyłową prądu stałego (rys. 1) korzystającą z zasobów (terenów) obszarów rolniczych, degradującą te tereny, natomiast w żadnym stopniu nieprzyczyniającą się do rozwiązania problemów bilansowych
korytarza infrastrukturalnego północ-południe typu „kotwica” (rys. 6).
14. Potrzeba restrukturyzacji PSE. W rezultacie transformacja odbiorców energii elektrycznej w tych przemysłach w elektroprosumentów będzie skutkować
nie tylko zmianami ilościowymi i jakościowymi w zakresie zasilania przedsiębiorstw w energię elektryczną, ale także zmianami lokalizacyjnymi. Są to czynniki, które powodują, że niedopuszczalna jest redukcja roli PSE do roli gwaranta zdolności przyłączeniowych wynikających z polityki energetycznej kreowanej przez wytwórców posiadających dominującą siłę rynkową, będących
w sojuszu z politykami kreującymi ustrój autorytarno-oligarchiczny. Sieciowe
zdolności przyłączeniowe muszą być podporządkowane potrzebom elektroprosumentów.
Praktyczne rozwiązanie, konieczne w istniejącej (głęboko kryzysowej) sytuacji
polega zatem na wydzieleniu z PSE operatora technicznego drugiego wschodzącego rynku energii elektrycznej. Operator ten musi przy tym przejąć funkcjonalność operacyjną realizowaną przez Krajową Dyspozycję Mocy, ale tylko
w odniesieniu do drugiego rynku wschodzącego. Jednocześnie musi jednak
ukształtować nową funkcjonalność konieczną na drugim rynku, m
 ianowicie
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rozwojową/inwestycyjną, gwarantującą odporność elektroprosumencką tego
rynku. Po wydzieleniu operatora technicznego drugiego sieciowego rynku
energii elektrycznej PSE przekształci się
w przedsiębiorstwo sieciowe (w „administratora”) odpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne na rynku schodzącym energii elektrycznej trajektorii
transformacyjnej TETIP(A→B).
15. Obrona swojej pozycji (monopolistycznej) przez grupy elektroenergetyczne skonsolidowane w drugiej
połowie pierwszej dekady obecnego wieku. Przyspieszone odsłanianie
grzechów głównych podsektora dystrybucyjnego wykazał bum inwestycyjny
w segmencie PV elektroenergetyki OZE,
napędzony „narkotycznym” wsparciem
politycznego (wyborczego) programu Mój
Prąd ogłoszonego w 2019 r. Mianowicie,
obnażył on całkowity brak przygotowania
operatorów OSD do zarządzania zdolnościami przyłączeniowymi do sieci nN, co
doprowadziło na masową skalę do przekroczeń dopuszczalnych napięć w tych
sieciach i konieczności dławienia produkcji źródeł PV przez ich przekształtniki.
W wyniku kolejnych edycji programu Mój
Prąd moc zainstalowana źródeł PV osiągnęła w Polsce na koniec lat 2019, 2020
i 2021 wartości 1,5, 3,9 i 7,6 GW, odpowiednio. Do takiego bumu nie były przygotowane firmy projektowo-instalatorskie, na czym ucierpiała bardzo poważnie
jakość wykonawstwa instalacji. Kiedy
jednak firmy już się pojawiły i osiągnęły postęp w budowie kompetencji, to za
pomocą doraźnych zmian regulacyjnych
(wybiórczo korzystnych dla korporacji,
niekorzystnych dla elektroprosumentów)
rynek został nieracjonalnie (politycznie)
bardzo mocno zdławiony. To grozi wielkimi stratami firm, które się pojawiły pod
wpływem bumu.
16. Abdykacja operatorów OSD z roli
operatorów rynków technicznych
(bilansujących) na pierwszym wschodzącym – sieciowym – rynku energii
elektrycznej w segmencie sieci rozdzielczych KSE. Większym jeszcze
zaniechaniem operatorów OSD jest ich
całkowita nieobecność (mimo że jest już
połowa 2022 r.) na rynkach technicznych
KSE, właściwych dla sieci rozdzielczych
na ich wszystkich trzech poziomach napięciowych: nN, SN i 110 kV. Przy tym
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krytycznym zaniechaniem w obecnej fazie chaotycznych
procesów jest nieobecność operatorów OSD na rynkach
technicznych na poziomie infrastruktury sieciowej SN. Zaniechaniem tym operatorzy OSD pozbawili się już praktycznie na stałe możliwości wejścia w rolę operatorów rynków
technicznych. Inaczej, skazali się na rolę przedsiębiorstw
(administratorów) sieciowych.
17. Intensyfikacja wykorzystania istniejących sieci rozdzielczych – ciągle istniejąca szansa dla ich administratorów. Przy tym w świetle zasady ZWZ-KSE jest
to w transformacji TETIP rola niezwykle odpowiedzialna,
o bardzo wielkim potencjale innowacyjności i atrakcyjna biznesowo w środowisku społecznej gospodarki rynkowej, blokującej ryzyko przejścia Polski w model autorytarno-oligarchiczny. W kontekście odpowiedzialności chodzi o ochronę
(prawidłowe wykorzystanie w procesie budowania kryzysowej odporności elektroprosumenckiej w osłonach kontrolnych JST) istniejących zasobów sieci rozdzielczych.
Wielki potencjał innowacyjności wiąże się generalnie z potrzebą intensyfikacji wykorzystania istniejących zasobów
sieci rozdzielczych za pomocą inteligentnej infrastruktury
(technologii energoelektronicznych, elektronicznych i teleinformatycznych), zsyntetyzowanej w szczególności
w sieciowych terminalach dostępowych STD i systemach
SCADA należących do operatorów wirtualnych systemów
elektrycznych WSE. Czyli operatorów realizujących funkcje
operatorów rynków technicznych w procesach transformacyjnych typu (on → on/off → off) grid na rynkach czasu rzeczywistego RCR, na rynkach transakcji pakietowych, a także na rynkach transakcyjnych czwartego poziomu rankingu
obszarów gospodarczych konstytuujących ład elektroprosumencki (jest to poziom: użytkowanie energii elektrycznej,
elektrotechnologie, przemysł 4.0 oraz gospodarka obiegu
zamkniętego GOZ).
18. Potrzeba wyłączenia właścicielskiego operatorów
OSD z grup energetycznych. Chodzi o wyłączenie właścicielskie operatorów OSD z Grup Energetycznych PGE,
Tauron, Enea, Energa (zapewniające skuteczne wyłączenie OSD z bilansów skonsolidowanych Grup). W świetle
koncepcji TETIP wyłączenie to urasta w obecnej globalnej rzeczywistości – stworzonej przez napaść Rosji na
Ukrainę – do rangi najważniejszego testu wiarygodności
polskiej klasy politycznej w obszarze energetyki po przełomowym roku 2000. Czyli po utworzeniu Południowego
Koncernu Energetycznego, które zapoczątkowało recentralizację elektroenergetyki skutkującą centralizacją całej
energetyki, silniejszą niż ta, która była charakterystyczna
dla socjalizmu.
19. Potrzeba publicznego dostępu do informacji operatorskiej. Niezwykle destrukcyjny wpływ na budowanie kryzysowej odporności elektroprosumenckiej ma brak publicznego dostępu do informacji o węzłowych zdolnościach przyłączeniowych do sieci rozdzielczych. Z tego punktu widzenia
na początek ważny jest w szczególności dostęp do profili
(zaczynając od 15-minutowych) obciążenia w stacjach transformatorowych SN/nN przyłączonych „odczepowo” do linii
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SN: po stronie SN w polu przyłączeniowym transformatora
i w polach liniowych po stronie nN. Dostęp do tych profili ma
podstawowe znaczenie dla pobudzenia inwestycji elektroprosumenckich w segmencie ludnościowym (obejmującym
zarówno domy jednorodzinne jak i spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osiedla deweloperskie i samorządy
sprawujące zarząd własnościowy nad budynkami wielorodzinnymi). Dostęp do informacji o sieciowych zdolnościach
przyłączeniowych charakterystycznych dla stacji transformatorowych SN/nN ma także niemałe znaczenie poza ludnościowym segmentem elektroprosumenckim, mianowicie
w segmencie mikro- i małych przedsiębiorstw. Podkreśla się
tu, że dostęp do informacji, o którym jest mowa jest podstawą budowania kryzysowej odporności elektroprosumenckiej
w trybie procesowym (2), p. 9.
20. Blokowanie dostępu do informacji o sieci i centralizacja informacji o odbiorcach energii elektrycznej – dwa
bieguny tej samej autorytarno-korporacyjnej koncepcji. Największym problemem jest blokowanie przez operatorów OSD (i to pod „okiem”, z pełnym przyzwoleniem URE)
dostępu potencjalnym elektroprosumentom do informacji
operatorskiej (kiedy dostęp do profili 5-minutowych wymiany
energii na osłonie OK5 – przecinającej połączenia transgraniczne – jest standardem rynku JREE) przy jednoczesnym
budowaniu przez PSE systemu CSIRE (centralny system
informacji rynku energii elektrycznej). A jest to system, który
centralizuje (monopolizuje) całkowicie informacje pomiarowe właściwe dla wszystkich odbiorców przyłączonych do
sieci nN i SN. Blokowanie i centralizowanie, o których mowa,
pokazuje jednoznacznie kurs na model autokratyczno-korporacyjny (a następnie autokratyczno-aligarchiczny) realizowany przez Polskę. Trzeba bowiem pamiętać, że profile
na osłonach OK2 i OK3 są potrzebne dlatego, że stanowią
bardzo silny warunek rozwoju rynków elektroprosumenckich
na infrastrukturze sieciowej nN oraz SN.

Mapa złożoności transformacji TETIP
od monizmu elektrycznego
do elektroprosumeryzmu
– duża część nowego porządku
z pulsującymi granicami złożoności
w chaotycznym świecie
21. Jedna z odsłon konfrontacji porządków wschodzącego
ze schodzącym (KSE w pigułce, w wersji obrazkowej).
Każda próba (taka jak na rys. 2) popularyzacji specjalistycznego obrazu KSE w kontekście reelektryfikacji OZE – i ogólnie transformacji TETIP – jest obarczona dużym ryzykiem.
Autor artykułu bierze na siebie to ryzyko uznając, że dla
„ofiar” gwałtownie narastających błędów poznawczych
(mających już często postać fałszerstw ze strony grup lobbystycznych, w tym politycznych) rysunek okaże się pożyteczny (że umożliwi, w pewnym zakresie, zrozumienie skali
błędów poznawczych transformacji energetycznej i ułatwi
stopniowe wyzwalanie się z nich, zwłaszcza z błędów dotyczących oddziaływania infrastruktury energetycznej, starej
i nowej, na środowisko/otoczenie).
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Rys. 2. KSE w zdjęciach obiektów, symbolicznych łańcuchach powiązań i liczbach
(opr. własne; wykonanie graficzne K. Bodzek)

22. Przykład porównania linii napowietrznych i lądowych
elektrowni wiatrowych w kontekście oddziaływania na
środowisko. Ekstremalnie ciekawe (i ważne) jest porównanie liczby obiektów energetyki WEK-PK(iEJ) w stanach
początkowym i końcowym transformacji: TETIP(A→B). Jedno z tych porównań jest następujące. Liczba przęseł (czyli
słupów i podwieszonych przewodów) samych linii przesyłowych 400 kV i 220 kV (o łącznej długości 14,5 tys. km i szerokości wyłączonego pasa terenu wynoszącej w wypadku
linii 400 kV nawet 150 m ) w stanie A, to nie mniej niż 60 tys.
Liczba lądowych elektrowni wiatrowych 3 MW oraz 6 MW
w stanie B, to nie więcej niż 3 tys. Porównanie to jest jeszcze bardziej szokujące jeśli do linii przesyłowych w stanie A
doda się liczbę (bardzo szacunkową) przęseł rozdzielczych
linii napowietrznych: rzędu 2 mln w wypadku linii 15 kV oraz
5 mln w wypadku linii nN. I jeszcze bardziej jest szokujące,
jeśli się ma pełną wiedzę o całej gamie zagrożeń w wypadku linii napowietrznych – nieporównywalnie większych niż
w wypadku elektrowni wiatrowych – czyli zagrożeń wytwarzanych przez nie w postaci: pól elektrycznych i elektromagnetycznych, hałasu powodowanego ulotem, licznych zagrożeń porażeniowych dla ludzi, zagrożeń mechanicznych
dla wędrujących ptaków i innych.

Jej znaczenie polega na tym, że z jednej strony „inwentaryzuje” ona złożoność (kompleksowość) transformacji
TETIP2050 konieczną w procesie przekraczania barier dziedzinowych (to w interdyscyplinarnej perspektywie naukowej) oraz sektorowych (w praktyce) na ścieżce tworzenia jej
(transformacji) koncepcji, na której to ścieżce musi dojść (i już
dochodzi) do przełomowej rekonfiguracji kompetencji.
Tabela 2
Mapa transformacji TETIP2050
① KONCEPCJA TETIP
triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego
② WSCHODZĄCE RYNKI ELEKTROPROSUMERYZMU
rynki konkurencyjne i ekonomia współużytkowania
③ Prawo
elektryczne
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⑤ społeczna
gospodarka rynkowa

⑥ SCHODZACE RYNKI PIERWOTNE I KOŃCOWE ENERGII
reforma DURE – druga ustrojowa reforma elektroenergetyki

23. Mapa złożoności transformacji TETIP (do elektroprosumeryzmu). Mapę tę w strategicznym wymiarze (postcovidowego i wojennego świata) przedstawia tabela 2.
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④ budowa odporności
elektroprosumenckiej
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⑦ rekonfiguracja KSE

⑧ kontrolowane wygaszanie
paliw kopalnych
i sektorów WEK-PK(iEJ)
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24. Potrzeba rekonfiguracji planu realizacyjnego transformacji TETIP2050. Po rekonfiguracji kompetencji musi dojść
do ustabilizowania się segmentacji (praktycznych) planów
realizacji transformacji TETIP2050, całkowicie odmiennej od
segmentacji sektorowej energetyki WEK-PK(iEJ). Nowa segmentacja nie może w szczególności odtwarzać silosowości
(hermetyczności) sektorowej energetyki WEK-PK(iEJ). Czyli
każdy segment całego praktycznego planu realizacyjnego
transformacji TETIP2050 musi dążyć do swojej „rozmytej”
specjalizacji, bez utraty zrozumienia złożoności całości transformacji. Rozmyta specjalizacja łącznie ze zrozumieniem złożoności całości transformacji oznacza zdolność do konkurencji w środowisku reprodukcyjności (ewolucjonizm).
25. Transformacji TETIP w kontekście procesowej budowy
odporności elektroprosumenckiej. Istota równoważenia
porządków schodzącego i wschodzącego na całej trajektorii transformacyjnej A→B, zapewniającego o
 dporność
kryzysową transformacji za pomocą mechanizmów konkurencji rynkowej, oznacza z jednej strony potrzebę stabilności wykorzystania istniejących zasobów całej energetyki WEK-PK(iEJ) nieposiadających już żadnych zdolności
reprodukcyjnych, ale często posiadających jeszcze wielki
margines czasu życia technicznego (zapas bezpieczeństwa
technicznego). Z kolei po stronie porządku wschodzącego
chodzi o wykorzystanie plastyczności rozwojowej rynków

elektroprosumeryzmu posiadających bardzo duże zdolności
reprodukcyjne (oznaczające zdolność tych rynków do wytwarzania i absorbowania innowacji). Krytyczna analiza znaczenia segmentacji transformacji (A→B), niebudząca wątpliwości z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, i zapewnienia wystarczającej odporności elektroprosumenckiej
jednostkom JST, ma postać (4):
{on[OK(JST)] → on/off[OK(JST)] → off[OK(JST)]} grid

(3)

26. Elektroprosumenckie projekty off grid vs projekty demonstracyjne operatorów OSD typu (on → off) grid.
W kontekście niepodważalnej racjonalności transformacji
elektroprosumenckiej w trybie procesowym (2) niepokój wywoływać muszą przykłady nieracjonalnych inwestycji operatorów dystrybucyjnych (realizowane w formie projektów
demonstracyjnych), ukierunkowane na budowę lokalnych
systemów wyspowych w formule 1-etapowych projektów
demonstracyjnych off grid, bez wykorzystania trybu procesowego (2), czyli bez wykorzystania własnych zasobów
sieciowych i zasobów rynku technicznego KSE, poza zasadą ZWZ-KSE (przykładem jest budowa przez operatora
Tauron Dystrybucja lokalnego układu wyspowego na terenie
dawnej kopalni Szombierki). Racjonalne jest natomiast budowanie elektroprosumenckich projektów off grid – chociaż
może być kosztowne – w wypadku braku racjonalnego

Rys. 3. Synteza zagadnień związanych z przebudową systemu operatorskiego KSE
od scentralizowanego (OSP, OSD) do rozproszonego w osłonach OK(W)
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ostępu do zasobów KSE. Ale powinni je red
alizować inwestorzy, którym te projekty są potrzebne, wchodząc w rolę elektroprosumentów
na własny rachunek, wpasowując się z jednej
strony w środowisko deficytu zdolności przyłączeniowych w osłonach KSE (rys. 3), a z drugiej
strony w miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego jednostek JST. W tym kontekście jest miejsce na podkreślenie, że definitywnie nadszedł czas, w którym mylenie ról jest już
niedopuszczalne. Operatorzy dystrybucyjni OSD
nie są od tego, aby budować układy wyspowe.
Są od tego, aby intensyfikować zdolności przyłączeniowe sieci, którymi zarządzają. I udostępniać je rynkowo elektroprosumentom.
27. Czterdzieści tysięcy sołectw na pewno nie potrzebuje energetyki jądrowej. W nowej sytuacji
(w środowisku transformacji TETIP) trzeba zadać
sobie pytanie, dlaczego sołtysa w sołectwie (rys. 4)
zamieszkałym przez mniej niż 1000 mieszkańców
(jest ich w Polsce prawie 40 tys.) ma boleć głowa,
ile mieszkańcy sołectwa będą musieli płacić za
energię elektryczną kupowaną pod przymusem
z EJ dostępnych za dwadzieścia, trzydzieści lat,
i jakie utracą szanse rozwoju lokalnego, jeśli tenże
sołtys może już w 2022 r. zorganizować społeczność sołectwa tak, że będzie mogła w ciągu kilka
lat odłączyć się całkowicie od KSE.
28. Co jest potrzebne sołectwu? Wynika to ze
schematu sieci nN przedstawionego na rysunku 5. Mianowicie, każde z 40 tys. sołectw może
bardzo szybko, w ciągu kilku lat, osiągnąć na trajektorii on/off grid pełną autonomizację względem
KSE. W tym celu w pełni wystarczy, że zacznie
instalować dachowe źródła PV, a jedno z gospodarstw wybuduje mikroelektrownię biogazową
utylizacyjną off grid klasy od 10 do 100 kW, z zasobnikiem biogazu (o takiej zdolności magazynowej, jaka będzie potrzebna). Wszystkie polskie
sołectwa mogą się autonomizować względem
KSE do 2035 r. Czyli elektrownie jądrowe absolutnie nie będą im potrzebne wcześniej niż pierwsza z nich zostanie przekazana do eksploatacji
(chociaż tylko w polityce energetycznej PEP2040,
bo w rzeczywistości jest to nieosiągalne).

