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Streszczenie: W artykule omówiono wyniki stochastycznego 

modelowania warunków dobowego bilansowania KSE w warunkach 

wzrostu mocy zainstalowanej źródeł OZE. Wskazano na rosnącą rolę 

zasobów regulacji mocy czynnej, w szczególności oczekiwany 

wzrost wykorzystania elektrowni szczytowo-pompowych i roli 

pracy pompowej dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności 

pracy KSE. Wskazano również na możliwe konsekwencje 

wzrastającej mocy zainstalowanej OZE w postaci konieczności 

ograniczania mocy oddawanej przez nie do sieci ze względu na 

bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia ruchu KSE oraz na 

możliwość obniżenia długookresowej dyspozycyjności jednostek 

wytwórczych centralnie dysponowanych ze względu na rosnącą 

liczbę odstawień i uruchomień w cyklu dobowym.  

 

Słowa kluczowe: bilansowanie systemu, modelowanie 

stochastyczne. 

 

1. WSTĘP 

 

Rozwój generacji wiatrowej (GW) stanowi wyzwanie 

z punktu widzenia bezpieczeństwa i ekonomiki 

funkcjonowania systemów elektroenergetycznych. Kwestia 

bilansowania i regulacji wtórnej są obecnie powodem 

odmowy wydawania nowych warunków przyłączenia dla 

źródeł OZE, w szczególności farm wiatrowych. Proponowane 

przez PSE zapisy dotyczące minimalnej wymaganej liczby 

pracujących bloków konwencjonalnych wynikają 

z problemów dobowego bilansowania w układzie dolina-

szczyt oraz konieczności zapewnienia wymaganego gradientu 

zmian mocy oddawanej do sieci przez jednostki wytwórcze 

centralnie dysponowane (JWCD). Zgodnie z zapisami 

IRiESP OSP, planując pracę JWCD na dobę następną, jest 

zobowiązany do zapewnienia rezerw mocy dostępnych 

w ilości:   

1. W kierunku zwiększenia generacji nie mniej niż 9% 

krajowego zapotrzebowania na moc. Trudności 

w zapewnieniu rezerwy występuje w szczycie 

dobowej krzywej zapotrzebowania na moc. 

2. W kierunku zmniejszania generacji nie mniej niż 500 

MW. Trudności w zapewnieniu wymaganego poziomu 

rezerwy występuje w dolinie dobowej krzywej 

zapotrzebowania na moc, gdy JWCD pracują 

z obciążeniem bliskim minimum technicznego 

bloków. 

Konsekwencją powyższych kryteriów są kosztowne 

uruchomienia dodatkowych JWCD w szczycie obciążenia lub 

redukcje mocy OZE w dolinie krzywej obciążenia. 

Proponowana metodyka ma na celu ilościową ocenę 

warunków dobowego bilansowania KSE w przyszłości, 

w szczególności: zapotrzebowania na rezerwy regulacyjne, 

ilości odstawień i ponownych uruchomień JWCD w cyklu 

dobowym oraz ewentualny wolumen produkcji OZE, która 

mogłaby być utracona ze względu na ograniczanie ich mocy 

związane  z wymogami bezpieczeństwa prowadzenia ruchu 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 

 

2. MODELOWANIE DOBOWYCH WARUNKÓW 

BILANSOWANIA KSE 

 

Roczna dynamika wzrostu szczytowego 

zapotrzebowania na moc wynosi od 0,5% zimą do 2,5% 

latem. Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc 

w dolinach krzywej obciążenia jest mniejsza i wynosi od -

0,3% w grudniu do 1,7% w miesiącach letnich [2]. Prowadzi 

to do rozchylenia dobowego zapotrzebowania na moc 

i w konsekwencji powoduje, że coraz większym wyzwaniem 

staje się pokrycie szczytowego zapotrzebowania na moc 

przez JWCD pracujące w dolinie krzywej obciążenia. 

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w KSE daje się 

zaobserwować wzrost zapotrzebowania na rezerwę wirującą, 

w tym interwencyjną. Analiza piętnastominutowych 

gradientów zmiany zapotrzebowania na moc wskazuje na 

sukcesywne zwiększanie gradientów w kierunku wzrostu (do 

+1600 MW/15min) i obniżania generacji JWCD (do -1100 

MW/15min.). Wzrasta również prawdopodobieństwo 

występowania dużych zmian zapotrzebowania na moc. 

Skutkiem coraz większej zmienności zapotrzebowania 

odbiorców na moc jest wzrost zapotrzebowania na usługi 

regulacyjne związane z nadążaniem za szybkimi zmianami 

zapotrzebowania na mocy czynną, świadczone wyłącznie 

przez JWCD.  

