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Streszczenie: Zaproponowano definicje usług regulacyjnych 
(UR), które mogą być świadczone przez lokalne źródła energii. 
Dokonano przeglądu technologii wytwarzania z uwzględnieniem 
możliwości regulacyjnych tych źródeł i oceny możliwości zmiany 
na żądanie OSD standardowych warunków pracy źródeł. Zastoso-
wanie UR pozwoli na wykorzystanie potencjału generacji rozpro-
szonej do poprawy pracy sieci, utworzenie modelu zdecentralizo-
wanego usług SEE oraz umożliwi wzrost przyłączania OZE do 
sieci. 

 
Słowa kluczowe: usługa regulacyjna, OSD, generacja rozproszona. 

 
 

1. Usługi regulacyjne 
 

1.1. Definicja usług regulacyjnych 
Przez usługę regulacyjną rozumiana jest zdolności do 

pracy w określonych warunkach lub czynność wykonywana 
przez wytwórcę na polecenie OSD polegająca na:  

• zmianie bazowego dobowego profilu mocy czynnej 
oddawanej do sieci,  

• zmianie mocy biernej pobieranej/oddawanej do sie-
ci w stosunku do warunków określonych w umo-
wach o przyłączeniu do sieci i świadczeniu usług 
dystrybucyjnych. 

Przez bazowy dobowy profil mocy czynnej oddawanej 
do sieci należy rozumieć generację energii elektrycznej 
wynikającą z podpisanych umów sprzedaży energii elek-
trycznej / ciepła lub dostępności zasobów odnawialnych.  

 
1.2. Zmiana na żądanie OSD mocy czynnej 

Kategoria usług polega na zmianie mocy czynnej do-
starczanej przez DR w stosunku do jej wartości wynikającej 
z dostępności energii pierwotnej (np. FW, PV) lub zaplano-
wanego programu pracy (np. CHP). Z kategorii tej wydzie-
lono usługi związane z regulacją częstotliwości.  

 
 
 
 

1.3. Zmiana na żądanie OSD mocy biernej 
Usługa polega na generacji mocy biernej zależnie od 

potrzeb sieci uwzględniając możliwości JW. Wykorzysty-
wana jest do regulacji U lub kompensacji Q. 

 
1.4. Regulacja częstotliwości 

Polega na regulacji mocy czynnej w zależności od czę-
stotliwości. W idealnym przypadku jest możliwość naślado-
wania charakterystyki statycznej generatorów synchronicz-
nych tj. wzrost P przy obniżeniu f oraz redukcja P przy 
wzroście P. Jednak nie wszystkie rodzaje DG umożliwiają 
regulację f w całym paśmie. Z tych powodów wyróżniono 
kilka usług. 

 
1.5. Zdolność do pracy w warunkach zakłóceniowych 

Źródła przyłączono do sieci SN przy wystąpieniu za-
kłócenia zostają automatycznie odłączane.  

Układy automatyki LVRT oraz ZVRT powodują, że 
elektrownia może pracować przez określony czas w warun-
kach ograniczonego napięcia. Zdolność do pracy w warun-
kach zakłóceniowych może ułatwić operatorowi systemu 
prowadzenie ruchu w sieci elektroenergetycznej.  

 
1.6. Praca w obwodach wydzielonych  

Główną usługą w tej kategorii jest praca wyspowa. Jej 
aplikacja poprawia niezawodność zasilania części odbiorców 
co poprawia wskaźniki. Proces wydzielenia wyspy oraz jej 
likwidacji musi być realizowanych przez OSD za pomocą 
infrastruktury wyposażonej w zdalnie sterowane łączniki. W 
przypadku pracy wyspowej, konieczna jest zarówno regula-
cja mocy czynnej jak i napięcia, ale również bezpośrednia 
kontrola napięcia i częstotliwości w wydzielonej sieci.  

 
 

2. Przegląd możliwości technicznych realizacji usług 
regulacyjnych przez różne Technologie 
 
Możliwości dostarczania/pobierania mocy biernej za-

leżna jest od aktualnej mocy czynnej i obszaru dopuszczal-
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nej pracy JW. Pomięto możliwość regulacji mocy biernej 
przez sterowane baterie kondensatorów. 

