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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących 

możliwości wykorzystania zasobników energii do kompensowania 

błędów generacji wiatrowej w horyzoncie średnioterminowym  

w celu poprawy jakości planowania pracy i obniżenia kosztów 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zaprezentowano 

metodykę określania preferowanych typów elektrochemicznych  

magazynów energii na podstawie techniczno–ekonomicznych 

wskaźników optymalizacji  uwzględniających m.in.: charakterystyki 

czasu życia zasobnika (liczba cykli przy określonym poziomie 

rozładowania), sprawności cyklu ładowanie - rozładowanie oraz 

nakładów inwestycyjnych.  

 

Słowa kluczowe: elektrochemiczny magazyn energii, generacja 

wiatrowa, bilansowanie systemu. 

 

1. WSTĘP 

 

Rozwój generacji wiatrowej (GW) stanowi wyzwanie 

z punktu widzenia bezpieczeństwa i ekonomiki 

funkcjonowania systemów elektroenergetycznych. Niepewny 

i zmienny charakter GW pociąga za sobą konieczność 

zapewnienia przez operatorów systemów odpowiednich 

rezerw mocy, niezbędnych dla zachowania stabilnej pracy 

sieci, zaś podmioty zaangażowane w handel energią z tych 

źródeł ponoszą dodatkowe koszty bilansowania 

nieplanowanych odchyleń produkcji. 

Wzrost mocy zainstalowanej źródeł GW będzie 

powodował nasilenie problemów związanych 

z bilansowaniem systemu a rozwiązaniem mogą być 

zasobniki energii. 

W ramach pracy rozważano zastosowanie zasobników 

energii do kompensowania błędów prognoz GW 

w horyzoncie średnioterminowym (na dobę następną) jako 

narzędzia wspomagającego planowanie pracy systemu.  

Celem działań było wskazanie sposobu określania 

preferowanych typów elektrochemicznych zasobników 

energii w oparciu o: 

 wskaźniki mocy zasobnika energii do mocy 

zainstalowanej GW (MWES/MWGW); 

 wymaganej pojemności zasobnika energii w relacji do 

jego mocy (Q/P zasobnika), 

określonych na podstawie techniczno-ekonomicznej 

optymalizacji uwzględniającej m.in.: 

 charakterystyki czasu życia zasobnika wynikającego 

z ilości oraz głębokości cykli ładowania-rozładowania, 

 sprawności cyklu ładowanie / rozładowanie,  

 wielkość nakładów inwestycyjnych.  

Symulacje pozwoliły w przybliżony sposób określić 

wymaganą moc i pojemność zasobnika oraz wyznaczyć czas 

jego życia przy określonej liczbie cykli i stopniu 

rozładowania DOD (ang. depth of discharge).  

W ramach symulacji rozpatrzono trzy rodzaje 

elektrochemicznych zasobników energii: sodowo – siarkowy 

(NaS), litowo – jonowy (Li-ion) oraz kwasowo – ołowiowy 

(Pb-Acid). Zasobniki w zależności od wykonania, mogą 

posiadać dosyć zróżnicowane parametry. Generalnie można 

by je sprowadzić do kategorii „high power” (Pb-Acid, Li-ion) 

oraz „high capacity” (NaS, Pb-Acid). 
Na rysunku 1 przedstawiono charakterystyki czasu życia 

wybranych typów elektrochemicznych zasobników energii.  

 

 
 

Rys.1 Charakterystyka liczby cykli w zależności od głębokości 

rozładowania [na podstawie [1]-[4]) 

 

W przypadku, gdy w założonym okresie n lat zasobnik 

będzie pracować w niskim zakresie DOD oznacza to, iż 

będzie miał on wystarczającą pojemność, wydłuży się jego 

żywotność, ale poniesione zostaną znacznie wyższe wydatki 

inwestycyjne. W sytuacji przeciwnej, zasobnik będzie miał 

niewystarczającą pojemność, niższe byłyby koszty jego 

instalacji, ale skróci się jego żywotność, co spowoduje 

konieczność wielokrotnej wymiany akumulatorów 

w założonym okresie czasu. Przeprowadzona analiza 

umożliwi znalezienie rozwiązania optymalnego 

z technicznego oraz finansowego punktu widzenia. 

