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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy krzy-
wych obciążenia odbiorców indywidualnych zaliczanych do profilu 
standardowego typu C w strefach i podstrefach taryfy G12. Opra-
cowano także modele, charakteryzujące wpływ temperatury powie-
trza na wartości zużywanej energii dla wydzielonych grup odbior-
ców. Sformułowano wnioski dotyczące tworzenia oraz korzystania 
z profilu standardowego dla odbiorców wykorzystujących energię 
elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej. 
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1. WSTĘP 
 

Bardzo ważnym zagadnieniem, w świetle przemian do-
konujących się od końca lat 90 ubiegłego wieku, na polskim 
rynku energii elektrycznej, staje się pozyskanie szczegóło-
wych informacji dotyczących konsumpcji energii elektrycz-
nej przez odbiorców indywidualnych, zasilanych  
z różnych poziomów napięć [1]. 

Znajomość grafików obciążenia elektrycznego staje się 
podstawą prognozowania sprzedaży energii elektrycznej 
oraz tworzenia taryf dla energii elektrycznej. Podmiot go-
spodarczy pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybu-
cyjnego (OSD), na podstawie zagregowanych historycznych 
danych z pomiarów u odbiorców kontrolnych, opracowuje 
profile zużycia energii elektrycznej, które odzwierciedlają 
średni pobór energii w każdej godzinie doby. 

Tworzenie profili standardowych na podstawie cało-
rocznej rejestracji obciążenia elektrycznego indywidualnych 
odbiorców wymaga dużej dokładności  
i rzetelności w charakteryzowaniu odbiorców oraz stosowa-
nia właściwych kryteriów wydzielenia profili. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA PROFILU STANDAR-

DOWEGO TYPU C 
 

2.1. Uwagi ogólne 
Szeroko zakrojone badania prowadzone przez Polskie 

Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
(PTPiREE) od 2002 roku doprowadziły do utworzenia kata-
logu charakterystyk odbiorców energii elektrycznej oraz na 

tej podstawie do wyznaczenia, tzw. profili standardowych, w 
tym dla odbiorców bytowo – komunalnych (zasilanych po 
stronie niskiego napięcia). Wykaz tych profili zestawiono 
tablicy 1. 

 
Tablica 1. Profile standardowe opracowywane przez PTPiREE dla 
odbiorców bytowo-komunalnych 

 
Nazwa 
profilu 

Klasyfikacja profilu odbiorcy energii elektrycznej 

Grupa taryfowa Cechy 

Profil A G11 Odbiorcy posiadający licznik jedno-
strefowy 

Profil B G12 Odbiorca bez ogrzewania elektrycz-
nego 

Profil C G12 Odbiorca z ogrzewaniem elektrycz-
nym innym niż dynamiczne 

Profil D G12 Odbiorca z dynamicznym ogrzewa-
niem elektrycznym 

 
Największym uogólnieniem spośród grupy wymienio-

nych profili standardowych charakteryzuje się profil A. 
Jedynym kryterium doboru odbiorców do profilu jest posia-
dana grupa taryfowa – G11. Profile B, C oraz D zostały 
opracowane dla odbiorców – dwustrefowych (G12),  
w którym głównym kryterium doboru odbiorców był sposób 
wykorzystywania energii elektrycznej dla celów grzew-
czych.  

W tablicy 2 zestawiono przyjęte w badaniach oznacze-
nia wydzielonych podstref wraz z godzinami ich obowiązy-
wania. 

 
Tablica 2. Oznaczenia podstref wydzielonych w strefach rozlicze-
niowych taryfy G12 

 
Strefy rozliczeniowe S I S II 
Oznaczenie podstrefy S Ia S Ib S IIa S IIb 

Godziny obowiązywania 6-13 15-22 13-15 22-6 

 
2.2. Uśrednione przebiegi dobowe – profil C 

W dalszej części artykułu skoncentrowano się na bada-
niach profilu C, biorąc pod uwagę jego opracowania dla 
czterech kolejnych lat (2007÷2010), na które składają się 
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przebiegi obciążenia elektrycznego od ok. 60 do ok. 80 in-
dywidualnych odbiorców energii elektrycznej. 

Wstępna analiza tego profilu dla badanych lat, wykaza-
ła różnice pomiędzy wypadkowymi grafikami obciążenia 
elektrycznego. Na rysunku 1 przedstawione zostały średnio-
roczne przebiegi dobowe profilu C, opracowane dla bada-
nych lat. 
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Rys. 1. Zmienność dobowa średniorocznego obciążenia dla 

kolejnych lat obowiązywania profilu standardowego ty-
pu C 

 
Krzywe obciążenia profilu C posiadają typową zmien-

ność obciążenia odbiorcy rozliczającego się dwustrefowo. 
Na powstałe różnice w badanych opracowaniach profilu ma 
różnorodny udział odbiorców, którzy wykorzystują w go-
spodarstwie domowym elektryczne urządzenia służące za-
równo do ogrzewania wody użytkowej – podgrzewacz elek-
tryczny, bojler; a także do ogrzewania pomieszczeń – pro-
mienniki, konwektory z wymuszonym oraz naturalnym 
obiegiem powietrza, a także grzejniki olejowe. Każde z tych 
elektrycznych urządzeń grzejnych charakteryzuje się inną 
specyfiką nagrzewania oraz wartością pobieranej mocy. 