Rys. 4. Wizualizacja sołectwa, planu zabudowy i sieci elektroenergetycznej
(źródło: [4], Biblioteka BPEP, Raport 11)

29. Jeszcze raz o braku miejsca dla elektrowni jądrowych w KSE
– nieobecność tych elektrowni w planach rozwojowych operatora OSP-PSE. W tym punkcie akcentuje się symptomatyczny fakt,
mianowicie ten, że plany rozwojowe sieci przesyłowych prezentowane
w marcu 2022 r. przez operatora OSP-PSE na okres 2023-2032 nie
uwzględniają elektrowni jądrowych. Ten fakt całkowicie dyskwalifikuje
program rozwoju energetyki jądrowej zapisany w polityce energetycznej PEP2040. Trzeba bowiem mieć na względzie, że jest to program,
który pociąga za sobą ekstremalne wymagania związane w szczególności z zapewnieniem podstawowych kryteriów rozwojowych krajowej
sieci przesyłowej (w tym przede wszystkim sieci 400 kV) i systemu
KSE. Są to wymagania obejmujące kryterium niezawodnościowe dotyczące wyprowadzenia mocy z EJ, kryterium związane z zapewnieniem
stabilności krajowego (KSE) i europejskiego systemu elektroenergetycznego oraz kryterium związanego ze wzrostem wymaganych systemowych rezerw mocy w KSE. W wypadku pierwszego kryterium każdy
blok jądrowy musiałby mieć zapewnioną redundancję sieciową zgodną
co najmniej z kryterium n-3 (wyłączenie trzech linii w otoczeniu bloku
nie może ograniczyć wyprowadzenia pełnej mocy bloku). W wypadku
drugiego kryterium chodzi o wzrost ryzyka systemowych blackoutów
i związany z tym dylemat: ogromny koszt redukcji ryzyka blackoutów
sposobami technicznymi vs. bardzo duży koszt społeczny w wypadku
ich wystąpienia. W wypadku trzeciego chodzi o rezerwy zdolne pokryć
ubytek mocy związany z wyłączeniem największego bloku w systemie.
W wypadku drugiego i trzeciego kryterium trzeba podkreślić, że w KSE
nawet bloki 1000 MW są już zdecydowanie nierealne, za duże. Z kolei
uwzględniając mapę rekonfiguracji KSE w koncepcji TETIP oraz heurystyki autonomizacji lokalnych systemów elektrycznych (elektroenergetycznych) względem systemu KSE (tab. 1) nie wiadomo, w jaki sposób

Rys. 5.
Schemat sieci
na trajektorii
transformacji sołectwa
do 1 tys. mieszkańców
(źródło: [4],
Biblioteka BPEP,
Raport 10;
ceny są cenami
poprzedzającymi
szok inflacyjny)
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Rys. 6. Węzeł offshorowo-jądrowy
na mapie rekonfiguracji sieciowej KSE,
który „wysadzi” PEP2040 w powietrze
(opracowanie własne, wykonanie graficzne K. Bodzek)

mógłby on (system KSE) zaabsorbować 9 GW mocy sześciu
bloków jądrowych 1600 MW każdy (górny poziom mocy polskiej energetyki jądrowej wg PEP2040).
30. Mapa rekonfiguracji KSE w koncepcji TETIP bez bloków jądrowych klasy 1000-1600 MW. Trochę bardziej
skomplikowane działania musi podjąć wójt gminy wiejskiej,
burmistrz gminy miejsko-wiejskiej, …, aż po prezydenta
m. st. Warszawa. Ten ostatni na pewno sprawdzi zresztą,
czy kontrakt PPA (Power Purchase Agreement) z operatorem farmy offshore na pewno zapewnia Warszawie tańszą
energię elektryczną niż kontrakt PPA z operatorem bloku
NuScale720, SMR, albo innego (który będzie na rynku realnie dostępny, a nie w przestrzeni błędów poznawczych
energetyki jądrowej). Jeśli nie zapewni, to wtedy dopiero
podpisze z tym ostatnim kontrakt.

Zakończenie:
pilna potrzeba wkładu na rzecz nazwania
dokonującego się na świecie przełomu
31. Z jakim przełomem mamy do czynienia? Że z przełomem
mamy do czynienia, to wyczuwamy. Ale z wypowiadaniem się,
jaki to jest przełom powinniśmy być ostrożni. W szczególności
wypowiadanie powinno być absolutnie powiązane z kompetencjami, którymi dysponujemy oraz ze świadomością konsekwencji, które przez wypowiadanie się wywołujemy. I z pracą,
którą gotowi jesteśmy podejmować na rzecz przełomu, aby
mógł on materializować się, aby przechodził ze sfery dedukcyjnej koncepcji (w której dominuje kreacjonizm) w przestrzeń
empiryczną (praktykę, w której dominują metody indukcyjne
i ewolucjonizm). Dlatego w zakończeniu nie będzie nic o przełomie cywilizacyjnym, mimo że rośnie gwałtownie liczba tych,
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którzy hasłowo o nim mówią. I dlatego, że usuwa się nam
grunt spod nóg w zakresie możliwości porównania konsekwencji tego, co się dzieje współcześnie z tym, czym były
wielkie przełomy cywilizacyjne, które mamy już za sobą.
32. Z jakim kryzysem mamy do czynienia? O nowym porządku świata, którego niemałą cześć kreuje transformacja
energetyczna, z całą pewnością można i trzeba w tym artykule mówić, przy tym w zawężającej polskiej perspektywie. Z drugiej strony z poszanowaniem globalnej perspektywy fundamentalnych cech uniwersalizujących ten nowy
porządek. To narzuca potrzebę wskazania kryzysu, który
odpowiada za odpowiedź na pytanie, co warunkuje nowy
porządek? Mianowicie, jakie znaczenie w Polsce ma kryzys
energetyczny, a jakie kryzys gospodarczy, jaka jest siła kryzysu klimatycznego (środowiskowego), a jaka kryzysu społecznego? A może jest to jeszcze inny kryzys, którego nie
umiemy nazwać w języku, którym dysponujemy? Albo jest to
może inna sytuacja: wiemy, jaki jest kryzys, który nas nęka,
ale boimy się go nazwać?
33. Odpowiedź, którą jest elektroprosumeryzm! Ta odpowiedź jako hipoteza ma dwie wady i jedną zaletę. Tą
ostatnią jest wysoki poziom wiarygodności hipotezy, czyli
satysfakcjonujące wyniki jej weryfikacji, przede wszystkim
heurystycznej. Chodzi o wyniki weryfikacji, których dostarcza elektroprosumeryzm jako unifikator pięciu (a nawet sześciu) obszarów gospodarki. Trzy pierwsze z tych obszarów,
to: pasywizacja budownictwa, elektryfikacja ciepłownictwa
i elektryfikacja transportu. Czwarty, ciągle jeszcze mało doceniany, to użytkowanie energii na jej obecnych rynkach
końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych), obejmujący także rozwój elektrotechnologii i gospodarkę obiegu zamkniętego. Piąty, to reelektryfikacja OZE.
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Szósty – poza ścisłym zasięgiem elektroprosumeryzmu
(i jeszcze bardziej monizmu elektrycznego), ale kluczowy
w aspekcie śladu węglowego – to hodowla oraz rolnictwo.
Nie mniej ważne są wyniki weryfikacji obejmującej trzy wymiary – społeczny, gospodarczy i środowiskowy – transformacji TETIP. Jeśli się powiąże wyniki (heurystyki) dla sześciu obszarów gospodarki i trzech wymiarów, to widać, że
elektroprosumeryzm „dotyka” wszystkich czterech kryzysów
(p. 32) i daje odpowiedź na pytanie o przyczyny poważnej
części dysfunkcyjności obecnego globalnego porządku.
34. Jeszcze krótsza odpowiedź. Praca i kompetencje! To jest
najkrótsza odpowiedź właściwa dla Polski (i nie tylko) w połowie 2022 r. Odpowiedź wynikająca z potencjału elektroprosumeryzmu. Jednak jest to odpowiedź, której nie tylko obecni
politycy nie dopuszczają do siebie, nie dopuszcza jej do siebie
także coraz większa część społeczeństwa. I w tej sprzeczności: „potrzeba pracy oraz kompetencji vs niechęć polityków
oraz społeczeństwa do uznania trudnej prawdy” tkwią dwie
wady elektroprosumeryzmu (p. 33). Są to jednak wady, które
mają charakter przejściowy. Bo politycy nie są w stanie zabierać zawsze i wszystkiego pracującej i posiadającej kompetencje mniejszości, aby dawać większości mającej niechęć
do ciężkiej pracy i zdobywania w znoju kompetencji. A z drugiej strony, trawestując Adama Smitha: praca i kompetencje
narody bogacą. I taki jest kod genetyczny elektroprosumeryzmu. A częścią tego kodu jest etos pracy i kompetencji, który
w wypadku elektroprosumeryzmu wychodzi naprzeciw czterech potrzeb człowieka produktywnego [Erich Fromm]. Są to
potrzeby ponadczasowe: zakorzenienia, tożsamości, twórczości i relacji. To one zapewniają przewagę elektroprosumeryzmu nad sojuszem polityczno-korporacyjnym, który zawsze ma pokusę blokowania społecznej gospodarki rynkowej
i chce ją zastępować modelem autarkiczno-oligarchicznym.
To elektroprosumeryzm wychodzący naprzeciw potrzebom
człowieka produktywnego będzie także coraz bardziej konkurencyjny wobec korporacjonizmu, który pracownika „połyka
i wydala”, który destabilizuje relacje społeczne zamiast je budować, który entuzjazm uczonych, odkrywców, wynalazców,
innowatorów, przemysłowców zastępuje wyścigiem „szczurów” w korporacyjnych sieciach interesów…
35. Transformacja TETIP od monizmu elektrycznego do
elektroprosumeryzmu jako duża część nowego porządku z pulsującymi granicami złożoności w chaotycznym
świecie. Nie możemy czynić cnoty z kompromisu, który
nie buduje porządku, zwiększa natomiast chaos, w którym
wszyscy się będziemy mogli umościć. Kompromis jest jednak konieczny. Taki, który sprawiedliwie osądzi przeszłość
i który wymaga naprawienia błędów w teraźniejszości, aby
nie obciążać przyszłości. Osądzi przeszłość, która w pełni
i od lat zelektryfikowanej części świata zapewnia dobrobyt.
I która wytworzyła niewyobrażalną nierówność społeczną
na świecie i doprowadziła do przekroczenia odporności
ziemskiego środowiska przyrodniczego. Współcześni destruktorzy reprezentujący energetyczny establishment, którzy nie mają zasług w zbudowaniu przeszłości, ale wywracają stoły, przy których trzeba osiągnąć kompromis, muszą ponieść konsekwencje – nie może im być przyznana w ramach
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„sprawiedliwej” transformacji nagroda w postaci otwartej
drogi do autorytarno-oligarchicznego porządku „nowej starej” energetyki. Pretendenci do rynków elektroprosumeryzmu muszą natomiast przejść do tworzenia planów zapewniających realizację celów wynikających z ostatniej kolumny
tabeli 1. Szczegółowym zadaniem, jednym z bardzo wielu,
jest stworzenie w kolejnych miesiącach planu konsolidacji
ustaw pilotażowych do Prawa elektrycznego.
36. Przy budowie tych planów trzeba pamiętać, że elektroprosumeryzm to więcej niż reelektryfikacja OZE, która jest dominującym uwarunkowaniem przesądzającym o postaci tabeli 1.
Należy pamiętać, że rynki elektroprosumeryzmu, które trzeba
zbudować wykraczają poza wymiar gospodarczy (technologiczny) transformacji energetycznej, którą trzeba zrealizować.
Dwa pozostałe wymiary – społeczny i środowiskowo-klimatyczny – stają się dominujące. Dlatego sensowne jest widzieć
w transformacji TETIP „składową” trzeciej rewolucji przemysłowej [6], może także trzeciej fali [7], a nawet zmiany cywilizacyjnej, przy zachowaniu wszelkiej ostrożności [8] i wreszcie złożoności świata, z którą przychodzi nam się mierzyć [9].
W bardzo zawężonej polskiej perspektywie na pewno chodzi
o to, aby nie wytworzyć rozwoju, który zamieni Trójmiasto
w ofiarę podobną jak rewolucje energetyczne i przemysłowe
wytworzyły w Wielkiej Brytanii (górnictwo), na wschodnim
wybrzeżu USA (przemysł samochodowy i potęga wykuta
w betonie i stali), w Niemczech (energetyczno-przemysłowe
Zagłębie Ruhry). Wielka Brytania, USA, Niemcy poradziły
sobie. „Transformacja energetyczna” przybierająca postać
offshorowo-jądrowego węzła (11 + 9) GW z epicentrum
w rejonie Trójmiasta (i wszystkimi konsekwencjami w postaci
zablokowania rekonfiguracji sieciowej KSE) pogrążyłaby Polskę – gdyby ta transformacja została zrealizowana – w przeciwfazie rozwojowej świata. Zostałby dodany kolejny rozdział
polskiego dramatu historycznego.
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BUDOWANIE ODPORNOŚCI ELEKTROPROSUMENCKIEJ.
Hybrydowe i modułowe rozwiązania w osłonach
z odbiorami krytycznymi
BUILDING OF ELECTROPROSUMERIC RESILIENCE.
Hybrid and modular solutions in front-ends with critical loads
Transformacja energetyczna to proces, który będzie trwał przez najbliższe 30 lat. Proces ten to zastępowanie rynków schodzących paliw kopalnych (WEK-PK)
rynkami elektroprosumeryzmu, realizowany w sposób dynamiczny (rozłożony w czasie) w środowisku kosztów krańcowych (rynków elektroprosumeryzmu).
Potrzebne są rozwiązania, które pozwolą w sposób płynny przejmować kolejne obszary w miarę ich transformacji, jednocześnie ograniczając ryzyko kosztów
osieroconych. Zwłaszcza że koszty te, w większości przypadków, muszą pokryć elektroprosumenci (osoby prywatne, firmy z sektora MMSP, jednostki JST)
z własnych środków. W artykule omówiono klasyfikację odbiorów i odbiorników ze względu na ich rolę w zwiększaniu odporności elektroprosumenckiej, a także
przewagę rozwiązań w postaci systemów hybrydowych i modułowych, które pozwalają na koordynowanie działań wielu obszarów, wdrażanych w różnych
fazach danej (elektroprosumenckiej) trajektorii transformacyjnej i często o różnym czasie realizacji tych rozwiązań. Przeanalizowano koszt krańcowy budowania
odporności elektroprosumenckiej na przykładzie osłony OK1 wyposażonej w źródło PV i akumulator.
Słowa kluczowe: budowanie odporności elektroprosumenckiej, rozwiązania hybrydowe i modułowe, odbiory krytyczne, koszt krańcowy
Energy transition is a process that will last for at least next 30 years. The process in practice is the replacement of fossil fuels (WEK-PK) descending markets
with the electroprosumerism ones, realised dynamically (spread over time) in the marginal costs environment (electroprosumerism markets). Solutions are
needed that will allow smooth taking over successive areas as they transform, reducing at the same time the risk of stranded costs. Especially that these
costs in most cases must be borne by electroprosumers (private persons, MSMEs, local government entities – JST) from their own resources. Discussed is
here classification of loads and end-users in view of their role in increasing the electroprosumeric resilience as well as the advanatage of solutions in the form
of hybrid and modular systems that allow coordination of actions in many areas, implemented in various phases of the given (electroprosumeric) transition
trajectory and often having different periods of execution. Analysed is the marginal cost incurred in connection with building of electroprosumeric resilience on
the example of OK1 front-end equipped with PV energy source and a battery.
Keywords: building of electroprosumeric resilience, hybrid and modular solutions, critical loads, marginal cost

Wprowadzenie
Transformacja energetyczna to dynamiczny proces zastępowania [1] rynków schodzących paliw kopalnych (WEK-PK) rynkami elektroprosumeryzmu (rynki wschodzące). Dynamika procesu wynika z wielu uwarunkowań obejmujących aspekty takie
jak technika, środowisko, ekonomia, a także aspekt społeczny.
Każdy z aspektów wpływa na zmianę tej dynamiki, dodatkowo
charakteryzując się innymi właściwościami, ale właściwości te
są ze sobą powiązane tworząc rzeczywiste środowisko transformacji, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej
w horyzoncie 2050.
Różny jest również stopień gotowości wdrożeniowej rozwiązań transformacyjnych. Budowanie odporności elektroprosumenckiej realizowane bez zmiany sposobu użytkowania
energii elektrycznej będzie wymagało bardzo dużych nakładów
inwestycyjnych. Znacznie bardziej efektywne jest wykorzystanie
możliwości kształtowania profilu elektroprosumentów. W tym
kontekście klasyfikacja odbiorów i odbiorników oraz przypisanie
ich do poziomów zasilania pozwoli na zwiększanie odporności
elektroprosumenckiej, przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych, w szczególności bez znacznego przewymiarowywania magazynów energii.
Budowanie odporności elektroprosumenckiej wymaga nakładów inwestycyjnych, ale również surowców, zmiany zachowań i zwiększania kompetencji. Nie jest to proces, który dla całej
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Polski może być przeprowadzony w całości w ciągu miesięcy,
a nawet lat. Potrzebne są dekady, chociaż tempo – w ujęciu segmentowym – silnie zależy od osłony kontrolnej [2].
Transformacja obejmuje wiele działań [3]. W artykule skoncentrowano się na dwóch aspektach, mianowicie na zarządzaniu
elektroprosumenckimi zasobami własnymi oraz efektywną reelektryfikacją OZE. Omówiono koncepcję zarządzania odbiornikami krytycznymi oraz wpływ różnych rozwiązań (hybrydyzacja)
na możliwości zbilansowania osłon kontrolnych.

Struktura sterowania/zarządzania energią
w obszarze osłon kontrolnych
Cechą elektroprosumeryzmu jest maksymalizacja wykorzystania zasobów własnych, a to wymaga odejścia od centralnie
sterowanych i zarządzanych systemów energetycznych na rzecz
lokalnie tworzonych systemów(WSE) [1], charakteryzujących się
możliwościami bilansowymi. Inaczej, odejście od makroekonomicznej energetyki WEK-PK w kierunku rozwiązań działających
w środowisku kosztów krańcowych, czyli mikroekonomii. Tworzy
się więc hierarchiczne struktury sieciowe, w których praktycznie
każdy z odbiorników wpływa na profil osłony, ale nie jest przez
nią centralnie sterowany. W sposób schematyczny sterowanie/
zarządzanie pracą w obszarze energii dla zbioru osłon kontrolnych [1] zostało przedstawione na rysunku 1.
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Rys. 1. Struktura sterowania/zarządzania w obszarze energii dla osłon kontrolnych

Rysunek ten wymaga szczegółowego objaśnienia. Obszar
elektroprosumentów tworzony jest poprzez zbiór osłon OK1
(fizyczna osłona elektroprosumencka), w których w reakcji na
sygnały z osłon wyższego rzędu – np. sygnał cenotwórczy czasu rzeczywistego (CCR) – realizowana jest strategia zarządzania pracą odbiorników i sterowania zasobami wytwórczymi OZE
oraz magazynami. Funkcja celu w strategii zarzadzania w ogólnym przypadku może zależeć od wielu czynników. Najczęściej
będzie to minimalizowanie deficytów lub/i kosztów, przy czym
w zwiększaniu odporności elektroprosumenckiej to właśnie minimalizacja deficytów będzie miała istotne znaczenie. Osłonę
OK1 w osłonach OK2 lub OK3 można traktować jako „aktywnych uczestników” (elektroprosumentów). Oferowanie zasobów
własnych realizowane jest za pomocą terminala STD (sieciowy
terminal dostępowy) [4].
Ważną funkcję w zarządzaniu zasobami pełni operator(WSE),
którego zadaniem jest integrowanie wielu osłon kontrolnych
w systemy(WSE). Należy podkreślić, że integracja taka będzie
miała miejsce jedynie w przypadku, gdy elektroprosument jej
potrzebuje, a także to, że proces osiągnięcia elektroprosumeryzmu na osłonach kontrolnych realizuje się za pomocą inwestycji
w rozwiązania, które w tendencji mogą doprowadzić do pracy
off grid wybranych osłon kontrolnych. Proces ten w zależności
od obszaru [2] może trwać od kilkunastu – horyzont 2035 dla
obszarów wiejskich OK(JST1) – do kilkudziesięciu lat – horyzont
2050 dla Warszawy czy GZM OK(JST6). W procesie transformacji istotną rolę odgrywa zasada wykorzystania zasobów KSE
(ZWZ-KSE) [1], ponieważ pozwala ona w sposób płynny przejmować rynki schodzące WEK-PK za pomocą rynków elektroprosumeryzmu.
Efektywne wykorzystanie inwestycji w środowisku kosztów
krańcowych wymaga zdefiniowania obszarów, które w pierwszej
kolejności będą charakteryzować się najlepszymi właściwościami
w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a następnie
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w sposób konsekwentny realizować transformację pozostałych.
Z drugiej strony obecna sytuacja geopolityczna jako dodatkowy
aspekt wskazuje budowanie odporności elektroprosumenckiej,
która pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
zwłaszcza obiektów (odbiorów/odbiorników) krytycznych.

