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Wyzwania
w procesie budowy
europejskiego rynku
energii elektrycznej

Streszczenie
Mechanizmy rynkowe są stosowane w elektroenergetyce w celu zapewnienia bezpiecznych i efektywnych kosztowo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Europejski rynek energii elektrycznej nie osiągnął jednak jeszcze dojrzałości,
która umożliwiałaby osiągnięcie tego celu. Przyjęte w Europie rozwiązania rynkowe
cechują liczne uproszczenia, a kolejne pakiety energetyczne Komisji Europejskiej
w ograniczonym zakresie wprowadzają poprawę tych rozwiązań, a czasami wręcz
utrwalają stosowanie rozwiązań nieefektywnych. Autorzy w swoim referacie wskazują, jakie podstawowe elementy modelu rynku muszą zostać poprawione, aby
europejski rynek energii elektrycznej tworzył warunki do osiągnięcia wskazanego
celu, czyli sygnały cenowe z tego rynku mają zapewniać efektywne wykorzystanie
zasobów sieciowych i wytwórczych do pokrycia zapotrzebowania odbiorców przy
jednoczesnym poszanowaniu bezpieczeństwa pracy systemu.

1. Cele mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce
oraz warunki ich osiągania
Mechanizmy rynkowe w elektroenergetyce są stosowane w celu równoczesnego
wywierania presji na a) oferowanie energii elektrycznej po cenach odzwierciedlających jej krańcowy koszt oraz b) obniżanie tego kosztu. W istocie mają więc one
tworzyć korzyści dla odbiorców energii, eliminując niedoskonałości stosowanego
wcześniej podejścia opartego na regulacji. W modelu regulacji cen energii elektrycznej (ang. Price-Cap Regulation) były bowiem tworzone zachęty do obniżania kosztów, ale ceny energii nie odzwierciedlały poprawnie uzyskiwanych
oszczędności. Z kolei w alternatywnym modelu regulacji – regulacji kosztowej
(ang. Cost-of-Service Regulation) – ceny były ustalane na racjonalnym poziomie,
jednak zachęty do minimalizacji kosztów były niewystarczające.
Maksymalizowanym wskaźnikiem efektywności ekonomicznej mechanizmów
rynkowych jest Social Welfare, definiowany jako różnica pomiędzy: a) wartością
energii elektrycznej dla odbiorców oraz b) kosztami wytworzenia i dostarczenia
energii elektrycznej do odbiorców. Podstawę do określania obu tych wielkości
stanowią oferty cenowe składane przez odbiorców oraz wytwórców. Kwestie
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w szczególności nieprzekraczania
maksymalnych przepustowości linii oraz utrzymywania wymaganych rezerw
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mocy, są traktowane w sposób priorytetowy.
Zasoby sieciowe systemu elektroenergetycznego są środkiem do realizacji przepływów
energii elektrycznej w ramach transakcji
handlowych zawieranych przez uczestników
rynku. W przypadku ich nieograniczonej
przepustowości uzyskiwane byłyby maksymalne wartości Social Welfare, tzn. energia
płynęłaby zawsze od najtańszych wytwórców, w sensie kosztu jej wytworzenia oraz
dostarczenia, do odbiorców, dla których
ma ona największą wartość. W praktyce
przepustowość linii jest ograniczona i z tego
powodu wartości Social Welfare zazwyczaj nie osiągają maksymalnego możliwego
poziomu. Innymi słowy, występują sytuacje,
gdy z powodu ograniczeń przepustowości
linii energia jest dostarczana przez droższych wytwórców, pomimo że tańsi mają
niewykorzystane zdolności produkcyjne.
Występowanie takich sytuacji jest uzasadnione względami ekonomicznymi, gdyż
w wielu przypadkach koszt rozbudowy sieci
do poziomu niepowodującego ograniczeń
w przesyle energii elektrycznej przewyższa wynikające z tego korzyści, osiągane
dzięki wzrostowi wartości Social Welfare. W takich przypadkach rozbudowa sieci
nie leży w interesie odbiorców i nie powinna być dokonana. W ujęciu praktycznym,
na gruncie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, osiąganie tych celów jest
dokonywane poprzez:
• Optymalne wykorzystywanie istniejących źródeł wytwórczych oraz sieci elektroenergetycznych do realizacji bieżących

dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
• Rozwój źródeł wytwórczych oraz sieci
elektroenergetycznych w sposób efektywny z punktu widzenia zaspokojenia
przyszłych potrzeb odbiorców.
Pierwsze z powyższych działań dotyczy bieżącego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Odnosi się ono zarówno
do efektywności ekonomicznej dostaw energii elektrycznej, jak i ciągłości tych dostaw
do odbiorców. Warunkiem zapewnienia
efektywności ekonomicznej dostaw energii elektrycznej jest uwzględnianie w skali
globalnej, tj. w skali całego systemu elektroenergetycznego, wszystkich składników
kosztów, jakie muszą pokrywać odbiorcy
w związku ze zużyciem energii elektrycznej. Chodzi przede wszystkim o a) koszty
wytworzenia energii elektrycznej, b) koszty strat energii elektrycznej podczas jej
przesyłania oraz c) różne kategorie kosztów spełnienia wymagań bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej, takie jak koszty
utrzymania wymaganych poziomów rezerw
mocy czy też koszty utrzymania wymaganych poziomów napięć w sieci. W aspekcie racjonalizacji kosztów dostaw energii
elektrycznej istotną rolę pełnią odbiorcy,
którzy poprzez aktywny udział w rynku
mogą decydować o akceptowalnym dla
nich poziomie tych kosztów. Zachodzi
to poprzez dostosowywanie przez odbiorców ilości oraz profilu zużycia energii elektrycznej do jej cen.
Drugie działanie wiąże się z zagwarantowaniem odbiorcom efektywnych ekonomicznie dostaw energii elektrycznej w przyszłych okresach. Wymaga to racjonalnego z punktu widzenia prognozowanych
potrzeb odbiorców rozwoju zasobów systemu elektroenergetycznego w postaci źródeł
wytwórczych i sieci elektroenergetycznych.
Kluczowe znaczenie ma przy tym stymulowanie budowy nowych źródeł wytwórczych,
które dla uzyskania efektywnych wyników
powinno opierać się na mechanizmach konkurencji. Mechanizmy te muszą zapewniać
zdolności wytwórcze a) w ilości adekwatnej
do poziomu zapotrzebowania odbiorców,
a ponadto b) w technologiach wytwarzania
oraz c) w lokalizacjach systemu elektroenergetycznego odpowiednich z punktu
widzenia zmienności tego zapotrzebowania
w czasie oraz rozmieszczenia geograficznego
odbiorców energii.
Oczekiwanym rezultatem funkcjonowania
mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce są racjonalne wartości cen energii

elektrycznej dla odbiorców, które są jednocześnie stabilne w średnim oraz przewidywalne w długim horyzoncie czasu.

2. Przypomnienie dotychczasowej drogi
do europejskiego rynku energii elektrycznej
Wdrażanie rynku energii elektrycznej w Europie rozpoczęło się w 1996 r., kiedy
to opublikowano I Pakiet Energetyczny. Wprowadził on reguły konkurencji do segmentu wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Regulacje te były jeszcze dwukrotnie doprecyzowywane w 2003 i 2009 r. w II i III Pakiecie Energetycznym. Ich
celem było przyspieszenie procesu wdrażania rynku energii elektrycznej poprzez
utworzenie w ramach III Pakietu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki (ACER) i Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych Energetycznych (ENTSO-E). III Pakiet wprowadził też pojęcie Kodeksów Sieciowych,
jako europejskich aktów prawnych w randze rozporządzenia bezpośrednio implementowanego do prawa krajowego, określających zasady funkcjonowania połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych w warunkach konkurencji.
W celu zintensyfikowania prac nad implementacją pakietów energetycznych Komisja
Europejska w 2009 r. powołała Market Integration Design Project (MIDP). Zadaniem MIDP było opracowanie koncepcji Modelu Docelowego Rynku Energii Elektrycznej dla Europy (ang. Target Model) w następujących obszarach: Rynku Dnia
Następnego, Rynku Dnia Bieżącego, wyznaczania zdolności przesyłowych, rynku
bilansującego oraz struktury organizacyjnej rynku. W pracach nad koncepcją
uczestniczyły wszystkie kluczowe organizacje branżowe z sektora elektroenergetyki, w tym ENSTO-E, EURELECTRIC (wytwórcy), EFET (handlowcy), ERGEG
(regulatorzy) i Komisja Europejska. Prace te zakończyły się raportem dla Forum
Florenckiego (konferencja wysokiego szczebla definiująca kierunki rozwoju rynku
europejskiego), w którym została przedstawiona koncepcja Modelu Docelowego dla
Europy. Pojawiły się w niej rozwiązania oparte na mechanizmie Market Coupling
oraz metodologii Flow-Based, jako zalecane do alokacji zdolności przesyłowych.
Forum Florenckie, dostrzegając przyśpieszenie prac nad modelem rynku, uzyskane dzięki zaangażowaniu organizacji branżowych, powołało do ich kontynuowania grupę doradczą Ad-Hoc Advisory Group (AHAG). Określono wtedy
trzy obszary funkcjonowania rynku jako priorytetowe w ramach prac AHAG:
a) Rynek Dnia Następnego, b) Rynek Dnia Bieżącego oraz c) wyznaczanie zdolności przesyłowych. Prace nad rozwiązaniami w ramach tych obszarów były
prowadzone przez dedykowane grupy robocze i zakończyły się wypracowaniem
kolejnych doprecyzowań funkcjonowania Modelu Docelowego.
Uzgodnienia AHAG zostały wykorzystane w Wytycznych Ramowych ACER
(ACER Framework Guidelines), opublikowanych w połowie 2011 r., które określiły ramowe rozwiązania europejskiego rynku energii elektrycznej. Wytyczne
te stanowiły podstawę do opracowywania Kodeksów Sieciowych.
W wyniku powyższych działań została określona struktura europejskiego rynku energii elektrycznej obejmująca następujące segmenty rynku:
• Rynek długoterminowych praw przesyłowych (ang. Forward Market),
• Rynek Dnia Następnego (ang. Day Ahead Market),
• Rynek Dnia Bieżącego (ang. Intra-Day Market),
• Transgraniczny rynek bilansujący (ang. Cross-Border Balancing Market).
Fundament Modelu Docelowego europejskiego rynku energii stanowią: a) Model
Strefowy reprezentacji systemów elektroenergetycznych oraz b) Metoda Flow
Based Market Coupling (FBMC), jako podstawa wyznaczania i udostępniania
zdolności przesyłowych. Istotne jest przy tym rozdzielenie funkcji wyznaczania
i alokowania zdolności przesyłowych w ramach FBMC pomiędzy operatorów
systemów – wyznaczanie zdolności przesyłowych, oraz giełdy energii – alokowanie zdolności przesyłowych.
Na podstawie uzyskanych wyników, w toku dalszych długotrwałych
i budzących wiele kontrowersji prac, zostały przygotowane Kodeksy Sieciowe, Ú
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Ú z których największe znaczenie dla funkcjonowania mechanizmów rynkowych mają:
a) Kodeks Rynkowy Capacity Allocation and Congestion Management (CACM),
b) Kodeks Rynkowy Balancing (NCB), c) Kodeks Rynkowy Forward Capacity
Allocation (FCA) oraz d) Kodeks Operacyjny System Operations Guideline (SOG).
Zasady określone w kodeksach nie wyczerpują zakresu szczegółowych rozwiązań.
Stało się tak ze względu na dużą złożoność tych rozwiązań oraz odmienne stanowiska poszczególnych krajów członkowskich odnośnie do ich kształtu. W związku z tym kodeksy określają przede wszystkim ramowe rozwiązania wraz z listą
zadań i harmonogramem wypracowania zasad szczegółowych. Przygotowanie
rozwiązań szczegółowych zostało rozłożone na wiele lat i w zależności od ich
zakresu zostało przydzielone do realizacji przez:
• wszystkich operatorów systemu w ramach ENTSO-E,
• operatorów systemu w ramach Regionu Kalkulacji Zdolności Przesyłowych1,
• poszczególnych operatorów systemu krajowego.
W zależności od sposobu przygotowywania rozwiązań szczegółowych będą one
podlegać zatwierdzeniu, odpowiednio przez wszystkich Regulatorów, Regulatorów w regionie lub Regulatora krajowego. Polska należy do trzech Regionów Kalkulacji Zdolności Przesyłowych: Regionu CORE, Regionu Hansa oraz Regionu
Baltic. W ramach każdego z tych regionów rozpoczęły się już prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie szczegółowych rozwiązań rynkowych. W perspektywie
kolejnych miesięcy będą one obejmować coraz szerszy zakres zagadnień, angażując
coraz większe grono interesariuszy w ich realizację. Szczególna rola przypadnie
uczestnikom rynku, którzy wezmą udział w opiniowaniu przygotowywanych
rozwiązań, uzyskując tym samym wpływ na ich ostateczną postać.

3. Sprawy ważne, ale ciągle nierozwiązane
3.1. Mechanizm kształtowania cen, w tym „scarcity pricing”
Zgodnie z ogólną teorią funkcjonowania rynków za koordynację relacji pomiędzy podażą i popytem odpowiadają sygnały cenowe. Jeżeli podaż jest zbyt mała
w stosunku do popytu, to rosnące ceny stymulują wzrost podaży, ograniczając
równocześnie popyt. Z kolei w przypadku nadwyżki podaży nad popytem malejące ceny ograniczają podaż, zwiększając równocześnie popyt. W ten sposób jest
osiągana równowaga na rynku, skutkująca zawieraniem transakcji handlowych.
Mechanizm koordynacji cenowej pełni taką rolę również na rynku energii elektrycznej. Jego zadaniem jest bieżące równoważenie ilości wytwarzanej oraz zużywanej energii elektrycznej. W praktyce oznacza to zapewnianie ilości produkcyjnych adekwatnych do zapotrzebowania odbiorców, w lokalizacjach systemu oraz
technologiach wytwarzania właściwych dla miejsc odbioru energii elektrycznej
oraz zmienności zapotrzebowania w czasie.
Wymaganie dotyczące ilości zdolności wytwórczych odnosi się do możliwości
zrealizowania dostaw energii elektrycznej do odbiorców w ilości określonej
przez ich zapotrzebowanie, co do zasady zmienne w funkcji ceny energii. Aby
wymaganie to spełnić, ilość zdolności wytwórczych musi być równa zapotrzebowaniu odbiorców na moc powiększonemu o nadwyżkę wymaganą do spełnienia
kryteriów bezpieczeństwa. Nadwyżka ta reprezentuje rezerwę mocy dostępną
na wypadek wystąpienia w systemie zdarzeń, po stronie źródeł wytwórczych
lub sieci, powodujących ograniczenia w dostępie do zdolności wytwórczych.
Innymi słowy, w interesie odbiorców, dla zapewnienia ciągłości dostarczania
im energii elektrycznej, potencjał wytwarzania energii elektrycznej musi być
większy od zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną.
Kwestia lokalizacji zdolności wytwórczych ma wpływ na koszty energii dostarczanej do odbiorców. W zależności od angażowanych połączeń sieciowych dostawy energii do odbiorcy ze źródeł w różnych lokalizacjach systemu mogą róż-

Regiony Kalkulacji Zdolności Przesyłowych (ang. Capacity Calculation Regions) określają obszary
systemu, a tym samym operatorów systemów oraz regulatorów, dla których będą stosowane jednolite
zasady wyznaczania zdolności przesyłowych

