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Streszczenie: W referacie przedstawiono zdolności regulacyjne 

nowoczesnych siłowni wiatrowych w kontekście wymagań 

technicznych stawianych dostawcom usług regulacyjnych przez 

Operatora Systemu Przesyłowego. Wykazano, że są one zdolne do 

świadczenia usług w zakresie regulacji mocy czynnej oraz mocy 

biernej. Wskazano również na korzystne z punktu widzenia potrzeb 

KSE właściwości techniczne najnowszych siłowni wiatrowych, 

które nie zostały zdefiniowane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Przesyłowej jako usługi regulacyjne 

 

Słowa kluczowe: usługi regulacyjne, siłownie wiatrowe . 

 

1. WSTĘP 

 

Rozwój generacji wiatrowej (GW) stanowi z jednej 

strony wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa 

prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego. Z drugiej 

strony, nowoczesne siłownie wiatrowe oferują szerokie 

możliwości regulacyjne, które mogą być wykorzystywane 

przez OSP w warunkach zmniejszającej się liczby 

pracujących równocześnie JWCD, które są obecnie niemal 

jedynym dostawcą usług regulacyjnych w KSE. 

Ocenę możliwości regulacyjnych turbin wiatrowych 

przeprowadzono w oparciu o dane pozyskane od 

producentów: GE, Nordex, Senvion, Siemens i Vestas.  

W referacie ograniczono się do usług regulacyjnych, które 

mogą być oferowane przez turbiny wiatrowe. 

 

2. USŁUGI REGULACYJNE ZDEFINIOWANE  

W INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI 

PRZESYŁOWEJ 

 

Regulacja mocy czynnej i częstotliwości 

Na regulację mocy czynnej w SEE składają się 

następujące rodzaje regulacji: 

• pierwotna - regulacja częstotliwości mająca na celu 

ustabilizowanie częstotliwości poprzez zrównanie 

generacji z zapotrzebowaniem mocy w systemie  

• wtórna - regulacja częstotliwości i mocy wymiany  

z sąsiednimi SEE, mająca na celu przywrócenie 

częstotliwości znamionowej, utrzymanie wymiany 

międzysystemowej na zaplanowanym poziomie, oraz 

odbudowę rezerwy pierwotnej, 

• trójna - regulacja mająca na celu odbudowę rezerwy 

wtórnej  

Wymienione typy regulacji mocy czynnej współpracują 

w ramach wielopoziomowego systemu regulacji mocy  

i częstotliwości w SEE, tworząc kolejne poziomy regulacji  

o coraz dłuższych czasach aktywacji usługi i pełnej 

odpowiedzi układu.  

Regulacja mocy biernej i napięcia 

Obecnie za regulację napięć w KSE odpowiadają przede 

wszystkim generatory systemowe przyłączone do sieci NN, 

wyposażone w układy regulacji napięcia i mocy biernej 

(ARNE) oraz układy ARST instalowane są w stacjach 

transformatorowych NN/NN oraz NN/WN.  

 

3. REGULACJA PIERWOTNA CZĘSTOTLIWOŚCI 

Usługa regulacji pierwotnej jest świadczona przez 

jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD). Jej 

celem jest utrzymywanie w obszarze synchronicznym 

równowagi między wytwarzaniem a zużyciem energii 

elektrycznej. Ma charakter  autonomiczny i jest realizowana 

przez układ regulacyjny bloku reagujący na zmiany 

częstotliwości. Polega ona na dostosowaniu mocy bloku do 

aktualnej częstotliwości systemu zgodnie z charakterystyką 

statyczną mocy w funkcji częstotliwości. Rozpoczęcie 

działania regulacji pierwotnej powinno nastąpić kilka sekund 

od momentu wystąpienia zakłócenia, przy czym do 50% 

pasma mocy regulacyjnej musi być uaktywnione w czasie nie 

dłuższym niż 15 s, a pozostałe 50% musi być uaktywnione do 

30 sek. od zburzenia [5]. Regulacja nie  przywraca wartości 

znamionowej  częstotliwości.  

Minimalna wielkość rezerwy regulacji pierwotnej 

wyznaczona jest zgodnie z wytycznymi  ENSTO-E dla 

wszystkich systemów Europy kontynentalnej, zawartymi  

w  ENSTO-E/UCTE Operation Handbook [6]. Zakres 

regulacji pierwotnej w Polsce  powinien wynosić ±170 MW 

[6]. 

