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Streszczenie: Wzbogacanie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 
o „inteligentne” systemy sterowania, automatyki i zabezpieczeń 
oraz tworzenie tzw. smart grid-u umożliwia lepsze i bardziej efek-
tywne energetycznie wykorzystanie mikroźródeł i mikrosieci. 
Większa część energii pierwotnej może być przetwarzana na ener-
gię elektryczną. Koordynacja pracy mikroźródeł w mikrosieci 
zwiększa sprawność przetwarzania i oddawania energii do sieci 
krajowej. Energia z mikrosieci może być sprzedawana na rynku 
energii oraz wykorzystywana do dostarczania usług regulacyjnych.  
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1.  MOŻLIWOŚCI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI  
     ENERGETYCZNEJ  
 
 Małe źródła rozproszone utożsamiane są często ze 
źródłami odnawialnymi i wytwarzaniem energii elektrycznej 
w sposób przyjazny dla środowiska.  Jednakże tylko niektóre 
z nich, bazujące na energii wodnej, słonecznej czy wiatrowej 
nie zanieczyszczają środowiska. Pozostałe typy małych 
źródeł wytwarzają energię elektryczną dzięki spalaniu paliw 
kopalnych (węgla lub gazu), a czasami również odpadów 
rolniczych lub komunalnych. Spalanie wiąże się zawsze z 
wytwarzaniem CO2 i NOx oraz związków siarki i innych 
zanieczyszczeń.  
 
Tablica 1. Przetwarzanie energii pierwotnej w mikroźródłach 
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 Utrzymanie  określonego  poziomu   oddziaływania  
przez energetykę na środowisko w skali kraju, przy wzroście 
emisji zanieczyszczeń w jednych źródłach, będzie wymagało 
ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń w innych źródłach. 
Koszty i energia zaoszczędzone w jednym miejscu zostaną 
wydane w innym miejscu. Obecna polityka energetyczna w 
zasadzie promuje źródła przyjazne dla środowiska, choć w 
przypadku mikroźródeł uzyskanie takich preferencji jest 
prawie niemożliwe. 
 W najbliższych latach oczekuje się zalewu rynku tani-
mi systemami generacyjnymi przystosowanymi do zasilania 
określonych odbiorników (np. ogrzewania, oświetlenia lub 
pompowania wody). Tani system generacyjny na ogół po-
zbawiony jest możliwości regulacyjnych, a znaczna część 
energii pierwotnej (wiatru, słońca, itp.) jest tracona. Nie było 
to jednak istotne dla użytkownika ponieważ energia pier-
wotna jest za darmo, a tani system szybko się amortyzował. 
Mikrosieci mogą funkcjonować samodzielnie zasilając okre-
ślone urządzenia w domu i w gospodarstwie wiejskim jak 
również w wielopiętrowym budynku w mieście. Powszechna 
dostępność do sieci krajowych sprawia, że będzie ona alter-
natywnym źródłem energii. Korzystanie z sieci krajowej 
będzie wynikało z okresowego braku możliwości  pozyska-
nia energii w mikroźródłach. Załączanie i wyłączanie mikro-
źródeł, przy znacznym wzroście ich ilości, będzie wpływało 
na obciążenie krajowych sieci elektroenergetycznych nawet 
w przypadku gdy mikroźródła nie przetwarzają energii elek-
trycznej np. przy ogrzewaniu słońcem lub pompowaniu 
wody na farmie za pomocą wiatraka. Dostarczenie do od-
biorców indywidualnych sygnału sterującego w formie np. 
aktualnej ceny sprzedaży energii będzie wpływać na decyzje 
poboru energii z sieci krajowej. Przystosowanie mikroźródeł 
do wprowadzania energii do sieci i stworzenie prostych i 
czytelnych zasad zakupu energii jest naturalnym dalszym 
rozwojem mikrosieci.  
 Kolejnym krokiem będzie poprawienie efektywności 
całego procesu począwszy od lepszego wykorzystania ener-
gii pierwotnej do optymalnego rozdziału energii wytworzo-
nej. Koordynacja pracy mikroźródeł w mikrosieci, już na 
etapie przetwarzania energii pierwotnej, umożliwia lepsze 
wykorzystanie nośników energii o niższej wartości egzergii.  
Skojarzenie pracy kilku źródeł poprawia całkowitą spraw-
ność mikrosieci. Znaczące straty energii występują również 
w układach sprzęgających mikrosieci z siecią krajową. W 
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większości przypadków energia w postaci elektryczności o 
małym, wahającym się napięciu i o zmiennej częstotliwości 
lub napięciu jednokierunkowym musi zostać przetworzona 
na energię elektryczną o akceptowalnym kształcie sinusoidy 
napięcia i wartości napięcia co najmniej 230V. Przy wpro-
wadzeniu odpowiedniej komunikacji z siecią krajową można 
elastycznie przełączać mikrosieć w różne warianty pracy 
(omówione w następnym rozdziale) i dzięki temu zmniej-
szyć ilość energii przetwarzanej. Możliwe jest również 
zwiększenie ilość energii pierwotnej wykorzystywanej bez 
przemiany na energię elektryczną (np. do ogrzewania), co na 
ogół zmniejsza pobór energii elektrycznej z sieci krajowej. 
Zarówno gospodarstwa wiejskie jak i wieżowce w miastach 
mogą znacząco zmniejszyć ilość energii pobieranej z sieci 
krajowej i zamienianej na energię mechaniczną czy cieplną.  
 