W tablicy 1 przedstawiono wybrane parametry 

techniczne oraz finansowe przyjęte do przeprowadzenia 

symulacji.  

 
Tablica 1 Parametry technologii magazynowania energii 

z zasobnikiem elektrochemicznym 
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2. WYKORZYSTANIE ZASOBNIKÓW ENERGII DO 

KOMPENSOWANIA BŁĘDÓW PROGNOZ GW 

W HORYZONCIE ŚREDNIOTERMINOWYM 

 

Strategia zakłada wykorzystanie magazynów energii do 

kompensowania odchyleń pomiędzy prognozowaną 

a rzeczywistą wielkością produkcji. Zadaniem magazynu jest 

uzupełnienie do zadanego (zgrafikowanego) poziomu 

generacji ze źródeł odnawialnych lub przejęcie nadmiarowej 

produkcji w stosunku do wartości prognozy zgłoszonej 

w grafiku pracy. Błędy prognoz generacji wiatrowej 

w średnim horyzoncie czasowym mogą wynikać 

z systematycznego błedu prognoz lub być efektem 

niedoszacowania lub przeszacowania prognoz 

numerycznych. Wykorzystanie magazynów energii do 

kompensacji błędów prognozy generacji wiatrowej pozwoli  

wspomagać prowadzenie ruchu w sieci, w szczególności 

optymalizować dobór do pracy jednostek wytwórczych ze 

względu na bezpieczeństwo pracy systemu oraz koszty 

wytwarzania energii elektrycznej. 

Ideę wykorzystania zasobnika energii do 

kompensowania błędów prognoz, celem utrzymania 

założonego profilu produkcji energii przedstawiono na 

rysunku 2. 

 

 
 

Rys.2 Wykorzystanie zasobnika energii do kompensacji wahań 

produkcji odnawialnej [5] 

 

Od zasobnika wymagana jest stosunkowo duża 

pojemność oraz  mniejsze: moc nominalna i gradient zmiany 

mocy pobieranej lub oddawanej do sieci,  szczególnie gdyby 

odchyłki o jednakowym znaku występowałyby przez dłuższy 

okres czasu. 

Do przeprowadzenia analiz wykorzystano historyczne 

dane opisujące zmienność GW w danym obszarze sieci. Dla 

poszczególnych przedziałów czasu obliczono błędy prognoz 

oraz określano reżim pracy zasobnika zakładając, że błąd 

prognozy będzie w całości kompensowany przez zasobnik. 

 

3. WSKAŹNIKI TECHNICZNO–EKONOMICZNEJ 

OPTYMALIZACJI ZASOBNIKÓW ENERGII 

 

Przy doborze parametrów technicznych zasobnika 

wykorzystano opracowane przez autora wskaźniki 

optymalizacyjne: 

 wskaźnik techniczny WT - określa koszt 

magazynowania 1 MWh energii w całym okresie życia 

zasobnika. Dla rozwiązania optymalnego wskaźnik 

osiąga wartość minimalną. 

  

WT=
𝐾𝑖

(
𝐸𝑜

𝐸𝑜+𝐸𝑛
)2∗𝐸𝑜∗𝑇𝑟

, [PLN/MWh]  (1) 

 

gdzie: Ki - nakład inwestycyjny [PLN], Eo - wolumen 

energii obsłużonej przez zasobnik energii w ciągu roku, 

[MWh/rok], Tr - okres czasu życia zasobnika dla wymaganej 

liczby cykli, [lata], En - wolumen energii nieobsłużonej przez 

zasobnik w ciągu roku, [MWh/rok].  

 

Przez energię „nieobsłużoną” rozumiane są żądania 

pracy zasobnika w trybie ładowania lub rozładowania, które 

nie zostały zrealizowane ze względu na niedostateczną moc 

zasobnika w trybie generacji / poboru mocy lub braku 

zdolności magazynowania (całkowite rozładowanie lub 

naładowanie zasobnika). 

Na rysunkach 3 - 4 przedstawiono pożądaną moc 

zasobnika NaS oraz poziom naładowania zasobnika SOC 

(ang. state of charge) dla optymalizacji według wskaźnika 

technicznego WT.  