 
Tablica 1 Parametry usługi regulacji pierwotnej wg IRiESP [5] 

 

Parametr Wartość 

Szerokość pasma regulacji ΔP(Δf)  5% Pn 

Czas aktywacji 50% pasma regulacji  s t< 15 s  

Czas aktywacji 100% pasma regulacji s t< 30 s  

Dokładność regulacji δp ±1% Pn 

Strefa nieczułości Δfi ± 10mHz 

Cykl pomiaru częstotliwości  1/s 

Zakres zmian statyzmu regulatora  2...8% 

Zakres zmian strefy martwej 

częstotliwości 
Δf0 

±10...±50

0 mHz 

 

Turbiny wiatrowe są zobowiązane do implementacji 

niesymetrycznych charakterystyk statycznych mocy 
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oddawanej do sieci w funkcji częstotliwości, powodujących 

automatyczną redukcję mocy powyżej zadanego progu 

częstotliwości. Przy świadczeniu rezerwy pierwotnej przez 

JWCD wymagany jest symetryczny zakres regulacji:  

w kierunku zmniejszania (przy wzroście częstotliwości)  

i zwiększania (przy spadku częstotliwości w KSE) mocy 

oddawanej do sieci, co wymaga pracy z mocą mniejszą od 

dyspoozycyjnej. 

 
Tablica 2 Parametry usługi regulacji pierwotnej oferowanej przez 

turbiny wiatrowe 
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IRiESP 5 15 30 ±1 ± 10 1 
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 1 95 10 ±2 10 b.d. 

2 90 15 ±0,5 10 b.d. 

3 90-95 b.d. b.d. b.d. b.d. 

4 60-75 10 ±2 b.d. 0,1 

 

W wierszach 1 do 4 przedstawiono parametry turbin 

deklarowane prze producentów, które należy odnosić do 

wartości wymaganych przez IRiESP. W przypadku braku 

deklaracji producenta dot. wartości parametru regulacji,  

w tablicy oznaczono to symbolem braku danych (b.d.)  

Możliwości techniczne turbin wiatrowych pozwalają na 

świadczenie rezerwy pierwotnej zgodnie z wymaganiami 

technicznymi zawartymi w IRiESP, w szczególności  

w paśmie redukcyjnym przy wzroście częstotliwości. Wynika 

to z dostosowania parametrów technicznych farm wiatrowych 

do obowiązujących przepisów IRiESP. Wg. producentów 

siłowni wiatrowych nie ma barier technicznych 

umożliwiających symetryczne świadczenie usługi w całym 

paśmie regulacyjnym zgodnie z symetryczną charakterystyką 

statyczną. Turbiny wiatrowe (TW) w większości są 

technicznie przystosowane do równoczesnej:  

• redukcji mocy o zadaną wartość, 

• regulacji mocy w funkcji częstotliwości. 

Wiąże się to w szczególności z koniecznością zaniżenia 

mocy oddawanej do sieci w stosunku do aktualnych 

warunków meteorologicznych z równocześnie aktywnym 

trybem regulacji związanej z częstotliwością, pozwalającym 

zarówno na dodatkowe zmniejszanie jak i zwiększanie mocy 

farmy - stosownie do zmian częstotliwości w sieci. 

 

4. REGULACJA WTÓRNA CZĘSTOTLIWOŚCI 

 

Regulacja wtórna w warunkach normalnej pracy systemu 

jest realizowana automatycznie poprzez skoordynowane 

oddziaływanie regulatora centralnego na indywidualne 

regulatory wybranych JWCD w ramach centralnego systemu 

automatycznej regulacji częstotliwości i mocy wymiany. 

Regulacja wtórna jest realizowana przez OSP  w oparciu  

o regulator centralny LFC (ang. Load Frequency Control) 

wysyłający indywidualne sygnały regulacyjne wartości 

zadanej mocy czynnej do JWCD. Regulacja jest zrealizowana 

poprzez sygnał regulacyjny ΔPw_zadane,. Na wielkość sygnałów 

regulacyjnych wpływ mają częstotliwość w SEE i odchylenie 

mocy wymiany z połączonymi systemami od wartości 

zaplanowanej. Zadaniem regulacji wtórnej jest przywrócenie 

częstotliwości w systemie i mocy wymiany 

międzysystemowej do wartości zadanych. 

Rekomendowana wielkość rezerwy wtórnej zależna jest 

od przewidywanego zapotrzebowania na moc w KSE  

i wynika z zasad określonych w ENSTO-E/UCTE Operation 

Handbook. Przyjmuje się, że powinna ona pokryć 

niezbilansowanie wynikające ze zmienności zapotrzebowania 

i generacji w systemie oraz utraty generacji największej 

JWCD w systemie.  

