
Krajowa Izba Klastrów Energii

Tworzymy przyszłość polskiej energetyki rozproszonej



Klastry Energii w Polsce 

Jednostki wytwórcze OZE                                                                       
a techniczne aspekty funkcjonowania sytemu 

elektroenergetycznego. 



Sterowalne i nie sterowalne jednostki wytwórcze. 

Jednostki wytwórcze sterowalne.
Opalane paliwami kopalnymi ( węgiel kamienny , brunatny , gaz ziemny, pochodne 
ropy naftowej).

Elektrownie atomowe.

Elektrownie wodne (pompowo szczytowe, przypływowe*).

Elektrownie opalane biomasą. 

Elektrownie biogazowe.  

Elektrownie geotermalne.  



Sterowalne i niesterowalne jednostki wytwórcze. 

Jednostki wytwórcze nie sterowalne.
Elektrownie wiatrowe.

Elektrownie fotowoltaiczne. 

Elektrownie wykorzystujące pływy morskie. 



Wpływ niesterowanych jednostek wytwórczych na przepływy 
energii w sieci elektroenergetycznej oraz jakość energii 
elektrycznej.  

Z uwagi na zależność produkcji energii w tych jednostkach od 
warunków pogodowych (siła wiatru w odniesieniu el. 
wiatrowych, natężenie promieniowania słonecznego w 
odniesieniu do fotowoltaiki) nie mamy wpływu na ilość 
wytwarzanej energii  i ciągłość  jej produkcji. 



Jakość energii elektrycznej  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego. 

Rozdział 10. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy 
jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji

Do podlegających kontroli parametrów jakości energii elektrycznej 
należą: częstotliwość, wartość napięcia, wahania i skoki napięcia, 
przerwy w zasilaniu, napięcia przejściowe (pojawiające się chwilowo 
podczas włączania i rozłączania elementów sieci przesyłowej), asymetria 
napięcia zasilającego, harmoniczne napięcia i prądu.



Jakość energii elektrycznej  

Klasyfikacja odchyleń napięcia od wartości znamionowej . 



Jakość energii elektrycznej  
Niedotrzymanie określonych w przepisach zakresów wartości tych 
parametrów energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców może 
powodować zakłócenia pracy odbiorników. 

Następstwem tych zakłóceń mogą być :

migotania źródeł światła

zaburzenia w pracy napędów elektrycznych,

uszkodzenia lub wyłączenia odbiorników czułych na zmiany parametrów 
zasilania

nieprawidłowa praca instalacji fotowoltaicznych 



Jakość energii elektrycznej  

Dopuszczalne wartości napięcia w sieci dystrybucyjnej zawierają się w 
przedziale od 0,9 Un do 1,1 Un . 

Dla sieci niskiego napięcia Un wynosi 230 V zaś przedział dopuszczalnych 
wartości napięcia zawiera się od 207 V do 253. 

W przypadku „słabej” sieci i wysokiej generacji przez fotowoltaikę w 
szczególności prosumencką zdarza się że napięcie 253 V zostaje 
przekroczone, wówczas działają wewnętrzne zabezpieczenia inwertera, 
które odłączają instalację PV od sieci. 



Wykres mocy i wytworzonej energii przez elektrownię 
fotowoltaiczną (1) 



Wykres mocy i wytworzonej energii przez elektrownię 
fotowoltaiczną (2) 



Jakość energii elektrycznej  

Mikroinstalacja: 

Instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji jest realizowane w trybie zgłoszenia 
przyłączenia. 

OSD nie ma wpływu na ilość i moc przyłączanych w.w. instalacji OZE do 
danej sieci.  



Jakość energii elektrycznej  
W przypadku rozproszonych sieci „terenowych” do których przyłączona 
jest duża ilość mikroinstalacji coraz częściej zdarza się, że energia musi 
być transformowana na wyższy poziom napięcia i wprowadzona do sieci 
nadrzędnej. 

Również fakt generacji energii w tym samym czasie przez wszystkie 
przyłączone źródła w tej samej technologii powoduje niwelację efektu 
współczynnika jednoczesności, co prowadzi do przeciążania sieci 
dystrybucyjnej, gdyż była ona projektowana i budowana dla zupełnie 
innych realiów ruchu sieciowego.     