1 
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nić się kosztem. Dotyczy to składników
kosztu dostawy reprezentujących ograniczenia przesyłowe oraz straty przesyłowe.
W przypadku kosztu ograniczeń przesyłowych decyduje przepustowość połączeń
sieciowych. Jeżeli jest ona wystarczająca
do zrealizowania dostaw energii z najtańszych źródeł, to ten składnik kosztu dostawy
jest równy zeru – energia elektryczna jest
dostarczana z najtańszego dostępnego źródła. W przypadku braku możliwości zrealizowania najtańszych dostaw, a tym samym
konieczności skorzystania z droższych źródeł, powstaje koszt ograniczeń. W zakresie
drugiego składnika kosztu dostawy energii – strat przesyłowych – o jego wielkości
decyduje odległość elektryczna pomiędzy
lokalizacją źródła wytwórczego i odbioru.
Co do zasady, im jest ona większa, tym straty wynikające z przesyłania energii są większe, gdyż wymaga to wytworzenia większej
ilości energii niż faktyczne zapotrzebowanie odbiorcy. Koszt dodatkowej energii jest
właśnie składnikiem kosztu dostawy reprezentującym straty przesyłowe.
Wreszcie wymaganie dotyczące technologii zdolności wytwórczych, a konkretnie dopuszczalnych reżimów pracy źródeł wytwórczych, odnosi się do zdolności
podążania generacji za zmianami zapotrzebowania odbiorców w czasie. Jego
spełnienie sprowadza się do zapewniania
odpowiednich relacji ilościowych pomiędzy zdolnościami wytwórczymi zdolnymi
do pracy w podstawie (cała doba), do pracy
podszczytowej (okres dnia) oraz do pracy
szczytowej (wybrane godziny dnia). Jeszcze do niedawna spełnienie tego wymagania nie stanowiło problemu. Krzywa
zapotrzebowania odbiorców miała regularny kształt i cechowała się stosunkowo
łagodnymi zboczami narastania i opadania oraz, co równie ważne, jej kształt był
podobny w kolejnych dobach. W wieloletnim procesie rozwoju źródeł wytwórczych
reżimy ich pracy zostały dobrze dostosowane do pokrywania takiej krzywej. Obecnie,
ze względu na znaczny udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej,
który cechuje niestabilny i szybkozmienny
profil wytwarzania, sytuacja się zmienia.
Zapotrzebowanie do pokrycia przez źródła
konwencjonalne ma znacznie większą różnicę pomiędzy poziomem maksymalnym
i minimalnym, a ponadto coraz bardziej
strome zbocza. Krzywa tego zapotrzebowania zmienia się również istotnie w cyklach
dobowych, przez co wiarygodne jej prognozowanie jest możliwe tylko z krótkim
wyprzedzeniem.

Na rynku energii elektrycznej bodźce
wspierające spełnienie wyżej wymienionych wymagań przez źródła wytwórcze są
w głównej mierze tworzone przez dwie ceny:
a) cenę energii elektrycznej oraz b) cenę
rezerwy mocy. Pierwsza z nich determinuje
płatność za zdolności wytwórcze wykorzystane do wytwarzania energii, natomiast
druga określa płatność za zdolności stanowiące nadwyżkę mocy dla zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw energii. Ze względu
na wolumeny zdolności wytwórczych, których dotyczą te ceny, podstawowe znaczenie z punktu widzenia wpływu na poziom
zdolności wytwórczych ma cena energii.
Płatności za wytworzoną energię stanowią bowiem podstawowe źródło finansowania kosztów utrzymania i pracy źródeł
wytwórczych. Jednak z punktu widzenia
skuteczności i jakości sygnałów cenowych
to cena rezerwy mocy odgrywa pierwszoplanową rolę. Dzieje się tak, pomimo że
służy ona do rozliczenia jedynie niewielkiego wolumenu zdolności wytwórczych.
Szczególna rola tej ceny wynika z dwóch
wskazanych poniżej cech towaru, jakim jest
rezerwa mocy.
Po pierwsze, rezerwa mocy jest produktem drugiej potrzeby, gdyż na rynku energii elektrycznej priorytet ma wykorzystanie
zdolności wytwórczych do wytwarzania
energii. Konsekwencją tego jest ujawnianie się niedoboru lub nadwyżki zdolności
wytwórczych w pierwszej kolejności w wolumenie dostępnej rezerwy mocy. Poziom
odchylenia od wielkości wymaganej informuje o stopniu niedotrzymania kryteriów
niezawodności dostaw.
Po drugie, przychody uzyskiwane z wykorzystania zdolności wytwórczych, jako
rezerwy mocy, stanowią alternatywę
do przychodów uzyskiwanych w wyniku
ich wykorzystania do wytwarzania energii. Wytwórca sprzedając energię, uzyskuje korzyść odpowiadającą różnicy pomiędzy rynkowym przychodem ze sprzedaży
energii a kosztem zmiennym jej wytwarzania. W przypadku sprzedaży rezerwy mocy
analogiczną korzyścią jest cała należność
za rezerwę mocy.
Te cechy rezerwy mocy powodują, że sprzedając energię elektryczną, wytwórca oczekuje korzyści nie mniejszej niż wynikająca z możliwych do uzyskania w wyniku
sprzedaży rezerwy mocy. W sytuacji niedoboru zdolności wytwórczych korzyści
ze sprzedaży rezerwy mocy rosną, gdyż
rośnie cena rezerwy, co w konsekwencji
przekłada się na wzrost cen energii, tworząc
zachętę do zwiększenia zdolności wytwa-

rzania energii elektrycznej. W sytuacji nadwyżki zdolności wytwórczych ten sam
mechanizm powoduje obniżanie cen energii i sygnał do ograniczania zdolności
produkcyjnych. W ten sposób rynek energii tworzy bodźce w zakresie wymaganej ilości zdolności wytwórczych. Koordynują one bieżące zachowania rynkowe, a ponadto w określonym zakresie oddziałują również na trendy w dłuższym
okresie, tj. na decyzje inwestycyjne. Skuteczność tego oddziaływania jest jednak
często niewystarczająca, co powoduje potrzebę stosowania środków dodatkowych w postaci rynku mocy.
Oddziaływanie na lokalizację zdolności wytwórczych – nowych lub wycofywanych
– odbywa się na rynku przez zróżnicowanie wartości cen energii w poszczególnych
miejscach systemu. Ponieważ o efektywności zlokalizowania źródła wytwórczego z punktu widzenia odbiorców decyduje jej wpływ na koszty dostawy energii z tego źródła do lokalizacji odbiorczych, to ceny te powinny odzwierciedlać
wszystkie składowe tych kosztów, tj.: wytworzenia energii w lokalizacji wytwórczej
(składnik kosztu wytworzenia), możliwości jej dostarczenia za pomocą dostępnej infrastruktury sieciowej (składnik kosztu ograniczeń) oraz związanych z tym
strat przesyłowych (składnik kosztu strat).
Oddziaływanie na ostatni atrybut wystarczalności zasobów wytwórczych – technologię – następuje poprzez wynagradzanie za określone cechy zdolności wytwórczych, które to cechy są niezbędne do podążania generacji za krzywą zapotrzebowania. W zależności od konkretnej sytuacji cechami tymi może być: zdolność
do częstych uruchomień, krótki czas uruchamiania, niskie minimum techniczne,
szybkie czasy narastania lub obniżania generacji czy wreszcie krótki czas odstawiania źródła. Wynagradzanie to jest dokonywane przez ceny energii elektrycznej
i rezerw mocy, które powinny odzwierciedlać koszt angażowania do produkcji
droższych źródeł wytwórczych, ale mających zdolność pracy w wymaganym reżimie.
Kształtowanie cen w sposób tworzący bodźce w takim zakresie jest szczególnie ważne
na rynku bilansującym, czyli w trakcie realizacji dostaw energii elektrycznej. Dzięki
temu uczestnicy rynku – poprzez ceny energii – otrzymują informacje o rzeczywistych i pełnych kosztach dostaw energii elektrycznej. Ponieważ tak kształtowane
ceny mogą mieć dużą zmienność, gdyż odzwierciedlają dynamiczną sytuację w systemie, to ceny te tworzą zachęty do dobrowolnego zawierania transakcji handlowych,
zabezpieczających wartości tych cen w średnim i długim horyzoncie. Dzięki takim
transakcjom z jednej strony są stabilizowane wartości cen energii elektrycznej dla
odbiorców, a z drugiej strony jest wspierany rozwój zasobów wytwórczych.
W procesie kształtowania cen kluczową rolę odgrywają odbiorcy posiadający
zdolność do elastycznego kształtowania swojego zużycia energii elektrycznej.
Ich oferty powinny być traktowane według zasad analogicznych do obowiązujących dla źródeł wytwórczych, jednak funkcja tych ofert jest szersza. Niosą one
informacje o poziomie cen, przy którym dostawa energii nie jest już uzasadniona
z punktu widzenia korzyści, jakie odbiorca uzyskuje z jej zużycia. Dostęp do tych
ofert pozwala więc na racjonalizację cen energii elektrycznej ze względu na jej
użyteczność dla odbiorców, a tym samym racjonalizację poziomu bieżących
dostaw energii elektrycznej oraz rozwoju zasobów wytwórczych.
Określone w Kodeksach Sieciowych wytyczne do kształtowania cen na europejskim rynku energii elektrycznej, w szczególności na rynkach bilansujących,
nie gwarantują osiągnięcia wskazanych wyżej cech jakościowych cenotwórstwa.
Podstawowymi tego powodami są przyjęcie uproszczeń w sposobie kalkulacji cen,
takich jak pominięcie składnika kosztów strat przesyłowych, oraz niewłaściwa
struktura procesów rynkowych z punktu widzenia poprawnego kształtowania
cen. Drugi z nich ma obecnie dominujące znaczenie i odnosi się do zagadnień
opisanych w dalszej części, których korekta w pewnym zakresie, co najmniej
ograniczającym negatywny wpływ na jakość cen, wydaje się ciągle jeszcze możliwa na etapie prac projektowo-wdrożeniowych.

3.2. Reprezentacja zasobów sieciowych w procesach rynkowych
Koncepcja europejskiego rynku energii elektrycznej opiera się na modelu strefowym, który zakłada, że europejska sieć elektroenergetyczna jest podzielona na strefy
skupiające wydzielone obszary systemu (nazywane też Obszarami Rynkowymi).
Obowiązuje przy tym założenie, że wewnątrz stref nie występują ograniczenia Ú
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Ú w przesyle energii (strefa jest „miedzianą płytą”), i w konsekwencji tego wewnątrz
strefy obowiązuje taka sama cena energii elektrycznej. Tym samym transakcje
wewnątrz strefy mogą być dowolnie zawierane bez konieczności przydzielania
do ich realizacji zdolności przesyłowych. Alokacją zdolności przesyłowych są
natomiast objęte połączenia między strefami, których pojemność jest niewystarczająca w zestawieniu z potrzebami uczestników rynku.
Model europejskiego rynku energii nie przesądza jednoznacznie o wielkości
stref – czy ma to być obszar całego kraju, jego mniejsza lub większa część, czy
wręcz kilka krajów. Wskazuje on jedynie na cechy, jakimi powinny się charakteryzować strefy. Podstawowym wymaganiem w tym zakresie jest brak istotnego
oddziaływania transakcji handlowych zawieranych w danej strefie na inne strefy.
Oznacza to, że transakcje mające swój początek (wytwarzanie energii) i koniec
(odbiór energii) w danej strefie nie powinny powodować istotnych przepływów
energii w innych strefach. Tego typu przepływy są często nazywane przepływami kołowymi, a ich istotą jest to, że energia elektryczna z transakcji mającej swój
początek i koniec w danej strefie wypływa z niej, przepływa przez sieci innej lub
innych stref, po czym wraca do strefy, w której miała swój początek.
Obecnie struktura stref rynku europejskiego opiera się na podziale zgodnym
z granicami krajów, z następującymi odstępstwami od tej reguły:
• Niemcy oraz Austria stanowią jedną strefę.
• Szwecja jest podzielona na cztery strefy.
• Norwegia jest podzielona na pięć stref.
• Włochy są podzielone na sześć stref.
Model europejskiego rynku energii wprowadza procedurę weryfikacji stref (tzw. Studium Obszarów Rynkowych), w której ramach będzie dokonywana ocena poprawności istniejących stref oraz ich redefinicja w wymagających tego przypadkach.
Aktualnie jest realizowana pierwsza iteracja tego studium. Dotyczy ona regionu
CORE i napotyka liczne wyzwania w realizacji. Równolegle, w związku z licznymi
interwencjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz PSE SA wspartymi przez
ACER, są prowadzone prace nad rozbiciem strefy austriacko-niemieckiej na dwie
– Austrię i Niemcy. Nadzór nad tymi pracami sprawuje niemiecki regulator.
W Europie panują skrajne poglądy odnośnie do optymalnej struktury stref. Przeważająca część uczestników rynku wspiera duże strefy w przekonaniu, że zwiększają
one swobodę prowadzenia obrotu energią elektryczną. Jednak z punktu widzenia
efektywności funkcjonowania rynku, sprawiedliwych warunków konkurencji, a także bezpieczeństwa pracy systemu jest uzasadnione stosowanie jak najmniejszych stref,
w optymalnym ujęciu odpowiadających węzłom systemu elektroenergetycznego.
Im mniejszy rozmiar stref, tym: a) lepsze warunki do odwzorowania poprawnych
wartości cen energii elektrycznej, co wspiera wzrost efektywności wykorzystania
źródeł przyłączonych do sieci, oraz, co nie mniej ważne, b) większy zakres zdolności przesyłowych udostępnianych uczestnikom rynku na warunkach konkurencji
– co wspiera wzrost efektywności wykorzystania sieci. Ponadto uzyskiwana dzięki mniejszym strefom dokładniejsza reprezentacja sieci w procesach rynkowych
pozwala na pełniejsze dotrzymywanie warunków bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej w ramach zawieranych transakcji handlowych. Umożliwia to ograniczenie zakresu i kosztów środków zaradczych podejmowanych przez operatorów
systemów w celu spełnienia kryteriów bezpieczeństwa. Dzięki temu ceny energii
elektrycznej dokładniej odzwierciedlają faktyczny koszt dostaw energii elektrycznej,
pomniejszając przez to koszty dostaw energii pokrywane w taryfach przesyłowych.
W konsekwencji tego koszty energii elektrycznej ponoszone przez odbiorców mogą
być w szerszym zakresie poddawane presji konkurencji.
Dla zobrazowania skali problemu można wskazać, że w 2016 r. koszt działań
zaradczych w celu zapewnienia wykonalności krajowych transakcji handlowych
przekroczył 400 mln zł, a koszt działań zaradczych związanych z zapewnieniem
wykonalności transakcji międzysystemowych, ze względu na dopuszczalne przepływy mocy przez linie graniczne systemu polskiego, przekroczył 100 mln zł.