 

 
 

Rys.3. Optymalizacja mocy zasobnika według wskaźnika WT 

 

 
 

Rys.4. Poziom naładowania SOC dla optymalizacji mocy 

zasobnika według wskaźnika WT 

 

 wskaźnik finansowy WF - określa koszt 

zmagazynowania 1MWh energii w założonym n-letnim 

okresie życia zasobnika (z uwzględnieniem wielokrotnej 

instalacji zasobnika w przypadku krótszego czasu 

życia). Dla rozwiązania optymalnego wskaźnik osiąga 

wartość minimalną.  

 

WF =
Ki+n∗s∗Ki

Eo∗Tsk
 , [PLN/MWh]  (2) 

 

gdzie: Ki - nakład inwestycyjny, [PLN], n - ilość 

wymian akumulatorów w ciągu przyjętego okresu analizy, s - 

udział kosztów zakupu akumulatorów w całkowitych 

nakładach inwestycyjnych na budowę systemu 

magazynowania energii, Eo - wolumen energii obsłużonej 

przez zasobnik energii, [MWh], Tsk - współczynnik 

korygujący rzeczywisty czas życia zasobnika w sposób 

analogiczny do współczynnika dyskontującego wartość 

pieniądza w czasie, [lata]. 

 

Na rysunkach 5 - 6 przedstawiono pożądaną moc 

zasobnika NaS oraz poziom SOC dla optymalizacji według 

wskaźnika finansowego WF. 
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Rys.5. Optymalizacja mocy zasobnika według wskaźnika WF 

 

 

 

Rys.6. Poziom naładowania SOC dla optymalizacji mocy zasobnika 

według wskaźnika WF 

 

Optymalnego doboru podstawowych parametrów 

technicznych zasobników elektrochemicznych dokonywano 

według wskaźnika techniczno – finansowego 

W zdefiniowanego jako: 

 

W = √𝑊𝑇 ∗ 𝑊𝐹  , [PLN/MWh]  (3) 
 

Wyniki symulacji pozwoliły wyznaczyć wymaganą moc 

i pojemność zasobnika oraz określić ich czas życia w funkcji 

zrealizowanej liczby cykli oraz głębokości rozładowania 

zasobnika DOD (depth of discharge). 

 

4. WYNIKI SYMULACJI  

 

Badania wykazały, że w analizowanym okresie czasu 

rzeczywista moc oddawana do sieci była statystycznie wyższa 

od planowanej, co w przypadku zasobnika będzie skutkować 

zwiększeniem czasu pracy w trybie ładowania. Tego typu 

błąd systematyczny prognozy w konsekwencji może 

doprowadzić przewymiarowania parametrów zasobnika  

(w szczególności pojemności). W celu skompensowania tego 

niekorzystnego zjawiska w algorytmie symulacyjnym 

zastosowano korekcyjne rozładowanie / ładowanie zasobnika 

po osiągnięciu ustalonego poziomu SOC (np. 90/80). Za 

optymalne wskazano rozwiązanie, dla którego uzyskano 

minimalną wartość wskaźników optymalizacyjnych. 

Na rysunkach 7-13 przedstawiono wyniki symulacji dla 

zasobnika NaS. 

 

 
 

Rys.7. Optymalizacja mocy zasobnika według wskaźnika W 

 
 

Rys.8. Poziom naładowania SOC dla optymalizacji mocy 

zasobnika według wskaźnika W 

 

 
 

Rys.9. Energia obsłużona przez zasobnik, % łącznej energii żądań 

 

 
 

Rys.10. Energia nieobsłużona – przekroczenie mocy zasobnika 

 

 
 

Rys.11. Energia nieobsłużona – przekroczenie pojemności SOC 

 

 
 

Rys.12. Czas życia zasobnika, lata 

 

 
Rys.13. Średni poziom naładowania zasobnika 
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W tablicy 2 przedstawiono pożądaną moc wybranych 

typów zasobników do kompensowania błędów prognoz GW 

w horyzoncie średnioterminowym. 
 