Ze względu na coraz większą ilość zastosowań energii 

elektrycznej, pogarszają się warunki prognozowania 

zapotrzebowania na moc, co prowadzi do wzrostu błędów 

prognoz, a w konsekwencji do wzrostu zapotrzebowania na 

rezerwę wirującą. Podobnie jak w przypadku odbiorców 

energii, błędy prognoz i związane z nimi rosnące 

zapotrzebowanie na rezerwę wirującą, dotyczą również 

odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności 

technologii uzależnionych od zmiennych i trudno 

prognozowalnych warunków pogodowych. Ponadto, wzrost 

mocy zainstalowanej OZE, wynikający jak dotąd głównie 

z rozwoju energetyki wiatrowej, a w przyszłości również 

wzrostu wykorzystania fotowoltaiki, biomasy i biogazu, 

przyczynia się do sukcesywnego zmniejszania udziału 

jednostek konwencjonalnych w pokrywaniu zapotrzebowania 

na moc odbiorców, w szczególności w okresie niskiego 

zapotrzebowania (dolina nocna, dni świąteczne). W takich 
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warunkach zagrożone może być utrzymanie minimalnej 

wymaganej ze względu na ograniczenia sieciowe, liczby 

pracujących JWCD. Konwencjonalne jednostki wytwórcze 

nie będące centralnie dysponowanymi (nJWCD) również 

utrudniają prowadzenie dobowego bilansowania KSE. Dzieje 

się tak ze względu na ujemną korelację pomiędzy szczytami 

zapotrzebowania na ciepło sieciowe (maksimum produkcji 

w godzinach nocnych) i energię elektryczną (wciągu dnia). 

Ze względu na bezpieczeństwo pracy KSE najistotniejsze 

jest utrzymanie w ruchu JWCD, pracujących w reżimie 

wymuszeń sieciowych, a w dalszej kolejności zapewnienie 

rezerwy mocy w kierunkach zwiększenia generacji 

systemowej w szczycie oraz zmniejszania generacji w dolinie 

zapotrzebowania. Planowana do pracy na dobę następną 

liczba i moc osiągalna JWCD wynika z: 

1. Minimalnej wymaganej liczby pracujących bloków 

w wybranych węzłach sieci NN dla spełnienia kryteriów 

bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej (tzw. 

systemowe ograniczenia sieciowe). Zgodnie z danymi 

publikowanymi przez PSE SA, suma minimów 

technicznych JWCD posiadających status generacji 

wymuszonej wynosi w dolinie letniej ~ 3000 MW 

a w dolinie zimowej ~ 4000 MW [3]; 

2. Wymaganej regulacyjności źródeł systemowych, tj. 

zapewnienia gradientu zmian mocy oddawanej do sieci 

przez pracujące JWCD nie mniejszego niż 100 

MW/min.(co odpowiada 1500 MW/15 min.) [4]. Mając 

na uwadze inne wymagania IRiESP: 

 minimalną wymaganą  zdolność JWCD do zmiany 

mocy oddawanej do sieci - 2% mocy zainstalowanej 

na minutę oraz  

 średnią relację  mocy minimum technicznego do 

mocy osiągalnej bloków (~0,5),  

zapewnienie regulacyjności KSE będzie wymagało 

pracy JWCD o mocy zainstalowanej >5000 MW; 
3. Wymaganej rezerwy regulacyjnej w kierunku 

zmniejszania lub zwiększania generacji bloków 

systemowych. Zgodnie z IRiESP, OSP powinien 

dysponować rezerwą wirującą w ilości nie mniejszej niż  

 500 MW w kierunku zmniejszania generacji oraz 

 9% zapotrzebowania na moc w systemie, 

w kierunku zwiększenia generacji.  

O te wielkości należy powiększyć odpowiednio 

zapotrzebowanie na moc pokrywane przez JWCD 

w dolinie i moc osiągalną JWCD pracujących 

w szczycie obciążenia. 

Powyższe kryteria ze względu na bezpieczeństwo 

i niezawodność dostaw energii muszą zostać bezwzględnie 

spełnione. Jeżeli kryterium „zapotrzebowanie na moc do 

pokrycia przez JWCD” nie jest spełnione w dolinie krzywej 

obciążenia, OSP po wyczerpaniu dostępnych środków 

zwiększających obciążenie (Elektrownie Szczytowo-

Pompowe (ESP), łącznie ~1650 MW w trybie pompowym) 

będzie zmuszony do zredukowania mocy oddawanej do sieci 

przez jednostki nJWCD, w szczególności źródła OZE, co 

wiąże się z kosztami utraconej produkcji. W przypadku 

kryterium „wymagana moc dyspozycyjna JWCD w szczycie” 

OSP w przypadku niedostatecznych zasobów po stronie 

generacji (ESP, łącznie ~1750 MW w trybie generacyjnym 

oraz usługa redukcji obciążenia DR ~200 MW) jest zmuszony 

do przywołania do pracy dodatkowych bloków 

konwencjonalnych. Odstawianie jednostek wytwórczych  

w dolinie zapotrzebowania i ponowne załączanie 

uruchamianie w szczycie zapotrzebowania wpływa 

negatywnie na żywotność bloków energetycznych i jest 

związane z dodatkowymi kosztami, w szczególności zużycia 

paliwa pomocniczego. 