3.3. Metoda alokacji zdolności przesyłowych
Jakość metody alokacji zdolności przesyłowych pomiędzy poszczególnymi strefami rynku przesądza o możliwości zrealizowania zawartych transakcji han-
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dlowych za pomocą dostępnych zasobów
sieciowych. Stosowanie niewłaściwych
metod alokacji skutkuje zawyżonym lub
zaniżonym poziomem alokowanych zdolności przesyłowych w stosunku do faktycznie dostępnych. Ma to negatywny wpływ
na funkcjonowanie rynku w każdym z tych
przypadków. W pierwszym z nich dochodzi do uprzywilejowania podmiotów, które
uzyskują dostęp do zdolności przesyłowych
większych niż dostępne. Skutkiem tego jest
naruszenie warunków bezpiecznej pracy
sieci oraz konieczność podejmowania przez
operatorów systemu działań zaradczych
w postaci redispatchingu, czyli zmiany grafików pracy źródeł, w celu zmniejszenia
zbyt wysokich w stosunku do przepustowości linii przepływów energii. Koszty tych
działań ponoszą wszyscy uczestnicy rynku w ramach opłat taryfowych, co stanowi
zakłócenie warunków równej konkurencji.
W drugim przypadku zdolności przesyłowe nie są w pełni wykorzystywane pomimo
zapotrzebowania na nie ze strony uczestników rynku. Zawęża to zakres zawieranych transakcji handlowych, ograniczając
tym samym korzyści uczestników rynku.
Skutkiem tego jest obniżenie efektywności
funkcjonowania rynku wyrażonej wartością
Social Welfare. Jednak, co najważniejsze, niepoprawna alokacja zdolności przesyłowych
powoduje bezpośrednie zakłócenie wartości
cen energii, zaniżając je lub zawyżając.
Ze względu na oczkową strukturę sieci
na obszarze Europy kontynentalnej i wynikające z tego złożone rozpływy mocy w tej
sieci do alokacji zdolności przesyłowych
sieci Europy kontynentalnej będzie stosowana metoda Flow-Based. Dla krajów
nordyckich, których sieci mają strukturę
promieniową i z tego powodu mniej złożone rozpływy mocy, zostało dopuszczone stosowanie metody ATC (ang. available
transmission capacity).
Metoda Flow-Based odwzorowuje fizyczne przepływy mocy w sieci, umożliwiając
kontrolowanie i dotrzymywanie ich dopuszczalnych wartości dla poszczególnych elementów sieci. W metodzie tej przepływ
mocy wynikający z transakcji handlowej
zawartej pomiędzy dwiema lokalizacjami systemu jest odwzorowywany na elementach sieci angażowanych do realizacji
tej transakcji, zgodnie z rozpływem mocy
wynikających z praw fizyki. Do określenia
ilości mocy przepływającej przez poszczególne linie służy macierz współczynników
PTDF (ang. Power Transfer Distribution
Factors), która określa obciążenie linii
w systemie powodowane realizacją trans-

akcji zawartej między dwiema lokalizacjami systemu. Innymi słowy współczynniki
PTDF definiują, jaka część energii z transakcji pomiędzy dwiema lokalizacjami przepływa przez poszczególne linie.
Wielkości PTDF wraz ze zdolnościami
przesyłowymi pomiędzy strefami są wykorzystywane przez giełdy energii w procesie
alokacji zdolności przesyłowych. Proces
ten jest prowadzony w formie aukcji niejawnej (ang. implicite), tzn. jednocześnie
dochodzi do zawarcia transakcji handlowej
oraz zarezerwowania (alokowania) zdolności przesyłowych niezbędnych do jej
realizacji.
Metoda Flow-Based jest obecnie stosowana
do alokacji zdolności przesyłowych jedynie
w regionie CWE (Central West Europe),
tzn. w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Austrii. W regionie CEE, do którego
do niedawna należała Polska, jest ciągle
stosowana metoda ATC. Zgodnie z postanowieniami Kodeksów Sieciowych metoda Flow-Based ma być stosowana w regionie CEE, już jako części większego regionu
CORE powstałego z połączenia regionów
CEE i CWE, poczynając od 2019 r.
Wdrożenie metody Flow-Based będzie procesem złożonym technicznie i trudnym
w zakresie uzyskania akceptacji wszystkich
uczestników rynku. Pomimo niepodważalnego uzasadnienia dla jej stosowania zarówno z punktu widzenia efektywności alokacji zdolności przesyłowych, jak i bezpieczeństwa pracy systemu, należy spodziewać
się istotnych kontrowersji odnośnie do jej
stosowania. Wynika to przede wszystkim
ze znacznej jej komplikacji, a przez to mało
intuicyjnych wyników, oraz z obawy przed
zakresem zmian, jaki wywoła w stosunku
do aktualnie stosowanych zasad.
Co więcej, samo wdrożenie metody Flow-Based nie zapewni poprawnych wyników
w zakresie alokacji zdolności przesyłowych.
Jest to jedynie warunek konieczny do osiągnięcia tego celu. Dla uzyskania zadowalających rezultatów alokacja zdolności przesyłowych tą metodą musi odbywać się w stosunku do właściwie skonfigurowanych obszarów
rynkowych (stref). Obszary te powinny być
na tyle małe, aby oddziaływanie transakcji
handlowych w nich zawieranych na inne
strefy było pomijalne. W innym przypadku wyniki uzyskiwane metodą Flow-Based
nie będą poprawne i wywołają kontrowersje
dotyczące jej stosowania.

3.4. Zintegrowane podejście do energii
elektrycznej i rezerwy mocy
Energia elektryczna oraz rezerwy mocy są
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RB – rynek bilansujący, UMS – uproszczony model sieci, np. strefowy

Równoległe procesy rynkowe.

produktami wzajemnie ze sobą powiązanymi poprzez możliwość ich dostarczania z jednego źródła. Równocześnie są one ze sobą powiązane poprzez jednoczesne wykorzystywanie w realizacji dostaw do odbiorców. Energia elektryczna
jest dostarczana do odbiorców, natomiast rezerwa mocy zabezpiecza ciągłość
i niezawodność tych dostaw.
Pomimo to koncepcja europejskiego rynku energii elektrycznej zakłada rozłączne traktowanie tych produktów w procesach rynkowych. Energia elektryczna
jest sprzedawana i kupowana przez uczestników rynku na rynkach giełdowych
oraz w ramach transakcji bilateralnych. Pozyskiwanie rezerwy mocy pozostaje
natomiast domeną operatorów systemów. Separacja tych produktów wynika
z forsowanego przez wiele lat w Europie podejścia opierającego się na założeniu,
że kwestie techniczne, do których w szczególności jest zaliczane zapewnienie
wymaganego poziomu rezerw mocy, powinny być oddzielone od handlu energią elektryczną. Przesłanką takiego poglądu była pożądana przez uczestników
rynku prostota prowadzenia obrotu energią elektryczną, analogiczna do innych
towarów rynkowych.
Na rys. 1 został przedstawiony ogólny schemat takiej organizacji procesów rynkowych. Zaznaczono na nim realizowane równolegle procesy pozyskiwania rezerw
mocy oraz obrotu energią elektryczną, które poprzedzają bilansowanie w czasie
rzeczywistym. Na rysunku zamieszczono również proces działań zaradczych
w postaci redispatchingu, prowadzony w celu zapewnienia wykonalności transakcji handlowych.
Organizacja procesów rynkowych według takiego schematu jest pozornie łatwa
do zrozumienia, dzięki odseparowaniu złożonych kwestii technicznych dotyczących pracy systemu elektroenergetycznego od handlu energią elektryczną. Powoduje ona jednak wiele nieefektywności oraz zagrożeń. Wśród nich do najważniejszych
należy zaliczyć konkurowanie w ramach różnych procesów o te same zasoby. To,
czy dany potencjał źródeł będzie wykorzystywany do dostarczania energii elektrycznej, czy do dostarczania rezerwy mocy, jest przesądzane w dwóch różnych
procesach, realizowanych równolegle i niezależnie. W takiej sytuacji dysponent
tego potencjału jest zmuszony do podjęcia decyzji o tym, jaka jego część weźmie
udział w każdym z tych procesów. Decyzja taka ogranicza możliwość swobodnego wykorzystywania źródeł do osiągnięcia wspólnych celów, jakimi są przecież
efektywna kosztowo dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie wymaganego
poziomu rezerwy mocy. Problem ten jest potęgowany przez kolejny proces realizowany niezależnie, tj. proces działań zaradczych, którego obecność jest konieczna w przypadku uproszczonej reprezentacji sieci (UMS) w procesach rynkowych,
tj. strefowej. W tym zakresie występuje jednak dodatkowa komplikacja polegająca
na konflikcie czasowym tego procesu z pozostałymi procesami. W procesie tym
jest bowiem dokonywany redispatching w celu spełnienia kryteriów bezpiecznej
pracy systemu, który może być nieskuteczny i nieefektywny kosztowo w sytuacji,
gdy równolegle są ciągle jeszcze zawierane transakcje handlowe i jest pozyskiwana
rezerwa mocy. Biorąc pod uwagę dążenie uczestników rynku do umożliwienia
im zawierania transakcji handlowych aż do chwili rozpoczęcia dostaw energii
oraz czas, jaki jest niezbędny na dokonanie redispatchingu, wymagającego niejednokrotnie uruchomienia źródeł wytwórczych, można stwierdzić, że konflikt
ten jest niemożliwy do rozwiązania.
Ú
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Rysunek 2
okres dostawy
RB

obrót energią oparty na PMS
+ pozyskiwanie rezerw
doba D-1
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RB – rynek bilansujący, PMS – pełen model sieci

Zintegrowane procesy rynkowe.

Alternatywną organizacją procesów rynkowych, pozbawioną powyższych wad,
jest zintegrowane pozyskiwanie energii elektrycznej oraz rezerwy mocy w ramach
jednego procesu rynkowego. W celu wyeliminowania, a co najmniej istotnego
ograniczenia konieczności dokonywania redispatchingu procesy rynkowe powinny być wykonywane na podstawie dokładnej reprezentacji zasobów sieciowych
(PMS). Na rys. 2 został przedstawiony schemat organizacji takiego procesu.
Dzięki takiemu podejściu potencjał źródeł może być efektywnie alokowany
do dostarczania energii elektrycznej albo rezerwy mocy w zależności od tego,
gdzie wnosi większą wartość, a tym samym bardziej przyczynia się do zmniejszenia kosztu dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Szczegółowa reprezentacja sieci zapewnia natomiast techniczną wykonalność zawieranych transakcji handlowych, pozwalając równocześnie na optymalny przydział zdolności
przesyłowych do realizacji transakcji handlowych. W wyniku tego wymagania
bezpieczeństwa dostaw energii są odzwierciedlane w cenach energii, co stanowi
podstawę poprawnej jej wyceny. Taki model spełnia wymienione wcześniej kryteria jakości zarówno w zakresie efektywności kosztowej, w tym poprawności
wyznaczania cen, jak i kryteriów bezpieczeństwa.

Zamiast podsumowania
Europejski rynek energii elektrycznej ma docelowo działać w odniesieniu do połączonych ze sobą systemów elektroenergetycznych Unii Europejskiej (UE) oraz krajów spoza UE, które należą do Wspólnoty Energetycznej2. Oznacza to, że zarówno
w zakresie krótkoterminowego funkcjonowania systemów elektroenergetycznych,
jak i długoterminowego ich rozwoju maksymalizowany będzie globalny efekt ekonomiczny w postaci całkowitej wartości Social Welfare, osiąganej łącznie przez
wszystkie kraje uczestniczące w rynku. Podejście takie dopuszcza, co do zasady,
ograniczanie w wyniku działania rynku wartości Social Welfare w jednym lub
więcej krajach, jeżeli towarzyszy temu przewyższający to wzrost wartości Social
Welfare w innym lub innych krajach.
Równocześnie koncepcja europejskiego rynku energii opiera się na uproszczonej – niepełnej i uśrednionej – reprezentacji kosztów dostaw energii dla potrzeb
wyznaczania wartości Social Welfare, oraz uproszczonej – niepełnej i niedokładnej
reprezentacji zasobów systemu dla potrzeb uwzględniania kwestii bezpieczeństwa
pracy systemu. W modelu rynku europejskiego uzyskanie pożądanych, maksymalnych wartości Social Welfare wymaga, aby energia płynęła od wytwórców, którzy
są gotowi sprzedać ją najtaniej, ale tylko w sensie najniższego kosztu wytworzenia
energii, do odbiorców, którzy są gotowi zapłacić za nią najwięcej. Kontrola warunków bezpiecznej pracy systemu jest ograniczona wyłącznie do wybranych linii,
w odniesieniu do których najczęściej występują przeciążenia, co wymusza na operatorach systemu podejmowanie kosztownych, pozarynkowych działań zaradczych.
Stosowanie takiego modelu spowoduje, że będą zawierane nieefektywne ekonomicznie transakcje handlowe – z uwagi na pomijanie istotnych składowych kosz-

Wspólnota ustanowiona pomiędzy UE i państwami trzecimi w celu rozszerzenia unijnego
wewnętrznego rynku energii
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tów dostaw energii elektrycznej do odbiorców, takich jak koszt utrzymania wymaganych poziomów rezerw mocy oraz koszt
strat przesyłowych. Co więcej, transakcje te
będą zawierane z naruszaniem warunków
bezpieczeństwa dostaw energii – z uwagi
na niepełną kontrolę spełnienia warunków
bezpiecznej pracy systemu, w szczególności w związku z coraz większą zmiennością wytwarzania energii elektrycznej przez
niestabilne źródła odnawialne. Wywoła
to dodatkowe koszty oraz ryzyka dotyczące
bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego. Bez dokonania korekt w modelu
europejskiego rynku energii elektrycznej
konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie
utrwalanie niesprawiedliwych warunków
konkurencji oraz pogłębianie zagrożeń dla
bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych. Wymaganych korekt nie zawiera,
niestety, propozycja pakietu legislacyjnego
Komisji Europejskiej „Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków”.

Challenges to the
implementation of
european electricity
market
In electrical power engineering, market
mechanisms are used to ensure that end
users are provided with safe and cost-effective power supply. However, European
electricity market is yet to reach the maturity stage that would allow to achieve this
objective. Market solutions introduced in
Europe have been rather simplified. At
the same time, European Commission
has adopted energy packages that not
only improve the situation to a very limited extent, but, in a way, reinforce ineffective solutions. This paper indicates which
fundamental elements of the market model
must be changed in order for the European
electricity market to create an environment
that fosters achieving stated objectives, and
results in price signals from the market
ensuring effective use of network resources and production capacities to meet the
demand of consumers while respecting
the safety of the system.
■

Jednolity rynek energii
w Europie i kodeksy sieci
mgr inż. Jacek Ratz,
Ekspert Departamentu
Strategii
i Współpracy
Międzynarodowej
PSE SA

mgr inż.
Robert Kielak,
Kierownik Wydziału
Wdrażania Kodeksów
Sieci, Departament
Przesyłu PSE SA

Streszczenie
W artykule przedstawiono główne uwarunkowania związane z powstawaniem
kodeksów sieci oraz ich potencjalny wpływ
na funkcjonowanie energetyki krajowej.