 
2.  WARIANTY PRACY MIKROSIECI 

 Nazwa „mikrosieci” nie jest terminem o ścisłym zna-
czeniu technicznym i należy ją rozumieć zgodnie ze znacze-
niem jakie ma w potocznym języku. W tym artykule przyjęto, 
że mikrosieć może składać się z jednego źródła (czasami 
kilku źródeł) i jednego lub kilku odbiorów. Źródła mogą 
mieć moc od ok. 1 kW do 100 kW. Takie źródła nazywa się 
często mikroźródłami lub źródłami rozproszonymi. Mikro-
sieć może być trójfazowa o napięciu 3 x 400V, jednofazowa 
o napięciu 230V lub innym niższym (np. 24V), może być też 
siecią prądu stałego o napięciu 230V lub niższym (np. 60V).  
 Praca mikrosieci w zależności od projektu i zastosowa-
nych urządzeń może przebiegać w kilku wariantach ilustro-
wanych na rysunku 1 przez wyłączniki G, S, M: 

a) generator zasila obciążenie (G i M zamknięte, S 
otwarty) 

b) generacja nie pracuje, obciążenie jest zasilane z sieci 
(S i M zamknięte, G otwarty)  

c) obciążenie nie pracuje, generacja oddaje całą energię 
do sieci (G i S zamknięte, M otwarty)  

d) generacja zasila obciążenie i oddaje część energii do 
sieci (G, S, M zamknięte) 

e) obciążenie zasilane jest z lokalnej generacji i z sieci 
krajowej (G, S, M zamknięte) 

 

 
 
Rys. 1. Przełączanie wariantów pracy w mikrosieci 
 
Przypadki „a” oraz „b” mogą występować w bardzo pro-
stych układach i jednocześnie bardzo  tanich układach. Przy-
kładem tej pracy może być układ ogrzewania pomieszczeń 
gospodarczych składający się z dwóch niezależnych i niepo-
łączonych galwanicznie ze sobą obwodów. Jeden obwód 