 
 

 
Tablica 1 Możliwości realizacji usług regulacyjnych przez DG 
 

Rodzaj JW Sposób połą-
czenia z siecią 

Ograniczenia techno-
logiczne Możliwość regulacji P Możliwość regulacji Q Praca wyspowa FRT 

Siłownie 
wiatrowe 

(FW) 

Przekształtnik 

Zależne od warunków 
meteorologicznych. 
Maksymalna moc 
czynna zależy od 
prędkości wiatru. 

Praca w zaniżeniu. 

Możliwa za pomocą 
regulacji ustawienia 
łopat (ang. pitch 

control lub active stall 
control). Dodatkowo 
możliwość pracy w 
zaniżeniu – prze-

kształtnik (regulacja 
szybka). 

Zależne od możliwości 
przekształtnika 

Możliwa. 
Wymagana 

specjalna wersja 
przekształtnika. 

Możliwa. Wyma-
gana specjalna 
wersja prze-
kształtnika 

Generator 
dwustronnie 

zasilany 

Możliwa za pomocą 
regulacji ustawienia 
łopat (ang. pitch 

control lub active stall 
control). 

Zależne od obszaru 
dopuszczalnej pracy 

Możliwa przy 
odpowiednim 

sterowaniu 
przekształtni-

kami 

Możliwa. Wyma-
gana specjalna 
wersja prze-
kształtnika 

Generator 
asynchroniczny 

Możliwa za pomocą 
regulacji ustawienia 
łopat (ang. pitch 

control lub active stall 
control). 

- - - 

Elektrow-
nie sło-
neczne 
(PV) 

Przekształtnik 

Zależne od warunków 
meteorologicznych. 
Maksymalna moc 
czynna zależy od 
natężenia światła. 
Praca w zaniżeniu. 

Możliwość pracy w 
zaniżeniu – prze-

kształtnik. 

Zależne od możliwości 
przekształtnika 

Możliwa. 
Wymagana 

specjalna wersja 
przekształtnika. 

Możliwa. Wyma-
gana specjalna 
wersja prze-
kształtnika 

Elektrow-
nie wodne 

(EW) 

Generator 
synchroniczny 

Ograniczenia wynika-
jące z pozwolenia 
wodno-prawnego, 

rodzaju pracy (zbior-
nikowa, przepływowa, 
kaskada), możliwości 

cieku wodnego 

Możliwa za pomocą 
sterowania ustawie-
niem łopat turbiny, 

kierownicy lub zasuw. 

Zależne od wykresu 
kołowego SG 

Możliwa przy 
układzie syn-
chronizacji 

umożliwiają-
cym pracę 
wyspową 

Ograniczone 

Generator 
asynchroniczny - - - 

Kogenera-
cja (CHP) 

Generator 
synchroniczny 

Wynikające z profilu 
zapotrzebowania na 

ciepło oraz możliwości 
akumulacji ciepła 

Możliwa za pomocą 
sterowania strumienia 
pary wlotowej turbiny 

Zależne od wykresu 
kołowego SG 

Możliwa przy 
układzie syn-
chronizacji 

umożliwiają-
cym pracę 
wyspową 

Ograniczone 

Kogenera-
cja –

biogazow-
nia (bio) 

Generator 
synchroniczny 

Wynikające z profilu 
produkcji gazu oraz 

możliwości akumula-
cji ciepła 

Możliwa za pomocą 
sterowania strumienia 
pary wlotowej turbiny 

Zależne od wykresu 
kołowego SG 

Możliwa przy 
układzie syn-
chronizacji 

umożliwiają-
cym pracę 
wyspową 

Ograniczone 

Agregaty Generator 
synchroniczny 

Techniczne ogranicze-
nia silnika 

Sterowanie układem 
wtryskowym paliwa 

Zależne od wykresu 
kołowego SG TAK Ograniczone 

 
 
3. Katalog usług regulacyjnych 
 
Tablica 2. Katalog usług regulacyjnych  
 

Lp. Kategoria Nazwa usługi Opis Możliwość realizacji usługi przez 
jednostki wytwórcze 

1 

zmiana na 
żądanie 
OSD mocy 
czynnej 

Zmiana na 
żądanie mocy 
czynnej 
oddawanej do 
sieci 

W ramach świadczenia usługi moc oddawana do sieci przez źródło jest na 
polecenie OSD różna od tej, która wynika z dostępności energii pierwot-
nej (np. PV, wiatr, hydroenergetyka) lub uwarunkowań techniczno-
technologicznych (np. CHP, biogazownie). Jest to praca z zaniżeniem lub 
zawyżeniem mocy. Zastosowania: likwidację zagrożeń pracy sieci SN, 
zwiększenie możliwości przyłączania nowych źródeł, odsunięcie w czasie 
inwestycji sieciowych. 