1. Trzeci pakiet energetyczny
Podstawą obecnie funkcjonującego
w Europie rynku energii elektrycznej jest
tzw. trzeci pakiet energetyczny. Pakiet jest
trzecim z kolei zestawem przełomowego
prawodawstwa energetycznego po „pierwszym pakiecie energetycznym” przyjętym
w 1996 r. i „drugim pakiecie energetycznym” przyjętym w 2003 r.
Podstawowe założenia III pakietu to
oddzielenie działalności obrotowej
i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie
uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych,
a przede wszystkim wzmocnienie praw
konsumenta i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców. III pakiet energetyczny
wszedł w życie 3 marca 2011 r. Składają się
na niego dwie dyrektywy rynkowe, dwa
rozporządzenia przesyłowe oraz rozporządzenie ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki; rys. 1.
Pakiet miał być narzędziem do realizacji
celów europejskiej polityki energetycznej,
w tym przede wszystkim do dokończenia
procesu budowania jednolitego, konkurencyjnego rynku energii w całej Unii Europejskiej. Wdrożenie pakietu miało sprzyjać

liberalizacji i dalszemu rozwojowi konkurencji na rynkach energii elektrycznej
i gazu, a także poprawić standard usług i bezpieczeństwo dostaw. Konsekwencją wejścia w życie nowych unijnych regulacji ma być zwiększona przejrzystość
rynków detalicznych i wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów oraz skuteczniejszy nadzór regulacyjny prowadzony przez niezależne
krajowe organy regulacyjne.
Dla osiągnięcia tych celów III pakiet energetyczny m.in.:
• powołał do życia Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
z siedzibą w Lublanie (ACER), której zadaniem jest zapewnienie właściwej
koordynacji działań regulatorów, monitorowanie współpracy między operatorami systemów przesyłowych oraz monitorowanie rynku i przebiegu
procesu integracji;
• sformalizował współpracę operatorów systemów przesyłowych poprzez utworzenie Europejskich Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej i Gazu (ENTSO-E, ENTSO-G). Ponadto operatorzy systemów przesyłowych uzyskali status niezależności po procesie certyfikacji operatora przez
organ regulacyjny i Komisję Europejską;
• zaproponował narzędzia wdrożenia jednolitego rynku energii, jakimi są kodeksy sieci, opracowywane na podstawie wytycznych ramowych. Kodeksy sieci są
dokumentami regulującymi kwestie skutecznego dostępu do połączeń międzysystemowych, spełniającymi wymagania niedyskryminacji i przejrzystości,
w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz kwestie
zarządzania tymi sieciami;
• wzmocnił rolę regulatora poprzez rozszerzenie uprawnień oraz wprowadzenie obowiązku zapewnienia niezależności krajowych organów regulacyjnych.
Regulator w myśl zasad pakietu jest prawnie odrębny i funkcjonalnie niezależny od innych podmiotów publicznych i prywatnych;
• wzmocnił prawa konsumenta i ochronę odbiorców najbardziej wrażliwych.

2. Proces ustanawiania kodeksów sieci zgodnie
z Rozporządzeniem 714/2009
Kodeksy sieci są narzędziami do wdrożenia jednolitego rynku energii w UE.
Zawierają one wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi do dalszej integracji rynku. Kodeksy są opracowywane przez
ENTSO-E i muszą być zgodne z niewiążącymi wytycznymi ramowymi, Ú
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Rysunek 1

TRZECI PAKIET ENERGETYCZNY
Dyrektywa 2009/72/WE dot. energii elektrycznej
Dyrektywa 2009/73/WE dot. gazu ziemnego
Rozporządzenie 713/2009 ustanawiające ACER
Rozporządzenie 714/2009 dot. energii elektrycznej
Rozporządzenie 715/2009 dot. gazu ziemnego

opracowywanymi przez ACER. Prace nad kodeksami sieci w ENTSO-E prowadzone są przez zespoły robocze, w których udział brali również pracownicy PSE.
Kodeksy sieci dla rynku gazu są opracowywane przez ENTSO-G.
Proces ustanawiania kodeksów sieci dla elektroenergetyki jest następujący:
1. Opracowanie niewiążących wytycznych ramowych przez ACER w terminie
nieprzekraczającym sześciu miesięcy od wezwania przez Komisję Europejską. Wytyczne ramowe określają jasne i obiektywne zasady opracowywania
kodeksów sieci i przyczyniają się do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji
i sprawnego funkcjonowania rynku.
2. Opracowanie przez ENTSO-E kodeksu sieci zgodnego z odpowiednimi wytycznymi ramowymi, w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od momentu
wezwania przez Komisję Europejską (KE). Kodeksy sieci zawierają szczegółowe
zasady harmonizacji systemów i funkcjonowania rynku energii elektrycznej.
3. Przegląd kodeksu przez ACER oraz przedstawienie ENTSO-E uzasadnionej
opinii dotyczącej opracowanego kodeksu sieci, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia otrzymania kodeksu. W świetle uzasadnionej opinii ACER, ENTSO-E może zmienić opracowany kodeks i ponownie
przedłożyć go Agencji.
4. W przypadku gdy ACER uzna opracowany kodeks za zgodny z wytycznymi,
przedkłada go KE i może zlecić jego przyjęcie w rozsądnym terminie. Kodeksy
są przyjmowane w drodze procesu komitologii.
5. Po procesie komitologii kodeks sieci ma moc prawną równą rozporządzeniu UE. Podstawą prawną mocy prawnej rozporządzeń jest art. 288 (dawny
artykuł 249 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie
z art. 288 TFUE rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Proces ustanawiania kodeksów sieci przedstawiony jest skrótowo na rys. 2. Bardziej szczegółowo natomiast na rys. 3 i rys. 4.
Wszystkie strony biorące udział w procesie opracowywania kodeksów sieci są
zobowiązane do zachowania wymogów transparentności tego procesu oraz
konsultowania projektów kodeksów z innymi uczestnikami rynku.
Zgodnie z art. 8 ust. 7 rozporządzenia 714 kodeksy sieci są opracowywane dla
kwestii transgranicznych związanych z siecią oraz kwestii integracji rynku
i pozostają bez uszczerbku dla praw państw członkowskich do ustanowienia krajowych kodeksów sieci niemających wpływu na handel transgraniczny. Kodeksy
sieci nie mają więc na celu zastępowania niezbędnych krajowych kodeksów sieci dotyczących kwestii innych niż transgraniczne, co zostało wprost wskazane
w pkt 7 preambuły rozporządzenia 714.
Komisja Europejska może ponadto, na podstawie art. 18 ust. 3 oraz art. 18
ust. 5 rozporządzenia 714, przyjąć wytyczne, zapewniające minimalny stopień
harmonizacji wymagany do osiągnięcia celu tego rozporządzenia, określa-
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jące m.in.: „szczegóły zasad dotyczących
handlu energią elektryczną”, szczegóły
dotyczące obszarów wskazanych w art. 8
ust. 6 rozporządzenia 714. Środki te mają
na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia 714 poprzez jego uzupełnienie.
Zarówno kodeksy sieci, na podstawie art. 6
ust. 11 rozporządzenia 714, jak i wytyczne
na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia
714, przyjmowane są przez komisję zgodnie
z opisaną w artykule procedurą. W obydwu
przypadkach akty te mają taką samą formę prawną, tj. są aktami prawnymi Unii
w formie rozporządzeń komisji, pomimo
różnych podstaw prawnych przyjęcia, tj.
na podstawie art. 6 ust. 11 rozporządzenia 714 jako kodeks sieci/network codes
i art. 18 rozporządzenia 714 jako wytyczne/
guidelines. Bieżący stan prac nad kodeksami sieci energii elektrycznej jest przedstawiony w tab. 1.

3. Działania implementacyjne
dla wdrożenia kodeksów
sieci/wytycznych
Kodeksy sieci jako rozporządzenia stanowią część prawa krajowego i są stosowane
bezpośrednio, bez potrzeby transpozycji
do prawa krajowego. Bezpośrednie obowiązywanie kodeksów sieci oznacza, że
ich wejście w życie nie jest zależne od jakiegokolwiek aktu włączającego je do prawa
krajowego oraz że wykładnia rozporządzeń
powinna być dokonywana przez administrację publiczną w zgodności z prawem
unijnym, natomiast organy państw członkowskich nie mogą wydawać wiążących
reguł wykładni.
Zakaz transponowania do prawa krajowego przepisów kodeksów sieci, jako rozporządzeń unijnych, co do zasady obejmuje
więc zakaz precyzowania treści rozporządzenia i zakaz powtarzania treści rozporządzenia [1].
Zakaz transponowania przepisów rozporządzenia nie ma charakteru bezwzględnego. Dopuszczalność działań implementacyjnych w prawie krajowym wobec rozporządzeń unijnych dotyczy następujących
przypadków:
1) Wydanie przepisów krajowych jest
konieczne, gdy rozporządzenie zawiera
zobowiązanie do wydania takich przepisów.
2) Wydanie przepisów krajowych w celu
wykonania rozporządzenia jest dopuszczalne, gdy upoważnia ono państwa człon-
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kowskie do przyjęcia – w ściśle określonych
okolicznościach – regulacji modyfikujących rozporządzenie czy nawet odmiennych w stosunku do postanowień rozporządzenia.
3) Zobowiązanie do wydania krajowych
aktów wykonawczych może pośrednio
wynikać z rozporządzenia bądź innego
aktu prawa wspólnotowego.
4) Możliwe jest w każdym przypadku
wydawanie ustaw, służących:
– określeniu właściwości organów krajowych odpowiedzialnych za wykonanie rozporządzenia;
– określeniu sankcji na wypadek naruszenia
postanowień rozporządzenia [1].
Po wejściu w życie kodeksu następuje faza
implementacji. Faza ta obejmuje zarówno
proces dostosowania regulacji krajowych,
jak i opracowanie określonych w rozporządzeniach wymogów lub metod. W ramach
wdrażania kodeksów sieci z grupy przyłączeniowych ENTSO-E zostało zobowiązane do wydania tzw. niewiążących
wytycznych, które mają być swego rodzaju
przewodnikiem przy określaniu wymogów
na poziomie krajowym.
W związku z wejściem w życie kodeksów sieci i wytycznych PSE SA rozpoczęły
działania zmierzające do uwzględnienia
nowych uregulowań w swojej działalności. Działania te obejmują między innymi:
• wypracowanie wymaganych metod postępowania w uzgodnieniu z innymi operatorami systemów przesyłowych i przedłożenie ich do zatwierdzenia Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki;
• rozpoczęcie wypracowania wymogów
technicznych w uzgodnieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych.
Działania te będą kontynuowane.

Ostateczne wejście
w życie

Źródło: KE

rynków energii elektrycznej i zwiększenia wymiany transgranicznej. Konsumenci
w wielu państwach członkowskich mogą teraz korzystać z szerszego wyboru, a większa konkurencja, w szczególności na rynkach hurtowych, przyczyniła się do utrzymania cen hurtowych w ryzach. Nowe prawa konsumenta wprowadzone przez
III pakiet energetyczny wyraźnie poprawiły pozycję konsumentów na rynkach
energii.
Ú
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Tabela 1. Bieżący stan prac nad kodeksami sieci energii elektrycznej
Wytyczne ramowe

Alokacja zdolności
przesyłowych
i zarządzania
ograniczeniami
przesyłowymi

Wytyczne ramowe
ws. przyłączania
do sieci

Wytyczne ramowe
ws. pracy systemu

Wytyczne ramowe
ws. bilansowania
energii elektrycznej

Kodeksy sieci

Stan prac

Alokacja zdolności
przesyłowych i zarządzanie
ograniczeniami
przesyłowymi (CACM)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1222
z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych
i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi

Długoterminowa alokacja
zdolności przesyłowych
(FCA)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1719
z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające
wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji
zdolności przesyłowych

Wymagania dla wytwórców
w związku z przyłączaniem
do sieci (RfG)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks
sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia
jednostek wytwórczych do sieci

Przyłączanie do sieci
operatorów systemów
dystrybucyjnych
i odbiorców przemysłowych
(DCC)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1388
z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks
sieci dotyczący przyłączenia odbioru

Wysokonapięciowe systemy
przesyłowe prądu stałego
(HVDC)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1447
z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks
sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia
do sieci systemów wysokiego napięcia
prądu stałego oraz modułów parku energii
z podłączeniem prądu stałego

Bezpieczeństwo
pracy systemu
elektroenergetycznego (OS)

Proces komitologii w toku

Praca systemu
w warunkach zagrożenia
i odbudowy systemu
po awarii (E&R)

Proces komitologii w toku

Bilansowanie (BAL)

Proces komitologii w toku

Nowe rozwiązania doprowadziły do fundamentalnych zmian na europejskich
rynkach energii elektrycznej. Udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) gwałtownie wzrasta. Ten zwrot w kierunku OZE będzie
kontynuowany, ponieważ jest to kluczowy warunek, aby wypełnić zobowiązania
UE w ramach porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Fizyczna charakterystyka OZE – bardziej zmienna, mniej przewidywalna i zdecentralizowana niż
generacja konwencjonalna – wymaga dostosowania zasad rynkowych i eksploatacji sieci do bardziej elastycznego charakteru rynku. Równolegle interwencje
państwowe, często zaprojektowane w sposób nieskoordynowany, doprowadziły
do zakłóceń na rynku hurtowym energii elektrycznej, co ma negatywne skutki dla
inwestycji i handlu transgranicznego. Istotne zmiany następują również po stronie
technologicznej. Handel energią elektryczną w prawie całej Europie odbywa się
w ramach zasad „market coupling”, realizowanych wspólnie przez giełdy energii
i operatorów systemów przesyłowych. Digitalizacja i szybki rozwój inteligentnych
systemów pomiarowych i handlowych opartych na rozwiązaniach internetowych
umożliwia przemysłowi, przedsiębiorstwom, a nawet gospodarstwom domowym
generowanie i magazynowanie energii elektrycznej, a także udział w rynku energii elektrycznej za pośrednictwem rozwiązań „demand response”. Rynek energii
elektrycznej w następnej dekadzie będzie charakteryzował się większą zmiennością i bardziej zdecentralizowaną produkcją energii elektrycznej, zwiększoną
współzależnością między państwami członkowskimi i nowymi możliwościami technologicznymi dla konsumentów, aby mogli zmniejszyć swoje rachunki
i aktywnie uczestniczyć w rynku energii elektrycznej za pośrednictwem reakcji
na popyt, generacji na własny użytek lub magazynowania energii.
Służby KE dokonały oceny [2] skuteczności III pakietu energetycznego według
pięciu kryteriów: trafność, efektywność, skuteczność, spójność i wartość dodaną
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UE. Ocena wykazała, że ogólnie rzecz biorąc, główne cele III pakietu energetycznego,
tj. zwiększenie konkurencji oraz usunięcie
przeszkód w transgranicznej konkurencji
na rynkach energii elektrycznej, zostały
spełnione. Aktywne egzekwowanie tych
przepisów prowadzi do pozytywnych
wyników na rynkach energii elektrycznej
i konsumentów, a rynki są na ogół mniej
skoncentrowane i bardziej zintegrowane
niż w roku 2009. W odniesieniu do rynków
detalicznych zestaw nowych praw konsumentów wprowadzony przez III pakiet
energetyczny wyraźnie poprawił pozycję
konsumenta na rynkach energetycznych.
Jednak sukces zasad III pakietu energetycznego w tworzeniu wewnętrznego rynku
energii elektrycznej pozostaje ograniczony
w wielu dziedzinach, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym. Ogólnie rzecz biorąc, ocena wykazała, że duży
postęp może być jeszcze osiągnięty przez
poprawienie zasad funkcjonowania rynku. Na poziomie rynków hurtowych nadal
utrzymują się bariery w handlu transgranicznym, a zdolności przesyłowe połączeń
transgranicznych rzadko są w pełni wykorzystywane. Te zjawiska wynikają między innymi z niedostatecznej współpracy
między krajowymi organami regulacyjnymi i operatorami systemów przesyłowych.
Krajowe perspektywy zaangażowanych
stron wciąż w wielu przypadkach uniemożliwiają wdrożenie skutecznych rozwiązań transgranicznych. Obraz oczywiście
nie jest taki sam na wszystkich rynkach.
W odniesieniu do rynków detalicznych konkurencja mogłaby być znacznie lepsza. Ceny
energii elektrycznej nadal znacznie się różnią w różnych państwach członkowskich
z powodów innych niż rynkowe, a ceny stale
rosły dla gospodarstw domowych w wyniku
znacznego wzrostu opłat sieciowych, podatków i innych opłat. W odniesieniu do ochrony konsumentów również można zaobserwować przeszkody do dalszego pogłębiania
rynku energii. Opłaty związane ze zmianą
dostawcy, takie jak np. opłaty za zakańczanie umów, nadal stanowią istotną barierę
finansową dla konsumentów. Ponadto duża
liczba skarg związanych z fakturami za energię sugeruje, że jest jeszcze pole do poprawy
możliwości porównywania i przejrzystości
informacji rozliczeniowych.
Oprócz braków w realizacji pierwotnych
celów III pakietu energetycznego pojawiły się nowe wyzwania, które nie zostały
przewidziane w czasie jego przygotowywania. Należą do nich, jak wspomniano wcześniej, bardzo silny wzrost udzia-

łu OZE w produkcji energii elektrycznej,
wzrost interwencji państw na rynkach
energii elektrycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i zmiany zachodzące
po stronie technologicznej. To wszystko
doprowadziło do znacznych zmian w sposobie funkcjonowania rynków, zwłaszcza
w ciągu ostatnich pięciu lat, do tłumienia
pozytywnego wpływu reform dla konsumentów.