Wykorzystanie odbiorów i odbiorników
w sytuacjach deficytu energii
W elektroprosumeryzmie kluczową rolę odgrywa lokalne
bilansowanie źródeł OZE z produkcją wymuszoną. Do bilansowania wykorzystuje się rozwiązania techniczne w postaci
źródeł bilansująco-regulacyjnych (np. elektrowni biogazowych)
czy magazynów energii. Na obecnym etapie są to rozwiązania, które charakteryzują się wysokimi kosztami inwestycyjnymi, a w przypadku wykorzystania jedynie magazynów energii
konieczne jest bardzo duże ich przewymiarowanie, jeżeli dąży
się do pełnego lokalnego zbilansowania. Oprócz rachunku
ekonomicznego w tym kontekście istotne staje się rozważanie
gospodarki surowcowej. Przewymiarowanie nie tylko pogarsza
rachunek ekonomiczny, ale również bardzo istotnie zwiększa
koszt elektroekologiczny [5], a nie o to chodzi w dążeniu do
neutralności klimatycznej.
Wykorzystanie metod kształtowania profilu zapotrzebowania, inaczej reakcji na dostępność energii w osłonach kontrolnych, pozwala na znacznie łatwiejsze zbilansowanie, ale wpływa
również na rachunek ekonomiczny, ponieważ związane jest to
z doposażeniem osłony kontrolnej w terminal dostępowy o stopniu złożoności, a przez to i ceny, adekwatnej do oferowanych
zasobów. W najprostszych rozwiązaniach wykorzystuje się zintegrowane z wieloma modelami falowników fotowoltaicznych
wyjścia służące do sterownia grzałką bojlera czy pompą ciepła.
Większe możliwości tworzą gotowe rozwiązania automatyki
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udynkowej, z modułami odpowiedzialnymi za zarządzanie
b
energią [6,7]. W tendencji terminal taki może uczestniczyć, wykorzystując zaimplementowane funkcjonalności, w rynkach elektroprosumeryzmu, np. w systemach(WSE), oferując zasoby osłony kontrolnej w postaci usług.
Możliwość wykorzystania odbiorów i odbiorników będzie
ściśle zależeć od rodzaju analizowanej osłony, mianowicie dla
osłony jednostek samorządowych analizuje się odbiory, natomiast w transformacji gospodarstwa domowego będą to odbiorniki. Takie podejście pozwala dla gospodarstwa domowego
przeanalizować możliwość osiągnięcia odporności elektroprosumenckiej, w tym przypadku znaczenie mają poszczególne odbiorniki, ale już na etapie analizy osłony samorządowej,
np. OK(JST2) [2], gospodarstwo traktowane jest jako odbiór
o zdefiniowanych parametrach.
W ogólnym przypadku, każdy odbiornik można traktować
jako odbiór, dlatego, w celu uproszczenia, w dalszej części artykułu odbiorem będzie określany również odbiornik (grupa odbiorników).
W sytuacjach deficytu energii, zwłaszcza w kontekście budowania odporności elektroprosumenckiej, istotną rolę odgrywają odbiory krytyczne związane z bezpieczeństwem ludzi oraz
bezpieczeństwem technicznym budynków i instalacji technologicznych. Odbiory te muszą mieć zapewnioną ciągłość zasilania,
która obecnie bardzo często realizowana jest za pomocą układów gwarantowanego zasilania (UGZ). Do odbiorów krytycznych
zalicza się te obiekty i urządzenia, które muszą być zasilane przez
cały czas, przy czym odbiorem krytycznym jest np. szpital, ale
w sytuacji deficytu energii istnieje możliwość ograniczenia jego
poboru, realizowane dla przykładu poprzez wyłączenie urządzeń,
które nie są związane z ratowaniem życia i zdrowia.
Uogólniając charakter pracy odbiorów można podzielić je
ze względu na rodzaj charakterystyki godzinowych kosztów niedostarczenia energii elektrycznej w funkcji czasu trwania przerwy
w dostawie energii elektrycznej. Odbiory te można opisać za pomocą poniżej wymienionych charakterystyk kosztów niedostarczenia energii elektrycznej (rys. 2).
•
Koszt malejący – występuje w przypadku, gdy nawet
z krótkotrwałą przerwą mogą wiązać się wysokie koszty wynikające z możliwości utraty surowców w fabrykach z procesami ciągłymi, takimi jak huty czy odlewnie, ale również
w sytuacji, gdy może dojść do rozkalibrowania czy nawet
uszkodzenia specjalistycznej aparatury. Odbiory o takich
właściwościach należy zakwalifikować jako infrastrukturę
krytyczną. Zasilanie tego typu odbiorów należy traktować
w sposób priorytetowy.

a)

•

•

•

Koszt stały – występuje w przypadku, gdy ponoszone
straty wynikające z przerwy w funkcjonowaniu nie powodują
dużych strat np. ze względu na możliwość uszkodzenia aparatury, ale powodują straty związane z brakiem działania.
Typowym przykładem tego typu odbiorów są sklepy detaliczne i usługi (np. gastronomia). Istnieje możliwość ograniczenia zapotrzebowania na energię, jednak ze względu na
to, że już od razu wiąże się to ze stratami, możliwości zarządzania pracą nie są tutaj zbyt duże.
Koszt rosnący – to grupa odbiorów, które doskonale nadają się do wykorzystania w przypadku kształtowania profili. Najlepszym przykładem opisującym tego typu odbiory
są chłodnie, dla których krótkotrwałe przerwy w zasilania
(nawet kilkugodzinne), nie powodują strat. Natomiast utrzymujący się stan deficytu może doprowadzić do rozmrożenia
i w konsekwencji dużych strat. Innym przykładem jest handel elektroniczny, w którym krótkotrwała przerwa, ze względu na charakter sprzedaży, nie powoduje wysokich strat,
ale w miarę wydłużania przerwy w działania koszty stają się
wyższe, ponieważ związane są np. z utratą wizerunku firmy.
Do tej grupy odbiorów należy zaliczyć również ogrzewanie
(elektryczne) jak i chłodzenie (klimatyzacja), które w sposób
bezpośredni nie przyczynia się do powstawania kosztów, ale
w tendencji prowadzi do pogorszenia komfortu, a przez to
w sposób pośredni wpływa np. na dostępność pomieszczeń
ze względu na niską (lub za wysoką) temperaturę.
Brak kosztów bezpośrednich – to grupy odbiorów, w których brakuje kosztów bezpośrednich, jednak przerwa w zasilaniu wpływa na komfort. Dla przykładu oświetlenie uliczne,
urządzenia RTV itd. to odbiory, które można wyłączyć w sytuacjach deficytowych, ograniczając komfort, ale nie wpływając
bezpośrednio na produkcję czy warunki bytowe.

Przedstawiony podział pozwala na wytypowanie szeregu
odbiorów, które ze względu na swoje właściwości można wykorzystać w sytuacjach deficytu energii jako odbiory sterowalne i to zarówno w przypadku przesuwania ich godzin działania
(np. pompy ciepła, pralka), jak i całkowitego wyłączenia (np. telewizor, konsola).

Klasyfikacja odbiorów i odbiorników
Klasyfikacja odbiorów i odbiorników wynika bezpośrednio
z roli poszczególnych elementów systemu(WSE) i jest związana
ze strukturą sterowania/zarządzania w obszarze energii (rys. 1),

b)

c)

Rys. 2. Charakterystyki godzinowych kosztów niedostarczenia energii elektrycznej w funkcji czasu trwania przerwy w dostawach
a) malejące, b) stałe, c) rosnące
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Tabela 1
Podział odbiorów/odbiorników ze względu na ich rolę w budowaniu odporności elektroprosumenckiej*
Odbiory w osłonach JST
odbiory krytyczne
– związane z ratowaniem życia (sale operacyjne,
OIOM, …)
– wodno-kanalizacyjne (przepompownie, stacje
uzdatniania wody, …)
– telekomunikacyjne (stacje telefonii komórkowej,
centra danych …)
– urządzenia zapewniające bezpieczeństwo
publiczne (sygnalizacja świetlna, monitoring, …)
– przemysłowe procesy ciągłe po ich rozpoczęciu
(odlewnie, huty, …)
– …

odbiory priorytetowe

–
–
–
–
–
–

odbiory standardowe

chłodnie
ogrzewanie (elektryczne)
procesy produkcyjne (zwłaszcza przemysł 4.0)
handel
usługi (hotele, gastronomia, …)
…

–
–
–
–
–

oświetlenie uliczne
edukacja (szkoły, przedszkola, uczelnie, …)
rozrywka
ładowarki samochodów
…

odbiorniki w OK1
odbiory krytyczne
– windy
– oświetlenie awaryjne
– systemy bezpieczeństwa pożarowego i
antywłamaniowego
– lodówki i zamrażarki
– pompy C.O.
– …

odbiory priorytetowe
–
–
–
–
–

pompy ciepła
klimatyzacja
oświetlenie
kuchenki indukcyjne i mikrofalówki
…

odbiory standardowe
–
–
–
–
–
–

urządzenia RTV
komputery
pralka
zmywarka
odkurzacz
…

* kursywą zaznaczono odbiornik, którymi można sterować poprzez przesuwania obciążenia.

ale również mocy. Możliwość wykorzystania danego odbioru do
kształtowania profilu wynika z jego charakterystyki działania.
W ramach artykułu proponuje się klasyfikację na trzy grupy, mianowicie: odbiory krytyczne, priorytetowe oraz standardowe. Zakłada się, że odbiory krytyczne muszą mieć zapewnione zasilanie
cały czas, natomiast odbiory priorytetowe i standardowe mogą
zostać wyłączone czasowo (zapewniając np. komfort cieplny) lub
w czasie trwania deficytu, jeżeli ich działanie nie jest wymagane
do bezpiecznego funkcjonowania, w tym zapewnienia odpowiednich warunków bytowych. Klasyfikacja związana jest z budową
odporności elektroprosumenckiej, w szczególności w osłonach
zasilanych w tendencji ze źródeł OZE (produkcja zależna od warunków atmosferycznych, ale możliwa do prognozowania).
W grupie odbiorów priorytetowych i standardowych można
wyróżnić odbiory sterowalne (np. z pracą okresową, jak pompa
ciepła) i niesterowalne (np. oświetlenie czy telewizor). W tabeli 1 zamieszczono przykładowe rodzaje odbiorów i odbiorników.
Odbiorniki, którymi można sterować poprzez przesuwanie ich
działania w czasie zaznaczono kursywą. Należy podkreślić, że
przesuwanie załączenia odbiorników ma ograniczenia wynikają-

ce np. z konieczności zapewnienia komfortu cieplnego i ich załączenie nie może być odkładane na zbyt długi czas. Zakłada
się [2], że opóźnienie załączenia nie wpływa na dzienne zapotrzebowanie energii, tzn. nie może być przesunięte o więcej niż
24 godziny. W przeprowadzonej analizie opóźnienie załączenia
jest mniejsze, ponieważ utrzymany jest warunek takiego samego
dziennego zużycia energii.

Kształtowanie profilu obciążenia
– poziomy bezpieczeństwa bilansu
Pokrywanie potrzeb energetycznych jedynie za pomocą
źródeł PV nie pozwala na wyeliminowanie deficytu (pomimo
rocznego zbilansowania energii, tak jak w net meteringu), a dodatkowo powoduje, że moc na osłonie jest ponad trzykrotnie
wyższa od mocy zapotrzebowania.
Należy podkreślić, że odporność odbiorców jest w pełni (a przynajmniej w znaczącej większości, oprócz krytycznych odbiorów wyposażonych w układy gwarantowanego zasilania) bardzo niska.

Rys. 3. Przykładowy profil kształtowania się energii względnej (odniesionej do maksymalnej wartości zapotrzebowania)
w osłonie OK(JST) jedynie ze źródłami PV (zerowe saldo roczne)
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Każda awaria sieciowa pozbawia odbiorcę dostępu do energii,
a czas przerwy w dostawie będzie zależał od szybkości reakcji
służb utrzymania ruchu. Co więcej, w kontekście ostatnich wydarzeń, taka „gwarancja bezpieczeństwa” dostaw, tym bardziej
staje się niewystarczająca.
Dążąc, w tendencji, do pełnego zbilansowania osłony wykorzystuje się kolejne zasoby redukujące deficyt energii. W ten
sposób ogranicza się również przepływy na osłonie. Rozważmy
osiągnięcie elektroprosumeryzmu dla czterech wariantów, mianowicie:
•
wariant 1 – wykorzystanie źródeł PV,
•
wariant 2 – struktura wytwórcza obejmująca technologie
OZE, takie jak źródła PV, elektrownie wiatrowe oraz mikroelektrownie i elektrownie biogazowe,
•
wariant 3 – wykorzystanie magazynów energii (akumulatorów) pracujących indywidualnie oraz jako wirtualny magazyn energii,
•
wariant 4 – zmiana sposobu użytkowania energii (kształtowanie profili).

W elektroprosumeryzmie sposób przedstawienia bilansu
energii uwzględnia klasyfikację odbiorów. Wyróżniono 3 poziomy zasilania (bilansu), na podstawie których określa się działanie
poszczególnych grup odbiorów (rys. 5b).
•
I: <20% (poziom bezpieczeństwa elektroprosumenckiego) – stan krytyczny (deficyt powyżej 80%), dostępna
energia poniżej 20%. Jest to w stan, w którym zasilane są
jedynie odbiorniki krytyczne zapewniające bezpieczeństwo
ludzi oraz bezpieczeństwo techniczne budynków i instalacji
technologicznych (tab. 1);
•
II: 20%-100% (poziom zarządzania ryzyka ekonomicznego) – stan deficytu, dostępna energia od 20% do 100%.
W miarę wzrostu dostępnej energii mogą zostać załączane
kolejne odbiory priorytetowe. Jest to stan bardzo wymagający ze względu na strategię zarządzania odbiorami, ponieważ oprócz możliwości ich załączenia, należy zapewnić
równomierny dostęp (w różnym czasie) w szczególności odbiorom zapewniającym komfort cieplny, w taki sposób, żeby
nie dopuścić do sytuacji, w której warunki bytowe pogorszą
się w istotny sposób. Temperatura w stanach deficytu może
być niższa, ale poprawne zarządzanie ma zapewnić równomierne obniżenie temperatury w całym systemie(WSE), a nie
całkowite wyłączenie ogrzewania u pojedynczych elektroprosumentów. Czym deficyt energii jest wyższy, tym podjęte
środki do jego wykorzystania będą większe, co przekłada
się np. na wysoką cenę energii w przypadku CCR.
•
III: ≥100% (poziom bezpieczeństwa środowiskowego)
– stan komfortu, zapewnione pełne pokrycie potrzeb energetycznych. Brak ograniczeń.

Rys. 4. Względne uporządkowane profile niezbilansowania
osłony OK dla czterech wariantów

Każdy kolejny wariant jest rozwinięciem poprzedniego, tzn.
wprowadza nowe funkcjonalności do już istniejących. Zakłada
się dodatkowo, że w każdym stanie saldo rocznego bilansu jest
równe zero (możliwa jest nadwyżka i deficyt energii). Szczegółowa analiza trzech pierwszych wariantów jest poza zakresem
artykułu. Została szczegółowo omówiona w [2].
W wariantach od 1 do 3 profil obciążenia nie zmieniał
się, wykorzystano technologie do pokrycia zapotrzebowania,
jednak założono, że podmioty nie reagują na profil niezbilansowania (cena energii jest stała niezależnie od zmiennego
kosztu produkcji uzależnionego od chwilowej struktury produkcji w źródłach). W wariantach tych zakłada się, że odbiory/
odbiorniki nie są zróżnicowane (rys. 5a). Odporność elektroprosumencka zwiększa się w każdym wariancie, związane jest
to z wykorzystaniem niejednorodnego miksu energetycznego
(układy hybrydowe), jednak w dalszym ciągu nie zapewnia się
ciągłości zasilania odbiorników krytycznych niewyposażonych
w układy gwarantowanego zasilania.
Zmiana sposobu użytkowania energii elektrycznej związana jest z możliwością wykorzystania zarządzania odbiorów
w sposób zapewniający odporność odbiorów krytycznych, a także gwarantujący możliwie wysokie zbilansowanie jednocześnie
minimalizując koszty inwestycyjne.
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Rys. 5. Bilans energii: a) obecnie – bez klasyfikacji odbiorów,
b) w elektroprosumeryzmie – z podziałem na odbiory krytyczne,
priorytetowe i standardowe

Przedstawiając zapotrzebowanie w sposób określający
udział poszczególnych grup odbiorów można przeanalizować
profil zapotrzebowania dla zakładu przemysłowego pracującego
na dwie zmiany, w którym krytyczne procesy ciągłe realizowane
są w zwłaszcza w ramach zmiany dziennej (rys. 6).
Należy podkreślić, że w takiej sytuacji udział odbiorów krytycznych zmienia się w zależności od pory dnia. Ich udział w profilu zapotrzebowania zwiększa się zwłaszcza w okresach realizacji krytycznych procesów ciągłych. Z tego powodu, w przedstawianych poziomach zasilania nie ma ostrego podziału, a poziomy zostały wybrane dla typowej struktury odbiorów. Poziom
20% wynika z tego, że udział krytycznych odbiorów w strukturze
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zapotrzebowania zazwyczaj nie przekracza 10% w osłonach
OK1, a procesy ciągłe mogą być (w pewnym stopniu) realizowane z uwzględnieniem prognoz bilansu energetycznego (prognoz
produkcji energii, a właściwie jej ceny).