Tablica 2 Pożądane parametry poszczególnych zasobników 

wykorzystanych do kompensowania błędów prognoz GW  

 

 
 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

 

W referacie zaprezentowano sposób wyznaczania 

preferowanych typów elektrochemicznych zasobników 

energii określonych na podstawie techniczno-ekonomicznej 

optymalizacji uwzględniającej m.in. charakterystyki 

sprawności, czasu życia oraz wielkości nakładów 

inwestycyjnych.  

W ramach pracy wykonano symulacje wykorzystania 

magazynów energii do kompensacji błędów prognoz GW. 

Pozwoli ono zwiększyć bezpieczeństwo prowadzenia ruchu 

w sieci, w szczególności optymalizację doboru jednostek 

wytwórczych ze względu na bezpieczeństwo pracy systemu 

oraz koszty wytwarzania energii elektrycznej.   

Symulacje pozwoliły w przybliżony sposób określić 

wymaganą moc i pojemność zasobnika oraz wyznaczyć ich 

czas życia przy określonej liczbie cykli i stopniu 

rozładowania DOD.  

Badania wykazały, że preferowanym typem 

elektrochemicznego magazynowania energii do zastosowań 

kompensowania zmienności GW w horyzoncie 

średnioterminowym jest zasobnik, którego pojemność 

magazynowania stanowi wielokrotność mocy ładowania / 

rozładowania. Biorąc pod uwagę technologie dostępne na 

rynku mogą to być przede wszystkim zasobniki sodowo - 

siarkowe (NaS) oraz litowo-jonowe o wyższej pojemności 

(Li-ion High Capacity). Dla wskazanych technologii 

uzyskano najniższe wartości wskaźników technicznego oraz 

finansowego (wyrażonych w PLN/MWh), co wskazuje na 

najwyższą efektywność przedsięwzięcia spośród wszystkich 

rozpatrywanych i analizowanych technologii 

elektrochemicznego magazynowania energii.  

Efektywność przedsięwzięcia zmniejsza się wraz ze 

zmniejszeniem pojemności zasobnika w stosunku do jego 

mocy nominalnej. W przypadku zasobnika litowo – jonowego 

w celu osiągnięcia wymaganej pojemności niezbędne jest 

wielokrotne przewymiarowanie jego mocy w stosunku do 

mocy wymaganej dla świadczenia usługi regulacji mocy. 

Przeprowadzone symulacje zakładały kompensowanie 

zmienności GW rozmieszczonej na rozległym obszarze. 

W przypadku FW rozmieszczonych na mniejszym 

geograficznie obszarze należy oczekiwać większych 

względnych (procentowych) błędów prognoz. Ze względu na 

brak efektu wygładzania (ang. smoothing efect) będzie to 

wymagało większej mocy i pojemności zasobnika na 

jednostkę mocy farm wiatrowych [6].  

Intensywny rozwój energetyki odnawialnej oraz 

zmniejszające się nakłady inwestycyjne na budowę 

zasobników energii powodują, że magazyny energii mogą 

w przyszłości stać się ważnym dostawcą usług regulacji 

w KSE, pozwalając na kompensowanie zmian GW w danym 

obszarze sieci zmniejszając udział klasycznych źródeł 

wytwórczych. 
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TECHNICAL–ECONOMIC ENERGY STORAGE OPTIMIZATION FOR WIND 

GENERATION BALANCING PURPOSES 
 

Possibility of using energy storage to balance the short and mid-term variability of wind generation in order to improve 

the quality of planning process and reduce the cost of power system operation was presented in this paper. Continuous rise of 

wind generation installed capacity causes increase problems associated with power system balancing. One of the 

countermeasures may be battery energy storage systems (BESS). The aim of the analysis was to determine the preferred battery 

energy storage system (BESS) technologies based on indicators of energy storage nominal power to wind generation installed 

capacity (MWES / MWGW) and required energy storage capacity (Q) in relation to its power (Q / P ES). Minimum values of 

technical or financial indicators were used to identify the optimal solution. The simulations were made taking into account the 

energy storage lifetime resulting from the number of cycles and depth of discharge. To determine the required BESS parameters 

were performed short and mid-term wind generation variability compensation simulations for selected, commercially available 

BESS technologies: sodium - sulfur (NaS), lithium-ion (Li-ion) and lead acid (PbAcid). 

 

Keywords: BESS energy storage, wind generation, power system balancing.  

 

 

 