5. Inne regulacje UE
Oprócz regulacji wchodzących w skład III
pakietu energetycznego oraz wynikających
z jego postanowień kodeksów sieci, w ostatnim okresie wprowadzono również inne
regulacje mające znaczący wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku energii w UE.
Rozporządzenie REMIT (1227/2011). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii [3]
(Regulation on Energy Market Integrity
and Transparency – REMIT) określa ramy
prawne do monitorowania hurtowych rynków energii, mające na celu wykrywanie
i zapobieganie praktykom stanowiącym
nadużycia wpływające na hurtowe rynki energii, w szczególności zapobieganie
wywieraniu wpływu na poziom cen na tym
rynku. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia REMIT, tj. 28 grudnia 2011 r.,
zastosowanie mają normy prawne dotyczące obowiązku podawania informacji
wewnętrznych do wiadomości publicznej
oraz zakazu niewłaściwego ich wykorzystywania i manipulacji na hurtowym rynku energii. Pozostałe obowiązki, tj. obowiązek przekazywania do ACER informacji o transakcjach oraz tzw. informacji
podstawowych, wchodzą w życie w terminach określonych w rozporządzeniu
wykonawczym do rozporządzenia REMIT.
7 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
nr 1348/2014 z 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające
art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia REMIT.
Rozporządzenie to nakłada na uczestników rynku obowiązki w zakresie przekazywania do ACER informacji o transakcjach.
W zależności od rodzaju transakcji obowiązki te powstają z dniem 7 października 2015 r.
lub 7 kwietnia 2016 r. Ponadto rozporządzenie wprowadza obowiązek przekazywania do ACER za pośrednictwem centralnej
platformy informacyjnej ENTSO-E infor-

macji na temat stanu urządzeń, tj. informacji na temat zdolności i wykorzystania
instalacji służących do produkcji, magazynowania, przesyłu energii elektrycznej
lub zużywających energię elektryczną, w tym dotyczących planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji, który powstaje z dniem 7 października 2015 r.
Transparency Regulation (543/2013) [4]. Rozporządzenie Komisji (UE)
nr 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej zmieniające Załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009. Rozporządzenie to wskazuje organizację
ENTSO-E jako odpowiedzialną za zbudowanie centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości oraz za publikację na platformie informacyjnej
danych rynkowych. Równocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem pierwotni
właściciele danych, tj. podmioty odpowiedzialne za tworzenie danych – w tym
wytwórcy oraz odbiorcy energii, są zobowiązani do przekazywania do OSP
kompletu wymaganych danych. Za pozyskanie odpowiednich danych oraz ich
dostarczenie do ENTSO-E w celu publikacji odpowiadają OSP. Centralna platforma informacyjna [5] dla europejskiego rynku energii została uruchomiona
przez ENTSO-E w dniu 5 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie WE nr 347/2013. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej ustanawia przepisy
dotyczące terminowego rozwoju transeuropejskich sieci energetycznych z myślą
o osiągnięciu celów unijnej polityki energetycznej, zmierzających do zapewniania funkcjonowania rynku wewnętrznego energii oraz bezpieczeństwa dostaw
w UE, wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju
nowych i odnawialnych źródeł energii, a także wspierania połączeń międzysystemowych między sieciami energetycznymi. Rozporządzenie 347 określiło listę
priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej (projekty
PCI), która ma podlegać aktualizacji co 2 lata. Projekty znajdujące się na liście
unijnej są uważane za niezbędne z punktu widzenia polityki energetycznej
i otrzymują status najwyższego możliwego znaczenia w kraju i są traktowane zgodnie z tym statusem w ramach procesów wydawania pozwoleń i zgód
administracyjnych, w tym również dotyczących oceny wpływu na środowisko.
Projekty PCI kwalifikują się do unijnej pomocy finansowej w formie dotacji
z Funduszu CEF (Connecting Europe Facility) oraz instrumentów finansowych,
takich jak Fundusz Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych.
Wytyczne EEAG. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020
[6] (ang. Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014–2020 – EEAG) opublikowane 9 kwietnia 2014 r. określają nowe
zasady udzielania pomocy publicznej dla OZE, infrastruktury energetycznej oraz dla środków podejmowanych w celu zapewnienia wystarczalności zdolności wytwórczych. Na podstawie wytycznych EEAG
Komisja Europejska będzie oceniała programy pomocy publicznej notyfikowane przez kraje członkowskie zgodnie z art. 108 (3) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Wejście w życie kodeksów sieci oznacza konieczność podjęcia wielu działań
związanych z dostosowaniem do nowych przepisów. Działania te są prowadzone na poziomie europejskim i krajowym. W związku z wejściem w życie
kodeksów sieci na operatora systemu przesyłowego, operatorów systemów
dystrybucyjnych oraz część innych podmiotów z obszaru energetyki nałożono
szereg zobowiązań. Trwają prace związane z ich wypełnieniem.
Przyśpieszenie procesu budowy europejskiego rynku energii spowodowało
konieczność opracowania dużej liczby regulacji prawnych dających formalne podstawy do wprowadzenia nowych rozwiązań i przeprowadzenia zmian
w funkcjonujących mechanizmach. Nowe regulacje wymuszają szersze otwarcie Ú
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Ú wszystkich segmentów krajowych rynków energii elektrycznej oraz stopniową
ich harmonizację w kierunku jednolitego rynku europejskiego, co powinno
znacząco poprawić sytuację jego uczestników poprzez dalszy rozwój konkurencji, zwiększenie płynności i ułatwienie dostępu do rynku. Prowadzone są
również działania związane z zapewnieniem równego dostępu do informacji
i transparentności rynku energii oraz uregulowaniem zasad przyznawania
pomocy publicznej dla uczestników rynków energii w poszczególnych krajach
członkowskich. Chociaż Komisja Europejska uważa, że do zakończenia budowy
wewnętrznego rynku energii elektrycznej konieczna jest pełna implementacja
istniejących ram prawnych przez wszystkie państwa członkowskie, ogłoszona w listopadzie 2016 r. propozycja Unii Energetycznej [7] (pakiet zimowy)
zapowiada szereg kolejnych zmian legislacyjnych. Zmiany te mają zapewnić
powstanie Unii Energetycznej, rozpatrywanej w pięciu wzajemnie wpływających na siebie wymiarach, tj. bezpieczeństwie energetycznym, zintegrowanym wewnętrznym rynku energii, efektywności energetycznej, dekarbonizacji
gospodarki oraz badaniach i innowacjach. W ramach tej inicjatywy Komisja
Europejska zapowiada podjęcie wielu działań, które mają zapewnić wdrożenie Unii Energetycznej, w tym nowe propozycje zmian legislacyjnych, bardzo
istotnych również dla sektora elektroenergetycznego.

Single energy market in Europe
and network codes
The article presents main conditions related to the formulation of network codes
and their potential impact on the functioning of domestic power industry.
The entry of codes into effect means the need to undertake a number of activities related to the adjustment to new regulations. These activities are carried
out on European and domestic levels. Due to the entry into force of network
codes, a number of obligations have been imposed on the transmission system
operator, distribution system operators and several other entities in the power
sector. Currently, work related to the fulfilment of these obligations is under way.
Acceleration of the process of building the European energy market has triggered the need to work out a large number of legal regulations providing formal
grounds for the introduction of new solutions and amending the existing mechanisms. New regulations force a broader opening of all segments of domestic
power markets and their gradual harmonisation towards a single European
market, which should considerably improve the situation of market participants through the further development of competition, enhancing liquidity and
making access to market easier. Activities related to safeguarding equal access
to information and energy market transparency as well as regulating rules of
granting state aid for energy market participants in particular Member States
are also being carried out. Although the European Commission declares that full
implementation of existing legal framework by all Member States is necessary
to complete the construction of the internal power market, the proposal [9] of
the Energy Union (winter package) formulated in November 2016 announces a
number of subsequent legislative amendments. These amendments are supposed
to guarantee the establishment of the Energy Union, understood as five areas of
mutual impact, i.e. energy security, integrated internal energy market, energy
efficiency, decarbonised economy as well as research and innovations. As part
of this initiative, the European Commission has announced the undertaking
of a number of activities that will guarantee the implementation of the Energy
Union, including new proposals of legislative amendments of great importance
for the electrical power generation industry. 
■
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Streszczenie
Artykuł prezentuje propozycje zmian legislacyjnych zawarte w projektach aktów
prawnych wchodzących w skład pakietu „Czysta energia dla Europy”, opublikowanego przez Komisję Europejską 30
listopada 2016 r. W pierwszej części artykułu zaprezentowany jest rys historyczny
powstawania Unii Energetycznej, realizacja postulatów, które stanowią analizowane propozycje. Dalsze części artykułu
odnoszą się kolejno do zmian dotyczących pozycji konsumentów na rynku energii, wprowadzenia nowych uczestników
rynku, roli źródeł odnawialnych i działań na rzecz efektywności energetycznej.
Głównym celem publikacji jest wykazanie
ideologicznej ciągłości założeń Unii Energetycznej, „Pakietu letniego” oraz pakietu
„Czysta energia dla Europy”.

Wprowadzenie
Unia Europejska jest dziś największym
na świecie importerem energii pierwotnej. Według danych Komisji Europejskiej
w 2013 r. import energii stanowił ponad
20% całkowitej wartości importu UE [1].
Generuje to koszt rzędu około 400 mld euro
rocznie [2]. Negatywnego obrazu dopełnia
fakt, że znaczna część importerów uzależniona jest w swych dostawach od jednego

Pakiet zimowy
jako realizacja postulatów
Unii Energetycznej w zakresie
wzmocnienia pozycji
konsumenta i zwiększenia
udziału energii odnawialnej

dostawcy. Przekłada się to na niepewność dostaw i niską odporność na ich wstrzymanie, a tym samym zwiększenie zależności energetycznej. Z sytuacją taką mamy
do czynienia szczególnie w sektorze gazowym. W roku 2015 sześć państw członkowskich UE importowało gaz tylko od jednego dostawcy zewnętrznego, a blisko
2/3 rocznego unijnego zapotrzebowania na gaz pochodzi z importu. O jeszcze
większej skali zjawiska mówić możemy w kontekście rynku produktów ropopochodnych – łącznie z kierunku zewnętrznego pochodzi 90% wykorzystywanej
na terenie UE ropy naftowej [3].
Powyższy stan stał się przedmiotem politycznego zainteresowania, czego rezultatem było przyjęcie Strategii ramowej na rzecz stabilnej Unii Energetycznej
– COM (2015)80 [4]. Opiera się ona na trzech filarach: bezpieczeństwie dostaw,
zrównoważonym rozwoju i konkurencyjności. Uwzględniając zakres przyjętych
wcześniej dokumentów, tj. Ram klimatyczno-energetycznych do roku 2030 [5]
i Strategii bezpieczeństwa energetycznego z 2014 r. [6], strategia COM (2015)80
wyznacza pięć zasad, na których oparty powinien być europejski rynek energii.
Składają się na nie:
• bezpieczeństwo energetyczne – rozumiane jako zmniejszenie zależności
od konkretnych dostawców poprzez dywersyfikację dostaw;
• dążenie do utworzenia wewnętrznego rynku energii, poprzez działania takie
jak rozwój połączeń międzysystemowych, współpraca państw członkowskich
przy tworzeniu polityk energetycznych, swobodny wybór dostawców energii;
• poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 27% do 2030 r. (według
celu wyznaczonego przez Radę Europejską);
• dekarbonizacja gospodarki, ograniczenie emisji cieplarnianych, inwestycje
w technologie niskoemisyjne;
• badania i rozwój, innowacje – ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz
inteligentnych sieci, ekologicznego transportu, czystych paliw kopalnych czy
tzw.zielonego budownictwa.
Tym samym, choć uzasadnienie aksjologiczne dla proponowanych rozwiązań
związane było bezpośrednio z sektorami gazowym i naftowym, spektrum przyjętych wówczas środków zaradczych rozszerzone zostało na obszar elektroenergetyki, skutkując przyjęciem kompleksowej wizji w postaci Unii Energetycznej.
Artykuł stanowi wyłącznie omówienie prezentowanych koncepcji i nie zawiera
prywatnych opinii autora.
Ú
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1. Pakiet letni – preludium zmian na rynku energii
elektrycznej
Dążąc do transformacji rynku energii elektrycznej, Komisja Europejska zaprezentowała w lipcu 2015 r. propozycje składające się na tzw. pakiet letni [7]. Wiodącym założeniem proponowanych zmian było znaczące wzmocnienie pozycji
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw będących konsumentami energii.
W świetle nowych regulacji to właśnie odbiorcy końcowi stawali się kluczowym
podmiotem na rynku. Oprócz nowej oferty dla konsumentów na pakiet letni
składały się dokumenty dotyczące efektywności energetycznej, systemu handlu
emisjami i zmierzające do wprowadzenia nowej struktury rynku wewnętrznego.
Komisja Europejska skorelowała swój cel związany ze wzmacnianiem pozycji
konsumenta z realizacją założeń dotyczących polityki klimatycznej. Unia Europejska ma stać się liderem w zakresie wykorzystywania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii produkcji energii elektrycznej. Według założeń pakietu
do roku 2030 ze źródeł odnawialnych będzie pochodziło 50% wykorzystywanej
na terenie Unii energii. Ewentualne niedobory uzupełniane powinny być przez
obrót transgraniczny, zmiany w charakterystyce rynku bądź przez obniżanie popytu z wykorzystaniem technologii inteligentnych sieci. Docelowo nowa struktura
rynku energii ma opierać się na maksymalnej decentralizacji źródeł wytwórczych.
Szczególna pozycja konsumentów oparta ma być na trzech filarach: pomocy
w podejmowaniu działań oszczędnościowych (zarówno w odniesieniu do pieniędzy, jak i energii), możliwie szerokim wyborze sposobu udziału w rynku
i ochronie praw konsumenckich. Duży nacisk położyła Komisja Europejska
na obowiązki informacyjne względem konsumentów, czego rezultatem są nowe
przepisy dotyczące przejrzystości rachunków za energię elektryczną i reklam
dotyczących obrotu energią. Wprost wyartykułowano również dążenie do utworzenia wiarygodnych mechanizmów porównywania cen oraz promocji działań
takich jak zbiorowa zmiana dostawcy. Konsumenci powinni ponadto uzyskać
możliwość produkcji energii na własne potrzeby.
Istotną część pakietu letniego stanowiły kwestie związane z integracją odnawialnych źródeł energii. Komisja Europejska wskazywała na konieczność harmonizacji mechanizmów wsparcia dla tych źródeł. Podkreślano także potrzebę
swobodnego przepływu energii tam, gdzie jest na nią największe zapotrzebowanie, z wykorzystaniem konkurencji transgranicznej. Inwestycje w infrastrukturę
przesyłową, zarówno zwiększające jej funkcjonalność, jak i związane z budową
dodatkowych sieci, mają przyczynić się do osiągnięcia tych celów.
Propozycje pakietu ogniskowały się również wokół europejskiego systemu handlu emisjami, gdzie szczególną uwagę zwraca koncepcja utworzenia Funduszu
Modernizacyjnego, mającego stanowić wsparcie dla państw o PKB niższym niż
60% unijnej średniej w ich dążeniach do upowszechniania technologii niskoemisyjnych. Do państw takich zalicza się również Polska. Środki, które mogłyby trafić do Polski w ramach tego funduszu, szacuje się na 2–4,8 mld euro [8].
Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Środowiska miałyby one
zasilić konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
lub Bank Gospodarstwa Krajowego [9]. Według aktualnych zapowiedzi Ministerstwa Energii część tych środków może posłużyć do finansowania projektów
z zakresu elektromobilności [10].