W grafikach obciążenia elektrycznego zauważalny jest 
wyraźny wzrost poborów mocy w strefie S II. W okresie 
zimowym wartości pobieranej mocy strefie z tańszą ceną 
energii są nawet ponad dwa razy większe od poborów w tej 
strefie w okresie letnim. Głównym tego powodem jest wy-
korzystywanie tej strefy szczególnie do celów grzewczych. 
Ponadto w okresie zimowym (listopad÷luty) zauważa się 
chwilowy wzrost poborów energii elektrycznej, tuż pod 
koniec obowiązywania strefy z tańszą ceną energii (pomię-
dzy godzinami 5 a 6 rano). Wzrost ten spowodowany jest 
wykorzystaniem urządzeń grzejnych w godzinach porannych 
pod koniec obowiązywania strefy S IIb (załączenie urządzeń 
do podgrzewania wody użytkowej oraz dogrzewanie po-
mieszczeń). 

Czas występowania dobowej mocy maksymalnej TPdmax 
dla profilu C przypada na strefę S II, zarówno w okresie 
letnim i zimowym. Przy czym w okresie letnim przypada na 
godziny obowiązywania południowej podstrefy z tańszą 
jednostkową ceną energii elektrycznej (S IIa). Może to być 
związane z intensywnym wykorzystywaniem energii do 
celów wentylacyjnych lub użytkowaniem elektrycznych 
urządzeń klimatyzacyjnych. 

W okresie letnim, wartości dobowych mocy minimal-
nych występują najczęściej pomiędzy godziną 4 a 5 rano, 
natomiast w okresie zimowym wartość minimalna przypada 
na poranną podstrefę z droższą ceną energii (S Ia). Sytuacja 
ta może być związana z wykorzystaniem elektrycznych 
urządzeń grzejnych w gospodarstwie pod koniec strefy S IIb, 
na co już wyżej zwrócono uwagę. Obciążenie minimalne 
występuje w godzinach późniejszych. 

2.2. Wpływ czynników zewnętrznych 
Przebieg obciążenia elektrycznego odbiorców indywi-

dualnych zależy od istotnych cech opisujących odbiorcę, 
takich jak: posiadana taryfa, lokalizacja administracyjna, 
sposób wykorzystania energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym i inne. 

W analizie zmienności obciążenia elektrycznego należy 
uwzględnić także fakt, iż na przebieg obciążenia każdego z 
odbiorców wpływa szereg czynników zewnętrznych związa-
nych z zachodzącymi w przyrodzie zjawiskami atmosfe-
rycznymi oraz astronomicznymi. Wpływ każdego z tych 
czynników może mieć odmienny. Ponadto, niektóre z nich 
mają charakter ściśle określony (zdeterminowany), niektóre 
charakter losowy. Przeprowadzone badania wykazały, iż na 
kształtowanie się grafików obciążenia elektrycznego u od-
biorców z grupy taryfowej G12 najsilniejszy wpływ ma 
temperatura powietrza (�) [2]. 

U odbiorców profilowych, silną zależność pomiędzy 
wartościami pobieranej mocy a temperaturą powietrza po-
twierdza badanie współczynnika korelacji Pearsona [3] – 
rys. 2. Wartości rxy mniejsze od -0,65 utrzymujące się  
w całej dobie potwierdzają istotność oddziaływania tempera-
tury na grafiki profilowe typu C, w szczególności  
w godzinach obowiązywania strefy z tańszą ceną energii. 

Silny wpływ temperatury powietrza na przebieg obcią-
żenia w całej dobie w grupie profilowej C różni się nieco w 
poszczególnych latach. Wpływa na to dobór odbiorców 
kontrolnych, którzy charakteryzują się różnym wyposaże-
niem w urządzania elektryczne - różnym sposobem korzy-
stania z energii elektrycznej dla celów grzewczych (pod-
grzewacz elektryczny wody, urządzenia do ogrzewania po-
mieszczeń lub oba sposoby ogrzewania elektrycznego). 
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Rys. 2. Dobowa zmienność współczynnika korelacji pomiędzy 

wartościami mocy w poszczególnych godzinach a war-
tością średnią temperatury powietrza w dobie dla profilu 
C w badanych latach 

 
 

3. OBCIĄŻENIE ELEKTRYCZNE ODBIORCÓW 
INDYWIDUALNYCH ZALICZANYCH DO PRO-
FILU C 

 
3.1. Charakterystyka badanych odbiorców 

Wyniki analizy profilu typu C, porównano z wynikami 
badań krzywych obciążenia dwóch grup odbiorców rozlicz-
nych według grupy taryfowej G12.  