stanowią grzejniki zasilane z sieci krajowej, drugi inne 
grzejniki przystosowane do pracy z lokalnym generatorem. 
Dostosowując grzejnik do lokalnej generacji należy zwrócić 
uwagę jedynie na maksymalne napięcie, a pozostałe parame-
try (takie jak częstotliwość, odkształcenia, zapady i przerwy) 
są dla grzejnika zupełnie obojętne, choć wpływają na sku-
teczność ogrzewania. Innym przykładem może być pompo-
wanie wody w hydroforze lub do zbiornika. Na wale napę-
dzającym pompę może znajdować się jednocześnie silnik 
elektryczny i układ przeniesienia napędu z wiatraka. Wiatrak 
kręci pompą bez pośrednictwa energii elektrycznej. Przy 
braku wiatru załączany jest silnik.  Analogiczną sytuacją 
będzie ogrzewanie wody do mycia bezpośrednim działaniem 
słońca. W zbiorniku może być umieszczona jedna grzałka 
zasilana z lokalnego generatora i druga mająca możliwość 
zasilania z sieci. Warianty pracy „a” i „b” pozwalają na 
łatwe przełączenie na któryś z lokalnych sposobów pozy-
skiwania energii lub na zasilanie z sieci krajowej. Rozdzie-
lenie obwodów mikrosieci lokalnej i sieci krajowej sprawia, 
że taki system nie wymaga kosztownych układów sprzęgają-
cych i bazuje na elementach, które już istnieją w gospodar-
stwach domowych. Prostota konstrukcji umożliwiająca wy-
konanie instalacji we własnym zakresie z pewnością przy-
czyni się do masowego rozpowszechniania takich układów. 
Warianty pracy „a” i „b” umożliwiają zmniejszenie ilości 
kupowanej energii z sieci krajowej, ale nie pozwalają na 
oddawanie do sieci lokalnie wytworzonej energii. 
 Przypadki „c” oraz „d” reprezentują podejście bizne-
sowe, ukierunkowane na czerpanie korzyści z wytwarzania 
energii. Wtłaczanie do sieci krajowej energii z mikrosieci 
wymaga zastosowania układu sprzęgającego. Układ sprzęga-
jący może również umożliwiać dwukierunkowy przepływ 
energii, co pozwoli na częściowe zasilanie odbiorników 
(tych samych lub różnych) w mikrosieci z sieci krajowej i 
częściowe zasilanie z lokalnych mikrogeneratorów (wariant 
„e”). 
 
 
3.  UKŁADY SPRZĘGAJĄCE MIKROSIECI Z SIECIĄ 
     KRAJOWĄ 
 
 W większości przypadków będzie to falownik AC-DC-
AC z filtrem pasywnym. Przy tych wariantach pracy 
wszystkie lokalne odbiorniki mogą mieć standardowe wa-
runki zasilania, jak przy zasilaniu z sieci krajowej.  
Na rysunku 2 pokazano podłączenie mikrosieci do sieci 
krajowej. Wyłącznik K jest zamknięty w przypadku gdy w 
mikrosieci nie pracują żadne generatory, w pozostałych 
wariantach pracy jest otwarty.  
 Bezpośrednie podłączenie mikroźródeł do sieci krajo-
wej jest możliwe dla pewnego rodzaju generatorów (np. 
maszyn synchronicznych). Wymaga to jednak ciągłego 
utrzymywania generatora w określonym zakresie parame-
trów pracy, co w przypadku mikromaszyn (na ogół pozba-
wionych układu regulacji) może być trudne do spełnienia.  
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Rys. 2. Przykładowy układ sprzęgający mikrosieć z siecią krajową 
 
 Wahania mocy dostarczanej przez generator, ze wzglę-
du na zmianę energii pierwotnej (np. siły wiatru) powodują 
wahania napięcia i częstotliwości. Wprowadzenie do układu 
akumulatora ładowanego przez prostownik pozwala na 
otrzymanie stałego napięcia. Kolejnym zadaniem układu 
sprzęgającego jest zrobienie sinusoidalnego kształtu napięcia 
z napięcia stałego. Najczęściej stosowanym  
sposobem jest zastosowanie falownika z modulacją szeroko-
ści impulsu.   
 
