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•• KoniecznoKoniecznośćść przebudowy polskiej przebudowy polskiej 
elektroenergetyki, wydaje sielektroenergetyki, wydaje sięę, dotar, dotarłła a 
jujużż nie tylko do nie tylko do śświadomowiadomośści ci 

PrzesPrzesłłankianki

ekspertekspertóów, ale i zwykw, ale i zwykłłychych
odbiorcodbiorcóów, a nawet w, a nawet 
politykpolitykóóww
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++ Odnawialne Odnawialne –– OZEOZE
++ Rozproszone Rozproszone –– UREURE
++ Prosumenckie Prosumenckie –– MEPMEP
++ Konsumenckie Konsumenckie –– DZS DZS 

Nowy system Nowy system –– nowe mocenowe moce

=  Niestabilne=  Niestabilne
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++ Generacja szczytowaGeneracja szczytowa
++ Generacja regulacyjnaGeneracja regulacyjna
++ Generacja  interwencyjnaGeneracja  interwencyjna
++ OdbiOdbióór regulowalny r regulowalny 

Nowe moce Nowe moce –– nowe potrzebynowe potrzeby

=  Elastyczno=  Elastycznośćść
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 Przewidywalna co do wartoPrzewidywalna co do wartośścici
 Przewidywalna co do czasuPrzewidywalna co do czasu
 Nie wymaga szybkiej reakcji       nawet >30 minNie wymaga szybkiej reakcji       nawet >30 min
 W zasadzie winna byW zasadzie winna byćć regulowana rynkoworegulowana rynkowo

Generacja szczytowaGeneracja szczytowa

 To znaczy najtaniej jak siTo znaczy najtaniej jak sięę da!da!
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 DoDośćść przewidywalna co do wartoprzewidywalna co do wartośścici
 Nie przewidywalna co do czasuNie przewidywalna co do czasu
 Wymaga b. szybkiej reakcji       nawet < 30 sekWymaga b. szybkiej reakcji       nawet < 30 sek
 Winna byWinna byćć regulowana technicznieregulowana technicznie

Generacja regulacyjnaGeneracja regulacyjna

 To znaczy najsprawniej jak siTo znaczy najsprawniej jak sięę
da!da!

RegulatoryRegulatory powerpower 6/14



Poziomy regulacjiPoziomy regulacji

 TrTróójnjnąą momożżna juna jużż kupowakupowaćć na rynku na rynku 
(jednostki szybko reaguj(jednostki szybko reagująące)ce) 7/14



ENTSO-E

• ~5 % mocy 
zainstalowanej

• Reakcja na sytuacje 
awaryjne i błędy 
prognozowania

• Wzrost zapotrzebowania 
przy rozwoju OZE

• Sterowana ręcznie
• Czas reakcji na 

podstawie uzgodnień i 
możliwości technologii 
10 min – 4 h

• > moc największego bloku
• rezerwa interwencyjna
• rezerwa wirująca z automatyczną

regulacją
• Reakcja – kilka sekund, pełna 

aktywacja 15-30 s.

• ~1–2% łącznej mocy w sieci
(więcej przy znacznej mocy wiatrowej)

• 2 funkcje:
- regulacja częstotliwości,
- zwalnianie rezerw pierwotnych

• Sterowanie przez dyspozytora
• Reakcja – 30 sekund

Pełna aktywacja – kilka minut

5-30
sek.

30sec
-10min

Ponad
10min 

Częstotliwość
systemowa

Regulacja 
pierwotna

Regulacja 
wtórna 

Regulacja 
trójna

Regulacja czRegulacja częęstotliwostotliwośścici

Utrzymanie 
częstotliwości

Przywracanie 
częstotliwości

Zastępowanie



 SSłłabo przewidywalna co do wartoabo przewidywalna co do wartośścici
 Nie przewidywalna co do czasuNie przewidywalna co do czasu
 Wymaga szybkiej reakcji       nawet ~ 5 minWymaga szybkiej reakcji       nawet ~ 5 min
 Winna byWinna byćć regulowana kontraktoworegulowana kontraktowo

Generacja interwencyjnaGeneracja interwencyjna

 To znaczy najskuteczniej jak siTo znaczy najskuteczniej jak sięę da!da!
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Czas jest wszystkimCzas jest wszystkim
rezerwa

rezerwa woda gaz silnik gaz turbina węgiel DSR

wirująca 1min20sek <30sek <30sek <30sek 3 min

gorąca 1min20sek 2 min 5 min 1 h 15-30 min

zimna 2min30sek 5-10 min 15-30 min 2-3 h >30min
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Uniwersalizm?Uniwersalizm?

Homo sapiens Homo sapiens 
wygrawygrałł
przez przez 

specjalizacjspecjalizacjęę narznarzęędzidzi

szczyt szczyt ≠≠ regulacja regulacja ≠≠ interwencjainterwencja 11/14



Can we carry an extra load?Can we carry an extra load?
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Krzysztof Żmijewski 
prof. PW

sekretarz generalny
Społecznej Rady

ds.
Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej

Dziękuję
-- i proszi proszęę o uwagi krytyczne.o uwagi krytyczne.
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VIII International 
Conference Power Ring

2012

13th December 2012

Zaproszenie
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