Wszystkie jednostki wytwórcze 
posiadające możliwość regulacji 
mocy czynnej w kierunku jej 
zaniżenia lub zwiększenia w 
stosunku do mocy chwilowej.  
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Lp. Kategoria Nazwa usługi Opis Możliwość realizacji usługi przez 
jednostki wytwórcze 

2 Praca z 
odstępem 

Usługa polegająca na zmniejszeniu mocy oddawanej do sieci o zadaną 
wartość w stosunku do dostępności energii pierwotnej i/lub uwarunko-
wań techniczno-technologicznych źródła. 
Usługa pracy z odstępem może być podstawą dla świadczenia usługi 
regulacji pierwotnej.  

Wszystkie jednostki wytwórcze 
posiadające możliwość regulacji 
mocy czynnej w kierunku jej 
zaniżenia w stosunku do mocy 
chwilowej. 

3 

Ograniczenie 
gradientu 
zmian mocy 
oddawanej do 
sieci 

Usługa polegająca na ograniczeniu 15 minutowych gradientów mocy 
oddawanej do sieci przez źródła rozproszone w stosunku do standardo-
wych właściwości jednostki wytwórczej i zmian wydajności źródła 
energii pierwotnej.  
Usługa świadczona przez źródła o niespokojnym profilu mocy czynnej 
oddawanej do sieci (FW, PV). Świadczenie usługi zmniejsza w KSE 
zapotrzebowanie na rezerwę wtórną. Realizacja usługi może odbywać się 
poprzez pracę z odstępem mocy / pracę z zaniżeniem generacji lub przy 
współpracy z magazynem energii. 

Jednostki wytwórcze o dużej 
zmienności mocy oddawanej do 
sieci, posiadające możliwość 
regulacji mocy czynnej.  
Wymagana modyfikacja układu 
sterowania mocą czynną umożli-
wiająca zadanie i utrzymanie 
maksymalnej szybkości zmian 
mocy czynnej.  

4 zmiana na 
żądanie 
OSD mocy 
biernej 

Regulacja 
napięcia w 
punkcie 
przyłączenia 

Usługa polega na wytwarzaniu mocy biernej (pojemnościowej lub induk-
cyjnej) o wartości wynikającej z wartości zadanej napięcia.  
Usługa może mieć w przyszłości duże znaczenie w przypadku masowego 
przyłączania do sieci nn nie sterowalnych mikroźródeł (PV, FW). 

Wszystkie jednostki wytwórcze 
posiadające możliwość sterowa-
nia mocą bierną oraz posiadające 
pomiar napięcia w punkcie przy-
łączenia. 

5 Regulacja 
mocy biernej 

Usługa polega na wytwarzaniu mocy biernej w celu kompensacji prze-
pływu mocy biernej w danym obszarze sieci SN.  

Wszystkie jednostki wytwórcze 
posiadające możliwość sterowa-
nia mocą bierną.  

6 

Regulacja 
częstotli-
wości  

Praca z pełną 
charaktery-
styką statycz-
ną 

Realizowana przez zmianę mocy czynnej w zależności od częstotliwości. 
Usługa wspomaga działanie usługi systemowej „rezerwa pierwot-
na/wtórna”. Musi być świadczona równocześnie z: 
1. usługą „pracy w odstępie mocy” lub pracy z zaniżoną generacją (w 

obydwu przypadkach wiąże się to z utratą części produkcji), lub 
2. w ograniczonym zakresie bez utraty produkcji przez źródła posiada-

jące możliwość akumulacji energii pierwotnej lub współproduktów 
procesu wytwarzania energii elektrycznej1. 

Jedną z cech źródeł rozproszonych wyposażonych w przekształtnik dla 
wyprowadzenia mocy (FW, PV) jest możliwość niemal natychmiastowej 
zmiany mocy oddawanej do systemu2. 