2. Pakiet zimowy – konkretyzacja założeń Komisji
Europejskiej
Pakiet letni stanowił wyłącznie prezentację poglądów Komisji Europejskiej
i miał w założeniu stanowić początek debaty nad strategicznie istotnymi zagadnieniami. Znaczna część przedstawionych wówczas założeń znalazła odzwierciedlenie w aktach prawnych wchodzących w skład tzw. pakietu zimowego,
opublikowanego przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r. Pakiet zimowy
został opublikowany pod hasłem „Czysta energia dla wszystkich Europejczy-
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ków”. Obecnie jest na etapie wstępnej analizy w Parlamencie Europejskim i Radzie.
Pierwsza dyskusja nad projektami odbyła
się na posiedzeniu Rady 27 lutego br.

2.1. Konsument w centrum rynku
Kluczowym założeniem pakietu zimowego
jest stworzenie warunków do elastycznego zarządzania stroną popytową, a zatem
ścisłe wzmocnienie pozycji konsumenta.
Mamy tu więc do czynienia z aksjologiczną
zbieżnością z rozwiązaniami prezentowanymi w pakiecie letnim. Koncepcje zyskają
wyraz chociażby w większej przejrzystości
rachunków za energię elektryczną. Docelowo konsumenci mają mieć też większą
swobodę w zakresie zmiany dostawców.
Zyskają również prawo do zawierania
umów opartych na dynamicznych cenach
energii elektrycznej.
Pakiet zimowy uwzględnia między innymi
proponowany w pakiecie letnim dogodny
dla konsumentów mechanizm porównywania cen między ofertami poszczególnych przedsiębiorstw. Stworzone w tym
celu wyszukiwarki miałyby być w odpowiedni sposób certyfikowane.
Konsumenci zyskają prawo do żądania
od swojego dostawcy energii montażu
inteligentnego licznika, co ma się przełożyć na większą kontrolę zużywanej energii,
a tym samym – na większe oszczędności.

2.2. Aktywni konsumenci i agregaty
W projektach aktów składających się
na pakiet zimowy promuje się nową kategorię uczestnika rynku, tj. konsumenta
aktywnego, który nie musi ograniczać się
do pojedynczego konsumenta, tzn. może
go stanowić również grupa kooperujących
ze sobą podmiotów. Cechą konstytutywną
konsumentów aktywnych jest planowane
dokonywanie oszczędności energii bądź
składowanie jej w magazynach, by następnie sprzedawać powstałe nadwyżki. Konsumenci ci uzyskają również prawo do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w niewielkich, prywatnych instalacjach.
– Zapewniamy każdemu prawo do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
zużywania jej na własne potrzeby, magazynowania i/lub sprzedaży do sieci i uzyskiwanie z tego uczciwych przychodów.
Chcemy pobudzać również spółdzielnie
energetyczne – powiedział podczas prezentacji pakietu Maros Šefčovič, unijny komisarz ds. budowy Unii Energetycznej [11].
Kolejną nową kategorią uczestników rynku są niezależni agregatorzy. Działając
w separacji od dostawców energii, ogni-

skują oni swoje działania wokół oszczędności energii elektrycznej dokonywanej
przez pomniejszych i komercyjnych konsumentów. Tym samym zostają rozszerzone na indywidualnych konsumentów
mechanizmy zarządzania stroną popytową (DSR), co znacząco dywersyfikuje
zasób potencjalnych oszczędzających energię. Agregacja konsumentów o podobnych
bądź uzupełniających się możliwościach
oszczędnościowych, nadzorowana przez
wyłoniony w tym celu podmiot (agregatora), umożliwi skoordynowanie działań
poszczególnych podmiotów oraz znacząco ułatwi ewentualne przyznawanie
im rekompensat. Agregator będzie także
odpowiedzialny za bilansowanie zagregowanego zapotrzebowania z bieżącą produkcją energii w systemie.
Zwiększy się też pozycja podmiotów zarządzających magazynami energii. W opublikowanych dokumentach nie została
w jasny sposób zdefiniowana rola, jaką
w tym obszarze będą mogli odegrać operatorzy systemu przesyłowego. Zwraca się
tu uwagę, że ze względu na unijną politykę w zakresie funkcjonalnego rozdziału
przedsiębiorstw energetycznych nie będą
oni mogli być właścicielami takich instalacji. Kwestia ta będzie jeszcze z pewnością
przedmiotem ożywionej debaty. Z przepisów pakietu wyłania się za to zachęta,
by z magazynów energii korzystały głównie
małe, lokalne grupy konsumentów, takie jak
np. wspólnoty mieszkaniowe. Czynnikami
dodatkowo promującymi takie rozwiązanie
mają być taniejąca technologia i mechanizm
gwarantowanej sprzedaży zgromadzonych
nadwyżek.

2.3. Ograniczenia emisji
Najbardziej nośną medialnie regulacją
pakietu jest zapowiadana restrykcja dla
mechanizmów mocowych zakładająca
limit emisji CO2 (550 gramów CO2/kWh)
dla nowych jednostek wytwórczych, które miałyby korzystać z pomocy w ramach
mechanizmu wsparcia. Stanowi ona jednak
jedynie element szerszej polityki na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej. Zmierzając
w kierunku znacznego ograniczenia tzw.
śladu węglowego przy równoczesnym stałym zwiększaniu udziału OZE w produkcji energii, Komisja Europejska proponuje
we wchodzącym w skład pakietu projekcie
Dyrektywy OZE [12] ujednolicenie europejskich mechanizmów wsparcia dla technologii odnawialnych. Mają też wprowadzone zostać wspólnotowe mechanizmy
pomocy dla inwestycji w odnawialne źró-
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dła. Wsparcie dla prywatnych inwestorów kwalifikowane będzie jako pomoc
publiczna, zatem zawsze powinno być przyznawane na podstawie niedyskryminacyjnych, transparentnych kryteriów, z zachowaniem w pełni konkurencyjnych
zasad. Zwiększyć ma się także pewność prawa – w przyznane już uprawnienia
nie będzie można następczo ingerować legislacyjnie. Czyniąc zadość wymogom
w zakresie transgraniczności, w projekcie wymaga się dopuszczenia do udziału
w rynku oferentów z innych państw członkowskich, w stosunku 10-procentowym w latach 2021–2025 oraz 15-procentowym w latach 2026–2030. Decyzja
co do podziału aukcji na dedykowane wytwórcom krajowym czy zagranicznym
pozostawiona będzie państwom członkowskim. Istotną zmianą będzie również
zniesienie prawa pierwszeństwa dostępu do sieci dla instalacji OZE. Zostanie ono
jednak zachowane dla instalacji przyłączonych do sieci przed 2020 r.

2.4. Efektywność energetyczna
W skład pakietu wchodzi projekt nowelizacji dyrektywy na rzecz efektywności energetycznej [13]. O 3% został podniesiony cel na rzecz efektywności
energetycznej i zgodnie z zapisami projektu ma on wynosić 30%. Roczny cel
oszczędności określa się na 1,5% finalnego zużycia energii brutto. Nabiera
to szczególnego znaczenia w kontekście alarmów smogowych elektryzujących
opinię publiczną niemalże każdego dnia, gdy temperatura spada poniżej zera.
Można żywić nadzieję, że zwiększenie wymogów w tym zakresie przełoży się
na konkretne działania administracji i obywateli, zmierzające do obniżania
energochłonności.

2.5. Kiedy pakiet zacznie obowiązywać?
Po stronie instytucji unijnych daje się odczuć wolę możliwie najszybszego przyjęcia postanowień pakietu, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji związanych
z polityką klimatyczną i niskoemisyjną [14]. Wedle wstępnych szacunków dyrektywa dedykowana odnawialnym źródłom energii ma zacząć obowiązywać od
1 stycznia 2018 r. Jeśli chodzi o pozostałe akty prawne, to należy się spodziewać,
że ostateczne stanowiska negocjacyjne zostaną przez Parlament Europejski i Radę
przyjęte pod koniec 2017 r. Przez cały rok 2017 będą trwać zatem konsultacje
i uzgodnienia co do szczegółowych zapisów pakietu. Przyjęcia całego pakietu
oczekiwać należy nie wcześniej niż w roku 2019.

Podsumowanie
Pakiet zimowy zmierza do znacznego wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku
energii przy równoczesnej promocji odnawialnych, niskoemisyjnych i rozproszonych źródeł wytwórczych. Tym samym wpisuje się w szersze trendy europejskiej
polityki, obecne w ogłaszanych przez instytucje unijne dokumentach co najmniej
od roku 2014, stanowiąc niejako usankcjonowanie zgłaszanych wówczas propozycji. Rezultatem przyjęcia pakietu w proponowanym obecnie kształcie będzie
pojawienie się na rynku nowych podmiotów, takich jak aktywni konsumenci
i agregatorzy. Pojawią się też nowe zasady funkcjonowania na rynku źródeł odnawialnych. Zwiększy się cel na rzecz efektywności energetycznej.
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The Winter Package as
execution of Energy Union
proposals as regards
empowering consumers
and increasing the share of
renewable energy
European Union is the world's largest importer of primary
energy. A significant portion of the importers depends on
supplies on a single supplier. Much of the problems was related
to the oil and gas sector, but finally they became the axiological motivation for the activities of EU institutions dedicated
to electricity. Main of them was A Framework Strategy for
a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate
Change Policy, which defines the ideological basis for cooperation between member states in energy sector.
The first stage of realisation of the strategy was a ‘summer
package’ - set of documents published by the European Commission, containing the proposed solutions for the energy
market. They contained e.x. strengthen of consumer's position in the market and making EU the leader in usuage of
renewable and low-carbon electricity production technologies.
According to the assumptions of the package, by 2030 50%
energy used in the EU will come from renewable sources.
Any deficiencies should be complemented by cross-border
trading or by lowering the demand with the usuage of smart
grid technologies. It seems, that for TSO the most important
should be regulations related to the integration of systems
with production from renewable sources. To achieve this,
it is require to investment in transmission infrastructure.
A significant part of the ideas presented in the summer package appeared in the acts from the of winter package, published
by the Commission on 30 November 2016. The package was
published with the slogan "Clean energy for all Europeans".
The key objective of the winter package is to create conditions for a flexible demand-side management, and consumer
empowerment. The project includes a new category of market participant, the active consumer. A feature of active consumers is saving energy or store it, to then sell the surplus.
Another new category of market participants are independent
aggregators. Acting separated from energy suppliers, they are
focusing their efforts on energy savings made by the minor
and commercial consumers. Aiming to significantly reduce
the carbon footprint and increasing the share of renewables
in energy production, the Commission proposes to harmonize European support mechanisms for renewable energy
technologies. The package also contains new provisions on
energy efficiency. Reception of full text of the package should
be expected no earlier than in 2019.
■
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Streszczenie
Obecnie cel dotyczący zdolności do wymiany międzyobszarowej wynosi 10% mocy zainstalowanej dla każdego kraju
członkowskiego UE. W toku prac Komisji Europejskiej zaproponowano, by do roku 2030 cel ten został zwiększony do 15%.
Jednocześnie zmieniająca się struktura źródeł wytwórczych
oraz zjawiska zachodzące w europejskiej sieci połączonej
sprawiają, że obecnie stosowana metodyka wyznaczania
parametru interconnectivity nie jest efektywna i miarodajna. Mając na uwadze fakt, iż wskaźnik interconnectivity stanowić ma podstawę do podejmowania decyzji co do dalszej
rozbudowy połączeń transgranicznych, bardzo ważne jest,
aby jego wartość rzetelnie odzwierciedlała fizyczną zdolność
do przesyłu energii i była niewrażliwa na zaburzenia wynikające z nieefektywności funkcjonowania rynku. W związku
z niespełnieniem powyższych wymogów należy zmienić sposób wyznaczania omawianego wskaźnika. W opinii autorów
właściwym podejściem jest szacowanie dostępnych zdolności
przesyłowych na podstawie modelu referencyjnego zakładającego scenariusz bazowy niezawierający transgranicznej
wymiany handlowej oraz odniesienie ich do szczytowej wartości zapotrzebowania na moc. W opinii autorów zaproponowana metodyka stanowić będzie optymalny mechanizm
oceny wystarczalności infrastruktury transgranicznej w Europie i będzie mogła mieć zastosowanie zarówno dla metodyki
wyznaczania zdolności przesyłowych ATC, jak i FBA.

Wstęp
Wdrożenie III pakietu energetycznego zapoczątkowało proces
budowy jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, który postrzegany jest jako jeden z najważniejszych

Metodyka wyznaczania
parametru
interconnectivity
dla systemów
połączonych
środków do realizacji celów polityki energetycznej Wspólnoty, opartej na zasadach solidarności i wzajemnej współpracy.
Równocześnie kluczowe dla efektywnego funkcjonowania
wspólnego rynku energii elektrycznej, poza wdrożeniem odpowiednich ram administracyjnych oraz organizacyjnych, jest
zapewnienie fizycznej zdolności do realizacji wymiany międzyobszarowej. Odpowiednia infrastruktura transgraniczna,
wraz z prawidłowo zaprojektowanym modelem funkcjonowania rynku, stanowi zatem niezbędny warunek pełnej integracji
europejskich rynków energii elektrycznej, który umożliwiając
wzrost konkurencji, prowadzić będzie do prawidłowej wyceny
energii elektrycznej. Mając na względzie czynniki rynkowe oraz
rolę współpracy poszczególnych OSP transgraniczny handel
energią jest postrzegany jako droga do lepszego wykorzystania zasobów energetycznych UE, integracji źródeł odnawialnych, a tym samym do niezależności energetycznej Wspólnoty.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, dobrze rozwinięta sieć
europejska przyczyni się do realizacji najważniejszego celu unii
energetycznej, jakim jest zapewnienie dostaw energii po przystępnej cenie, co w konsekwencji zapewni wzrost przewag
konkurencyjnych i dalszy rozwój gospodarczy Wspólnoty [1].
Właściwa transgraniczna infrastruktura elektroenergetyczna
jest więc kamieniem milowym rynkowej transformacji elektroenergetyki w Europie.
Komunikat Komisji Europejskiej COM (2001) 775 dotyczący
europejskiej infrastruktury energetycznej przedstawił działania
niezbędne dla rozwoju połączeń transgranicznych, wymieniając wśród nich wzrost parametru interconnectivity do poziomu przynajmniej 10% dla każdego kraju Wspólnoty. Parametr ten zdefiniowano jako stosunek zdolności przesyłowych
do wielkości zainstalowanych mocy wytwórczych danego kraju.
W komunikacie wskazano także na priorytet finansowania
inwestycji liniowych określanych mianem projektów będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania [2]. Początkowo Ú
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Rysunek 1
Poziom w zakresie elektroenergetycznych połączeń
międzysystemowych w 2014 r.
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Uwaga: Trzy państwa bałtyckie traktowane są jako region, chociaż indywidualnie
osiągnęły one cel 10%