energią, zwiększającymi współczynnik wykorzystania źródeł
OZE tworząc elastyczną platformę dostosowaną do wymagań,
zasobów elektroprosumentów. Co istotne, coraz więcej producentów dostrzega przyszłość w integracji nie tylko swoich
rozwiązań, ale również rozwiązań innych firm. Pozwala to rozszerzyć swoje systemy o dodatkowe funkcjonalności, które nie
są w standardzie oferowane.
Duża konkurencja wymusiła na producentach maksymalizację efektywności swoich rozwiązań, co przy spadającym koszcie wytworzenia energii ze źródeł OZE jest warunkiem zachowania konkurencyjności.
Z drugiej strony, zwiększenie efektywności wytwarzania
energii rozumianej jako zwiększenie rocznego uzysku nie zależy
tylko od jakości użytych rozwiązań, ale również od ich poprawnego doboru. Zostanie to przedstawione na przykładzie doboru
mocy falownika do paneli PV.
Charakterystyka sprawności dwóch przykładowych falowników fotowoltaicznych różnych producentów została pokazana na rysunku 7. Jest to typowa charakterystyka przekształtników, charakteryzująca się wysoką sprawność w przedziale
mocy 0,3-1 mocy znamionowej i szybkim jej spadkiem poniżej
wartości 0,3.
Do oceny wydajności falowników stosuje się definicję
sprawności η-euro[10]:

Rys. 6. Przykład 15-minutowego profilu obciążenia
zakładu przemysłowego z podziałem na odbiory krytyczne,
priorytetowe i standardowe

Rozwiązania modułowe
Wykorzystywanie rozwiązań hybrydowych bezdyskusyjnie zwiększa odporność elektroprosumencką. Niemniej ważna,
zwłaszcza ze względu na realizację transformacji w długim horyzoncie czasowym (nawet 30 lat), jest modułowość rozwiązań,
która pozwala na dopasowanie do potrzeb elektroprosumenta
na każdym etapie jej (transformacji) realizacji. Wykorzystywanie
rozwiązań modułowych jest charakterystyczne dla elektroprosumeryzmu, ze względu na wiele aspektów, z czego do najważniejszych należy możliwość rozłożenia inwestycji (kosztów)
w czasie, taniejące technologie, zmiana prawa czy w końcu
zmiana potrzeb.
Dla producentów, zastosowanie rozwiązań modułowych
pozwala na elastyczne dopasowanie swoich rozwiązań do
lokalnych potrzeb, umożliwiając płynną rozbudowę zarówno
mocy, jak i funkcjonalności swoich rozwiązań. Większość producentów już teraz oferuje rozwiązania modułowe, które można
w łatwy sposób zintegrować z automatyką budynkową, pompami ciepła, magazynami energii, układami zarządzającymi

a)

ηEU = 0,03 ∙ η(5%) + 0,06 ∙ η(10%) + 0,13 ∙ η(20%) +
+ 0,10 ∙ η(30%) + 0,48 ∙ η(50%) + 0,20 ∙ η(100%)

(1)

Jest to uśredniona sprawność w rocznym przedziale
mocy, obliczona jako średnia ważona poszczególnych segmentów z wagami odpowiadającymi klimatowi środkowoeuropejskiemu i jest obecnie wymieniona w prawie każdej dokumentacji falownika. Dla falowników z rysunku 1, sprawność
η-euro wynosi 97,3% oraz 97,7% dla falowników Fronius
i SMA odpowiednio.
Sprawność η-euro pozwala na oszacowanie wydajności
falowników dobranych dla mocy zgodnej z mocą zainstalowanych paneli PV. Przeanalizujmy uporządkowaną względną moc
(rys. 8) w wybranych latach dla Gliwic [11]. Ze względu na zmienne warunki pogodowe, charakterystyka w poszczególnych latach
różni się, ale charakteryzuje się krótkim czasem występowania
mocy bliskiej mocy znamionowej. Z tego powodu zaleca się

b)

Rys. 7. Charakterystyka sprawności falowników: a) Fronius [8], b) SMA [9] w zależności od mocy i napięcia wejściowego
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przewymiarowanie mocy paneli PV, po to, żeby falownik przez
dłuższy czas pracował w obszarze wysokich sprawności. W takiej sytuacji moc przekraczająca moc znamionową falownika jest
ograniczana, ale ze względu na krótki czas występowania uzyski wynikające z pracy z wyższą sprawnością mogą przekroczyć
zmniejszenie produkcji.
W zależności od ułożenia modułów fotowoltaicznych zaleca się przewymiarowanie mocy zainstalowanych modułów od
20% (kierunek południowy), do nawet 60% w przypadku instalacji w kierunku wschód-zachód. Takie przewymiarowanie ogranicza koszt inwestycji, zmniejsza potrzebne surowce oraz koszt
elektroekologiczny [5] rozwiązań.

a)

b)

Rys. 8. Uporządkowana względna moc paneli PV
w wybranych latach

Rys. 9. Wynik analizy doboru źródeł PV oraz akumulatora
a) liczba dni z pełnym pokryciem zapotrzebowania,
b) nakłady inwestycyjne instalacji

Koszt krańcowy w budowaniu odporności
elektroprosumenckiej
Budowanie odporności elektroprosumenckiej należy realizować stosując efektywność krańcową oraz koszt krańcowy, zwłaszcza że jest to proces trwający kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego w pierwszej kolejności powinny być realizowane te inwestycje, które przynoszą najszybciej największe
efekty. Analiza kosztu krańcowego budowania odporności
elektroprosumenckiej zostanie przedstawiona na przykładzie
osłony OK1, dla której średnie dzienne zużycie wynosi 1 kWh,
a energia pokrywana jest za pomocą źródła PV oraz akumulatora. Do analizy wykorzystano informacje o profilu produkcji
źródła PV [11], dla Gliwic, a także przyjęto koszt instalacji źródła PV wynoszący 4 tys. PLN/kW oraz koszt akumulatora na
poziomie 3 tys. PLN/kWh. Analizę przeprowadzono na podstawie profili z funkcją celu minimalizującą deficyty energii.
Do analizy wykorzystano heurystyczną metodę optymalizacji,
której efektem jest liczba dni z pełnym pokryciem zapotrzebowania oraz nakłady inwestycyjne pozwalające na osiągnięcie takiego stanu, zakładając liniowy wzrost kosztów inwestycyjnych
w funkcji mocy źródeł PV oraz pojemności akumulatora. W rzeczywistości wraz ze zwiększeniem mocy instalacji PV oraz pojemności akumulatora, jednostkowe nakłady inwestycyjne malałyby. Jednak przeprowadzona analiza ma na celu pokazanie
tendencji zmian, a nie ma być podstawą do projektowania instalacji, dlatego założenia takie nie wpływają znacząco na uzyskane
wyniki, a znacznie ułatwiają prowadzoną analizę.
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Wyniki analizy zamieszczono na rysunku 9. Można zauważyć, że budowa systemu zapewniająca pokrycie potrzeb energetycznych w 90% kosztuje tyle samo, co pokrycie pozostałych
10%. Jest to szczególnie widoczne na krzywej kosztu krańcowego (rys. 10). Krzywa ta powstała poprzez wybór rozwiązania
zapewniającego pełne pokrycie potrzeb energetycznych dla
określonej liczby dni (w procentach), charakteryzującego się najniższym kosztem inwestycyjnym.

Rys. 10. Koszt krańcowy pokrycia potrzeb energetycznych
(dni z pełnym pokryciem zapotrzebowania, w %)
w funkcji nakładów inwestycyjnych dla instalacji ze źródłem PV
oraz akumulatorem
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Podsumowanie i wnioski
Budowanie odporności elektroprosumenckiej to proces,
w którym dużą rolę odgrywa możliwość zapewnienia pokrycia
potrzeb za pomocą szeregu rozwiązań technicznych, ale w którym nie mniej istotną rolę odgrywa kształtowanie profilu. Istnieje
wiele możliwości wpływania na profil zapotrzebowania energii
elektrycznej, od prostych mechanizmów związanych z dynamicznym cenotwórstwem czasu rzeczywistego, aż po systemy zarządzania z terminalami dostępowymi zapewniającymi automatyczną kontrolę nad odbiornikami. Wdrożenie tego typu systemów
wiąże się z nakładami inwestycyjnymi, a te będą tym większe,
im system będzie miał większe możliwości. Dlatego bardzo ważna jest identyfikacja potrzeb oraz odpowiednia wycena poziomu
bezpieczeństwa. Na podstawie przeprowadzonej analizy można
wnioskować, że zwiększanie odporności elektroprosumenckiej
należy realizować w środowisku kosztów krańcowych, ponieważ
zapewnienie 90% pokrycia potrzeb energetycznych kosztuje tyle
samo, co pokrycie pozostałych 10% (studium przypadku).
Zapewnienie zasilania odbiorów/odbiorników związanych
z bezpieczeństwem ludzi i urządzeń (odbiorów i odbiorników krytycznych) jest priorytetowe, z drugiej strony może zostać stosunkowo łatwo zrealizowane, ponieważ stanowi zazwyczaj poniżej
20% potrzeb energetycznych. Zwłaszcza że infrastruktura krytyczna, taka jak szpitale, urzędy czy wieżowce, mają takie zabezpieczenie w postaci układów gwarantowanego zasilania. W elektroprosumeryzmie mogą one stanowić cenny zasób bilansujący,
ale potrzebna jest zmiana prawa, ułatwiająca ich wykorzystanie.

PIŚMIENNICTWO
[1]

Popczyk J., PRAWO ELEKTRYCZNE – mapa prac rozwojowych
i proponowana struktura (rozdziały) ustawy. „Energetyka” 2021,
nr 4, Biuletyn PPTE2050 nr 2(4)/2021.

[2]

Bodzek K., Modelowanie trajektorii transformacyjnych energetyki do elektroprosumeryzmu w wybranych osłonach kontrolnych.
„Energetyka” 2020, nr 1, Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu
nr 1/2020 (także: https://ppte2050.pl/, https://www.cire.pl/).

[3]

Popczyk J., Transformacja Energetyki. Paradygmatyczny triplet
i mapa oraz trajektoria, Część 1 i 2. „Śląskie Wiadomości Elektryczne” 2018, nr 5, https://ppte2050.pl/; Część 3. „Śląskie Wiadomości Elektryczne” 2019, nr 1, https://ppte2050.pl/.

[4] Bodzek K., Wirtualny system elektryczny. „Energetyka”
2020, nr 1, Biuletyn PPTE2050 nr 1/2020 (także https://
ppte2050.pl/)
[5] Bodzek K.: ANALIZATOR PROCESOWEJ ODPORNOŚCI
ELEKTROPROSUMENCKIEJ JST. Budowa trajektorii transformacyjnej JST do elektroprosumeryzmu. „Energetyka”
2022, nr 1, Biuletyn PPTE2050 nr 1/2022. (także https://
ppte2050.pl/)
[6]

Hovanessian A., Norouzi M.-A., Gharehpetian G.B., Demand response of islanded residential critical loads considering PV generation uncertainty and storage capacity, 2017
Smart Grid Conference (SGC), 2017, pp. 1-8, DOI: 10.1109/
SGC.2017.8308851.

[7]

Mumbere K.S. et al., Prosumer Control Strategy for A Robust
Microgrid Energy Management System, 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe), 2021,
pp. 01-06, DOI: 10.1109/ISGTEurope52324.2021.9639994.

[8]

Dokumentacja techniczna Fronius: https://www.forum-fronius.pl/

[9]

Dokumentacja techniczna SMA: https://files.sma.de/downloads/STP8-10-3AV-40-DS-pl-32.pdf

[10] Litzenburger B., Dittrich, J. Der EURO – Wirkungsgrad für PV-Module als erweitertes Kennzeichen zur Leistungsbewertung.
24. Symposium Photovoltaische Solarneergie. Bad Staffelstein:
OTTI, 2009. pp 341-346.
[11] Photovoltaic Geographical Information System: https://re.jrc.
ec.europa.eu/pvg_tools/en/

Od redakcji
Z upoważnienia Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Wac-Włodarczyka, przewodniczącego Jury XLVI edycji Konkursu im. prof. M. Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach-organach SEP w roku 2021, uprzejmie informujemy, że Jury oceniło
30 opracowań zgłoszonych przez redakcje czasopism oraz członków SEP. Po sprawdzeniu wymagań formalnych oraz treści i edycji
artykułów Jury postanowiło wyróżnić jedną z trzech równorzędnych trzecich nagród:
– cykl artykułów autorstwa Krzysztofa Bodzka:
•

„Usługi na rynkach elektroprosumeryzmu w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) – od zwiększania kompetencji
do zarządzania rynkami” – opublikowany w nr 4/2021 Energetyki.

•

„Funkcjonalności rynku technicznego systemu (WSE) zapewniające dostęp elektroprosumencki do sieci SN/nN operatora
sieciowego OSD” – opublikowany w nr 7/2021 Energetyki

•

„Procesy łączeniowe w SEE, praca wyspowa źródeł przemysłowych i komunalnych, systemy (WSE)” – opublikowany
w nr 10/2021 Energetyki, współautorzy: Jerzy Wrzosek, Grzegorz Grzegorzyca.

Jury Konkursu ogłosi listę Laureatów podczas Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka. Tegoroczne obchody MDE
odbędą się w dniu 10 czerwca 2022 r. na terenie Kampusu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Serdecznie gratulujemy Autorom nagrodzonych artykułów.
Cieszymy się, że jest to kolejne wyróżnienie naszej redakcji w tym Konkursie
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KOCIOŁ INDUKCYJNY W WYSOKOTEMPERATUROWEJ
SIECI CIEPŁOWNICZEJ.
Badania modelu przemysłowego
INDUCTION BOILER IN A HIGH-TEMPERATURE
DISTRICT HEATING NETWORK. Industrial model testing
Potrzeba przebudowy węzłów wysokotemperaturowych komunalnych sieci ciepłowniczych na trajektorii transformacyjnej do rynków elektroprosumeryzmu
była podstawą decyzji firmy ELKON o rozpoczęciu badań przemysłowych kotła indukcyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badań sprawności energetycznej
takiego kotła o mocy do 200 kW. Wnioski z badań, dotyczące kształtu obwodu magnetycznego oraz wzbudników, wykorzystano przy konstruowaniu
prototypu użytkowego kotła (w realizacji). Wysoka eksploatacyjna sprawność kotła indukcyjnego w środowisku reelektryfikacji OZE stała się argumentem
na rzecz potencjalnego rozszerzenia jego zastosowania, wykraczającego poza węzły wysokotemperaturowe komunalnej sieci ciepłowniczej. Sterowalność
i dynamika cieplna kotła indukcyjnego i systemu grzewczego z takim kotłem, przemawia w szczególności za jego wykorzystaniem do wysokotemperaturowego
dynamicznego nagrzewania hal przemysłowych, skutkującego zmniejszonym zapotrzebowaniem na ciepło grzewcze, co przedstawiono w artykule w rozdziale 4.
Ponadto w artykule przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania kotła indukcyjnego w instalacjach przemysłowych wysokotemperaturowych,
wykorzystujących olej termalny do stabilizacji cieplnych procesów technologicznych, co stanowi, w odniesieniu do aktualnych technologii, przełomową
transformację do elektroprosumeryzmu w środowisku przemysłowym. Perspektywę zastosowania kotła indukcyjnego w ogrzewaniu indywidualnych
budynków mieszkalnych, budynków wielorodzinnych i budynków usługowo-administracyjnych, autorzy opisują w zakończeniu, a rozwinięcie tego zagadnienia
zapowiadają w kolejnym Biuletynie PPTE2050 [8].
Słowa kluczowe: badania przemysłowe kotła indukcyjnego, wysoka eksploatacyjna sprawność kotła, perspektywy praktycznego zastosowania
kotła indukcyjnego
The need to reconstruct high-temperature heat exchanger centres of district heating networks on a transition trajectory to electroprosumerism markets was
a basis for a decision made by ELKON company to begin industrial testing of an induction boiler. Presented are results of the research on energy efficiency
of such boiler of the up to 200 kW output. Conclusions of this research, concerning the shape of magnetic field and inductors, served to begin the building of
a functional prototype (under construction). High operational efficiency of such induction boiler in the RES re-elctrification environment became an argument
in favour of potential extension of its application going beyond high-temperature heat exchanger centres of district heating networks. Controllability and
thermal dynamics of an induction boiler itself and a heating system equipped with it speak especially on behalf of making use of that type of boiler for dynamic
high-temperature heating of industrial halls resulting in reduced demand for heat. Moreover, a new prospect is underway, concerning practical application of
the discussed induction boiler for heating of residential as well as administrative and service buildings. Presented are also possibilities of practical induction
boiler application in industrial high-temperature installations using thermal oil to stabilise thermal technological processes that – in view of currently used
technologies – becomes a breakthrough transition to electroprosumerism in an industrial environment. The perspective of induction boiler application in heating
installations of residential, multifamily as well as administative and service buildings is described in the conclusion of this article but the Authors intend to give
more detailed description of this subject in the next Bulletin PPTE2050.
Keywords: industrial testing of an induction boiler, high operational efficiency of the boiler, prospects of practical application of an induction boiler

Wstęp
Na elektroprosumenckiej trajektorii transformacji energetycznej ważnym obszarem wymagającym płynnej fazy
transformacji jest energetyka cieplna. Włączając się w proces
transformacji energetyki w Trybie Innowacji Przełomowej do
Elektroprosumeryzmu, w zakresie opracowania procesów i budowy maszyn elektrotechnologicznych, w firmie ELKON został
z własnych środków przeznaczonych na badania przemysłowe
i prace rozwojowe zaprojektowany i wykonany oraz poddany badaniom, model przemysłowy kotła indukcyjnego. W przypadku
deficytu ciepła z sieci ciepłowniczej o wysokich parametrach lub
całkowitego odłączenia obiektu od centralnej sieci ciepłowniczej, kocioł indukcyjny będzie zasilał węzeł ciepłowniczy takimi
samymi parametrami jak z magistrali ciepłowniczej lub wyższymi. Pozostałe elementy systemu grzewczego i sterowania mogą
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być zachowane lub rozszerzone, w szczególności doposażone
w pompy ciepła po stronie niskich parametrów układu grzewczego oraz solarne podgrzewacze wody. Energia elektryczna
będzie pozyskiwana z ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych
w obiekcie, magazynu energii oraz z sieci elektrycznej systemowej, integrującej różne źródła pozyskiwania energii OZE.

Kocioł indukcyjny
Punktem wyjścia koncepcji indukcyjnego kotła grzewczego
była obserwacja, że miejskie sieci ciepłownicze często wymagają gruntownej modernizacji, zatem rozkopania ulic miast, co
jest zadaniem kosztownym i społecznie uciążliwym. Najczęściej
powoduje to długotrwałe problemy komunikacyjne w mieście, co
przekłada się na większe koszty życia i prowadzenia działalności
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gospodarczej. Wymienione problemy mogą być wyeliminowane
za pomocą elektryfikacji węzła ciepłowniczego. Transport energii elektrycznej jest łatwiejszy niż ciepła i prowadzenie instalacji
elektrycznej nie burzy infrastruktury komunikacyjnej, jak w przypadku budowy lub remontu sieci ciepłowniczej. Transformacja
energetyki cieplnej może być rozłożona w czasie i dotyczyć
odcinków sieci ciepłowniczej najbardziej narażonych na awarię
i w których usunięcie awarii skutkuje największymi problemami
komunikacyjnymi i społecznymi.
Proponowane rozwiązanie kotła indukcyjnego ukierunkowane jest na jego zastosowanie w węźle ciepłowniczym budynków wielorodzinnych. Celem jest zastąpienie zasilania węzła ciepłowniczego energią z systemowej sieci ciepłowniczej, ciepłem
pozyskiwanym z kotła indukcyjnego. Parametry wyjściowe kotła
mają być takie, jak z sieci ciepłowniczej. Pozwoli to na zastąpienie sieci ciepłowniczej w miejscu jej przyłączenia do budynku,
bez ingerencji w instalację budynku.