 4.   WSPÓŁPRACA MIKROSIECI Z SIECIĄ 
        KRAJOWĄ 
 
 Najważniejszym zadaniem do spełnienia w systemie 
elektroenergetycznym jest utrzymanie jego stabilnej pracy. 
Polega to głównie na zrównoważeniu w każdej chwili cza-
sowej wielkości energii wytarzanej z energią konsumowaną. 
Ponieważ odbiorcy energii elektrycznej mają swobodę w 
sposobie, wielkości i czasie jej odbioru należy dostosować 
wytwarzanie do potrzeb odbiorców. Pobór energii w dzień 
roboczy charakteryzuje się szczytem porannym i wieczor-
nym oraz znacznym obniżeniem poboru w porze nocnej. W 
dni świąteczne występuje na ogół tylko zwiększenie poboru 
we wczesnych godzinach popołudniowych.  
 Regulacja mocy (wielkość wytwarzanej energii w danej 
chwili) dokonywana jest w skali kraju co ułatwia to zadanie 
ponieważ niektóre zmiany w zapotrzebowaniu znoszą się 
wzajemnie. Praca wszystkich dużych bloków w elektrow-
niach zawodowych sterowana jest centralnie z Krajowej 
Dyspozycji Mocy. Podobnie może być sterowana praca 
małych, rozproszonych źródeł. Drobni wytwórcy, właścicie-
le mikrosieci mogą otrzymywać sygnał „sterujący” w postaci 
aktualnej ceny, według której ich energia jest kupowana oraz 
aktualnej ceny, jaką oni płacą za energię z sieci krajowej. 
Wartość cen może być modyfikowana np. co 15 minut. Na 
tej podstawie właściciel mikrosieci będzie podejmował de-
cyzję w jakim wariancie (rys. 1) jego sieć będzie pracować. 
Realizacja takiej współpracy mikrosieci z „inteligentną” 
siecią krajową będzie wymagała licznika rejestrującego 
przepływy energii w kolejnych przedziałach czasu (np. 15 
minutowych) oraz systemu przesyłania informacji o cenach. 
Wyposażenie licznika w możliwość automatycznego wczy-
tywania cen pozwoliłoby na bieżące wskazywanie uzyska-
nych korzyści finansowych, co z pewnością byłoby istotnym 
bodźcem do dalszych działań dla drobnych inwestorów.  
 Innym rozwiązaniem jest możliwość zrzeszania się 
właścicieli mikrosieci w grupy wytwórcze, które można by 
nazwać elektrowniami wirtualnymi. Członkowie grupy mo-
gą znajdować się w różnych, oddalonych od siebie rejonach, 
ponieważ ich mikrosieci współpracują z tą samą siecią kra-

jową. Działając wspólnie mogli by sprzedawać energię na 
rynku bilansującym i na giełdzie energii oraz oferować regu-
lacyjne usługi systemowe. Realizacja takich działań wyma-
gałaby również zainstalowania pewnych funkcji sprzęto-
wych smart grid-u.  
 Z pewnością główną usługą kupowaną w małych źró-
dłach będzie rezerwa godzinowa do pokrywania dobowych 
zmian zapotrzebowania. Konsumpcja energii elektrycznej 
waha się w ciągu doby w znacznych granicach. Idealnym 
modelem pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
byłaby praca bloków w elektrowniach parowych ze stałą 
mocą, uzupełniana pracą rozproszonych źródeł, które po-
krywałyby zapotrzebowanie szczytowe. Na rysunku 3 przed-
stawiono wartości energii, która była potrzebna do pokrywa-
nia szczytów dobowych w krajowym systemie w poszcze-
gólnych miesiącach roku. 
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Rys. 3. Energia potrzebna na pokrycie szczytów dobowych w 
            poszczególnych miesiącach roku  (w godzinach, w których 
            zapotrzebowanie na moc było powyżej średniej dobowej) 
 
 
5.  MOŻLIWOŚCI REALIZACJI MIKROSIECI 
 
 W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się mi-
krosieci z biogazowniami i elektrowniami słonecznymi. 
Bigazownie powstają głównie na terenach wiejskich. Elek-
trownie słoneczne instalowane są zarówno na terenach wiej-
skich, jak i na dachach budynków w miastach.  
 
5.1 Biogazownie 
 Mikrosieć zawiera źródło w postaci klasycznej turbiny 
zasilanej gazem. Gaz uzyskiwany jest w biogazowni w wy-
niku fermentacji odpadów roślinnych, odchodów zwierzę-
cych, odpadów poubojowych, pozostałości rolno-
spożywczych, biomasy leśnej lub innej materii organicznej i 
roślinnej. Nieoczyszczony biogaz składa się w ok. 50-75% z 
metanu, a pozostałą część stanowi dwutlenek węgla oraz 
domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku węgla).  
 Wartość opałowa biogazu wynosi ok. 17-27 MJ/m3, a 
100 m3 biogazu umożliwia wyprodukowanie ok. 540-600 
kWh energii elektrycznej. Na składowiskach odpadów, bio-
gaz wytwarza się samoczynnie. Na powierzchni 1 ha przy 
ok. 10 tys. ton odpadów, w ciągu roku może powstać prawie 
milionów m3

 biogazu. Z 1m3 gnojowicy można uzyskać w 
przybliżeniu 20m3 biogazu, a z 1m3 obornika nawet 30m3. W 
budowanych dla celów energetyki biogazowniach fermenta-
cję prowadzi się na ogół w specjalnych, zamykanych zbior-
nikach. Biogazownia jest także źródłem energii cieplnej, a 
odpady po fermentacji mogą być wykorzystane jako nawóz. 
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Rys. 4. Biogazownia firmy Farmatic (w Polsce: City Energy) 
  