Reasumując, w pracy KSE dają się obserwować 

niekorzystne trendy stwarzające coraz większe wyzwania 

związane z dobowym bilansowaniem systemu. Sukcesywnie 

maleje zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JWCD 

w dolinie, rośnie zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez 

JWCD w szczycie oraz rośnie poziom rezerw mocy 

wymaganych ze względu na bezpieczeństwo i niezawodność 

pracy KSE. 

Proponowana metodyka symulacji ma na celu ilościową 

ocenę warunków dobowego bilansowania KSE w zadanym 

horyzoncie czasu. Przyjęto, że na proces bilansowania będą 

miały wpływ niezależne zmienne losowe tworzące szeregi 

czasowe: 

1. zapotrzebowanie na moc odbiorców, 

2. generacja nJWCD konwencjonalnych, 

3. generacja nJWCD OZE (elektrownie wiatrowe 

i fotowoltaika), 

4. parametry techniczne pracujących JWCD, 

w szczególności suma minimów technicznym i mocy 

dyspozycyjnych bloków, 

5. wymagany poziom rezerw mocy w kierunku 

zwiększania i zmniejszania generacji, zależny przede 

wszystkim od błędów prognoz poszczególnych 

składowych bilansu mocy.  

Przyjęto, że saldo popytu i podaży energii elektrycznej 

z jednostek nJWCD, jest bilansowane przez JWCD. Celem 

obliczeń symulacyjnych jest równoczesne spełnienie 

następujących kryteriów:  

1. zapewnienie minimalnego wymaganego poziomu 

generacji JWCD ze względu na sieciowe ograniczenia 

systemowe, 

2. zapewnienie wymaganego poziomu rezerwy wirującej 

w kierunku zmniejszania generacji JWCD w dolinie 

krzywej obciążenia, 

3. zapewnienie wymaganego w tych warunkach poziomu 

rezerwy wirującej w kierunku zwiększania generacji 

JWCD. 

Po wyczerpaniu zasobów regulacyjnych – praca 

elektrowni szczytowo-pompowych (ESP) zwiększających 

zapotrzebowanie na moc w dolinie i zmniejszających 

zapotrzebowanie na moc pokrywanego przez JWCD 

w szczycie, w przypadku niespełnienia powyższych 

warunków, alternatywnie symulowano następujące działania: 

1. w przypadku nie spełnienia kryterium 1. redukowano 

generację wiatrową w dolinie krzywej obciążenia  

i zastępowano ją generacją konwencjonalną JWCD; 

2. w przypadku nie spełnienia kryterium 2. odstawiano 

wymaganą liczbę JWCD; 

3. w przypadku nie spełnienia kryterium 3.  

(w szczególności w następstwie wystąpienia kryterium 

2.) uruchamiano dodatkową generację konwencjonalną 

w szczycie obciążenia. 

 

3. WYNIKI SYMULACJI  

 

 Na Rysunku 1 przedstawiono graficznie wyniki 

symulacji pracy ESP Żar w roku 2020 (linia czerwona) na tle 

średniego wykorzystania ESP Żar w latach 2012 do 2014 

(linia niebieska). Przedstawione wyniki wskazują na 

prawdopodobny wzrost wykorzystania zdolności 

regulacyjnych ESP Żar.  
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Rys. 1 Wykresy uporządkowane pracy ESP Żar w trybie 

pompowym i generacyjnym w latach 2012-14 i 2020 

 

Z danych historycznych wynika, że w latach 2012-14 ESP 

Żar praktycznie nie pracowała pełną pojemnością zbiornika 

górnego. W roku 2020 można oczekiwać, że średnio przez 50 

dni w roku  ESP Żar w trybie pompowym będzie zwiększała 

obciążenie JWCD w dolinie wykorzystując pełną pojemność 

zbiornika górnego. Przez kolejnych około 75 dni w roku ESP 

Żar będzie wykorzystywana w trybie pracy pompowej  

z niepełnym wykorzystaniem pojemności zbiornika górnego. 

