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INTEGRACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  
Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ 

 
 
 Rozwój tzw. inteligentnej sieci elektroenergetycznej jest bezpośrednio związany  
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i magazynów energii. Odnawialne źródła 
energii i magazyny energii są jedynymi z dróg prowadzących do zmniejszenie emisji 
CO2. Integracja OZE i magazynów energii z siecią elektroenergetyczną umożliwia wła-
ściwe zarządzanie popytem i podażą energii elektrycznej. Wskazano na ważną rolę 
małych i mikro systemów magazynowania energii. 
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1. WPROWADZENIE 
 
 Dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej jest ściśle związana ze sposo-
bem jej wytworzenia i dystrybucji, pomijając strategiczne znaczenie bezpie-
czeństwa. Zmniejszenie umownej wartości emisji CO2 do atmosfery wpływa  
w znaczący sposób na stabilność termiczną atmosfery. Wymienione powyżej 
czynniki wskazują jednoznacznie, że wykorzystanie odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE), nawet w środkowej i środkowo-wschodnej  Europie, może w zna-
czący sposób wpłynąć na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego 
państwa i zapewnienie realizacji porozumień w Kioto. 
 Na europejskim rynku energii elektrycznej, energia z OZE jest obecnie tańsza 
od energii ze źródeł konwencjonalnych. Cena energii elektrycznej np. z Niemiec, 
będzie do 2018 roku niższa o około 60 PLN/MWh od energii pochodzącej ze 
źródeł konwencjonalnych eksportowanej z Polski. Według ustaleń Komisji Euro-
pejskiej do 2020 roku, sieci elektroenergetyczne należy tak rozbudować by była 
możliwość transgranicznego przesyłu energii na poziomie 10% średniej zainsta-
lowanej zdolności produkcyjnej energii elektrycznej w państwach UE. Do końca 
2030 roku ten wskaźnik powinien osiągnąć wartość aż 15%. 
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2. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA – SMART GRID 
 
 Kompleksowe zarządzanie systemem: wytwarzanie – przesył – dystrybucja 
energii elektrycznej jest założeniem działania sieci określonej jako Smart Grid. 
Na rys. 1 przedstawiono system sieci Smart Grid od poziomu wytwarzania do 
odbiorcy końcowego. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat inteligentnej sieci elektrycznej [1] 
 

 Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono ewolucję systemu Smart Grid przy wyko-
rzystaniu m. in. rozproszonych źródeł energii [2]. 
 

 
 

Rys. 2. System Smart Grid [2] 
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Rys. 3. Przewidywalny schemat systemu Smart Grid [2] 
 
 Na rysunku 2 i 3, w sposób uproszczony przedstawiono utrzymanie wartości 
napięcia i innych parametrów jakości energii elektrycznej na określonym po-
ziomie. Zasilanie odbiorców końcowych niskiego napięcia będzie także możli-
we dzięki rozbudowie sieci elektroenergetycznej, polegającej na budowie no-
wych połączeń. Rozbudowa sieci umożliwi zasilanie odbiorcy końcowego wię-
cej niż z jednego transformatora SN/nn. Nie uwzględniono znaczącej roli maga-
zynów energii, w tym tzw. dynamicznych magazynów energii. 
 Obecnie wymaga się by zarządzanie systemem elektroenergetycznym było 
właściwie sterowane. W przyszłości ma być to na poziomie stochastycznie 
przewidywalnym. Zdolności przesyłowe sieci zależą od kilku czynników: zdol-
ności przesyłowej, elastyczności przesyłu, trwałości przesyłu i wrażliwości na 
zmiany w systemie. Ważnym elementem w zarządzaniu systemem elektroener-
getycznym jest monitorowanie. Powszechnie wykorzystuje się system SCADA. 
 