 W warunkach polskich orientacyjny koszt całkowity 
wytworzenia 1 kWh wynosi ok. 40 gr. Wejście w życie 
Ustawy dot. źródeł odnawialnych i zagwarantowanie możli-
wości sprzedaży energii po ustalonej, atrakcyjnej cenie z 
pewnością przyczyni się do rozwoju tych źródeł. W Polsce 
są już firmy i inwestorzy, którzy w szybkim tempie mogliby 
rozwijać tą nową gałąź energetyki jak i całą gospodarkę z 
nią związaną. Firma City Energy Sp z o.o. (którą autor re-
prezentuje) przy współpracy z firmą Farmatic jest gotowa do 
realizacji „pod klucz” biogazowni o mocy 25, 50, 75 i 100 
kW. Biogazownie budowane są z konstrukcji stalowych (nie 
betonowych) dzięki czemu można je w dowolnym momen-
cie powiększać poprzez dodanie dodatkowych elementów w 
celu uzyskania większej produkcji gazu.  
 

 
 
Rys. 5. Średnie nasłonecznienie w Polsce 
 

5.2. Elektrownie słoneczne - fotowoltaika 
 Wykorzystywanie promieniowania słonecznego jest 
najbardziej przyjazną dla środowiska formą pozyskiwania 
energii. Ilość energii, która dociera na Ziemię w ciągu 40 
minut pokryłaby całoroczne zapotrzebowanie wszystkich 
ludzi. Roczna, średnia krajowa gęstość promieniowania 
słonecznego na powierzchnię poziomą wynosi ok. 950-1250 
kWh/m2, a średnia liczba godzin słonecznych w roku wynosi 
ok. 1600. Rozkład nasłonecznienia w Polsce nie jest równo-
mierny (rys. 5), dlatego też lokalizacja elektrowni słonecznej 
ma duży wpływ na jej efektywność (rozumianą jako stosu-
nek średniej mocy oddawanej do mocy zainstalowanej). 
Ponieważ wartość nasłonecznienia znacząco zmienia się w 
kolejnych miesiącach roku (rys. 6), to projektując mikrosieć 
można zaplanować pracę elektrowni słonecznej tylko przez 
kilka miesięcy w roku. Dołączenie do mikrosieci z elektrow-
nią słoneczną zasobnika energii umożliwia bardziej efek-
tywne korzystanie wytwarzanej energii.  Firma City Energy 
jest w trakcie budowy elektrowni słonecznej zajmującej 
obszar 10 ha. 
 

 
 
Rys. 6. Zmiany w ciągu roku nasłonecznienia w Polsce 
 
 
6.   WNIOSKI KOŃCOWE 
 
 Poprawa efektywności energetycznej mikrosieci jest 
możliwa dzięki dostosowywaniu jej wariantów pracy i 
doboru mikroźródeł do warunków atmosferycznych oraz do 
rynkowych cen energii.  Realizacja takiej strategii wymaga 
poprawy „inteligencji” sieci krajowych poprzez instalowanie 
odpowiednich liczników energii i systemów przesyłania 
informacji. Wzbogacenie sieci krajowych o układy 
zadawania mocy może pozwolić na wykorzystywanie 
mikrogeneracji w usługach systemowych. Łączenie 
mikrosieci w elektrownie wirtualne powinno przynieść 
korzyści zarówno właścicielom tych sieci jak i krajowemu 
systemowi.  

  
 

IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF MICRO-NETWORKS 
CONNECTED TO A SMART GRID – CONFERENCE PAPER 

 
 
Key-words: micro-networks, smart grid, effectiveness 
 

Technological development of distribution and transmission networks and building so called smart grid make also 
possible improving the efficiency of micro-networks and micro-generators. Better coordination and scheduling of micro-
generators operation make possible more effective adjustment to local conditions and archiving better overall energy effi-
ciency. Due to smart communication interfaces the micro-networks and micro-generators can also contribute to ancillary 
services. 
  