Odpowiedź jednostek wytwórczych biorących udział  

w regulacji wtórnej na zmianę sygnału regulacyjnego musi 

spełniać następujące wymogi:  

• zadziałanie regulacji następuje co najwyżej po upływie 

30 sek. od zakłócenia i trwa co najmniej 15 min.; 

• zakres regulacji na blokach systemowych musi wynosi 

co najmniej +/-5% mocy znamionowej bloku.  

 
Tablica 3 Parametry usługi regulacji wtórnej wg IRiESP [1] 

 

Parametr Wartość 

Zakres regulacji % Pn 5 

Dostępność pasma (zakresu) 

regulacji wtórnej 
s < 15 

Czas pełnej aktywacji zakresu 

regulacji wtórnej 
s < 30 

Gradient zmiany mocy w trybie 

regulacji wtórnej 
% Pn ±1 

 

W celu zapewnienia symetrycznego pasma regulacji, 

umożliwiającego zmniejszenie lub zwiększenie mocy  

w zależności od potrzeb KSE, farma wiatrowa świadcząca 

usługi regulacji wtórnej musiałaby pracować z trwale 

obniżoną mocą w stosunku do aktualnych warunków 

pogodowych. W przypadku farmy wiatrowej, w odróżnieniu 

od JWCD, nie można mówić o planowaniu pracy na dobę 

następną. W związku z powyższym świadczenie rezerwy 

wtórnej wymagałoby: 

1. Utrzymywania stałego odstępu pomiędzy mocą możliwą 

do osiągnięcia i mocą oddawaną do sieci. Odstęp 

pomiędzy mocą oddawaną do sieci a mocą możliwą do 

osiągnięcia powinien wynosić 5% Pn. Różnica pomiędzy 

JWCD konwencjonalnymi i FW polega na tym, że JWCD 

otrzymują bazowy punkt pracy (tzw. bieżący punkt pracy 

BPP) z systemu SOWE administrowanego przez OSP, 

natomiast elektrownie wiatrowe musiałyby bazowy punkt 

pracy określać samodzielnie na podstawie pomiarów 

meteorologicznych.  

2. Korygowania bazowego punktu pracy w oparciu o sygnał 

regulacyjny otrzymywany od OSP. 

 

Wszystkie z rozpatrywanych modeli turbin wiatrowych 

posiadają takie możliwości, a parametry usługi znacznie 

przewyższają wymagania IRiESP. Większość producentów 

turbin i SCADA elektrowni wiatrowych deklaruje, że istniej 

możliwość oszacowania mocy możliwej do osiągniecia  

w danych warunkach meteorologicznych (produkcji 

utraconej) w trakcie zaniżania mocy elektrowni. 
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Tablica 4 Możliwość redukcji mocy czynnej turbin i farm  

 

Wyszczególnienie 
Model turbin wiatrowych 

1 2 3 4 5 

Redukcja 

mocy  

Turbina - Tak Tak - - 

Farma  Tak Tak - Tak Tak 

Wartość 

zadana 

redukcji 

P [MW] Tak Tak Tak Tak Tak 

% PN Tak Tak Tak Tak - 

% POS Tak Tak - Tak - 

 
Tablica 5 Możliwości regulacyjne farm wiatrowych w zakresie 

zmian mocy czynnej 

 

Parametr 
IR 

iESP 

Model turbin wiatrowych 

1 2 3 4 5 

Zakres regulacji  

[% PN] 
5 95 90 95 75 - 

Gradient mocy 

[%PN/min] 
1  20 - 20 100 - 

 

5. REGULACJA TRÓJNA MOCY CZYNNEJ 

 

Zadaniem regulacji trójnej (godzinowej) jest odtworzenie 

rezerw pierwotnej i wtórnej w przypadku ich wykorzystania 

oraz dobowo-godzinowe bilansowanie obciążenia w KSE. 

Regulacja trójna wykorzystuje rezerwę tworzoną przez 

podmioty, które mogą dostarczyć wymaganą moc regulacyjną 

w czasie do 15 minut od pojawienia się takich potrzeb.  

W chwili obecnej usługa nie jest uwzględniona w katalogu 

usług systemowych. Wykorzystanie rezerwy trójnej (tzw. 

godzinowej) odbywa się w ramach mechanizmów Rynku 

Bilansującego przez dobór Bieżących Punktów Pracy (BPP) 

JWCD w oparciu o oferty przyrostowe i redukcyjne na rynku 

bilansującym. 