3. ROZWÓJ TOPOLOGII SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 
 O bezpieczeństwie dostawy energii elektrycznej decyduje, oprócz oczywi-
ście zapewnienia ich właściwych parametrów, czas przerwy w ich otrzymaniu. 
W Danii średni czas przerwy w dostawie energii elektrycznej jest nieco mniej-
szy niż 10 minut rocznie, w Niemczech nieco powyżej 10 minut rocznie,  
w Polsce jest to około 500 minut w ciągu roku. 
 W 2016 roku odbyło się w Marakeszu, pod auspicjami ONZ, kolejne forum 
poświęcone zmianom klimatycznym. W komunikacie opublikowanym po spo-
tkaniu przedstawicieli blisko dwustu państw, można między innymi przeczytać,  
że należy dążyć do pokrycia popytu na energię elektryczną w 100% z OZE, do 
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końca tego wieku. Taka opinia jest zgodna z World Future Council. Takie samo 
stwierdzenie można znaleźć w polskim raporcie Centrum Energii Odnawialnej 
dotyczącego transformacji polskiej energetyki 2016-2033-2050. Obecnie w 
Europie jedynie Norwegia i Islandia pokrywa 100% zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną z OZE. Niektóre korporacje międzynarodowe, z różnych wzglę-
dów, głównie podatkowych deklarują szybsze rozwiązania.  

W tabeli 1 przedstawiono przykładowe prognozy kilkunastu firm [3]. 
 
Tabela 1. Prognoza zasilania firm z OZE [3] 
 

Firma Siedziba Cel Stan obecny 
Autodesk  USA 2020 100% w 2015 
Biogen  USA 2014 100% w 2015 
Comerzbank Niemcy 2013 95% w 2015 
British Land  UK 2019 98% w 2016 
Apple USA – 93% w 2015 
Ikea Holandia 2020 67%  w 2014 
Philips Holandia 2020 58% w 2015 
Aviva UK 2025 56% w 2014 
Unilever UK 2030 45% w 2015 
H&M Szwecja 80% –2015 27% w 2016 
Cola Cola USA 2020 18% w 2015 
HP USA 40% – 2020 16% w 2015 
Tata Motors Indie 2030 4% w 2015 
General Motors USA 2050 1% w 2015 
La Poste Francja 2020 0% w 2015 
Facebook USA 50% – 2018 – 
Johnson&Johnson USA 2050 2% w 2015 

 
Termiczne magazyny energii najczęściej wykorzystuje się w USA i Kana-

dzie. Magazyny tego rodzaju są także wykorzystywane w Niemczech, Holandii 
czy Szwecji. W zależności od wartości temperatury magazynu, różne są jego 
zastosowania. Magazyny termiczne w zależności od wartości temperatury, w 
których są wykorzystywane dzieli się na trzy grupy: t < 10oC, 10oC < t < 250oC  
i t > 250oC. Są to tzw. magazyny nisko, średnio i wysokotemperaturowe. Maga-
zyny energii zaliczane do pierwszej grupy są powszechnie wykorzystywane  
w USA, Kanadzie i Szwecji. Magazyny drugiej grupy – 10oC < t < 250oC – są 
wykorzystywane w Kanadzie, Holandii, Nowej Zelandii, Australii, Francji, 
Norwegii i ostatnio w Danii. Trzecia grupa magazynów energii, najczęściej wy-
korzystywana w postaci energii stopionej soli jest rozwiązaniem przyszłościo-
wym. W tabeli 2 [7] przedstawiono zależność pomiędzy wykorzystaniem cieplej 
wody w gospodarstwach domowych, a zużyciem energii elektrycznej. 
 We Francji termiczne magazyny energii pozwalają zmniejszyć popyt w skali 
kraju aż o 5%. 
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4. INTEGRACJA OZE Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ 
 
 W Europie środkowej i środkowo-wschodniej do najczęściej stosowanych 
rozproszonych źródeł energii, często połączonych w sposób hybrydowy, należą: 
systemy PV i elektrownie wiatrowe. W mniejszym zakresie wykorzystuje się 
energię wodną, geotermalną i bioenergię. W Islandii aż 78,7% (dane Eurostatu  
z roku 2014) wytworzonej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł geotermal-
nych, a 21,2% z konwersji energii wody na energię elektryczną. W Polsce ten 
bilans wynosi odpowiednio: 0,3% i 2,3%. W krajach Unii Europejskiej EU–27 
wartości średnie wynoszą odpowiednio 3,2% i 16,5%. 
 