Wszystkie jednostki wytwórcze 
posiadające: 
1. możliwość regulacji mocy 

czynnej w zakresie Pmin - 
Pn z prędkością 0.05 Pn 
/sek,  

2. możliwość trwałej pracy z 
mocą wynikającą z chwilo-
wej wydajności źródła ener-
gii pierwotnej w zakresie 
częstotliwości 49.0≤f≤51.5 
[Hz] 

7 

Praca z 
ogranicze-
niem mocy 
czynnej przy 
zwyżce 
częstotliwości 

Usługa regulacji częstotliwości świadczona (w odróżnieniu od usługi z 
pełną charakterystyką statyczną) tylko w górnym paśmie częstotliwości 
(powyżej f=50Hz) redukując liniowo moc czynną zależnie od wzrostu f2. 

Wszystkie jednostki wytwórcze 
posiadające: 
1. możliwość regulacji mocy 

czynnej w kierunku jej 
zmniejszenia z prędkością 
0.05 Pn /sek. w stosunku do 
wartości wynikającej z chwi-
lowej wydajności źródła 
energii pierwotnej 

2. możliwość trwałej pracy z 
mocą wynikającą ze staty-
zmu regulacji w zakresie 
częstotliwości co najmniej 
do 50≤f ≤ 51.5 [Hz]. 

8 

Praca z 
utrzymaniem 
mocy czynnej 
przy obniżo-
nej częstotli-
wości 

Usługa świadczona tylko w dolnym paśmie częstotliwości (poniżej 
f=50Hz) we wszystkich trybach pracy źródła, polegająca na:  
1. utrzymaniu mocy oddawanej do sieci jak przy częstotliwości siecio-

wej (tryb „bez ograniczeń mocy”) lub  
2. osiągnięciu mocy wynikającej z możliwości technicznych jednostki 

niższej niż przy częstotliwości sieciowej (tryb „z ograniczeniami 
mocy” źródła).  

3. Polega ona na niewyłączaniu się JW przy obniżce f i dostarczaniu 
deficytowej mocy czynnej w granicy możliwości technicznych JW2. 

Jednostki wytwórcze, których 
dokumentacja techniczna przewi-
duje możliwość pracy z często-
tliwością poniżej 50 Hz. W celu 
dotrzymania charakterystyk 
usługi mogą być wymagane 
zmiany w układach automatyki.  

9 

Zdolność 
do pracy w 
warunkach 
zakłóce-
niowych 

Przejście 
przez zwarcie 

Usługa polega na pracy jednostki (nie wyłączeniu jej się) w przypadku 
zapadów napięcia. Najczęstszą ich przyczyną są zwarcia w sieci. Celem 
usługi jest zapobieżenie utraty znacznej generacji w sieciach SN w przy-
padku rozległych obszarowo zapadach napięcia. Dodatkowo w sieciach 
SN usługa stwarza możliwość podtrzymania napięcia na liniach w przy-
padku lokalnych zwarć.  

Źródła posiadające zdolność 
ograniczania prądu zwarciowego 
do wartości bezpiecznej.  

                                                 
1 Po wyczerpaniu zdolności akumulacji źródło może nadal świadczyć usługę z utratą części produkcji 
2 Usługa świadczona tylko przez źródła nie posiadające w warunkach przyłączenia wpisu o obligatoryjnych warunkach pracy w zależności 
od częstotliwości lub obowiązek ten nie wynika z instrukcji ruchu. Źródła te obligatoryjnie muszą być wyposażone w automatykę realizu-
jącą w.w. funkcjonalność. 
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Lp. Kategoria Nazwa usługi Opis Możliwość realizacji usługi przez 
jednostki wytwórcze 

10 Podtrzymanie 
napięcia 

Usługa polega na wytwarzaniu mocy biernej o dużych wartościach w 
kierunku regulacji napięcia przez zadany maksymalny okres czasu, w 
warunkach zakłóceniowych (odchyłce napięcia o co najmniej 10 [%]) 
nawet. Zastosowanie tej usługi umożliwia obniżenie skutków zwarć dla 
odbiorców przyłączonych w pewnej odległości od miejsca zwarcia. 

Posiadają zdolność ograniczania 
prądu zwarciowego do wartości 
bezpiecznej.  
Posiadają zdolność pracy w trybie 
regulacji napięcia z możliwością 
chwilowej generacji ponad-
znamionowej mocy biernej. 