Technicznie, podobnie jak w przypadku regulacji wtórnej 

turbiny i farmy wiatrowe są w stanie prewencyjnie zaniżyć 

moc oddawaną do sieci a następnie uczestniczyć w Rynku 

Bilansującym składając oferty na zwiększenie lub 

zmniejszenie generacji. Wiązało by się to jednak z produkcja 

utraconą i jej kosztami 

 

6. REGULACJA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ 

 

Układy ARNE są wykorzystywane do regulacji napięcia 

po stronie wysokiej transformatora blokowego przy 

wykorzystaniu zakresu generacji mocy biernej generatorów 

przyłączonych do tej rozdzielni systemowych. Układy te mają 

również wprowadzoną funkcjonalność układów ARST  

i mogą być wykorzystane do sterowania przepływem mocy 

biernej przez transformatory sprzęgające różne systemy szyn 

zbiorczych oraz do regulacji przekładni tych 

transformatorów. 

W automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej 

obowiązkowo uczestniczą JWCD wyposażone  

w automatyczne układy regulacji napięć w węzłach 

wytwórczych (ARNE). Zdolność do udziału w automatycznej 

regulacji napięcia i mocy biernej oznacza utrzymywanie 

sprawnych układów ARNE. Jest to wymóg obligatoryjny dla 

wszystkich jednostek wytwórczych uczestniczących na 

Rynku Bilansującym w sposób aktywny.   

Instrukcje ruchu operatorów sieci określają wymagania 

w zakresie regulacji napięcia i mocy biernej przez podanie 

zakresu nastaw współczynnika mocy w miejscu przyłączenia 

oraz charakterystyki regulacji napięcia i mocy biernej. 

Wartość współczynnika jest określana różnie przez 

operatorów, np.: PSE, ENERGA-Operator SA określa cosφ  

w granicach 0,95ind do 0,95poj, PGE Dystrybucja SA  

w granicach 0,975ind do 0,975poj. 

 
Tablica 6 Wymagania dotyczące układów ARNE w regulacji 

napięcia i mocy biernej [5] 

 

Parametr Wartość 

Regulacja odchyłki napięcia do 

wartości zadanej 

w czasie krótszym niż 3 

minuty 

Nastawianie granicznej 

wartości napięcia jednostki 

wytwórczej 

zgodnie z zależnością  

Ugmax < 1,1 Ugn (napięcia 

znamionowego jednostki 

wytwórczej) 

Nastawy statyzmu regulatora 

napięcia 
w granicach od 0 do 3% 

Błąd regulacji napięcia < 0,5% 

Nastawy strefy nieczułości  w granicach od 0,1 do 1% 

Nastawy marginesów 

bezpieczeństwa 

2,5 - 5% Qgmax (tak by zmiana 

mocy biernej nie powodowała 

trwałego działania 

ograniczników jej regulacji) 

Czasów przerwy między 

impulsami sterującymi  
tp > 5 s 

 
Ponadto farmy wiatrowe przyłączane do sieci 

przesyłowej oraz przyłączane do sieci dystrybucyjnej o mocy 

≥50 MW muszą posiadać system zdalnego sterowania 

napięciem i mocą bierną zarówno w trybie autonomicznym 

oraz we współpracy z nadrzędnym układem regulacji napięcia 

i mocy biernej (ARST), (analogicznie jak JWCD) 

Z informacji pozyskanych od producentów turbin 

wiatrowych wynika, że aktualnie wykorzystywane systemy 

SCADA turbin i elektrowni wiatrowych umożliwiają zdalne 

sterowanie napięciem i mocą bierną w różnych trybach 

regulacji. Wszyscy dostawcy zapewniają komunikację  

z OSD/OSP oraz możliwości sterowania  (załączanie układu 

regulacji napięcia w oparciu o charakterystykę statyczną 

Q=f(U), wartość zadaną napięcia, mocy biernej pobieranej 

lub oddawanej do sieci lub współczynnika mocy cosφ) 

 
Tablica 7 Zdolności regulacyjne TW/FW w zakresie regulacji 

napięcia i mocy biernej 

 

Parametr IRiESP TW/FW 

Czas odpowiedzi na ukadu 

regulacji 
< 3 minut < 10 s 

Graniczna wartości napięcia  < 1,1 Ugn  zgodnie z 
charakterystyką 

statyczną 

Statyzm regulatora napięcia < 3% 

Strefa nieczułości  0,1% do 1% 

Błąd regulacji napięcia < 0,5% 0,5% do 2% 

Współpraca z ARNE/ARST Wymagany TAK 

Generacja mocy biernej w 

warunkach braku generacji 

mocy czynnej 

NIE TAK (Opcja) 

 

Energoelektronika siłowni wiatrowych jest dobierana  

w taki sposób, by przy pracy siłowni z mocą czynną równą 

znamionowej, elektrownia wiatrowa spełniała wymagania 

IRiESP/IRiESD dotyczące zakresu regulacji mocy biernej.  