Podstawę do analizy stanowiły przebiegi obciążeń (po-
borów mocy czynnej) pochodzące z kilkuletniej rejestracji 
obciążenia 104 indywidualnych odbiorców energii elek-
trycznej łącznie. Rejestracja dotyczyła lat 2003 ÷ 2009. 
Uwzględniono odbiorców, zasilanych z sieci niskiego napię-
cia i zamieszkujących miejskie tereny województwa wielko-
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polskiego. Dane pomiarowe pochodziły z projektu ba-
dawczego prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Prze-
syłu i Rozdziału Energii Elektrycznej [4]. 

Wybrano dane z rejestracji u odbiorców typu gospodar-
stwa domowe – rozliczających się za energię elektryczną w 
taryfie G12 (odbiorców bytowo – komunalnych nie prowa-
dzących działalności usługowo – handlowej), którzy posia-
dają i wykorzystują stacjonarne elektryczne urządzenia 
grzejne w zamieszkiwanym lokalu. 

W tablicy 3 zestawiono najważniejsze wspólne cechy 
analizowanych grup odbiorców, który zostali objęci bada-
niami. Dla łatwiejszej identyfikacji przydzielono im odpo-
wiednie symbole. 

 
Tablica 3. Wybrane cechy badanych grup odbiorców 

 

Symbol grupy 
Podgrzewacz elek-

tryczny wody użytko-
wej 

Ogrzewanie 
elektryczne 

G12 M2 POSIADA NIE POSIADA 

G12 M3 MOŻE POSIADAĆ POSIADA 

 
3.2. Analiza porównawcza 

Analiza zmienności średniorocznego obciążenia dobo-
wego wykazała, że zarówno kształt grafiku obciążenia elek-
trycznego jak i wartości mocy pobieranej przez odbiorców z 
grupy G12 M2 oraz G12 M3 oraz profilu C różnią się – rys. 
3. 
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Rys. 3. Dobowa zmienność średniorocznego obciążenia dla 

profilu C 2007 oraz C 2008, a także odbiorców typu G12 
M2 oraz M3 (w 2006 roku) 

 
Przebieg obciążenia dobowego u badanych grup od-

biorców oraz profilu typu C w okresie letnim jest spłaszczo-
ny, natomiast w okresie zimowym przyjmuje kilkakrotnie 
większe wartości niż w okresie letnim. 

Na rysunku 4 przedstawiono zmienność dobową, 
uśrednioną dla dwóch miesięcy: okresu letniego (czerwca  
i lipca) oraz okresu zimowego (grudnia i stycznia) opraco-
waną dla profilu C 2007 oraz grup G12 M2 oraz G12 M3 (w 
2006 roku). 

 

a) 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Godzina doby  h

M
oc

   
kW

/o
db

io
rc
ę

G12 M2

G12 M3

Profil C2007

b) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Godzina doby  h

M
oc

   
  k

W
/o

db
io

rc
ę

G12 M2

G12 M3

Profil C2007

 
Rys. 4. Dobowa zmienność średniego obciążenia dla grup 

G12 M2 oraz G12 M3, a także profilu C 2007, wyzna-
czona dla dwóch miesięcy: a) okresu letniego; 
b) okresu zimowego 

 
Wartości występujące w grafiku oraz jego kształt  

w okresie letnim, dla tych grup oraz profilu, są bardzo zbli-
żone. Natomiast wartości występujące w grafiku obciążenia 
okresu zimowego dla badanych grup oraz profilu są różne. 
Zbieżność kształtu oraz wartości obciążenia  
w okresie letnim i zimowym u odbiorców z grupy G12 M2 
oraz grafiku profilowego C 2007, wskazuje na to, że udział 
tych odbiorców w opracowaniu profilu był największy. 

Szczegółowe badania wykazały, że w pozostałych la-
tach opracowania profilu C udział uwzględnianych grup 
odbiorców był różny. 

 
 

4. OBCIĄŻENIE ELEKTRYCZNE W STREFACH - 
MODELE 

 
Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe zależności 

pomiędzy zużywana energią w strefach z droższą oraz tańszą 
ceną energii dla odbiorców z grup G12 M2 oraz G12 M3. 