Można również założyć, że w tym okresie oraz przez resztę 

roku, ze względu na dostępność części lub całości zasobów 

(pojemność zbiornika i moc w pompowaniu i generacji), ESP 

Żar będzie również wykorzystywana w trybie pracy 

interwencyjnej – jak ma to miejsce obecnie 

Analogicznie, przez około 50 dni w roku ESP Żar będzie 

pracowała w trybie generacji z wykorzystaniem całkowitej 

pojemności zbiornika górnego dla dobowego bilansowania 

KSE. Nie wyklucza to pracy regulacyjno-interwencyjnej. Ze 

względu na potrzebę pokrycia zapotrzebowania na moc przez 

wiele godzin w szczycie OSP może ograniczyć moc 

oddawaną do sieci przez hydrozespoły poniżej mocy 

osiągalnej, zapewniając równocześnie rezerwę interwencyjną 

przez dłuższy okres czasu w dobie. 

 Zapotrzebowanie na bilansowanie KSE przez ESP Żar 

będzie zmienne w okresie roku. Dominować będzie praca  

w okresie zimowym, gdy generacja wiatrowa szczególnie  

w nocy jest relatywnie wysoka. Roczne profile pracy 

pompowej i generacyjnej przedstawiono na Rysunku 2.  Dla 

każdego trybu pracy przedstawiono największy i najmniejszy 

wolumen odpowiednio pompowania i generacji 

zarejestrowany w cyklu dobowym, oraz średnie wartości  

w poszczególnych miesiącach. Analogiczne dane 

prezentujące dobowo-godzinowy profil generacji wiatrowej 

dwóch wybranych, skrajnych pod względem produkcji 

miesięcy przedstawiono na Rysunku 3 

 

 

 

 
Rys. 2 Roczny profil zapotrzebowania na usługi dobowego 

bilansowania KSE w trybie pompowym i generacyjnym 

 

Na Rysunku 4 przedstawiono wykresy uporządkowane 

przewidywanego średniego zapotrzebowania na moc do 

pokrycia przez JWCD w roku 2020, w podziale na sezony 

letni i zimowy. Linią niebieską oznaczono zapotrzebowanie 

do pokrycia przez JWCD wynikające z salda 

zapotrzebowania na moc odbiorców i generacji nJWCD 

konwencjonalnych i nJWCD OZE (GW+PV). Linią czerwoną 

oznaczono zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JWCD 

w przypadku uruchomienia ESP Żarnowiec do pracy 

pompowej a zieloną dodatkowego uruchomienia ESP Żar do 

pracy pompowej. Brak monotoniczności linii obrazujących 

pracę ESP Żarnowiec i ESP Żar (odpowiednio czerwonej  

i zielonej) wynika z uśrednienia pracy tych obiektów  

w okresie wieloletnim, wliczając w to godziny w których 

występowało zapotrzebowanie na ich pracę ale zostały 

wyczerpane zasoby (np. zapełnienie lub opróżnienie  

zbiornika górnego). 

Znamienne jest, że obciążenie JWCD przez kilkanaście 

godzin w roku może spaść poniżej poziomu wymaganego ze 

względu na systemowe ograniczenia sieciowe (~3 GW latem 

i ~4GW zimą) co spowoduje konieczność ograniczania 

generacji wiatrowej. W przypadku wzrostu mocy 

zainstalowanej farm wiatrowych problemy te będą się 

pogłębiały. 
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Rys. 3 Dobowe profile mocy oddawanej do sieci przez GW  

w grudniu i czerwcu 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

 

Zaproponowana metodyka symulacji pozwala na 

ilościową ocenę zagrożeń związanych ze wzrostem udziału 

OZE w pokrywaniu zapotrzebowania na moc.  

Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje realne zagrożenie 

bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci w warunkach 

dużej generacji wiatrowej. Wyniki wskazują również  

na. rosnącą rolę ESP w bilansowaniu KSE, w szczególności 

na wzrost znaczenia pracy pompowej, która do niedawna 

miała znacznie niższą rangę niż praca generacyjna ESP.  

Ze względu na rolę farm wiatrowych celowym wydaje się 

rozważenie możliwości włączenia ich do systemu regulacji  

w KSE 

  

Rys. 4 Wykresy uporządkowane zapotrzebowania na moc  

do pokrycia przez JWCD w roku 2020 

 

.  
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EXPECTED LONG-TERM TRENDS OF USE THE REGULATORY RESOURCES FOR DAILY SYSTEM 

BALANCING 

 

The article discusses the results of stochastic modeling of daily system balancing the conditions in the scenario of increase 

renewable energy sources installed capacity. The results of the simulation show the increasing role of active power regulation, 

in particular the expected increase in the use of pumped storage and the role of the pump to ensure the safety and reliability of 

the NPS. Results also indicates the possible consequences of increased installed capacity of renewable energy sources in the 

terms of need to curtail the their output due to the safety and NPS reliability reasons. 

 

Keywords: diurnal NPS balancing, stochastic modeling. 

 

 

 