W przypadku, gdy siłownia pracuje z mocą mniejszą od 

znamionowej (większość czasu pracy siłowni wiatrowej) 
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możliwości regulacji mocy biernej wykraczają ponad 

wymagany instrukcjami ruchu cosφ. Generacja mocy biernej 

w warunkach bezwietrznych jest możliwa, ale wymaga 

zaimplementowania funkcji STATCOM. 

 
Rys. 1 Krzywa PQ siłowni wiatrowej DFIG [3]. Kolor granatowy – 

w każdym z punktów w granicach obszaru siłownia może pracować 

w sposób ciągły, czerwony – odniesienie do wartości 

współczynnika mocy 0,95 

 

7. MOŻLIWOŚCI REGULACYJNE TURBIN 

WIATROWYCH NIE ZDEFINIOWANE W IRiESP 

 

Szybka odpowiedź na zmianę częstotliwości (Fast 

Frequency Response - FFR) polega na zwiększeniu generacji 

mocy czynnej w reakcji na zakłócenie częstotliwości, 

aktywowane w czasie poniżej 2 sekund od zakłócenia (przed 

zadziałaniem rezerwy pierwotnej) i utrzymywane 

przynajmniej przez 15 sekund. Jako naturalna cecha 

generatorów synchronicznych, właściwość nie jest 

zdefiniowana w IRiESP jako usługa, natomiast w przypadku 

siłowni wiatrowych implementacja tzw. sztucznej inercji 

(ang. Artifitial Inertia) wymaga instalowania dodatkowych 

układów sterowania. Wzrost mocy oddawanej do sieci 

następuje praktycznie natychmiast po detekcji spadku 

częstotliwości. Towarzyszy temu spowolnienie prędkości 

obrotowej turbiny. 

Zdolność do szybkiej generacji składowej zgodnej prądu 

zmiennego (ang. Fast Reactive Current Injection) jest istotna 

z punktu widzenia utrzymania równowagi dynamicznej 

systemu oraz jakości napięcia. Z pozyskanych danych 

wynika, że obecnie produkowane turbiny wiatrowe 

charakteryzują się możliwościami generowania prądu 

biernego z czasem reakcji rzędu 40-50 milisekund. 

 

8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Spośród skatalogowanych w IRiESP usług 

regulacyjnych, turbiny wiatrowe oraz grupy turbin 

zagregowanych w ramach elektrowni (farm) wiatrowych 

spełniają wymagania techniczne stawiane: 

a. Regulacji pierwotnej częstotliwości 

b. Regulacji wtórnej częstotliwości i mocy wymiany  

c. Regulacji trójnej. 

d. Regulacji napięcia i mocy biernej.  

Oprócz tego turbiny wiatrowe mogą być wyposażone  

w dodatkowe urządzenia, przez co mogą oferować 

funkcjonalności, które nie są skatalogowane jako usługi 

regulacyjne, ale mogą być wykorzystywane dla poprawy 

bezpieczeństwa i niezawodności pracy KSE: 

1. Szybka odpowiedź na zmianę częstotliwości (Fast 

Frequency Response). 

2. Szybka generacja prądu biernego 

3. Regulacja napięcia i mocy biernej w warunkach braku 

generacji mocy czynnej. 

Z pośród wymienionych powyżej potencjalnych 

możliwości świadczenia usług regulacyjnych przez FW, 

wydaje się, że ze względu na popyt ze strony PSE SA oraz 

cenę za oferowane usługi, realne wykorzystanie generacji 

wiatrowej może dotyczyć: 

 Pół-pasma regulacji wtórnej w kierunku 

zmniejszania generacji, w godzinach nocnych 

 Regulacji napięcia, początkowo w przez FW 

przyłączone w stacja NN/WN, a docelowo WN/Sn 

 

Świadczenie pozostałych usług wiązało by się wysokimi 

kosztami utraconej produkcji OZE 
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POSSIBILITY OF CONTROL OF WIND FARMS IN THE CONTEXT OF REGULATORY SERVICES 

DEFINED IN TRANSMISSION GRID CODE 
 

The paper presents the regulatory capabilities of modern wind turbines in the context of the technical requirements posed 

by regulatory service providers to the Transmission System Operator. It has been shown that they are able to provide services 

in the field of regulation of active power and voltage and reactive power. 

Also points to the beneficial from the point of view of the KSE technical properties latest wind turbines that are not defined 

in the Operation and Maintenance Manual Transmission Grid as a service adjustment. 

 

Keywords: regulatory services wind turbines. 

 