Wyraźny wpływ temperatury powietrza na wartość zu-
żywanej energii występuje wtedy, gdy średnia temperatura w 
dobie przyjmuje wartości mniejsze niż 15°C.  
W odróżnieniu od grupy G12 M2, u odbiorców G12 M3 
wpływ temperatury w strefie S II jest silniejszy niż w strefie 
S I. Ponadto, gdy średnia temperatura powietrza w dobie 
przyjmuje wartości mniejsze od 5°C zaznacza się wyraźna 
dominacja poborów energii w strefie S II. Sytuacja ta zwią-
zana jest z intensywniejszym korzystaniem przez odbiorców 
z urządzeń grzewczych w tym zakresie temperatur (okres 
zimowy). 

Duża powtarzalność badanych zależności, w kolejnych 
latach rejestracji, pozwoliła opracować uśrednione postacie 
funkcji linowych odwzorowującej wpływ temperatury na 
zużywaną energię w strefach taryfy G12 za pomocą wzorów 
(dla ≤15ºC): 
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a) dla odbiorców z grupy G12 M2: 
 

 ϑ⋅= 0,296-48,132M
SIA  (1) 

 
 ϑ⋅= 0,326-42,102M

SIIA  (2) 
  

b) dla odbiorców z grupy G12 M3: 
 

 ϑ⋅= 0,749-87,213M
SIA  (3) 

 
 ϑ⋅= 1,004-94,223M

SIIA  (4) 
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Rys. 5. Zależność energii zużywanej w strefach S I oraz S II od 

temperatury powietrza przez odbiorców z grup: 
a) G12 M2 (2004 r.); b) G12 M3 (2005 r.) 

 
Na energię zużywaną w wydzielonych podstrefach wy-

raźny wpływ posiada temperatura powietrza oraz czas trwa-
nia podstrefy. Większy wpływ temperatury w strefie  
z droższą ceną energii zauważa się w podstrefie S Ib (7 h),  
zarówno w grupie G12 M2 jak i G12 M3. W przypadku 
strefy z tańszą ceną energii wpływ temperatury jest zauwa-
żalny w obu analizowanych podstrefach. Największe warto-
ści energii zużywają odbiorcy z grupy G12 M3 zimą (pod-
czas niskich temperatur powietrza) w podstrefie S IIb.  

Istotny wpływ temperatury na obciążenie odbiorców 
zaliczanych do profilu C, wskazuje na konieczność 

uwzględniania tego czynnika podczas szacowania zużycia 
energii elektrycznej na podstawie profili standardowych. 
Można zauważyć, że wystąpienie temperatury powietrza o 
10oC niższej niż temperatura, która była podczas rejestracji 
danych do budowy profilu, wprowadza stosunkowo duże 
błędy. Względne wartości błędów, obliczone względem 
obciążenia przy ϑ = 0oC znacznie przekraczają 20% we 
wszystkich badanych podstrefach (największe u G12 M3 w 
strefie S II - około 45%). 

 
 

5. PODSUMOWANIE 
 

Dominującym czynnikiem zewnętrznym mającym 
wpływ na zużycie energii przez odbiorców zaliczanych do 
profilu C PTPiREE jest temperatura powietrza. W ogólnym 
przypadku wpływ ten jest różny w poszczególnych strefach  
i podstrefach taryfy G12. Największy jest w strefie z tańszą 
ceną energii w przypadku odbiorców wykorzystujących 
energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń. 

Zwiększenie dokładności szacowania obciążenia elek-
trycznego na podstawie profilu standardowego C można 
uzyskać poprzez uwzględnienie zmian temperatury, korzy-
stając z odpowiednio opracowanych modeli. 

Opracowane przez PTPiREE przebiegi obciążeń profi-
lowych typu C wykazują różnice w kolejnych latach ich 
opracowywania. W głównej mierze, ma na to wpływ zróżni-
cowanie odbiorców indywidualnych, których dane pomia-
rowe posłużyły do opracowania profilu standardowego. 
Zwiększenie dokładności szacowania obciążenia elektrycz-
nego na podstawie profilu C można osiągnąć poprzez wy-
dzielenie z tego profilu dwóch podprofili: 
a. C1 – dla odbiorców wykorzystujących energię elek-

tryczną do podgrzewania wody bieżącej; 
b. C2 – dla odbiorców wykorzystujących energię elek-

tryczną do ogrzewania pomieszczeń. 
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ELECTRIC LOAD IN THE G12 TARIFF FOR CONSUMERS ASSIGNED  
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In the paper, the results of analysis of the load curves for individual consumers assigned to the C- type standard profile 
in the G12 tariff zone and subzones are presented. Also, models showing the influence of the air temperature on the con-
sumed energy quotes for the distinctive consumer groups have been developed. Conclusions on the development and applica-
tion of the standard profile for consumers which use the electrical energy for heating purposes (rooms and tap water) have 
been drawn.  