Konieczność fizycznego magazynowania nadwyżek energii elektrycznej 
w sieci w celu bilansowania obszarowego wewnątrz klastra oraz 
ograniczenia negatywnego wpływu nie sterowalnych zmian poziomu 
generacji OZE na system elektroenergetyczny. 



Magazynowanie energii elektrycznej

Dostępne technologie



Magazynowanie energii elektrycznej 

sprawność magazynów energii (1) 



Magazynowanie energii elektrycznej 

sprawność magazynów energii (2) 



Wodór jako nośnik energii w technice magazynowania energii

W procesie elektrolizy woda jest rozkładana na wodór i tlen za 
pomocą energii elektrycznej. 
Wodór generowany przez odnawialne źródła energii 
jest neutralny pod względem emisji CO2  i jest nazywany 
„zielonym wodorem”.



Wodór jako nośnik energii w technice magazynowania energii

Wodór ma cechy charakterystyczne które utrudniają jego zastosowanie. 

Jest najlżejszym i bardzo lotnym gazem, a ponadto jest bardzo reaktywny. 
Wymienione cechy sprawiają, że w kontakcie z wodorem stal staje się krucha. 



Wodór jako nośnik energii w technice magazynowania energii



Idea bez emisyjnej generacji energii elektrycznej z OZE  z 
zastosowaniem technologii metanizacji. 



Wysokosprawna kogeneracja gazowa jako niezbędny element 
bilansowania Klastra.



Wysokosprawna kogeneracja gazowa jako niezbędny element 
bilansowania Klastra.



Wysokosprawna kogeneracja gazowa jako niezbędny element 
bilansowania Klastra.



Sieć ciepłownicza wraz z magazynami ciepła jako istotny element 
spinający bilansowanie klastra energii. 



Problemy w bilansowaniu i pracy krajowego sytemu elektroenergetycznego 
z dużym udziałem OZE                                                                                                       

(na przykładzie sytemu elektroenergetycznego Niemiec).



Problemy w bilansowaniu i pracy krajowego sytemu elektroenergetycznego 
z dużym udziałem OZE



Problemy w bilansowaniu i pracy krajowego sytemu elektroenergetycznego 
z dużym udziałem OZE



Problemy w bilansowaniu i pracy krajowego sytemu elektroenergetycznego 
z dużym udziałem OZE. 



Problemy w bilansowaniu i pracy krajowego sytemu elektroenergetycznego 
z dużym udziałem OZE. 



Problemy w bilansowaniu i pracy krajowego sytemu elektroenergetycznego 
z dużym udziałem OZE. 



Problemy w bilansowaniu i pracy krajowego sytemu elektroenergetycznego 
z dużym udziałem OZE. Perspektywy. 



Podsumowanie .

W obecnych uwarunkowaniach technicznych nie ma możliwość całkowitego 
zastąpienia energii pierwotnej pozyskiwanej z paliw nieodnawialnych poprzez 
budowę elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych współpracujących z instalacjami 
magazynowania energii w odniesieniu do całego KSE. 

Natomiast celowe jest dążenie do tworzenia klastrów energii , które będą 
platformą do tworzenia samobilansujących się mikro sieci w których zasadnicza 
część energii będzie pochodzić z lokalnych OZE .

Gaz ziemny będzie odgrywał w Polsce ważną rolę. W okresie do 2030 jako paliwo 
dla elektroenergetyki i ciepłownictwa pozwalajcie zastąpić węgiel, a późniejszym 
czasie jako paliwo służące do bilansowania KSE. 

Również w klastrach energii gaz ziemny może być wykorzystywana jako paliwo dla 
wysokosprawnych mało skalowych układów kogeneracyjnych, zaś tak wytworzona 
energia będzie służyć do bilansowania klastrów w okresach niedoboru e.e. z OZE.   



Zapraszamy do 
współpracy !

Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający 
Krajowej Izby Klastrów Energii

ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

www.kike.org.pl
kontakt@kike.org.pl

Kom. 508-128-601 

  

   

Artur Kuźniacki  

ESV S.A.  

Ul. Ciepłownicza 1a 

55-011 Siechnice  
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