Rys. 2. Badawczy kocioł indukcyjny

Badania kotła indukcyjnego

Rys. 1. Umiejscowienie kotła indukcyjnego po stronie wysokich
parametrów sieci ciepłowniczej

Wykonane w firmie ELKON stanowisko badawcze kotła indukcyjnego zawiera kocioł indukcyjny o mocy regulowanej do
200 kW, pompę obiegową, wymiennik płytowy ciepła i zbiornik
wyrównawczy cieczy w obiegu węzła ciepłowniczego. Stanowisko jest wyposażone w system czujników temperatury, ciśnienia
i przepływu wraz z systemem pomiaru i rejestracji mierzonych
parametrów, które umożliwiają badania pola temperaturowego
w rdzeniu kotła oraz w uzwojeniach, a w konsekwencji wyznaczenie sprawności kotła indukcyjnego zasilanego z generatora
wysokiej lub średniej częstotliwości.

•
•
•
•
•
•
•

Cechy charakterystyczne badanego kotła indukcyjnego:
prąd zasilający wysokiej lub średniej częstotliwości – korzystniejsze grzanie,
rdzeń stanowi zamknięty obwód magnetyczny dla strumienia wytwarzanego przez wzbudnik indukcyjny,
wykorzystano istotę budowy transformatora,
konstrukcja transformatora kubkowego z rdzeniem litym
udrożnionym wewnętrznie dla przepływu cieczy,
rdzeń wykonany z rur lub profili stalowych zamkniętych,
uzwojenie podłączone do generatora średniej lub wysokiej
częstotliwości,
nagrzewanie cieczy (oleju termalnego) odbywa się w rdzeniu
i uzwojeniach, zatem jest to nagrzewanie wykorzystujące
straty w transformatorze.
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Badania przeprowadzone na modelu przemysłowym kotła
indukcyjnego miały na celu określenie sprawności kotła, co jest
podstawowym parametrem z punktu widzenia użytkownika.
W tym celu mierzono bezpośrednio energię pobieraną przez kocioł z sieci zasilającej oraz wyznaczano energię przekazywaną
przez kocioł do wody po stronie niskich parametrów. Energię
przekazywaną do odbioru wyznaczano na podstawie pomiaru przepływu wody przez wymiennik oraz różnicy temperatur
na wlocie i wylocie wymiennika.
Rysunek 3 przedstawia przebiegi wszystkich temperatur
mierzone w modelu przemysłowym kotła. Do wyznaczania sprawności korzystano z temperatur oznaczonych TC0 i TC1.
Rysunek 4 przedstawia wykres zmierzonej mocy pobieranej z sieci energetycznej oraz wykres mocy oddawanej do wody,
obliczonej ze wzoru:

gdzie:
Poddana –
Q
–
–
Cw
p
–

Poddana = Q ∙ Cw ∙ (TC1 – TC0) ∙ p
moc oddawana do wody, W
przepływ wody, l/s
ciepło właściwe wody - 4190 J/kg*K
poprawka, gęstość wody dla temp. 35°C - 0.994 kg/l

Z krzywych mocy poprzez całkowanie wyznaczono energię pobieraną z sieci i energię oddawaną do wody. Dla wykresu
z rysunku 4 sumaryczna energia z sieci wyniosła 61,1 kWh, sumaryczna energia oddana do wody poprzez wymiennik wyniosła
57,9 kWh, stąd sprawność kotła wynosi 0,94.
Rysunek 5 przedstawia analogiczny wykres jak z rysunku 4
dla innej konfiguracji połączeń zwojów w kotle. Dla wykresu z rysunku 5 sumaryczna energia z sieci wyniosła 66,9 kWh, sumaryczna energia oddana do wody poprzez wymiennik wyniosła
61,7 kWh, stąd sprawność kotła wynosi 0,92.
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Zastosowanie
kotła indukcyjnego
do nagrzewania hal
przemysłowych

Rys. 3. Temperatury mierzone w modelu przemysłowym kotła indukcyjnego
TC0 – wlot wody do wymiennika ciepła (woda-woda); TC1 – wylot wody z wymiennika ciepła (woda-woda);
TC2 – rura zewnętrzna na wysokości uzwojenia pierwotnego; TC3 – rura zewnętrzna na wysokości
uzwojenia wtórnego zwartego; TC4 – rura wewnętrzna na wysokości uzwojenia pierwotnego;
TC5 – rura wewnętrzna na wysokości uzwojenia wtórnego zwartego; TC6 – wlot oleju do wymiennika
(wylot gorącego oleju z kotła); TC7 – wylot oleju z wymiennika (powrót do rury przelewowej);
TC8 – wlot oleju do kotła (z pompy oleju)

Rys. 4. Wykres zmierzonej mocy pobieranej z sieci energetycznej oraz mocy oddawanej do wody

Rys. 5. Wykres zmierzonej mocy pobieranej z sieci energetycznej oraz mocy oddawanej do wody
dla innej konfiguracji połączeń uzwojeń
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Wysoka dynamika pracy kotła
indukcyjnego i wysoka, zmierzona
sprawność kotła indukcyjnego stwarza możliwości szybkiego, dynamicznego ogrzewania hal przemysłowych. W obiektach tego typu następuje czasem skokowe wychłodzenie
na skutek otwarcia bram, przykładowo do załadunku wyrobów lub wyładunku dostaw. Kocioł indukcyjny
z olejem termalnym umożliwia szybkie uzyskanie wysokiej temperatury
oleju. Olej termalny może być bezpośrednio czynnikiem grzewczym
w urządzeniach nadmuchowych, co
dzięki jego wysokiej temperaturze,
przykładowo 200°C, pozwoli szybko
nagrzać wychłodzoną halę.
Analizując różne warianty źródła
ciepła w zastosowaniu do ogrzewania pomieszczeń należy uwzględnić
dotychczasowe doświadczenia rozwiązań praktycznych, które możliwie
maksymalnie ograniczają tzw. zład,
co zwiększa dynamikę regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Tę zasadę zapewni w najwyższym stopniu kocioł indukcyjny z wysokotemperaturowym nagrzewaniem
czynnika grzewczego, którym jest olej
termalny. Ponadto magazyn ciepła
z wykorzystaniem oleju termalnego
jako czynnika grzewczego zgromadzi 2,5 razy więcej energii aniżeli
magazynowanie energii z wykorzystaniem wody, co wykazują poniższe
obliczenia:
Ciepło właściwe wody w temperaturze 80°C wynosi 4060 J/kg*K, gęstość – 1000 kg/m3.
Ciepło właściwe wody w temperaturze 20°C wynosi 4150 J/kg*K.
Ciepło właściwe oleju SHELL OIL
S2 w temperaturze 250°C wynosi
3058 J/kg*K, gęstość – 707 kg/m3.
W temperaturze 40°C gęstość oleju
wynosi 825 kg/m3, a ciepło właściwe
2137 J/kg*K.
Ciepło zmagazynowane w 1 m 3
(1000 kg) wody w zakresie temperatur 80 – 40 °C wynosi: 1000 kg x
4060 J/(kg * K) x 40 K = 0,162 MJ
= 45 kWh.
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Ciepło zamagazynowane w 1 m3 oleju w zakresie temperatur
250 – 40 °C, przy założeniu średniej gęstości w tym przedziale
770 kg/m3 i średniej wartości ciepła właściwego 2560 J/kg* K,
wynosi: 770 kg x 2560 J/kg * K x 210 K = 0,414 MJ = 115,1 kWh.
Stosunek zmagazynowanych energii cieplnych wynosi:
115,1 kWh/45kWh = 2,56.
Zatem zbiornik o pojemności 1 m3 wypełniony olejem termalnym ma zdolność zmagazynowania ciepła 2,5 razy większą
niż gdyby był wypełniony wodą.
Właściwość ta jest bardzo istotna w zarządzaniu użytkowaniem energii, zarzadzaniu optymalnym, uwzględniającym: ciepło
pozyskiwane w wyniku procesów elektrotechnologicznych w hali,
ciepło zmagazynowane w zbiorniku oleju termalnego nagrzewanego przez kocioł indukcyjny (magazyn ciepła), ciepło pozyskiwane z kotła indukcyjnego zasilanego z własnej zakładowej farmy fotowoltaicznej i ciepło uzupełniające, pozyskiwane z kotła
indukcyjnego zasilanego z sieci KSE w okresach ceny dobowej
minimalnej lub minimalnej w taryfie G12. Alternatywnie, energia
elektryczna uzupełniająca może być pozyskiwana nie z KSE,
lecz ze źródła zapasowego, np. agregatu prądotwórczego.
Zastosowanie kotła indukcyjnego z olejowym nośnikiem
ciepła (ONC) ma ponadto następujące zalety:
•
koszty eksploatacyjne kotła są znikome w porównaniu
z kosztami eksploatacji instalacji centralnej sieci grzewczej
z wodą grzewczą o wysokim ciśnieniu,
instalacje ONC pracują praktycznie przy ciśnieniu atmos•
ferycznym, nie jest wymagane stosowanie drogiej armatury i urządzeń zabezpieczających instalacje wysokiego
ciśnienia,
•
niskie ciśnienie pracy instalacji ONC sprawia, że instalacja
wyłączona jest spod nadzoru UDT,
•
dzięki zastosowaniu oleju jako nośnika ciepła nie występuje
problem osadów kamienia kotłowego,
•
instalacja ONC nie zawiera elementów związanych z odsalaniem i odmulaniem, użytkownik instalacji ONC nie ma problemów z usuwaniem odpadów (odmuliny),
•
olej termalny nie powoduje korozji,
•
łatwość i dokładność regulacji temperatury,
•
brak konieczności uzupełniania czynnika grzewczego, czynnik grzewczy znajduje się cały czas w obiegu, nie występują
straty czynnika grzewczego,
•
brak instalacji kondensatu,
•
możliwość osiągnięcia temperatury oleju termalnego do
300°C, a nawet 400°C (olej Therminol® VP-1),
•
wysoka sprawność układu,
•
instalacja kotła indukcyjnego jest możliwa do zastosowania
miejscowego, np. w ogrzewaniu nawiewnym hal produkcyjnych.
W celu przeprowadzenia oceny realnego zastosowania kotła indukcyjnego do ogrzewania hali produkcyjnej przyjęto następujące założenia:
•
powierzchnia hali – 2000 m2 (50 m x 40 m), jej wysokość – 5 m,
•
praca dwuzmianowa i wyłączenie ogrzewania hali na zmianie trzeciej (nocnej),
•
podgrzewanie hali załączone pół godziny przed rozpoczęciem pracy na zmianie pierwszej energią zakumulowaną
w magazynie energii cieplnej w postaci zbiornika z olejem
termalnym.
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Analizę przeprowadzono uwzględniając podaną przez
IMiGW średnią obszarową temperaturę powietrza w zimie
2020/2021 roku (XII 2020 – II 2021), która wyniosła –0,2°C.
Według klasyfikacji warunków termicznych zimę 2020/2021
zaliczyć należy do termicznie normalnych, biorąc pod uwagę
średnią dla Polski.
Przyjęto poniżej opisany obiekt i poniższe wartości do obliczeń:
•
hala (pow. 2000 m2, wys. 5 m) wykonana z płyty warstwowej
poliuretanowej o grubości 100 mm; współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,23 W/m2 * K;
•
objętość powietrza w hali – 10 000 m3, masa powietrza
w hali – 12 000 kg (1,2 kg/m3),
•
ciepło właściwe w temp. -120 - + 400 st. C = 1003 J/kg * K;
•
powierzchnie przegród:
– dach – 2200 m2
– dwie ściany dłuższe – 50 x 5 = 250 m2 x 2 = 500 m2
– dwie ściany krótsze – 40 x 5 = 200 m2 x 2  = 400 m2
– posadzka – 2000 m2
– razem – 5100 m2.
Strata ciepła hali na przegrodach termicznych (dach, ściany, posadzka), przy założeniu temperatury powietrza w hali 20oC
i temperatury powietrza na zewnątrz – 0,2oC (średnia zimowa),
wyniesie w ciągu 1 godziny na trzeciej zmianie: 5100 m2 x 0,23
W/m2 * K x 20,2 K x 1 godz. = 23,69 kWh.
Ciepło zmagazynowane w powietrzu hali, dla różnicy temperatur 20,2 st. C wynosi: mp x cp x delta Tp = 12 000 kg x 1003
J/kg * K x 20,2 K = 0,2431 GJ = 67,581 kWh.
Zatem temperatura powietrza w hali osiągnie temperaturę
powietrza zewnętrznego po czasie wynikającym ze stosunku:
67,581 kWh / 23,69 kWh = 2,85 godz., czyli po około trzech
godzinach.
Ponowne nagrzanie powietrza w hali do temperatury 20oC
w ciągu 30 min wymagałoby mocy kotła indukcyjnego wynoszącej: 12 000 kg x 1006 J/kg * K x 20 K / 1800 s = 132 kW.
Wówczas energia przekazana do powietrza w ciągu 0,5 godziny wyniesie 66 kWh.
Moc potrzebna na pokrycie strat ciepła przez przegrody
wynosi: 5100 m2 x 0,23 W/m2 * K x 20,2 K = 23,69 kW.
Zatem energia strat przez przegrody w ciągu 30 min nagrzewania wyniesie około 12 kWh.
Sumaryczna energia potrzebna na nagrzanie hali w ciągu
30 min wyniesie: 66 kWh + 12 kWh = 78 kWh.
Energia cieplna zamagazynowana w 1 m3 oleju w zakresie
temperatur 250 – 40 oC wynosi: 114,814 kWh.
Zatem energia zmagazynowana w magazynie ciepła o pojemności 1 m3 oleju termalnego jest wystarczająca i wynosi 1,46
zapotrzebowania na energię. Zapas energii zmagazynowanej
wynosi 46%.
W powyższej analizie nie uwzględniono energii zmagazynowanej w masie maszyn, urządzeń i innego sprzętu nagrzanego do temperatury zbliżonej do temperatury powietrza w hali.
Ta energia wydłuży czas wystudzenia powietrza w hali i może
wprowadzić konieczność powiększenia magazynu energii. Jednak przeprowadzona analiza nie wskazuje optymalnego sposobu zarządzania energią, a jedynie wykazuje celowość magazynowania energii w czasie, gdy jej koszt produkcji jest najniższy,
aby wykorzystać ją w okresach, gdy jest potrzebna.
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Kocioł indukcyjny zasilany energią elektryczną wytwarzaną po kosztach optymalnych będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Algorytm zarządzania energią ogrzewania hali i dobór
parametrów sterowania należy wyznaczyć metodą prób, które
uwzględnią również ciepło zmagazynowane w wyposażeniu hali.
Ten dobór praktycznie określi temperaturę minimalną, którą należy utrzymywać w hali podczas zmiany nieprodukcyjnej (mogą
to być druga i trzecia zmiana), aby koszt utrzymania tej temperatury i podgrzania do wymaganej temperatury pracy na rozpoczynającej się zmianie był minimalny. Na podstawie praktycznych
badań dotyczących konkretnej hali produkcyjnej można również
dobrać wielkość magazynu ciepła: masę oleju termalnego i temperaturę, do jakiej należy go nagrzać.

Zastosowanie kotła indukcyjnego
do nagrzewania oleju termalnego
w cieplnych procesach technologicznych
Transformacja technologii wykorzystującej energię cieplną
do elektrotechnologii jest koniecznością w świetle dynamicznych
działań proekologicznych podjętych w Unii Europejskiej, a transformacja w trybie przełomowym jest możliwa dzięki wykorzystaniu kotła indukcyjnego. Technologia cieplna, wykorzystująca olej
termalny nagrzany do temperatury o zakresach 160 – 300oC,
oparta jest obecnie na instalacjach zawierających kotły olejowe
i gazowe o mocach od 100 kW do 1500 kW. Technologia ta ma
liczne zastosowania przemysłowe:
•
osuszanie gazu ziemnego, temperatury 270/240oC.,
moce 120 – 450 kW,
•
ogrzewanie linii technologicznej produkcji piwa,
temp. 200/160oC, moc ponad 350 kW,
•
ogrzewanie linii technologicznej produkcji krokietów,
temp. 290/250oC, moc 1500 kW,
•
ogrzewanie linii technologicznej produkcji mas bitumicznych, temp 250/210oC, moc 500 kW,
•
ogrzewanie linii technologicznej produkcji żywic,
temp. 280/240oC, moc 700 kW,
•
ogrzewanie linii technologicznej produkcji folii ochronnych
blach powlekanych, temp. 260/220oC, moc 450 kW,
•
ogrzewania linii technolog. produkcji oklein meblowych,
temp. 230/210oC, moc 600 kW.
Wymienionych zostało tylko kilka przykładów instalacji
technologicznych cieplnych, których w Polsce są tysiące. Wymiana kotów gazowych i olejowych na elektryczne indukcyjne,
zasilane ze źródeł OZE wraz z zastosowaniem magazynu ciepła w formie zbiornika oleju termalnego, prostego i niedrogiego
w stosunku do innych sposobów magazynowania energii, jest
transformacją do elektroprosumeryzmu. Zastosowanie sieciowego terminala dostępowego STD zoptymalizuje zarządzanie
energią elektryczną, dążąc do zaspokojenia zapotrzebowania
na energię elektryczną z własnych źródeł OZE. Inwestycja
w elektrownię fotowoltaiczną o mocy 500 – 1000 kW dla pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną jest w zakresie
możliwości wszystkich wymienionych, przykładowych przedsiębiorstw. Jest to przedsięwzięcie w skali Polski o dużym znaczeniu i wpływie na obszar wykorzystania energii zielonej oraz
oszczędności tej energii.
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Podsumowanie
Przedstawiony w artykule kocioł indukcyjny, który jest
przedmiotem zgłoszenia patentowego, w zastosowaniu w węźle
ciepłowniczym jest uzupełnieniem systemowej sieci ciepłowniczej. W przypadku sieci przestarzałej, wymagającej kosztownych
remontów, kocioł indukcyjny może stanowić alternatywne źródło
ciepła lub całkowicie zastąpić systemową sieć ciepłowniczą.
W zastosowaniu przemysłowym, kocioł indukcyjny może służyć
do dynamicznego ogrzewania hal przemysłowych i do zasilania
wysokotemperaturowych technologicznych sieci ciepłowniczych
energią elektryczną ze źródeł OZE. Kocioł indukcyjny może w takich instalacjach zastąpić kotły gazowe i olejowe.
Zbudowany prototyp charakteryzuje się wysoką sprawnością. Prowadzone są dalsze prace nad prostszą i bardziej zwartą budową kotła, co zmniejszy jego koszt i jeszcze polepszy
właściwości dynamiczne. W szczególności, wysoka dynamika
pracy przedstawionego kotła stwarza możliwości szybkiego,
dynamicznego ogrzewania hal przemysłowych. W obiektach
tego typu następuje czasem skokowe wychłodzenie na skutek
otwarcia bram. Kocioł indukcyjny z olejem termalnym umożliwia szybkie uzyskanie wysokiej temperatury oleju. Olej termalny
może być bezpośrednio czynnikiem grzewczym w urządzeniach
nadmuchowych, co dzięki jego wysokiej temperaturze, przykładowo 200°C, pozwoli szybko nagrzać wychłodzoną halę.
Zastosowanie kotła indukcyjnego jako dodatkowego źródła
ciepła w instalacjach wykorzystujących OZE, takich jak pompy
ciepła i kolektory słoneczne, włączanego w momentach szczytowego zapotrzebowania na ciepło, pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów ogrzewania w porównaniu z uzupełnianiem go
z sieci ciepłowniczej. Analiza takich kosztów przedstawiona
została w artykule [8]. Analizę tę przeprowadzono dla bloków
wielorodzinnych, lecz podobne zależności będą zachodziły dla
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W takim rozwiązaniu korzystna jest wspólna sieć CO i CWU zasilana z pomp
ciepła (z możliwością schładzania) i wspomagana kotłem indukcyjnym. Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne, gdy przykładowe osiedle posiada własne źródła fotowoltaiczne.
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PRZEKSZTAŁTNIKI PRZEZNACZONE DO PRACY
W SYSTEMACH WSE PRACUJĄCYCH W TRYBIE
ON/OFF GRID. Projektowanie
CONVERTERS DESTINED TO WORK IN WSE SYSTEMS OPERATING
IN THE ON/OFF GRID MODE. Designing process
Jednym z aktualnych aspektów zastosowań odnawialnych źródeł energii (OZE) jest ich współpraca z niskonapięciowymi odbiornikami prądu stałego. Rozwiązania
te mogą mieć charakter off grid, on grid jak i on/off grid. Tak jak w każdym współczesnym rozwiązaniu technicznym, również i w takich rozwiązaniach dąży się
do minimalizacji kosztów i uzyskania maksymalnej sprawności przy jednoczesnym zachowaniu prostoty konstrukcji. Jednak z uwagi na specyfikę odbiorników,
czyli niskie poziomy napięcia (zwykle 12 lub 24 wolty, co wynika z zastosowania standardowych akumulatorów) i relatywnie wysokie wartości prądu (niekiedy
nawet na poziomie kilkudziesięciu amperów), spełnienie wszystkich powyższych kryteriów jest sporym wyzwaniem dla projektantów.
Słowa kluczowe: przekształtniki energoelektroniczne, mikro instalacje OZE, praca on/off grid, zasady projektowania
One of the current aspects of RESs application is their cooperation with low voltage DC receivers. The solutions can be either of "off grid", "on grid" or
"on/off grid" nature. Like in every modern technical solution we also strive to minimise costs and achieve maximum efficiency with simultaneous preserving
the simplicity of construction. However, taking into account the specific characteristics of receivers i.e. low voltage levels (usually 12 or 24 volts due
to application of standard batteries) and relatively high current values (sometimes on the level of several dozen amps) meeting all the above criteria is quite
a challenge for designers.
Keywords: power elctronic converters, RES microinstallations, on/off grid operation, design principles