Wartości wskaźnika interconnectivity dla poszczególnych krajów UE (stan
na rok 2014) [4].

cel zakładający wzrost parametru interconnectivity do 10%
dla każdego kraju Wspólnoty został ustalony na rok 2005,
co jednak, jak pokazały późniejsze lata, okazało się niemożliwe do osiągnięcia. W roku 2010 przedstawiono „Strategię
na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego
sektora energetycznego”, w której to Komisja Europejska zaproponowała priorytety polityki energetycznej UE do roku 2020,
spośród których ponownie wskazano na konieczność dalszej
integracji europejskiej sieci przesyłowej, a także zapowiedziano wdrożenie szeregu rozwiązań wspierających ww. proces [3].
Niemniej jednak wciąż niewystarczające rezultaty w zakresie
poziomu połączeń międzysystemowych wewnątrz UE skłoniły
Radę Europejską w 2015 r. do powtórnego wezwania państw
członkowskich do uzyskania przez nie poziomu połączeń
w wielkości co najmniej 10% zainstalowanej zdolności produkcji energii elektrycznej [1]. Oznacza to zatem zalecenie,
by każdy kraj posiadał infrastrukturę zdolną do transgranicznego przesyłu energii elektrycznej odpowiadającej 10%
maksymalnej produkcji jego źródeł wytwórczych.
Pomimo włożonego wysiłku 12 krajów UE nie osiągnęło jeszcze
wyznaczonego celu 10% wartości wskaźnika interconnectivity
(rys. 1). Warto podkreślić, że w niektórych przypadkach trudności w osiągnięciu założonego celu interconnectivity mają
obiektywne uzasadnienie. W przypadku krajów takich jak
Portugalia, Hiszpania, Włochy czy Wielka Brytania jest nim
położenie geograficzne (kraje peryferyjne EU). W przypadku
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Polski niski współczynnik interconnectivity nie wynika z braku posiadania połączeń transgranicznych, lecz z niemożności
oferowania zdolności przesyłowych z uwagi na przepływy niegrafikowe (niegrafikowe tranzyty mocy oraz przepływy kołowe
loopflows). Niemniej jednak Komisja Europejska w maju 2014
r. przedstawiła propozycję podwyższenia docelowego poziomu
interconnectivity do osiągnięcia do roku 2030 na 15%.
Jednakże, jak zauważa ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) oraz CEER (Rada Europejskich
Regulatorów Energetyki), nawet gdy połączenia transgraniczne są fizycznie dostępne (linie zostały wybudowane), bardzo
często są one niedostępne dla krajowych uczestników rynku
do realizacji wymiany handlowej. W opinii CEER, będącej
odpowiedzią na plany KE dotyczące zwiększenia celu rozwoju połączeń międzysystemowych do poziomu 15% zdolności
wytwórczych każdego kraju członkowskiego, brak jest racjonalnych przesłanek przemawiających za jego zwiększeniem.
Równocześnie CEER wskazuje, że duże zróżnicowanie kosztów,
potrzeb oraz potencjalnych korzyści wśród krajów UE powoduje, że jednolity cel 15% do roku 2030 może skutkować presją do podejmowania działań charakteryzujących się wysoką
nieefektywnością. Co więcej, CEER zwraca uwagę na fakt, że
w obliczu zmieniającej się charakterystyki wytwarzania energii elektrycznej w UE odniesienie celu 15% do wartości mocy
zainstalowanej jest co najmniej niestosowne [5]. Równocześnie
występowanie silnych powiązań dla oczkowej sieci przesyłowej
UE oraz niewystarczającej koordynacji procesu wyznaczania
i alokacji zdolności przesyłowych często skutkuje zaburzeniem
prawdziwego obrazu dostępnych zdolności przesyłowych.
Mając na uwadze powyższe czynniki, należy skonkludować, że
obecnie stosowana metodyka wyznaczania parametru interconnectivity nie jest efektywna ani obiektywna. W niniejszym
artykule przedstawiono pokrótce problematykę wiążącą się
ze stosowaniem obecnie obowiązującej metodyki wyznaczania parametru interconnectivity oraz zaproponowano nowe
rozwiązania, które pozwolą na właściwą ocenę stopnia rozwoju
połączeń międzysystemowych w UE.

1. Czynniki warunkujące funkcjonowanie
europejskiej sieci połączonej
Europejska sieć przesyłowa, będąca wielokrotnie zamkniętą
siecią oczkową, charakteryzuje się występowaniem silnych
wzajemnych powiązań. W konsekwencji handel energią elektryczną realizowany zarówno wewnątrz obszarów rynkowych,
jak i na połączeniach między nimi skutkuje powstawaniem
przepływów energii w całym europejskim systemie elektroenergetycznym. Innymi słowy, skutki danych transakcji handlowych energii elektrycznej mają charakter regionalny. Równocześnie, mając na uwadze obecnie obowiązujący strefowy
model rynku energii elektrycznej, zakładający koordynację
wymiany handlowej jedynie pomiędzy strefami będącymi
stronami danej transakcji i dodatkowo nieuwzględniający
wewnętrznych transakcji handlowych zawieranych w ramach
poszczególnych obszarów, w europejskiej sieci przesyłowej
pojawiają się tzw. przepływy niegrafikowe.
Zgodnie z definicją przepływy niegrafikowe stanowią różnice
pomiędzy handlowymi grafikami wymiany transgranicznej
a przepływami fizycznymi. Ilustrują one zjawisko wymiany
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Przepływy niegrafikowe

Wizualizacja przepływów niegrafikowych w regionie CEE [7].

mocy pomiędzy systemami, która nie została uwzględniona
w grafikach wymiany transgranicznej zgłaszanych do operatora sieci przesyłowej, a tym samym nie jest objęta rynkowym
mechanizmem alokacji w obszarze zarządzanej przez niego
sieci przesyłowej. Jako główną przyczynę tego problemu wskazuje się wspomniany brak koordynacji oraz nieuwzględnienie
w procesie zawierania transakcji i ich późniejszej realizacji technicznych czynników pracy połączonych sieci przesyłowych [6].
Przykładem powyższych zależności jest Europa Środkowo-Wschodnia (region Central Eastern Europe, CEE), gdzie
obserwuje się znaczące przepływy niegrafikowe, które głównie są wynikiem wpływu zjawisk zachodzących w systemach
sąsiednich (przede wszystkim w systemie niemieckim, największym w regionie) oraz są skutkiem nieskoordynowanej transgranicznej wymiany handlowej (przede wszystkim pomiędzy Austrią i Niemcami, gdzie poziom wymiany
handlowej jest najwyższy). Według analiz przedstawionych
w połączonym studium czterech operatorów sieci przesyłowej:
Polski, Czech, Słowacji i Węgier, nawet około 50% wymiany
handlowej Niemcy – Austria realizowane jest z wykorzystaniem systemów należących do krajów ościennych [7]. W konsekwencji wysoka wartość wymiany handlowej pomiędzy
Austrią i Niemcami skutkuje powstawaniem znacznych przepływów niegrafikowych na granicy z Polską i Czechami oraz
na granicach ze Słowacją i Węgrami (rys. 2) [6], ograniczając
tym samym niemal do zera dostępne zdolności przesyłowe
na połączeniach synchronicznych KSE.
Przy braku zgłoszenia w ymiany handlowej OSP
krajów ościennych nie otrzymują pełnej informacji co do spodziewanego stanu przepływów na danej granicy, a w efekcie pewna losowość ich wartości wraz z dużą dynamiką
zjawisk w sieci połączonej wymusza konieczność stosowa-

nia dużych marginesów bezpieczeństwa. W konsekwencji
OSP, chcąc uniknąć niedopuszczalnych przekroczeń obciążalności poszczególnych elementów systemu zagrażających
jego stabilnej pracy, są zmuszone istotnie ograniczać dostępne zdolności przesyłowe. Równocześnie należy podkreślić
fakt, że OSP krajów dotkniętych powyższym zjawiskiem
zasadniczo nie mają wpływu na jego powstawanie
i jedynie w ograniczonym stopniu mogą minimalizować jego
skutki.
Dobrą ilustracją do omawianego zagadnienia jest sytuacja
na granicy polsko-niemieckiej. Z punktu widzenia wystarczalności sieci o charakterze i skali zachodzących zjawisk decydują
wartości maksymalne, które stanowią warunki brzegowe dla
procesu projektowania infrastruktury przesyłowej, dlatego też
podczas analizy danych historycznych za okres od 1 stycznia
2014 r. do 30 czerwca 2016 r. skupiono się na próbkach danych
charakteryzujących się najwyższym obciążeniem połączenia
Polska–Niemcy. Zaobserwowano, że średnia wartość przepływu fizycznego dla 10% godzin o najwyższym poziomie
przepływów (próba składająca się z około 2200 godzin) wyniosła około 1800 MW w kierunku z Niemiec do Polski (PF_r),
podczas gdy w tym samym okresie średnia wartość wpływu
transakcji handlowych1 pomiędzy Polską i Niemcami miała
przeciwny zwrot i wyniosła około -175 MW (Imp DE > PL).
Dokonując dekompozycji średniej wartości przepływu, można
zauważyć, że wpływ poszczególnych transakcji handlowych
w Europie (Tranzyt_s – sumaryczny niegrafikowy tranzyt przez
KSE) odpowiada za około 46,6% przepływu na granicy Polska
– Niemcy, podczas gdy resztę stanowią tzw. przepływy

1

W yłączając wymianę międzyoperatorską typu redispatching
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Objaśnienia:
Imp DE > PL – wpływ wymiany handlowej pomiędzy DE i PL na przepływy mocy
na połączeniu Polska–Niemcy wyznaczony za pomocą macierzy PTDF.
PF_s – teoretyczny przepływ fizyczny nieuwzględniający wpływu wymiany handlowej pomiędzy DE i PL stanowiący sumę PF_r i Imp DE>PL.
PF_r – rzeczywisty przepływ fizyczny na granicy DE – PL.
LP – przepływ naturalny wynikający z fizyki działania systemu (ang. loopflow).
Tranzyt_s – sumaryczny przepływ tranzytowy na granicy DE – PL wyznaczony
za pomocą macierzy PTDF.
Tranzyt DE > APG – przepływ tranzytowy na granicy DE – PL powodowany przez
transakcje pomiędzy DE i APG wyznaczony za pomocą macierzy PTDF.

Dekompozycja średniej wartości przepływu na granicy DE – PL
dla 10% godzin o najwyższych przepływach Polska–Niemcy, 1.01.2014 r.
– 30.06.2016 r. (kierunek DE > PL).

Rysunek 4

50 HzT

PSE

kołowe2 (LP) wynikające z wewnętrznych transakcji handlowych w systemie polskim, niemieckim, czeskim itd. Warto
podkreślić, że transakcje z Niemiec do Austrii stanowią około
80% niegrafikowych tranzytów mocy, odpowiadając za około 37% przepływów na połączeniu DE–PL (rys. 3).
Realizacja handlowej wymiany pomiędzy systemem polskim
a pracującymi z nim synchronicznie systemami sąsiednimi,
tj. systemem Niemiec, Czech i Słowacji, odbywa się z wykorzystywaniem wszystkich połączeń sieciowych o napięciu
220 kV i 400 kV, łączących te systemy z systemem polskim
(przekrój synchroniczny). Specyfiką systemu polskiego wynikającą z jego lokalizacji jest to, że wykorzystanie bezpośrednich
połączeń do realizacji wymiany handlowej z dowolnym sąsiednim
systemem pracującymi z nim synchronicznie jest tylko częściowe. Przykładowo, w przypadku realizacji importu z systemu niemieckiego tylko około 50% jego wielkości jest przesyłane z wykorzystaniem bezpośrednich połączeń pomiędzy
systemem polskim a niemieckim. Pozostała część jest przesyłana
z wykorzystaniem połączeń pomiędzy systemem polskim
a systemami czeskim i słowackim. Podobnie jest w przypadku realizacji importu z systemu czeskiego, gdzie znaczna jego
część (około 35%) realizowana byłaby z wykorzystaniem połączeń pomiędzy systemami polskim a niemieckim. Z uwagi na opisane wyżej uwarunkowania techniczne zdolności
przesyłowe dla wymiany handlowej na połączeniach synchronicznych są wyznaczane jako wartość NTC dla profilu technicznego obejmującego granice z systemami: niemieckim, czeskim i słowackim. Przekroje techniczne i handlowe
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej [8] prezentujemy
na rys. 4.
Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższą specyfikę pracy połączeń
synchronicznych KSE oraz niegrafikowe przepływy mocy
(niegrafikowe tranzyty oraz przepływy kołowe loopflows),
zdolności przesyłowe na profilu synchronicznym nie mogą
być udostępniane rynkowi, gdyż zagrażałoby to bezpieczeństwu pracy KSE. Pomimo to w 2015 roku koszty prowadzenia działań zaradczych mających na celu odciążenie granicy
polsko-niemieckiej (redispatching oraz MRA – redispatching
wielostronny) wyniosły około 107 mln euro3.

2. Obowiązująca metodyka wyznaczania
parametru interconnectivity
CEPS
SEPS

TENNET

APG
MAVIR
ELES

Obowiązująca metodyka wyznaczania parametru interconnectivity jest tożsama ze stosunkiem zdolności przesyłowych netto (ang. Net Transfer Capacity – NTC) wszystkich
połączeń transgranicznych do mocy zainstalowanej netto
w danym kraju:
Zdolności przesyłowe netto
połączeń transgranicznych
× 100%
Interconnectivity =
Moc zainstalowana netto kraju
(1)
członkowskiego

Legenda:
Przekroje techniczne
Przekroje handlowe

Przekroje techniczne i handlowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej [8].
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A ng. loopflow – przepływ mający początek i koniec w tym samym obszarze
rynkowym

3

Sumaryczne koszty dla PSE i 50Hertz

Zastosowanie takiego podejścia rodzi wiele wątpliwości, o których wspomniano w poprzednich częściach niniejszego artykułu, m.in. odnośnie do sposobu wyznaczania zdolności przesyłowych, które zależą od rozkładu sald handlowych w regionie.
Co więcej, mając na uwadze zjawiska zachodzące w europejskiej sieci przesyłowej i wynikające z nich relacje, przyjęta
metodyka wyznaczania parametru interconnectivity bazująca
na NTC nie w pełni oddaje fizyczną zdolność danego systemu
do wymiany energii, a zatem może prowadzić do błędnych
obserwacji i wniosków.
Drugą dyskusyjną kwestią jest zasadność stosowania w mianowniku wielkości mocy zainstalowanej netto danego kraju
członkowskiego. W konsekwencji polityki klimatycznej UE
udział OZE w mocy zainstalowanej poszczególnych krajów
Wspólnoty dynamicznie rośnie. Chcąc docelowo zastąpić konwencjonalne jednostki wytwórcze, by zapewnić odpowiedni
poziom bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych, ze względu na niestabilny charakter pracy OZE, przyrost mocy tych źródeł powinien być znacznie większy, aniżeli
wynikałoby to z wielkości sumarycznej mocy wycofywanych
jednostek. W efekcie należy spodziewać się, że w przyszłości
wielkość mocy zainstalowanej poszczególnych systemów będzie
przewymiarowana i będzie znacząco odbiegać od szczytowego
zapotrzebowania. W związku z powyższym, chcąc prawidłowo odzwierciedlić zdolność systemu do zapewnienia bezpieczeństwa zasilania, bezcelowe jest odnoszenie się do wielkości
sektora wytwórczego danego systemu.
Podsumowując, parametr interconnectivity z definicji ma pełnić funkcję informacyjną, którego wartość odzwierciedlać
ma to, na ile dany system jest dobrze połączony, aby tym samym
parametr ten mógł być podstawą do podejmowania decyzji
co do rozbudowy połączeń transgranicznych. Powyższe wymaga zatem, aby metodyka wyznaczania była oparta na podejściu
mającym fizyczną interpretację, wolnym od zaburzeń wynikających z funkcjonowania rynku. Obecnie stosowana metodyka
ma tę wadę, iż wartość parametru interconnectivity może być
polepszona poprzez usprawnienie funkcjonowania rynku bez
konieczności realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Z drugiej strony, wybudowanie dodatkowej infrastruktury transgranicznej, w obliczu nieprawidłowego funkcjonowania rynku, nie
jest równoznaczne ze zwiększeniem zdolności przesyłowych
i co za tym idzie poprawą omawianego wskaźnika. Dlatego
też, w opinii PSE, mając na uwadze złożoność zjawisk zachodzących w europejskiej sieci połączonej oraz istotny udział
mocy wytwórczych OZE, należy uznać, że bieżąca metodyka
wyznaczania parametru interconnectivity jest niewłaściwa
i wymaga fundamentalnego przemodelowania.