Tabela 2. Wykorzystanie ciepłej wody w gospodarstwach domowych [7] 
 

 
Państwa Zużycie energii elek-

trycznej  
[TWh] 

Udział w całkowitym 
zużyciu energii elktrycz-

nej 
[%] 

Unia Europejska 93 22 
Niemcy 23 27 
Francja 20 43 
Włochy 7,4 25 

Wielka Brytania 6,1 9 
Hiszpania 5,8 11 

Belgia 3,3 29 
Czechy 2,9 31 

Holandia 2,1 13 
Irlandia 1,8 34 
Austria 1,8 21 
Szwecja 1,8 20 
Finlandia 1 19 

Grecja 1,3 38 
 
 Zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego i Rady [4] w październiku 
2014, Rada Europejska ustaliła cel do osiągnięcia w 2030 w zakresie dopusz-
czalnych zmian w emisji CO2 i zastosowaniu OZE na poziomie 27% udziału 
OZE w zużytej energii elektrycznej. Obecnie jednak kraje UE proponują nową 
strategię i osiągnięcie tego celu na poziomie 24,3%. Komisja europejska dzieli 
odbiorców na trzy grupy tzw.: częściowych konsumentów, biernych konsumen-
tów i prosumentów. Ten podział nie jest zgodny z polskimi prawnymi uregulo-
waniami. Odbiorcy „częściowi” nazywani self-consumption pobierają energię 
elektryczną z sieci elektroenergetycznej oraz ze źródeł OZE typu offgrid [5]. 
 System PV o mocy 3,5 kWp, 3 kWp i 2,7 kWp odpowiednio w północnych, 
centralnych i południowych Włoszech, przy całkowitym koszcie instalacji 2,200 
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euro/kW + 10% VAT pozwala rocznie zaoszczędzić około 720 euro/rok, przy 
czasie zwrotu inwestycji, w zależności od regionu, od 7 do 9 lat. W Niemczech, 
przy mocy systemu 4 kWp i czteroosobowej rodzinie, średnie roczne zużycie 
energii elektrycznej wynosi około 3500 kWh/rok, oszczędności wynoszą prawie 
680 euro/rok. Oszczędności uzyskane w wyniku zastosowania systemu OZE 
zależą bezpośrednio od ceny za 1 kWh energii. W tabeli 3 przedstawiono śred-
nie zużycie energii elektrycznej oraz cenę za 1 kWh energii [6]. 
 
Tabela 3. Średnie zużycie energii elektrycznej oraz cena 1 kWh energii [6] 
 

Kraj Zużycie/rok 
(kWh) 

Cena jednostkowa 
(EUR/100)/kWh) 

Rachunek/rok 
(EUR) 