Wstęp
Rosnąca popularność OZE skutkuje ciągłym poszerzaniem
się obszarów ich praktycznych zastosowań. Oprócz tych powszechnie znanych i stosowanych w skali makro, jak na przykład
elektrownie wiatrowe, poszerza się również ich udział w skali mikro. Znaczna część aplikacji skali mikro współpracuje z ogólnie
dostępną siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia. Rozwiązania te są znane i z powodzeniem stosowane już od wielu lat. Zasadniczym elementem łączącym źródło OZE z siecią jest falownik
(przekształtnik energoelektroniczny), który zapewnia odbiór energii elektrycznej ze źródła i przekształcenie do takiej postaci, aby
możliwe było jej oddanie do sieci. Część z falowników dostępnych
na rynku oferuje również obsługę dodatkowego magazynu energii,
część zapewnia poprawne funkcjonowanie w obu trybach pracy
(on/off grid), a część tylko w jednym z nich.
W tym miejscu należy doprecyzować stosowane nazewnictwo. Powszechnie stosowaną nazwę „falownik” w energoelektronice stosuje się do urządzenia, które zasilane jest ze źródła
napięcia lub prądu stałego i przekształca energię elektryczną do
postaci napięcia przemiennego. Podstawową topologię falownika
napięcia przedstawiono na rysunku 1. Termin „falownik napięcia”
oznacza, że przekształtnik jest zasilany ze źródła napięcia stałego.
Łączniki z rysunku 1, oznaczone od K1 do K6, symbolizują w pełni sterowalne zawory energoelektroniczne, które przełączane są
z dużą częstotliwością. Dzięki temu uzyskuje się quasi-sinusoidalne napięcia na wyjściu, przy zachowaniu możliwie dużej sprawności procesu przekształcania energii elektrycznej (zazwyczaj
powyżej 95%). W zależności od zakresu napięć i prądów (mocy)
stosuje się tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT) albo
unipolarne tranzystory o efekcie polowym (MOSFET).
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Analizując strukturę falownika staje się oczywiste, że maksymalna amplituda napięcia na wyjściu nie przekracza wartości
napięcia zasilającego urządzenie. Wobec tego źródło zasilania
musi gwarantować odpowiednią wartość napięcia. Przykładem
zastosowania samego falownika, jako elementu łączącego źródło
OZE z siecią, jest jego współpraca z panelami PV (rys. 2) [1, 8].
I tutaj użycie terminu „falownik” jest w pełni poprawne.

Rys. 1. Podstawowa topologia trójfazowego falownika napięcia

www.energetyka.eu

Rys. 2. Współpraca falownika z panelami PV
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Kiedy odnawialne źródło energii dostarcza moc w postaci napięcia
przemiennego o zmiennych parametrach (na przykład turbina wiatrowa),
wówczas przed falownikiem konieczne jest zastosowanie prostownika
(rys. 3) [2, 8].
Urządzenie łączące źródło OZE z siecią składa się z dwóch przekształtników (prostownik – przekształtnik AC/DC oraz falownik – przekształtnik DC/AC), zatem jako całość powinno być nazywane „przemiennikiem częstotliwości”.

Rys. 3. Współpraca falownika z generatorem wiatrowym

Dalsza rozbudowa funkcjonalności, na przykład o moduł współpracy z zasobnikiem energii, pociąga za sobą konieczność zastosowania kolejnego przekształtnika typu DC/DC (rys. 4). Taką strukturę
urządzenia łączącego źródła OZE z siecią należy określić już ogólnym
pojęciem „złożony przekształtnik energoelektroniczny”. Z uwagi na wykorzystanie różnych źródeł OZE przekształtnik z rysunku 4 nazywany
jest również przekształtnikiem hybrydowym [5, 7]. Oczywiście stopień
komplikacji tego rozwiązania jest najwyższy spośród wszystkich powyżej omówionych.

Rys. 4. Współpraca falownika z różnymi rodzajami źródeł OZE
oraz z zasobnikiem energii

Jednak praktyka pokazuje, że bez względu na strukturę, stopień
skomplikowania czy oferowane przez przekształtnik energoelektroniczny
możliwości, zarówno w literaturze branżowej [4, 7, 8] jak i w materiałach
firmowych [3] powszechnie stosuje się dla niego uproszczone pojęcie
„falownik”.
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Niskonapięciowy
przekształtnik hybrydowy,
przeznaczony do współpracy
z odbiornikami prądu stałego
w trybie off grid
Omówione powyżej rozwiązania dla urządzeń
wytwarzanych w skali makro są znane i z powodzeniem stosowane już od wielu lat. Procesy ich projektowania, produkcji i wdrażania zostały dopracowane
wieloaspektowo, a producenci oferują spory zakres
skalowalności dostarczanych rozwiązań. Oprócz
tych powszechnie znanych rozwiązań obecnie coraz
więcej uwagi zwraca się również na możliwość zasilania obiektów o relatywnie niskim poborze mocy,
które są znacznie oddalone od sieci zasilającej lub
mają do niej utrudniony dostęp i pracują najczęściej
w trybie off grid. Dla takich obiektów, których przykładem są przystanki komunikacji publicznej w mało
zurbanizowanych obszarach, dobrym rozwiązaniem
jest zastosowanie lokalnego odnawialnego źródła
energii. Oczywiście, ze względu na bezobsługową
pracę, brak ruchomych elementów oraz dużą żywotność najczęściej stosuje się panele PV. Znane są
jednak również rozwiązania, w których dla podniesienia wydajności stosuje się dodatkowo niewielkie
turbiny wiatrowe.
Nadwyżka energii wyprodukowanej przez źródła
OZE jest gromadzona w akumulatorach o typowych
wartościach napięć (12 V lub 24 V) i w miarę potrzeb
stopniowo wykorzystywana. Odbiornikami energii są
przede wszystkim niskonapięciowe źródła światła, uniwersalne ładowarki urządzeń mobilnych, systemy komunikacji z dostawcami usług transportowych (aktualna informacja o rozkładzie jazdy) czy w końcu również
systemy ogrzewania siedzisk.
Analizując opisane na wstępie struktury przekształtników można zauważyć, że w takim przypadku należy zastosować zmodyfikowane rozwiązanie
z rysunku 4. Modyfikacja polega przede wszystkim
na zastąpieniu falownika innym typem przekształtnika energoelektronicznego, który będzie umożliwiał
dostarczenie na wyjściu napięcia stałego. To z kolei
pociąga za sobą również nieco inną „organizację”
całego przekształtnika do postaci, którą zaprezentowano na rysunku 5. Rozwiązania takie są głównie
dedykowane do pracy autonomicznej, czyli w trybie
off grid. Dla lepszego zobrazowania idei działania
tego układu na rysunku 5 zaznaczono również przepływy mocy. Jak można zauważyć w omawianym
rozwiązaniu jedynym podsystemem z możliwością
dwukierunkowego przepływu mocy jest zasobnik
energii.
W tym miejscu warto nieco bliżej przyjrzeć się
poszczególnym komponentom przekształtnika hybrydowego oraz topologii samego przekształtnika DC/DC.
Należy również pamiętać o tym, że przy zachowaniu
pełnej funkcjonalności rozwiązanie takie powinno
cechować się prostą i tanią konstrukcją.
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nik hybrydowy. Jest to jednak rozwiązanie
najprostsze oraz najtańsze. I właśnie z tych
względów projektanci stosują je w omawianych konstrukcjach przekształtników hybrydowych. Dlatego też prostownik z rysunku
5 opatrzono symbolem diody Schottky’ego.
Chęć dalszego zmniejszania strat w prostowniku wymusza na projektantach stosowanie
sterowanych prostowników aktywnych. Jest to
rozwiązanie o dużym stopniu komplikacji, zarówno pod względem topologii jak i układu sterowania, oraz zdecydowanie droższe. Oprócz
testowych konstrukcji laboratoryjnych, budowanych najczęściej jedynie dla celów badań
naukowych, nie znajduje ono zastosowania
w mikroinstalacjach OZE.
W procesie projektowania przekształtnika hybrydowego należy również pamiętać
o tym, że jego oba źródła zasilania (panele PV
Rys. 5. Struktura przekształtnika hybrydowego przeznaczonego do współpracy
i generator wiatrowy) charakteryzują się dużą
z niskonapięciowymi odbiornikami prądu stałego w trybie off grid
zmiennością wartości generowanego napięcia.
Zatem przekształtnik DC/DC z rysunku 5 poOd strony zasilania przekształtnik hybrydowy ma możliwinien zapewnić pracę w możliwie szerokim zakresie napięć
wość przyłączenia dwóch różnych źródeł OZE. Podłączenie
wejściowych. Z kolei od strony odbiornikowej przekształtnik
paneli PV z przekształtnikiem hybrydowym jest zazwyczaj reDC/DC współpracuje jednokierunkowo z odbiornikami energii
alizowane bezpośrednio i nie stanowi żadnego problemu tech(i to napięcie powinno być ustabilizowane) oraz dwukierunkonicznego. Na rynku dostępne są dedykowane, ustandaryzowo z zasobnikiem energii. Proces ładowania zasobnika energii
wane zaciski zapewniające skuteczne łączenie różnych paneli
przebiega według algorytmu właściwego dla zastosowanego
PV z układami elektrycznymi/elektronicznymi. Drugim źródłem
typu akumulatora i wymusza określone zmiany wartości naOZE jest generator wiatrowy, który na wyjściu dostarcza najczępięcia. Powyżej opisane założenia powodują, że projektanci
ściej trójfazowe napięcie przemienne. W takich rozwiązaniach
często stosują topologię przekształtnika DC/DC taką, jak to
turbina wiatrowa nie jest wyposażona w mechanizm korekcji
pokazano na rysunku 6. Jest to równoległy, dwukanałowy przekąta łopat, wobec czego prędkość obrotowa silnika wiatrowekształtnik obniżająco/podwyższający napięcie. Na schemacie
go może się zmieniać w szerokim zakresie. Źródłem napięcia
tym widoczny jest dodatkowy tranzystor wyjściowy (oznaczony
jest wysokosprawny generator z magnesami trwałymi, co prosymbolem K9). Jego zadaniem jest stabilizacja napięcia oraz
wadzi oczywiście do uproszczenia konstrukcji, maksymalizacji
regulacja prądu na wyjściu przekształtnika zasilającym odbiorsprawności i wyklucza konieczność stosowania dodatkowych
niki prądu stałego.
układów wzbudzenia.
Oczywistym jest, że pierwszym podzespołem łączącym
generator z przekształtnikiem hybrydowym musi być prostownik. Jednak, z uwagi na zachowanie możliwie wysokiej sprawności całego procesu przekształcania energii przy pracy w zakresie niskich napięć, należy tutaj stosować diody o możliwie
niskich wartościach napięć progowych. Typowe wartości tego
parametru mieszczą się dla standardowo stosowanych diod
w granicach od około 0,7 V do 1,1 V. W sieci o napięciu 230 V
stanowi to pomijalnie małą wartość spadku napięcia, bo jest to
maksymalnie niespełna 0,5%. Natomiast w przypadku instalacji, w których napięcie jest zdecydowanie niższe (na przykład
napięcie znamionowe generatora na poziomie 12 V), spadek
napięcia na diodach prostownika może w skrajnym przypadku
dochodzić do 10%. Skutkuje to znacznym obniżeniem sprawności całego urządzenia. W takich rozwiązaniach należy stosować diody Schottky’ego, których napięcia progowe są zdecydowanie niższe. Zazwyczaj osiągają wartości w przedziale
od 0,3 V do 0,5 V, co stanowi już około 3,3% spadku napięcia.
Jest to wartość zdecydowanie niższa, ale jednak nadal zauważalna i skutkuje największym udziałem strat mocy prostownika
Rys. 6. Przekształtnik DC/DC obniżająco/podwyższającym napięcie
w całym procesie przekształcania energii przez przekształt-

strona

258

www.energetyka.eu

maj

2022

Każdy z kanałów składa się z czterech
tranzystorów (wrysowanych na schemacie
z rysunku 6 jako łączniki i opisanych symbolami od K1 do K4 dla kanału 1 oraz od K5 do
K8 dla kanału 2) i dławika (odpowiednio L1
dla kanału 1 oraz L2 dla kanału 2). Rozwiązanie takie cechuje się prostą budową oraz
niewielką ceną. W przypadku konieczności
skalowania produktu, co w praktyce oznacza
najczęściej zwiększenie wydajności prądowej,
wystarczy do istniejących tranzystorów dołożyć równolegle takie same elementy. Na etapie
projektowania przekształtnika sprowadza się
to do przygotowania w jego obwodach silnoprądowych dodatkowych wolnych miejsc na
elementy zwiększające wydajność prądową.
W omawianych przekształtnikach stosuje się
unipolarne tranzystory mocy o niskich wartościach rezystancji dren-źródło w stanie załączenia (parametr RDSon). Obecnie projektanci
mają dostęp do tranzystorów, w których parametr ten mieści się w zakresie pojedynczych
miliohmów, a ciągły prąd drenu osiąga wartości kilkudziesięciu amperów. I tu warto zwrócić
uwagę, że ograniczeniem wartości prądu we
współczesnych polowych tranzystorach mocy
jest często typ obudowy samego tranzystora. Dla przykładu, popularna obudowa typu
DPACK (oznaczana również jako TO-220) ma
konstrukcyjne ograniczenie wartości prądu do
poziomu 90 A.
Topologia obu kanałów zapewnia pracę
w szerokim zakresie napięć wejściowych przy
jednoczesnej możliwości regulacji napięcia
wyjściowego. Kanały przekształtnika mają
wspólny potencjał masy (odniesienia), co pod
względem projektowym znacznie upraszcza
konstrukcję całego przekształtnika. Ułatwia
to również i znacznie obniża koszty realizacji układów pomiarowych napięcia. Oczywiście do zapewnienia poprawnej pracy całego
przekształtnika konieczny jest również pomiar
czterech prądów przekształtnika hybrydowego: prądu pobieranego z generatora, prądu
dostarczanego przez panele PV, prądu pobieranego przez odbiorniki oraz prądu ładowania
i rozładowania akumulatora.
Praktyczna realizacja pomiaru tych prądów nie stanowi obecnie wielkiego wyzwania projektowego. Dostępne są przetworniki
pomiarowe o niewielkich gabarytach, które
zapewniają łatwe i skuteczne połączenie z obwodami silnoprądowymi, separację galwaniczną części silnoprądowej od sygnału pomiarowego, a do poprawnej pracy wymagają jedynie
przyłączenie zewnętrznego napięcia zasilnia.
Pojedynczy przetwornik pomiarowy jest obecnie w stanie zapewnić poprawny pomiar prądu
w zakresie do kilkudziesięciu amperów.
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Rys. 7. Ogólna struktura przekształtnika hybrydowego bazującego
na przekształtniku DC/DC obniżająco/podwyższającym napięcie

Na podstawie zmierzonych wartości prądów i napięć algorytm sterowania pracą
przekształtnika, który realizowany jest w mikroprocesorowym układzie sterowania,
wypracowuje sygnały sterujące poszczególnymi tranzystorami w taki sposób, aby:
•
wykorzystać efektywnie energię dostarczaną przez źródła, np. stosując algorytm ciągłego śledzenia punktu mocy maksymalnej dla paneli PV oraz pracy
w punkcie maksymalnej sprawności generatora wiatrowego przy dużych zmianach jego prędkości obrotowej;
•
dostarczać w pewny i stabilny sposób napięcie do obwodów wyjściowych, realizując przy tym zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej mocy wyjściowej,
zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe, czy też ograniczając
moc wyjściową w przypadku braku dostarczania energii ze źródeł OZE, przy jednocześnie relatywnie niskim poziomie energii zgromadzonej w zasobniku;
•
w sposób ciągły zarządzać pracą zasobnika energii tak, aby ładować i rozładowywać go w sposób optymalny, zapewniając możliwie najdłuższy czas jego
bezawaryjnej pracy.
Blokowy schemat przekształtnika hybrydowego z zaznaczonym sterownikiem
mikroprocesorowym oraz sygnałami pomiarowymi i sterującymi zamieszczono na
rysunku 7. Jak można zauważyć realizacja takiego urządzenia, przeznaczonego do
pracy w trybie off grid, mimo niezbyt skomplikowanej topologii obwodów głównych
wymaga jednak od projektanta zwrócenia uwagi na szereg istotnych aspektów. Nie
bez znaczenia jest również poprawna implementacja algorytmu sterowania, która
jest kluczowa dla zapewnienia pełnej funkcjonalności urządzenia.

