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Konkurencyjny rynek energii elektrycznej RCR (rynek czasu rzeczywistego)
funkcjonujący na infrastrukturze sieciowej nN-SNa – już niekwestionowany powszechny 
trend – pociąga za sobą fundamentalną zmianę sposobu pracy tych sieci: z sieci 
otwartych, jednostronnie zasilanych stają się one sieciami super zamkniętymi, zasilanymi 
przez mnogość źródeł rozproszonych. Nowy sposób pracy sieci wymaga głębokich zmian 
zasad ich zarządzania dyspozytorskiego oraz zasad eksploatacji. Jedne i drugie zasady 
muszą uwzględniać nieuchronność wdrażania nowych funkcjonalności. Najważniejszą 
jest współużytkowanie sieci (ogólnie zasobów KSE) przez zasiedziałych operatorów oraz 
przez uczestników rynku wschodzącego: prosumentów i operatorów techniczno-
handlowych wirtualnych systemów elektrycznych. Są to zmiany umożliwiające 
(powodujące) intensyfikację wykorzystania sieci nN-SN, a jednocześnie wymagające 
rewizji zasad bezpieczeństwa pracy samych sieci i otoczenia (w szczególności 
bezpieczeństwa przeciwporażeniowego). Prace pod napięciem wychodzą w tym aspekcie 
naprzeciw nowym potrzebom. O tym jest referat.

Zakres referatu
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Wojna o prąd?

CIGRE - IEC 2019 Conference
on EHV and UHV (AC & DC)

Hakodate, Japan April 23-26, 2019
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Od elektrowni do odbiorcy (było)



Droga energii elektrycznej od producenta do 

konsumenta (stan wyjściowy)



Podłączanie do sieci 

spółek dystrybucyjnych

Rys. P.Kacejko

Broszura CIGRE 591, 2014



Nadchodzi nowe…





Granice usług 

podłączania



Przygotowanie do podłączenia
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Dla realizacji przewidzianych prac modernizacyjnych linii nN, SN i WN przeważnie

konieczne są jej wyłączenia.

Ograniczenia lub eliminację wyłączeń można dokonać poprzez:

- technologie prac pod napięciem i w pobliżu napięcia,

- przerzucenie obwodów elektrycznych na tymczasowe obwody zbudowane albo

z przenośnych linii kablowych albo tymczasowych linii napowietrznych (jedno- i wielofazowych),

- zastosowanie pól przewoźnych, w połączeniu z liniami tymczasowymi,

- zrobotyzowane systemy przejęcia tymczasowych funkcji izolacji doziemnej

i międzyprzewodowej.

Ocena potrzeby wyłączeń sieci OSD

dla podłączania OZE
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Unikanie wyłączeń –

Bezwyłączeniowe techniki prac sieciowych
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Bezpieczeństwo bezwyłączeniowych technik prac sieciowych - przykład



Przykład prac bez wyłączania sieci





Zastosowanie podnośników z ramieniem izolacyjnym 

wypiera drabiny i słupołazy
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Zastosowanie linii tymczasowej 

(jedna lub wiele faz)
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Technika PPN 

ułatwia przechodzenie z AC na DC





Stawianie słupa przy zastosowaniu 

zrobotyzowanych ramion podnośników



Pole przewoźne 110 kV zastosowane w KGHM













Doświadczenie energetyki pozwala na podłączanie instalacji OZE 

w większości regionów



Przykład



Świat prosumentów

Świat konsumentów



Elektroprosumeryzm a elektrokonsumpcjonizm

- podejmowanie decyzji o efektywności działania
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Przyszłość ocala to, co jej potrzebne.

Cyprian Kamil Norwid

Zakończenie



Dziękuję za uwagę!