Dania 4000 0,30 1200 
USA 11800 0,09 1060 

Niemcy 3500 0,30 1050 
Japonia 5600 0,18 1010 

Hiszpania 4400 0,23 1010 
Kanada 10800 0,08 850 

UK 4200 0,19 800 
Francja 5000 0,16 800 
Włochy 2700 0,25 680 

 
 W Polsce średnia cena za 1 kWh energii elektrycznej wg taryfy G11 wynosi 
0,13 EUR. Eksport i import energii elektrycznej stanowi pewnego rodzaju za-
wór bezpieczeństwa dla systemu elektroenergetycznego kraju. Dąży się do inte-
gracji i rozbudowy sieci przesyłowej w krajach UE by można było importować 
energię ze źródeł PV np. z Grecji czy EW z Hiszpanii, kiedy warunki pogodowe 
np. w Niemczech będą niekorzystne. Przewiduje się przesył nadwyżki energii 
elektrycznej z OZE do magazynów energii w Norwegii i następnie tę energię 
pobierać w razie potrzeby. W przypadku USA i Kanady ceny w różnych pro-
wincjach, a nawet miastach, różnią się od siebie nawet o kilkadziesiąt procent. 
W Kanadzie ceny dla odbiorców indywidualnych mogą się zmieniać nawet  
z częstotliwością do jednego dnia. 
 Elastyczność regulacji popytu i podaży jest bezpośrednio związana z maga-
zynami energii. Przewiduje się znaczący wzrost ilości mikromagazynów energii 
w systemach PV [6]. W Europie najczęściej wykorzystuje się akumulatorowe 
mikromagazyny firm Tesla, Daimler i Sonnen. W tabeli 4 przedstawiono zesta-
wienie zastosowań magazynów energii pod względem rodzaju wyjścia energii, 
mocy, czasu dostępu, zastosowania i przeznaczenia [7]. W tabeli 5 przedsta-
wiono obecnie stosowane technologie magazynów energii.  
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 Rozwój sieci Smart Grid jest bezpośrednio związany z wykorzystaniem sys-
temów OZE i magazynów energii na wszystkich poziomach zarządzania syste-
mem tj. produkcji, przesyłu i dystrybucji oraz odbiorcy końcowego. 
 
 
Tabela 4. Wykorzystanie magazynów energii [7] 
 

 
Zastosowanie 

 
Wyjście 

Moc 
[MW] 

Czas roz-
ładowania 
magazynu 

Częstotliwość 
załączeń 

Czas 
reakcji 

systemu 
Magazyny  
okresowe 

e, t 500 –
2000 

dni – mie-
siące 

(1–5)/rok dzień 

Dowolne e 100 –
2000 

8 – 24 h 0,25 – 
1/dzień 

> 1 h 

Regulacja  
częstotliwości 

e 1 – 2000 1 –  
15 min. 

20 – 40/dzień 1 min. 

Regulacja  
obciążenia 

e, t 1 – 2000 15 min. – 
1 dzień 

1 – 29/dzień < 15 min. 

Regulacja  
napięcia 

e 1 – 40 1 s –  
1 min. 

10 –
100/dzień 

ms – s 

Awaria  
systemu 

e 0,1 – 400 1 – 4 h < 1/rok < 1 h 

Przesył i dystry-
bucja – poprawa 

parametrów 
zasilania 

e, t 1 – 500 2 – 4 h 0,75–
1,24/dzień 

> 1 h 

Przesył i dystry-
bucja – prognozy 

e, t 0,001 –
0,01 

2 – 5 h 0,75–
1,25/dzień 

< 1 h 

Regulacja popytu e, t 0,001 –
0,01 

3 – 5 h 0,75–
1,5/dzień 

< 1 h 

Straty cieplne t 1 – 10 1 h –  
1 dzień 

1 – 20/dzień < 10 min. 

Kogeneracja t 1 – 5 min. – h 1 – 10/dzień < 15 min. 
Rezerwa  

strategiczna 
e 10 – 

2000 
15 min –  

2 h 
0,5 – 2/dzień < 15 min. 

Rezerwa  
wspomagająca 

e 10 – 
2000 

15 min – 
2 h 

0,5 – 2/dzień < 15 min. 

Offgrid e, t 0,001 – 
0,01 

3 – 5 h (0,75 – 
1,5)/dzień 

< 1 h 

Integracja źródeł 
wytwarzania 

e, t 1 – 400 1 min – 
dni 

(0,5 – 
2)/dzień 

< 15 min. 