Czy niskonapięciowy przekształtnik hybrydowy,
przeznaczony do współpracy z odbiornikami prądu stałego,
może pracować w trybie on/off grid?
We wstępnych założeniach projektowych przyjęto, że urządzenie ma zapewnić dostęp do energii elektrycznej w miejscach oddalonych od sieci zasilającej lub
o utrudnionym do niej dostępie. Gdyby jednak zaistniała możliwość podłączenia do
sieci zasilającej, to czy taka współpraca jest możliwa i jakim modyfikacjom należałoby poddać przekształtnik?
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Z analizy schematu umieszczonego na rysunku 7 wynika, że do współpracy z siecią przekształtnik hybrydowy musi zostać doposażony o jeszcze jeden
moduł. Powinien on łączyć zasobnik energii z siecią zasilającą oraz zapewniać
dwukierunkowy przepływ mocy. Zadanie te może realizować falownik napięcia
sterowany w taki sposób, że: w jednym z trybów pracy przekształca napięcie
stałe na przemienne i oddaje energię do sieci, natomiast w drugim trybie pracy realizuje funkcję sterowanego prostownika aktywnego i zapewnia ładowanie
akumulatora. Schemat przekształtnika hybrydowego w takiej konfiguracji przedstawiono na rysunku 8, na którym przekształtnik DC/AC symbolizuje dodatkowy
moduł, o funkcjonalności opisanej powyżej.

dedykowane do pracy w trybie off grid. Jest to
dwukanałowy przekształtnik DC/DC obniżająco/podwyższający napięcie i umożliwiający
współpracę z zasobnikiem energii. Przy omawianiu poszczególnych komponentów wyróżniono najistotniejsze aspekty, na które powinno
się zwracać uwagę w procesie projektowania
takich urządzeń. Zaproponowane rozwiązanie
cechuje się prostą konstrukcją oraz niskimi
kosztami wytworzenia. W końcowej części artykułu opisano niezbędne modyfikacje, którym
należy poddać przekształtnik, aby umożliwiał
on pracę w trybie on/off grid.
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W artykule omówiono strukturę przekształtnika umożliwiającego współpracę odnawialnych źródeł energii z niskonapięciowymi odbiornikami prądu
stałego. Po usystematyzowaniu nazewnictwa przekształtników energoelektronicznych stosowanych do współpracy z OZE przedstawiono rozwiązanie
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ZPBE „Energopomiar Elektryka”

Inżynier transformacji elektroprosumenckiej
w śląskiej gminie wiejskiej
Electroprosumeric transition engineer
in a Silesian rural municipality
Inżynier transformacji elektroprosumenckiej, którym potencjalnie może być Energopomiar Elektryka, odegra w kolejnych latach istotną rolę w budowie
kryzysowej odporności jednostek JST. W artykule rolę tę przedstawiono na przykładzie działania inżyniera na rzecz śląskiej gminy wiejskiej rozpoczynającej
budowę odporności elektroprosumenckiej. Z tego uwarunkowania wynikają wysokie wymagania, które inżynier transformacji musi spełniać na samym
początku współpracy. Przedstawiono charakterystykę Gminy, łącznie z planem zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowymi jej „osiągnięciami”
w zakresie budowy własnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej. Wykonano oszacowania – w pierwszej pętli iteracyjnej – transformacji TETIP Gminy
za pomocą analizatora procesowej odporności elektroprosumenckiej JST. Przedstawiono sylwetkę specjalisty posiadającego znajomość oraz zrozumienie
zasad TETiP, wiedzę teoretyczną i praktyczną w omawianym zakresie, interdyscyplinarne kompetencje techniczne niezbędne do zastosowania na rynkach
elektroprosumeryzmu, znajomość dobrze rozumianych zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz bardzo ważne i konieczne do zrealizowania przełomowego
przedsięwzięcia społeczne kompetencje nietechniczne, zapewniające efektywną współpracę z uczestnikami transformacji w osłonie JST, którymi są
lokalni elektroprosumenci i mikro- oraz mali przedsiębiorcy. Artykuł przedstawia pierwsze doświadczenia Energopomiaru Elektryki, potencjalnego inżyniera
transformacji energetycznej gmin do elektroprosumeryzmu.
Słowa kluczowe: transformacja energetyczna, gmina wiejska, odporność elektroprosumencka, inżynier transformacji elektroprosumenckiej
Electroprosumeric transition engineer that can potentially be Energopomiar Elektryka will play in the years to come a substantial role in building of the JST
units crisis resilience. This role is discussed here on the example of an engineer's actions for a rural municipality beginning the building of its electroprosumeric
resilience. From this condition there arise high requirements that must be met by a transition engineer at the very beginning of cooperation. Presented is the
characterisitics of the Municipality including its spatial development plan and the past "achievements" in the range of building its own crisis electroprosumeric
resilience. Estimates were made – in the first iteration loop – of the Municipality TETIP transition wih the help of the JST electroprosumeric resilience process
analyser. Characterised is a profile of a specialist possessing theoretical and practical knowledge as well as understanding of the TETIP rules. He must also
have interdisciplinary technical competences indispensable to be applied in electroprosumerism markets, a knowledge of well understood principles of social
market economy and also very important and essential for realisation of this breakthrough undertaking social non-technical competences ensuring effective
cooperation with participants of this transition in a JST front-end which are local electroprosumers and micro- and small entrepreneurs. Shown are the first
experiences of Energopomiar Elektryka – the potential engineer of municipalities energy transition to electroprosumerism.
Keywords: energy transition, rural municipality, electroprosumeric resilience, electroprosumeric transition engineer

Wprowadzenie
W artykule przedstawiono profil inżyniera transformacji elektroprosumenckiej (ITEP)
w śląskiej gminie wiejskiej Pilchowice. Autor
artykułu jest mieszkańcem Gminy, inżynierem elektroenergetykiem, a jednocześnie
elektroprosumentem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Zaprezentowano dotychczasowe „osiągnięcia” Gminy w zakresie budowy własnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej.

Definicje
Podczas prac przygotowawczych
Prawa Elektrycznego, będącego domeną
wschodzącej energetyki, zespół pod kierunkiem Profesora Jana Popczyka zaproponował szereg definicji niezbędnych dla prawidłowego zrozumienia idei elektroprosumeryzmu oraz do wypracowania spójnych zasad
organizacji i funkcjonowania na nowym obszarze działań [1].
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Elektroprosumeryzm na obszarach wiejskich
– w osłonach OK(JST)
Śląska gmina wiejska (ŚGW) jest przykładem JST, której mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy oraz władze borykają się z problemami będącymi konsekwencją
chaotycznych i zachowawczych działań w strukturach schodzącej energetyki oraz
błędów polityki realizowanej na różnych poziomach decyzyjnych.
W tabeli 1 przedstawiono możliwą trajektorię wzrostu elektroprosumenckiego na obszarach wiejskich w osłonach OK(JST) [3]. Osiągnięcie pełnego zaopatrzenia energetycznego z OZE, a tym samym stanu dojrzałego elektroprosumeryzmu, jest możliwe do zrealizowania w stosunkowo krótkiej perspektywie
(w gminach do roku 2040, a w sołectwach do roku 2035). Trajektoria TETIP jest
na obszarach wiejskich zdecydowanie łatwiejsza do wykonania niż dla miast.
Wynika to przede wszystkim ze zdecydowanie bardziej konkurencyjnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań elektroprosumenckich w stosunku do alternatywnych rozwiązań energetyki WEK-OZE [4].

Adekwatność dostaw energii
Istnieje wiele ograniczeń obecnego modelu energetyki dla obszarów wiejskich [2]:
•
rozwiązania techniczne infrastruktury sieci elektroenergetycznej nie zapewniają
wystarczających warunków do nieprzerwanej i dobrej jakościowo pracy np. podczas dużej produkcji OZE;
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Tabela 1
Trajektoria wzrostu elektroprosumenckiego na obszarach wiejskich – w osłonach OK(JST)
Miks OZE

•

•

•
•
•

Sołectwo – osłona OK(JST1) (nN)

Gmina (nN-SN)

Miasto do 100 tys. (nN-SN-110 kV)

2030

2035

2030

2035

2040

2030

2035

2040

2045

PV, %

39,7

40,0

39,6

40,0

40,0

31,9

32,0

32,0

32,0

μEW, %

2,9

5,0

1,6

3,1

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

EWL, %

0,0

0,0

10,0

21,0

25,0

10,9

22,0

32,3

38,0

μEB, %

45,0

55,0

8,8

9,9

10,0

4,4

4,9

5,0

5,0

EB, %

0,0

0,0

8,9

16,8

20,0

8,9

16,8

22,5

25,0

Suma OZE, %

87,6

100,0

68,9

90,8

100,0

56,1

75,7

91,8

100,0

Liczba ludności

12 mln (32%)

7 mln (18%)

8 mln (21%)

Liczba ludności narastająco

12 mln (32%)

19 mln (50%)

mln (71%)

niestety, w obecnym systemie prawnym dostarczanie energii elektrycznej wymaga utworzenia lokalnego OSD, choć
jest on tutaj zupełnie zbędny i generuje zbędne koszty (opłata dystrybucyjna + koszty dodatkowe) oraz obowiązki biurokratyczne; jest to typowy przykład nadmiernego fiskalizmu
i zbędnych prawnych regulacji, które są bardzo kosztowne
dla odbiorców końcowych [8];
brak możliwości bilansowania w czasie rzeczywistym mocy
elektrycznej, a tym samym możliwości realizacji skutecznego przejścia układów do pracy wydzielonej;
brak automatycznej oraz w pełni skoordynowanej współpracy z magazynami energii;
niemożność uzyskania korzystnych lokalnych cen za sprzedaż oraz zakup energii;
brak możliwości realizacji działań proefektywnościowych.

Prawo Elektryczne [1] postuluje rozdzielenie współczesnego bezpieczeństwa energetycznego na dwa rozłączne obszary:
bezpieczeństwa technicznego infrastruktury sieciowej oraz adekwatności rynkowej zaopatrzenia w energię elektryczną. Zagadnienia te komponują się z zasadą współdzielenia zasobów
ZWS(KSE), która zapewnia precyzyjną i deterministyczną koordynację rozwiązań technicznych, zarówno w wymiarze rzeczywistym jak i wirtualnym.

TETIP na obszarach wiejskich
TETIP na obszarach wiejskich będzie miała daleko idące
konsekwencje:
•
operatorzy OSD zostaną uwolnieni od odpowiedzialności za
bezpieczeństwo energetyczne odbiorców w obecnie rozumianym ujęciu;
•
pobudzenie konkurencji zapewni radykalną obniżkę cen
energii, a po wprowadzeniu pasywizacji budownictwa zasadnicze zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwłaszcza realizowanego za pomocą pomp ciepła;
•
beneficjentami zmian zostaną również odbiorcy nieposiadający własnych OZE;
•
zagospodarowanie zasobów własnych, maksymalizacja
efektywności oraz nowa jakość użytkowania energii [7];

262

•
•

zmniejszenie ubóstwa energetycznego, zwiększenie dostępności do energii elektrycznej i różnych form jej użytkowania, istotna poprawa jakości i komfortu życia;
zapewnienie warunków do autonomizacji energetycznej poszczególnych OK(JST) [2],
rozwój elektromobilności opartej na optymalnych rozwiązaniach technicznych, np. stacji ładowania z funkcjonalnością
magazynów energii.

Gmina Wiejska Pilchowice
Przykładem ŚGW jest Gmina Pilchowice, którą na obszarze
67,5 km2 zamieszkuje około 11 tysięcy mieszkańców.

Charakterystyka ogólna

Zasada współdzielenia
zasobów ZWS(KSE)
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Gmina jest położona w południowej-zachodniej części powiatu gliwickiego i sąsiaduje z miastami:
•
Gliwice,
•
Knurów,
•
Rybnik
oraz gminami:
•
Sośnicowice (powiat gliwicki),
•
Czerwionka-Leszczyny (powiat rybnicki),
•
Kuźnia Raciborska (powiat raciborski).
•
Gmina Pilchowice posiada 7 sołectw:
•
Kuźnia Nieborowska,
•
Leboszowice,
•
Nieborowice,
•
Pilchowice (wieś gminna),
•
Stanica,
•
Wilcza,
•
Żernica.

Plan zagospodarowania przestrzennego
W oficjalnym dokumencie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice”, będącym Załącznikiem Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/240/16 Rady
Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2016 r., znajdują się zapisy
dotyczące między innymi zaopatrzenia w energię elektryczną,
gaz i ciepło oraz zagadnień energii odnawialnej [5] mianowicie:
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ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I CIEPŁO
•
Głównym źródłem zaopatrzenia gminy w energię elektryczną pozostanie GPZ 110/20/6 kV „FOCH” w Knurowie.
•
Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie realizowane
z sieci elektroenergetycznej 20 kV, 15 kV i stacji transformatorowych, podlegającej rozbudowie oraz przebudowie
w sposób niekolidujący z przeznaczeniem podstawowym
terenów, stosownie do potrzeb. Przebudowa i rozbudowa
powinny prowadzić do zapewnienia dostaw energii elektrycznej klientom, pokrycia bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz zapewnienia wysokiej pewności zasilania, w tym uzyskania zasilania
dwustronnego.
•
Nie przewiduje się rozbudowy układu elektroenergetycznych sieci przesyłowych wysokiego napięcia.
•
Ze względu na brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej zaleca się zaspokajanie potrzeb cieplnych opierając się na systemach wykorzystujących odnawialne źródła
energii. Dopuszcza się również stosowanie systemów opartych na spalaniu paliw w urządzeniach o sprawności powyżej 80% lub systemów zasilanych energią elektryczną.
•
Zaleca się również działania zmierzające do zmniejszenia
zużycia energii cieplnej:
– montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych,
– uszczelnienie i montaż nowych okien,
– ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów.
•
Zakłada się utrzymanie i rozbudowę sieci gazowej niskiego
i średniego ciśnienia pod warunkiem spełnienia kryterium
ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia. W ramach rozbudowy systemu zaopatrzenia w gaz należy uwzględnić potrzeby wynikające z rozwoju stref usługowo-produkcyjnych
w obrębie gminy Pilchowice, które szacowane są na około
3000 m3/h.
•
Ustala się konieczność przebudowy odcinków gazociągów
kolidujących z terenami przeznaczonymi do zabudowy.
ENERGIA ODNAWIALNA
•
Zakłada się wzrost wykorzystania energii uzyskiwanej ze
źródeł odnawialnych.
•
Określa się obszary, w których może być dopuszczone rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z tych źródeł
o mocy powyżej 100 kW:
– urządzenia wytwarzające energię o mocy powyżej 100 kW
z wykorzystaniem energii słonecznej oraz energii cieplnej
wód, gruntu i powietrza, przetwarzanej przy pomocy pomp
ciepła, mogą być lokalizowane w obrębie wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę jako instalacje pracujące na potrzeby zagospodarowania terenu, na którym są
zlokalizowane;
– na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków przy ul. Barbórki, oznaczonym symbolem „IT”, mogą być lokalizowane
urządzenia o mocy powyżej 100 kW wytwarzające energię
z wykorzystaniem energii biogazu;
– w obszarach oznaczonych na rysunku studium graficznie
oraz symbolem „OZE” mogą być lokalizowane urządzenia
o mocy powyżej 100 kW, wytwarzające energię z wykorzystaniem energii słonecznej lub biomasy na potrzeby odbiorców zewnętrznych.
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Na terenie Pilchowic nie dopuszcza się rozmieszczenia
urządzeń wytwarzających energię o mocy powyżej 100 kW
z wykorzystaniem siły wiatru.

W przytoczonym dokumencie znajdują się postulaty i plany wykorzystania OZE oraz zalecenia dotyczące pasywizacji
budownictwa i efektywności energetycznej, będące bazą wyjściową do budowy własnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej.

Infrastruktura elektroenergetyczna
Gminy Pilchowice
Zgodnie z przytoczonymi zapisami planu zagospodarowania
przestrzennego głównym źródłem zaopatrzenia Gminy w energię
elektryczną pozostanie GPZ 110/20/6 kV „FOCH” w Knurowie.
Zaopatrzenie w energię elektryczną na poziomie SN będzie realizowane z sieci elektroenergetycznej przemysłowej 20 kV kopalni
„FOCH” oraz z sieci OSD TAURON 15 kV z pól GPZ ulokowanych
poza obszarem Gminy Pilchowice, a na poziomie nN ze stacji
transformatorowych SN/nN, podlegających rozbudowie oraz przebudowie w sposób niekolidujący z przeznaczeniem podstawowym
terenów, stosownie do potrzeb.
W sieci elektroenergetycznej zastosowane są linie SN i nN
w wykonaniu napowietrznym i kablowym, a jednostki transformatorów SN/nN są bardzo zróżnicowane technicznie, wiekowo
oraz w różnych wykonaniach. Podjęte próby uzyskania dostępu
do szczegółowego schematu i parametrów elementów sieci oraz
struktury i nastawień EAZ koniecznych do analiz elektrycznych
wymagały spełnienia skomplikowanej procedury OSD. Działania
te muszą być usystematyzowane i przesunięte w czasie. Podobnie dostęp do odpowiednich od strony jakościowej i funkcjonalnej odczytów z urządzeń pomiarowych zabudowanych w PPE na
styku z OSD (niezbędny do bilansowania energii i mocy potencjalnych układów wydzielonych) wymaga wprowadzania zasad
współdzielenia zasobów ZWS (KSE).

Budowa własnej kryzysowej odporności
elektroprosumenckiej Gminy Pilchowice
W obliczu problemów na rynkach energii poszukiwane są
sposoby skutecznego rozwiązania powstałej sytuacji. Konsekwencją bezpośredniego zaangażowania wielu środowisk jest instalowanie w ostatnich latach znaczącej liczby źródeł PV i pomp
ciepła PC w prywatnych domach oraz źródeł PV w budynkach
zarządzanych przez Gminę. Zapewnienie pokrycia potrzeb energetycznych w elektroprosumeryzmie odwraca piramidę kompetencji. To właśnie elektroprosumenci, przedsiębiorcy oraz JST
sprawią, że transformacja może się udać [6].
Ze względu na inicjatywy oddolne oraz rosnący potencjał
OZE szanse na realizację TETIP w Gminie są bardzo duże. Aby
proces był realizowany sprawnie i racjonalnie należy jednak spełnić szereg warunków. Działania w Gminie są obarczone małym
ryzykiem niepowodzenia, opłacalne w skumulowanym rachunku
i wymagają tylko czasu na dobrze zaplanowane i skoordynowane prace oraz świadomego wykorzystania kompetencji profesjonalnego ITEP, a także oddolnej determinacji.
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Analizator elektroprosumeryzmu

•

W celu oszacowania zapotrzebowania na energię, horyzontu czasowego transformacji, struktury źródeł w elektroprosumeryzmie oraz trajektorii pokrycia potrzeb energetycznych za
pomocą OZE w Gminie Pilchowice zastosowano narzędzie informatyczne – analizator elektroprosumeryzmu [3].

•

•
•
•

a)

•

•

•
•

wysokiej efektywności OZE oraz efektywności zużycia energii na każdym poziomie użytkowania;
racjonalizacji kosztów eksploatacji urządzeń oraz systemów
nadzorujących i wspomagających pracę OZE oraz odbiorów
energii;
optymalnej i bezproblemowej obsługi technicznej lokalnych OZE;
maksymalnie możliwej dyspozycyjności zainstalowanych OZE;
możliwości skutecznej realizacji automatycznych i skoordynowanych nadrzędnie wymaganych oddziaływań regulacyjnych na lokalne OZE;
dążenia do zapewnienia bieżącego, permanentnego i w pełni kontrolowanego stanu zbilansowania mocy OZE i odbiorów energii, będącego warunkiem niezbędnym dla możliwości zaimplementowania dwóch uzupełniających się ważnych
funkcjonalności: możliwości pracy autonomicznej w każdej
osłonie kontrolnej Gminy oraz kontrolowanego eksportu
energii z Gminy w przypadku nadwyżek produkcji OZE lub
sporadycznego importu energii do Gminy podczas możliwych sytuacji awaryjnych lub okresowych niedoborów;
konieczności wprowadzenia rozwiązań predykcji zdarzeń
(np. meteorologicznych, awaryjnych) i związanych z nią skutecznych oddziaływań regulacyjnych i rekonfiguracyjnych;
bardzo wysokiej dyspozycyjności i niezawodności pracy lokalnych OZE;
dobrze przemyślanej i rozsądnej technicznie i kosztowo redundancji układowej wymaganej dla zachowania ciągłości
dostaw energii z OZE.