11 Odbudowa 
mocy czynnej 

Polega na wytwarzaniu mocy czynnej o wartości co najmniej 0,9 mocy 
znamionowej lub wynikającej z wydajności źródła energii pierwotnej w 
warunkach zakłóceniowych po powrocie napięcia do wartości 0,85 Un 
przez zadany maksymalny okres czasu.  
Usługa umożliwia obniżenie skutków zwarć dla odbiorców przyłączo-
nych w pewnej odległości od miejsca zwarcia. 

Posiadają zdolność ograniczania 
prądu zwarciowego do wartości 
bezpiecznej. Praca w trybie 
regulacji napięcia z chwilową 
mocą czynną. 

12 

Praca w 
obwodach 
wydzielo-
nych 

Usługa 
samostartu 

Polega ona na możliwości uruchomienia jednostki przy braku napięcia w 
sieci. Źródła oferujące tą usługę muszą mieć możliwość generacji napię-
cia o wymaganych parametrach, gdy w sieci nie ma napięcia. Usługa ta 
będzie wykorzystana dla pracy wyspowej. Dla każdej wyspy powinna 
być co najmniej jedna jednostka oferująca tą usługę. Jednostki oferujące 
tego typu usługę muszą być zrealizowane w technologii umożliwiającej 
samostart w sposób naturalny lub korzystać z innych źródeł energii np. 
zasobników.  

Jednostki wyposażone w genera-
tory samowzbudne z akumulato-
rowym podtrzymaniem zasilania 
dla układów sterowania i teleko-
munikacji. 
Jednostki wyposażone w odpo-
wiednio zaprojektowane inwerte-
ry umożliwiające ich pracę na 
niezasilaną sieć z akumulatoro-
wym podtrzymaniem zasilania 
dla układów sterowania i teleko-
munikacji (np. elektrownie sło-
neczne, wiatrowe).  

13 Praca wy-
spowa 

Usługa polega na wytwarzaniu mocy czynnej i/lub biernej do wydzielo-
nego obszaru sieci. Muszą to być jednostki z możliwością regulacji 
częstotliwości z pełną charakterystyką statyczną. Podczas pracy wyspo-
wej wymagana będzie modyfikacja działania urządzeń EAZ zainstalowa-
nych w obszarze wyspy. Nastawy statyzmu muszą być wyznaczone dla 
konkretnej wyspy. Do pracy równoległej na obszar wydzielony powinny 
być szczególnie wykorzystane jednostki o dużej dyspozycyjności. 

Jednostki wytwórcze o szerokim 
zakresie regulacji mocy czynnej / 
biernej w dynamiczny sposób. 
Część jednostek może być nieste-
rowanych, jeśli w wydzielonej 
wyspie istnieje pewna stała 
wartość minimalnego zapotrze-
bowania (podstawa zapotrzebo-
wania) w całym czasie pracy 
wyspy. Cechą pożądaną będą 
również zdolność do pracy w 
warunkach zakłóceniowych. 

 
 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Wymagany wzrost udziału energii odnawialnej w bi-
lansie energetycznym implikuje nowe problemy występu-
jące w sieciach dystrybucyjnych jak i nowe zadania dla 
OSD. Zastosowanie usług regulacyjnych pozwoli na wy-
korzystanie generacji rozproszonej do poprawy pracy 
sieci, utworzenie modelu zdecentralizowanego usług SEE 
oraz umożliwi wzrost przyłączania OZE do sieci. Możli-

wości techniczne w zakresie realizacji usług przez DG są 
zależne od rodzaju zastosowanych urządzeń energoelek-
tronicznych do wyprowadzenia mocy. Obecnie stosowane 
w/w układy w DG podłączanych do SN lub nn nie posia-
dają dużych zdolności regulacyjnych. Jednak rozwój 
urządzeń energoelektronicznych umożliwi na powszechne 
stosowanie bardziej zaawansowanych tego typu urządzeń.  
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Proposed definitions of regulatory services that can be provided by a local energy source. A review of manufacturing 
technology including the ability to regulate these sources and assess the potential changes in demand DSO standard condi-
tions sources. The use of regulatory services will allow the potential of distributed generation to improve the performance of 
the network, the creation of a decentralized model of services and enable growth RES connecting to the network. 
 
  