 
Objaśnienia: e – sygnał wyjściowy elektryczny, t – sygnał wyjściowy termiczny. 
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Tabela 5. Technologie magazynów energii [7] 
 

Technologia 
magazynów 

energii 

 
Miejsce  
montażu 

 
Wielkość 

wyjściowa 

 
Sprawność 

% 

Początkowy 
koszt inwe-

stycji 
USD/kW 

 
Termochemiczna 

Wytwarzanie, 
odbiorca  
końcowy 

 
termiczne 

 
80 – 99 

 
1000 – 3000 

Chemiczna  
i wodorowa 

Wytwarzanie, 
odbiorca  
końcowy 

 
elektryczność 

 
22 – 50 

 
500 – 750 

 
Koła zamachowe 

Linie przesyło-
we i dystrybu-

cyjne 

 
elektryczność 

 
90 – 95 

 
130 – 500 

Super  
kondensatory 

Linie przesyło-
we i dystrybu-

cyjne 

 
elektryczność 

 
90 – 95 

 
130 – 515 

Nadprzewodzące 
magnetyczne 

magazyny energii 

Linie przesyło-
we i dystrybu-

cyjne 

 
elektryczność 

 
90 – 95 

 
130 – 515 

Materiały stałe 
np. cegła, beton 

Odbiorcy  
końcowi 

termiczne 50 – 90 500 – 3000 

Zmienny stan 
skupienia – ice 

storage 

Odbiorcy  
końcowi 

 
termiczne 

 
75 – 90 

 
6000 – 15000 

Ciepłej  
wody 

Odbiorcy  
końcowi 

termiczne 50 – 90 – 

Zimnej  
wody 

Odbiorcy  
końcowi 

termiczne 50 – 90 300 – 600 

 
5. WNIOSKI 

 
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wydaje się z różnych względów 
konieczne. Alternatywa w postaci wykorzystania elektrowni jądrowych o tej 
samej mocy jest np. w warunkach polskich o 10% droższa.  

Prognozy wykorzystania odnawialnych źródeł energii często przedstawia się 
w postaci „mapy drogowej” najczęściej do roku 2050, rzadziej 2030. W tabeli 6 
przedstawiono procentowe zestawienie prognoz produkcji energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł energii. 
 Analizując powyższe zestawienie można zauważyć istotne różnice w prze-
widywanych scenariuszach. Ponieważ nie jest znana metodyka przeprowadza-
nia analiz, wydaje się za właściwe przejęcie wartości proponowanej przez Par-
lament i Radę UE.  
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Tabela 6. Prognoza wykorzystania odnawialnych źródeł energii [opr. własne] 
 

Źródło Udział OZE w produkcji energii elektrycznej.  
Strategia 2050 

World Energy Council Jazz 
46% 

Symphony 
70% 

International Energy Agency 2DS 
22% 

hiRen 
32% 

International Renewable Energy 
Sources (IRENA) 

30% – 2030 

Ingovernmental Panel  
of Climate Change 

32% 62% 

Parlament i Rada UE 27% – 2030 
 

W pracy nie analizowano wpływu rozwoju technologii źródeł OZE na ceny 
energii elektrycznej. Zakres pracy nie obejmował także ważnego elementu ja-
kim jest przewidywanie warunków pogodowych długo– i krótkoterminowych. 
Niezależnie od przyjęcia strategii rozwoju OZE i sieci elektroenergetycznej 
typu Smart Grid integracja rozproszonych źródeł energii od mikro aż do makro 
magazynów energii jest niezbędna warunkach europejskich. Miejsce montażu, 
moc i czas reakcji sytemu na popyt energii elektrycznej z magazynów energii są 
zależne od zapewnienia określonego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej odbiorcom końcowym. 
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INTEGRATION RENEWABLE ENERGY SOURCES WITH POWER GRID 
 

 Development of Smart Grid is directly bounded with practical application renewable 
energy sources with storage systems. RES and energy storages are any number of key 
technologies that can support decarbonisation. Integration renewable energy sources and 
energy storages with power grid enable right management supply electrical energy and 
demand. Are indicated a important rule small and micro energy storage systems. 
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