Analiza powinna uwzględnić również następujące niezwykle istotne kwestie:
•
sezonowego charakteru produkcji poszczególnych rodzajów OZE,
•
zmienności produkcji OZE zależnej od warunków pogodowych,
•
konieczności zapewnienia stabilizacji dobowej krzywej
mocy niezbędnej dla zapewnienia możliwości pracy off-grid,
•
potrzeby wykorzystania zróżnicowanych odnawialnych zasobów,
•
dostępności cennej energetycznie biomasy,
konieczności utylizacji, póki co bezużytecznej, kłopotliwej bio•
masy produkowanej w dużej ilości w Gminie Pilchowice [8].

b)

Rys. 1. Analizator elektroprosumeryzmu odporności JST
a) formularz obliczeniowy,
b) wizualizacja zmian zapotrzebowania oraz referencyjne trajektorie
struktury (miksu) wytwórczego w elektroprosumeryzmie

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty należy bezwzględnie dążyć do dywersyfikacji źródeł OZE w Gminie Pilchowice. Rekomendację wymaganych rozwiązań przedstawiająca
rodzaj i strukturę OZE w docelowym stanie elektroprosumeryzmu w Gminie Pilchowice, a także trajektorię pokrycia potrzeb za
pomocą OZE przedstawiono na rysunku 1.

Konieczność dywersyfikacji OZE w Gminie Pilchowice
oraz zastosowania optymalnych rozwiązań
techniczno-organizacyjnych

Trajektorie transformacyjne OZE

Wykorzystanie dla zaopatrzenia energetycznego Gminy
Pilchowice tylko dwóch rodzajów OZE: instalacji PV oraz pomp
ciepła PC jest dalece niewystarczające. Od rozwiązań techniczno-organizacyjnych nowej wschodzącej energetyki społeczność
lokalna powinna mieć prawo oraz oczekiwać:
•
pełnego pokrycia z OZE potrzeb energetycznych;
•
zasadniczego obniżenia kosztów produkcji i zużycia energii;
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Dobór parametrów krzywej logistycznej dla każdej technologii uwzględnia stan początkowy (rok 2020), aktualny stan rozwoju technologii, koszt technologii, obecną tendencję w instalacji
źródeł, potrzebę wdrożenia oraz końcową wartość w horyzoncie
transformacji dla każdej osłony kontrolnej:
•
źródła PV – technologia skomercjalizowana, z dużą dynamiką wzrostu produkowanej energii i krótkim czasem osiągnięcia wartości docelowej,
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•

•

•

•

•

źródła PC – technologia skomercjalizowana
i sprawdzona już kilkadziesiąt lat temu, dojrzała technicznie, bardzo stabilna mocowo i efektywna energetycznie, zwłaszcza dla rozwiązań
z dolnym źródłem wodnym, z krótkim czasem
osiągnięcia wartości docelowej, rekomendowana
do współpracy z instalacjami PV, np. w osłonach
OK1,
mikroelektrownie wiatrowe µEW – technologia skomercjalizowana, ale droga, wymagająca
kolejnych generacji w celu obniżenia kosztów,
elektrownie wiatrowe EWL – technologia
skomercjalizowana, najtańsza, jednak obecnie
w Polsce blokowany jest jej rozwój, dlatego mimo
dużego potencjału rozwojowego założono mniejszy przyrost w początkowym okresie, z maksimum przypadającym na lata 2030-2040,
mikroelektrownie biogazowe µEB – technologia w pierwszej fazie komercjalizacji i z dużym
kosztem produkcji energii elektrycznej, jednak
z bardzo dużym potencjałem wdrożenia w szczególności na obszarach wiejskich z powodu możliwości bilansowania; z tego powodu założono
szybki rozwój tej technologii,
elektrownie biogazowe EB – technologia skomercjalizowana charakteryzująca się wysokim
kosztem produkcji energii, ale ze względu na
gwałtowny wzrost potrzeb lokalnego bilansowania założono jej szybki rozwój.

Do miksu energetycznego Gminy Pilchowice należy wprowadzić nowe źródła: mikroelektrownie biogazowe oraz mikroelektrownie wiatrowe w poszczególnych sołectwach oraz większe gminne biogazownie. Źródła biogazowe zapewnią niezbędną stabilizację mocy oraz optymalne warunki do przyszłej pracy
autonomicznej off-grid osłon kontrolnych, a docelowo
całego obszaru Gminy. Dlatego w miksie energii pojawia się już w początkowym okresie trajektorii transformacji w 2025 roku źródło elektrownia biogazowa EB
o 20-procentowym udziale w skumulowanej produkcji
OZE w elektroprosumeryzmie i mocy rzędu 800 kW
(ze względu na unifikację rozwiązań źródeł EB proponuje się skorzystanie z dwóch jednostek o mocy
500 kW każda) oraz w sołectwach wprowadzane
będą stopniowo na trajektorii źródła mikroelektrownie
biogazowe µEB o docelowym udziale 5% w skumulowanej produkcji, które również mają odegrać ważną
rolę stabilizacji mocy, a dodatkowo będą utylizować
duże ilości uciążliwych bioodpadów.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami
Uchwały Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada
2016 r. na terenie Gminy nie dopuszcza się rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię o mocy powyżej 100 kW z wykorzystaniem siły wiatru, co implikuje zmiany jakościowe w miksie energii i konieczność
zastąpienia elektrowni wiatrowych EWL innymi OZE
(np. magazynami energii i dodatkowymi źródłami biogazowymi).
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Studium przypadku elektroprosumenta Gminy Pilchowice
Autor artykułu (mieszkaniec Gminy Pilchowice) zaczynał swoją przygodę z elektroprosumeryzmem ponad 10 lat temu, nietypowo, bo od instalacji w swoim domu, z przeprowadzoną na etapie budowy pasywizacją
energetyczną i rekuperacją energii, wysokosprawnej i efektywnej energetycznie pompy ciepła PC typu ciecz-woda (z odwiertami pionowymi źródła
dolnego) o mocy cieplnej 9 kW. W analizowanym okresie PC wyprodukowała około 260 MWh energii cieplnej, na co zużyła około 57,5 MWh
energii elektrycznej. Pompa ciepła współpracuje z niskotemperaturowym
ogrzewaniem podłogowym, produkuje i akumuluje ciepłą wodę użytkową
cwu i posiada również dodatkową funkcjonalność chłodzenia pomieszczeń opartą na konwekcji energii chłodu źródła dolnego instalacji PC za
pomocą specjalizowanych wymienników. Omawiana funkcjonalność jest
bardzo egzergetyczna, umożliwia bardzo pożądaną eksploatacyjnie regenerację źródła dolnego w sezonie letnim i nie wymaga zupełnie uruchamiania sprężarki pompy ciepła.
Po zainstalowaniu blisko 3 lata temu instalacji PV o mocy 9,9 kW
z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie optymalizacji
produkcji energii (niezależnej dla każdego panelu fotowoltaicznego) i monitorowania online produkcji i zużycia energii dla całego budynku elektroprosument stał się (w skali roku) energetycznie w pełni samowystarczalny
(rys. 2, 3).
Dom wspomagany jest w zakresie efektywności energetycznej dedykowanymi rozwiązaniami automatyki budynkowej, współpracującej aktywnie między innymi z systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz systemem pomiarowym do bieżącego monitorowania produkcji, zużycia energii oraz
wybranych parametrów fizycznych (np. temperatur pomieszczeń). Przyjęte rozwiązania umożliwiają efektywną eksploatację domu.

Rys. 2. Produkcja i pobór energii eletroprosumenta w 2020 roku
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istotnym czynnikiem dynamizującym TETIP. Ważnym aspektem jest również powiększenie wartości
majątku elektroprosumentów po zainstalowaniu OZE
w prywatnych domach i obiektach gminnych. Jest to
oprócz zasadniczych różnic w zakresie egzergii rozwiązań jedna z kolejnych, bardzo dużych przewag
elektroprosumeryzmu obywatelskiego nad WEK-OZE
czy WEK-EJ [4].

Rola inżyniera transformacji
elektroprosumenckiej ITEP
w Gminie Pilchowice

Rys. 3. Produkcja i pobór energii eletroprosumenta w 2021 roku

W domu obowiązuje monizm elektryczny, a podczas lat eksploatacji przeprowadzono szereg świadomie zaplanowanych i weryfikowanych
na bieżąco metrologicznie eksperymentów dotyczących powiązanych
ze sobą obszarów: komfortu użytkowania, inercji cieplnej budynku, algorytmów regulacji oraz efektywności energetycznej i kosztów eksploatacji,
które potwierdziły słuszność koncepcji przyjętej przed realizacją inwestycji. Autor jest przekonany, że przedstawione kompleksowe doświadczenia
są warte przedstawienia potencjalnym elektroprosumentom i powielenia
w innych lokalizacjach. Obserwacje i wieloletnie przemyślenia autora umotywowane zdobytym doświadczeniem praktycznym, a dotyczące możliwości zastosowania zindywidualizowanych rozwiązań elektroprosumenckich
dla konkretnego sołectwa i obszaru całej Gminy są również warte przedstawienia społeczności lokalnej i wnikliwego przedyskutowania. Przedstawiony przykład na terenie Gminy Pilchowice nie jest odosobniony. Skoro samodzielnie funkcjonujący elektroprosumenci osłony OK1 osiągnęli
już teraz stan samowystarczalności energetycznej (w skali roku) nie ma
żadnego uzasadnienia, aby proces TETIP, realizowany zgodnie z zaplanowaną trajektorią, nie miał zakończyć się pełnym sukcesem dla całego
obszaru Gminy Pilchowice.

Elektroprosumeryzm w Gminie Pilchowice jako element
nowego ładu podatkowego
Ponieważ do realizacji TETIP z założenia zakłada się jak najszersze
wykorzystanie potencjału lokalnych specjalistycznych mikro- i minifirm posiadających wymagane kompetencje, nastąpi przełomowa z punktu widzenia ekonomicznego zmiana polegająca na pozostawieniu znaczącej części
obciążeń podatkowych w Gminie. Ta fundamentalna zmiana powinna być
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Zapisy Prawa Elektrycznego są na etapie zaawansowanych prac redakcyjnych oraz niezbędnych
konsultacji i uzgodnień, po zakończeniu których nastąpi długa ścieżka legislacyjna. Ze względu na pogarszającą się sytuację w schodzącej energetyce
konieczna jest jednak szybka realizacja TETIP (przy
współudziale inżynierskim zgodnym z definicją ITEP),
która będzie uprzedzać uchwalenie Ustawy Prawo
Elektryczne.
Rozpoczęcie transformacji energetycznej Gminy do elektroprosumeryzmu powinno rozpocząć się
od podjęcia Uchwały dotyczącej działań w kierunku
transformacji i osiągnięcia elektroprosumenckiej odporności. W konsekwencji powinien zostać powołany
inżynier działający zgodnie z przedstawionymi zasadami ITEP, który opracuje plan działań i horyzont
czasowy transformacji. Samorząd powinien zatwierdzić przygotowany plan i aktywnie zaangażować się
w dążeniu do realizacji proponowanych działań techniczno-organizacyjnych, łącznie z koncepcją opracowania prawa miejscowego wspomagającego TETIP.
Społeczność Gminy ma prawo oczekiwać bardzo
szybkich działań, które radykalnie poprawią niekorzystną sytuację energetyczną.

Zadania ITEP w Gminie Pilchowice
Procesy instalacji OZE są realizowane przez
samodzielnych inwestorów. Często są jednak nieskoordynowane, nieoptymalne i niezgodne z ideą
elektroprosumeryzmu. Inżynier pracujący na zasadach ITEP, wybrany przez mieszkańców, którzy są
przekonani co do konieczności i słuszności wprowadzania poprawnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, przyniesie bardzo wiele
wymiernych i wielokryterialnych korzyści podczas
wdrażania TETIP.
Zadania ITEP w Gminie można zdefiniować następująco:
•
realizacja misji TETIP oraz wspomaganie Gminy
w działaniach strategicznych dla szeroko rozumianego elektroprosumeryzmu;
•
kompleksowe usługi doradcze dla mieszkańców,
przedsiębiorców i władz;
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•

•

•

•
•

•

•
•

cierpliwe, metodycznie i konsekwentne (wykonywane
w imieniu zdecydowanej na TETIP społeczności) przekonywanie istniejących w środowisku oponentów, malkontentów
i sceptyków do rozwiązań elektroprosumenckich w Gminie,
prowadzone podczas rzeczowych dyskusji na argumenty
z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej, narzędzi analitycznych oraz powiązanych ze sobą i ujmowanych w sposób kompleksowy, zweryfikowanych danych technicznych
i ekonomicznych;
oszacowanie zindywidualizowanego dla Gminy realnego
zapotrzebowania na energię oraz przedstawienie horyzontu
czasowego i harmonogramu transformacji;
wybór i proponowanie właściwego dla Gminy miksu OZE,
uwzględniającego umotywowaną dywersyfikację oraz merytoryczne uzasadnianie zainteresowanym stronom dokonanego wyboru; ITEP powinien wnikliwie przeanalizować
miejsca lokalizacji OZE oraz inne wymagane dla wyboru
prawidłowych rozwiązań czynniki techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, inwestycyjne i funkcjonalne; dla dużych
OZE (elektrownia biogazowa) ITEP powinien wykonać badania symulacyjne i obliczenia elektryczne oraz analizy środowiskowe, w wyniku których zostanie wybrana optymalna
i zgodna z prawem lokalizacja nowych źródeł energii;
wybór najkorzystniejszych technologii OZE oraz rozwiązań
uzupełniających;
kompleksowe wsparcie i realne działania w zakresie tematyki pasywizacji budownictwa oraz elektryfikacji ciepłownictwa;
współpraca z firmami zewnętrznymi oraz nadzór techniczny
nad przedsięwzięciami energetycznymi realizowanymi w obszarze Gminy;
reprezentowanie Gminy we właściwych urzędach oraz
u Operatora OSD;
determinacja w działaniach na rzecz pełnej autonomizacji
energetycznej Gminy.

elektroprosumenckiej jest skomplikowanym, odpowiedzialnym
i długotrwałym przedsięwzięciem. ŚZGiP we współpracy z platformą PPTE2050 rozpoczął realizację cyklu szeroko zakrojonych specjalistycznych szkoleń tematycznych. Celem szkoleń
będzie wyedukowanie dobrze przygotowanych merytorycznie
(w zakresie teorii i praktyki) „Specjalistów budowy odporności
elektroprosumenckiej JST”, którzy będą wspomagać swoje macierzyste JST w efektywnym wprowadzaniu elektroprosumeryzmu. Zakłada się, że uczestnikami szkolenia będą desygnowani
przez JST i zakwalifikowani przez organizatorów przygotowani
w dziedzinie energetyki specjaliści, którzy zamierzają w sposób
zaangażowany i z wymaganą dla rangi zadania pasją rozszerzać swoje kompetencje zawodowe i uczestniczyć w bardzo
ekscytującym procesie TETIP w swoich JST. Szkolenia będą
prowadzone przez grupę interdyscyplinarnych specjalistów doświadczonych w tematyce elektroprosumeryzmu i zgromadzonych wokół Powszechnej Platformy Transformacyjnej Energetyki PPTE 2050.
Należy dodać, że szkolenia będą miały bardzo praktyczny
oraz mocno zindywidualizowany dla danej JST charakter. Absolwenci będą przygotowani do uczestnictwa w przygotowaniu
szczegółowych planów i harmonogramów realizacji TETIP, a następnie we wprowadzaniu ich w życie. Pomysłodawcy szkolenia
mają na celu wypełnienie istotnej luki w rozwoju elektroprosumeryzmu, jaką jest brak w JST dobrze ugruntowanej praktycznej
wiedzy dotyczącej TETIP, a niezbędnej dla skutecznej realizacji
transformacji.

Podsumowanie i wnioski
•

Kto powinien pełnić zadania ITEP?
ITEP powinien być gruntownie wykształconym specjalistą
w dziedzinie elektroprosumeryzmu, posiadającym znajomość
oraz zrozumienie zasad TETIP, interdyscyplinarne kompetencje
techniczne, znajomość dobrze rozumianych zasad społecznej
gospodarki rynkowej oraz bardzo ważne i konieczne do zrealizowania przełomowego przedsięwzięcia społeczne kompetencje
nietechniczne zapewniające efektywną współpracę z uczestnikami transformacji. Bardzo ważnym czynnikiem jest również
autorytet ITEP, zaufanie lokalnej społeczności, pasja i zaangażowanie do konstruktywnego i efektywnego działania oraz wola
i wytrwałość do partnerskiej współpracy z wszystkimi uczestnikami złożonego i rozłożonego na lata procesu.

•

•

•

Szkolenia specjalistów budowy odporności
elektroprosumenckiej JST
•
Realizacja TETIP w JST wymaga kadry dobrze przygotowanych specjalistów. Gmina Pilchowice wchodzi w skład Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ŚZGiP. Budowa odporności

maj

2022

•

TETIP Gminy do elektroprosumeryzmu powinna rozpocząć
się od podjęcia Uchwały Samorządu dotyczącej działań
w kierunku transformacji i osiągnięcia elektroprosumenckiej odporności. W konsekwencji powinien zostać powołany inżynier działający zgodnie z przedstawionymi zasadami ITEP, który opracuje szczegółowy i realistyczny plan
działań oraz horyzont czasowy transformacji. Samorząd
powinien zatwierdzić przygotowany dokument i zaangażować się w dążeniu do realizacji działań wraz z opracowaniem prawa miejscowego wspomagającego TETIP w Gminie Pilchowice;
TETIP w Gminie Pilchowice jest obarczona małym ryzykiem
niepowodzenia i wymaga tylko czasu, środków finansowych, oddolnej determinacji oraz zaangażowania ITEP;
edukacja, koordynacja działań, wprowadzenie eleganckich
i optymalnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych oraz
kompleksowe budowanie własnej kryzysowej odporności
elektroprosumenckiej Gminy Pilchowice są zadaniami stojącym przed ITEP;
zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego z punktu widzenia produkcji i zużycia energii,
ciągłości zasilania i autonomii pracy ma bardzo duże znaczenie; ITEP powinien aktywnie wspomagać społeczność
lokalną w tym zakresie;
funkcjonalność pracy wydzielonej powinna być immanentną
cechą rozwiązań;
TETIP zakłada szerokie zaangażowanie lokalnych mikroi minifirm, wskutek czego nastąpi przełomowa z punktu
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widzenia ekonomicznego zmiana polegająca na pozostawieniu na miejscu znaczącej części podatków; ta fundamentalna zmiana, konstytuująca nowy ład podatkowy,
powinna być istotnym czynnikiem dynamizującym gospodarczo Gminę Pilchowice.
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