3. Proponowana metodyka wyznaczania
parametru interconnectivity
3.1. Wzór ogólny
Proponowana metodyka wyznaczania parametru interconnectivity w ujęciu ogólnym powinna być przedstawiona
zależnością stanowiącą stosunek wyznaczonych w sposób
obiektywny dostępnych zdolności przesyłowych wszystkich
połączeń transgranicznych (tzn. wyznaczonych za pomocą
modelu referencyjnego niezakłóconego niegrafikowym tran-

zytem handlowym) do wielkości szczytowego zapotrzebowania w danym kraju:

Interconnectivity =

Zdolności przesyłowe
połączeń transgranicznych
(model referencyjny)
Wielkość szczytowego
zapotrzebowania systemu

× 100%
(2)

Szczegółowy opis metod wyznaczania poszczególnych składników wzoru wraz z dyskusją o ewentualnych usprawnieniach
przedstawiony został w podrozdziałach 3.2 i 3.3. Ze względu
na docelowe wdrożenie na obszarze Europy kontynentalnej
mechanizmu łączenia rynków opartego na podejściu przepływów fizycznych (ang. Flow Based Market Coupling) opis
odniesiono zarówno do obecnie stosowanej metodyki zdolności przesyłowych NTC, jak i nowego podejścia Flow Based.

3.2. Metodyka wyznaczania dostępnych zdolności
przesyłowych na podstawie modelu referencyjnego
3.2.1. Model rynku oparty na zdolnościach NTC
Wielkość dostępnych zdolności przesyłowych w silnie połączonej sieci oczkowej charakteryzującej się istotnymi współzależnościami w przepływach mocy na poszczególnych granicach nie jest wartością bezwzględną i obiektywną. Powyższe
wynika z faktu, że transakcje handlowe na danej granicy mają
pewien wpływ na przepływy na wszystkich innych granicach,
więc maksymalna możliwa do bezpiecznej realizacji wymiana handlowa na danej granicy zależy od wymiany handlowej
realizowanej na wszystkich pozostałych. Jest to klasyczny problem z natury: „jajko czy kura”, a niemożność jego rozwiązania
stanowi fundamentalną wadę metodyki NTC i główny powód
opracowania bardziej zaawansowanej metodyki FBA. W tym
kontekście definicja zdolności przesyłowych w sieci połączonej nie jest możliwa bez przyjęcia pewnej hipotezy bazowej
co do wykorzystania sieci. W efekcie w przypadku metody
NTC zdolności wyznaczane są dla każdego interkonektora
poprzez przyjęcie pewnych założeń co do kierunków wymiany handlowej na pozostałych połączeniach transgranicznych.
W celu odwzorowania przez wskaźnik interconnectivity obiektywnej fizycznej zdolności sieci do transgranicznego przesyłu
energii, niezaburzonej przez nieefektywność funkcjonowania
rynku, proponuje się, by wielkość dostępnych zdolności przesyłowych była wyznaczana na podstawie modelu niezawierającego wymiany handlowej między obszarami rynkowymi.
Aby wyeliminować wpływ zdarzeń losowych (np. wyłączeń
remontowych poszczególnych elementów sieciowych), proponuje się, aby obliczenia wykonywać z wykorzystaniem modelu referencyjnego dla Europy kontynentalnej przy założeniu
zbilansowania poszczególnych obszarów rynkowych (brak
handlowej wymiany transgranicznej). Procedura obliczeń dla
proponowanej metody jest następująca:
• Stworzenie modelu referencyjnego sieci europejskiej. Modele
referencyjne tworzone są rok do roku oddzielnie dla każdego sezonu, tj. dla lata i zimy, przez specjalną grupę roboczą
dedykowaną do przygotowywania modeli sieci i narzędzi
do predykcji (ang. SG NMFT – subgroup Network Model
and Forecast Tools) funkcjonującą w ramach ENTSO-E. Konstrukcja modelu referencyjnego rozpoczyna się od przyjęcia Ú
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wyznaczane są na podstawie uzyskanego modelu za pomocą
standardowej metody ATC. W powyższej sytuacji wyznaczanie dostępnych zdolności przesyłowych dla modelu o zerowym bilansie poszczególnych obszarów rynkowych pozwala
na odfiltrowanie zaburzeń występujących w europejskiej sieci
połączonej wynikających z realizowanej wymiany handlowej.

Rysunek 4
Net position (B)

3.2.2. Model rynku oparty na zasadzie Flow Based
Net position (A)

Ilustracja graficzna zdolności przesyłowych dla metody Flow Based (domeny
FBA) na przykładzie dwóch obszarów rynkowych (ograniczenia przesyłowe
dla dopuszczalnej wymiany handlowej zostały zobrazowane szarymi liniami).

jako podstawę wstępnych bilansów systemu europejskiego
za analogiczny okres roku poprzedniego. Następnie poszczególni operatorzy modyfikują modele i uzgadniają z operatorami krajów sąsiednich spodziewany i najbardziej prawdopodobny scenariusz wymiany transgranicznej. W dalszej
części powstałe scenariusze są poddawane koordynacji przez
grupę roboczą, a rezultatem tych działań jest skoordynowany
i zbilansowany scenariusz sezonowy. Potem, zgodnie z zapisami podręcznika operacyjnego ENTSO-E, każdy z operatorów aktualizuje swoje indywidualne modele, dostosowując
je do ustalonego poziomu wymiany transgranicznej, aby
ostatecznie modele indywidualne zostały połączone w jeden
wspólny europejski model referencyjny, odzwierciedlający
system Europy kontynentalnej. W trakcie tworzenia modelu referencyjnego wykorzystywane są najbardziej aktualne
dane, możliwie dobrze odzwierciedlające okres, którego
dotyczy modelowanie. Pośród najważniejszych parametrów
należy wymienić m.in.:
»» Szczegółowy model elektryczny sieci na poziomie 220 kV
i większym, a jeśli jest to wskazane, także uwzględniający
ekwiwalent sieci o niższym napięciu;
»»Topologię sieci;
»» Przewidywany profil zapotrzebowania;
»» Przewidywany poziom generacji ze szczególnym uwzględnieniem generacji niestabilnej;
»» Przewidywany poziom wymiany transgranicznej na połączeniach HVDC, modelowany jako odbiór lub generacja;
»» Przewidywaną pozycję zaczepów transformatorów i przesuwników fazowych.
• Ustawienie w europejskim modelu referencyjnym bilansu eksportowego/importowego każdego kraju na zero. W ramach
tego etapu bilanse handlowe każdego kraju (obszarów rynkowych) ustalane są na zero, a w efekcie uzyskane przepływy
na granicach odpowiadają jedynie przepływom wynikającym
z topologii sieci i pomijają wpływ transakcji handlowych (tzw.
przepływy kołowe: loopflows).
• Obliczenie dostępnych zdolności przesyłowych na poszczególnych interkonektorach. Dostępne zdolności przesyłowe
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W przypadku rynku opartego na metodyce Flow Based wyznaczanie dostępnych zdolności przesyłowych oraz ich późniejsza
alokacja są realizowane w sposób skoordynowany. W efekcie
metodyka FBA nie jest obarczona wadami metodyki NTC, ale
niezbędne obliczenia są nieco bardziej złożone. W metodyce
FBA proces wyznaczania zdolności przesyłowych jest realizowany na podstawie obciążalności krytycznych elementów
sieci (ang. critical branches) wyznaczających ograniczenia
w sieci. Poszczególne ograniczenia oznaczają graniczną wartość dopuszczalnej wymiany handlowej, która nie powoduje
przekroczenia obciążalności uwzględnionych elementów.
Punkty przecięć poszczególnych ograniczeń wyznaczają natomiast tzw. domenę FBA, której obszar przedstawia dopuszczalne punkty pracy sieci (bezpieczne scenariusze wymiany).
Ilustracja graficzna domeny FBA dla dwóch obszarów rynkowych oraz kilku ograniczeń sieciowych została zobrazowana
na rys. 4.
Mając na uwadze powyższy mechanizm, należy podkreślić,
że metodyka Flow Based nie przewiduje wyznaczania stałej
wartości dostępnych zdolności przesyłowych dla każdej granicy, a jedynie wskazuje na całość możliwości sieci przesyłowej
określających zbiór możliwych stanów pracy sieci. O wielkości
faktycznie wykorzystanych zdolności przesyłowych decydują potrzeby uczestników na rynku wyrażone przez składane
oferty na zakup i sprzedaż energii elektrycznej. Inherentną
cechą metodyki Flow Based jest maksymalizacja nadwyżki
rynkowej przez priorytetyzację ofert o największej wartości dla
uczestników rynku. Przykładowo, jeśli jakiś obszar rynkowy
charakteryzować się będzie znacznie wyższą ceną energii elektrycznej od innych obszarów, to transakcje handlowej wymiany
transgranicznej z tym obszarem będą tworzyły najwyższą wartość rynkową, a tym samym może zaistnieć sytuacja, w której
cała dostępna sieć przesyłowa w regionie będzie wykorzystana
do przesyłu energii na potrzeby tego właśnie lokalnego rynku. Powyższe stanowi ilustrację praw fizyki rządzących pracą
systemu elektroenergetycznego, czyli inaczej mówiąc faktu, że
dostępne zdolności przesyłowe są wielkością zmienną, zależną
od stopnia wykorzystania sieci przesyłowej do realizacji ofert
złożonych przez uczestników rynku.
Przy uwzględnieniu charakterystyki metody Flow Based wyznaczenie licznika proponowanego wskaźnika interconnectivity
bazować musi na parametrach określających hipotetyczne
możliwości importowe/eksportowe danego obszaru, a zatem
powinno opierać się na punktach charakterystycznych domeny
FBA wszystkich wykonalnych transakcji dla danego obszaru.
Jednym z takich punktów jest minimalna i maksymalna możliwa do osiągnięcia pozycja netto danego obszaru cenowego,
która odzwierciedla maksymalny dostępny import lub eksport.
Ilustracja graficzna minimalnych i maksymalnych wartości
pozycji netto (tzw. punkty min.-max. pozycji netto danego
obszaru) przedstawiona została dla wcześniej wykorzystanego
przykładu dwuwymiarowego (rys. 5).

Wartości maksymalnej i minimalnej wymiany transgranicznej
pomiędzy dwoma dowolnymi obszarami są możliwe do realizacji jedynie przy założeniu, że wymiana na innych połączeniach w obszarze funkcjonowania metodyki Flow Based będzie
prowadziła do wyżej wskazanych punktów na płaszczyźnie
domeny FBA (tzn. wartość wymiany handlowej na poszczególnych połączeniach będzie sprowadzała się do zaznaczonych
punktów na płaszczyźnie wymiany handlowej). W efekcie
punkty min.-max. pozycji netto danego obszaru są tożsame
z wielkością maksymalnych dostępnych zdolności przesyłowych na danej granicy, oczywiście dostępnych pod warunkiem,
że dany kierunek wymiany będzie priorytetowy ze względu
na maksymalizację nadwyżki rynkowej.
Mając na uwadze powyższe zależności, w przypadku modelu
rynku opartego na metodyce Flow Based wartość wskaźnika
interconnectivity może być wyznaczana z wykorzystaniem
punktów min.-max. pozycji netto danego obszaru:
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Rysunek 5
Net position (B)

Net position (A)

min.-max. pozycja netto
obszaru A (wyznaczona
na podstawie domeny FB)
Interconnectivity (A) =
× 100%
wielkość szczytowego
zapotrzebowania systemu
(3)

3.3. Alternatywna metodyka określania wielkości systemu
Zgodnie z celami stawianymi przez unijną politykę energetyczną jedną z funkcji parametru interconnectivity ma być
także odzwierciedlanie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci połączonej UE. Aktualnie przyjęta metodyka wyznaczania
tego wskaźnika zakłada wykorzystanie mocy zainstalowanej
netto jako punktu odniesienia do określenia wielkości systemu. Jednakże, w dobie rosnącego udziału generacji ze źródeł
odnawialnych i wiążącego się z tym istotnego przewymiarowania mocy wytwórczych, pojawia się wątpliwość, czy wartość
ta właściwie opisuje zdolność danego systemu do zachowania
bezpieczeństwa. Alternatywnym podejściem do ww. kwestii
jest przyjęcie jako punktu odniesienia wielkości szczytowego
zapotrzebowania systemu dla danego okresu (np. zima/lato).
Wartość szczytowego zapotrzebowania jest cechą charakterystyczną każdego systemu elektroenergetycznego i stanowi parametr, który określa minimalną wielkość mocy wytwórczych
niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania kraju, a zatem jest
on odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb danego systemu.
Jeśli przyjmiemy definicję, że bezpieczeństwo energetyczne
oznacza zdolność danego systemu do bieżącego i perspektywicznego bilansowania zapotrzebowania, w opinii autorów
udział mocy przesyłowych w pokryciu szczytowego zapotrzebowania jest najlepszym wskaźnikiem oddającym to bezpieczeństwo. Co więcej, wskaźnik interconnectivity oparty
na wartościach szczytowego zapotrzebowania kładzie nacisk
na fizykę funkcjonowania europejskiego systemu połączonego,
a zatem w optymalny sposób oddaje wystarczalność dostępnych mocy przesyłowych.

Szacowanie minimalnych i maksymalnych zdolności przesyłowych na podstawie domeny Flow Based dla przykładu dwuwymiarowego. Maksymalne
punkty pracy zostały zaznaczone w postaci niebieskich wierzchołków, natomiast odpowiadające im minimalne i maksymalne pozycje netto zaznaczono
niebieskimi liniami.

(nieprawidłowo wyznaczone zdolności przesyłowe, zły punkt
odniesienia do określenia wielkości systemu), w efekcie czego wyznaczony parametr nie odzwierciedla w pełni zdolności danego sytemu do wymiany energii, a zatem prowadzi
do błędnych obserwacji i wniosków. W związku z powyższym,
mając na uwadze fakt, że wskaźnik interconnectivity stanowić
ma podstawę do podejmowania decyzji co do dalszej rozbudowy połączeń transgranicznych i realizacji projektów wspólnego
zainteresowania, niezbędna jest redefinicja sposobu jego liczenia. Preferowanym sposobem poprawy stosowanego obecnie
podejścia do wyznaczania parametru interconnectivity jest
wyznaczenie zdolności przesyłowych w sposób maksymalnie
zobiektywizowany, tj. na bazie modelu pozbawionego zakłóceń
rynkowych (np. modelu referencyjnego), oraz zmiana sposobu oceny wielkości systemu poprzez zamianę mocy zainstalowanej netto na rzecz szczytowego zapotrzebowania na moc.
Treści opisane w tym artykule stanowiły temat referatu na
konferencji REE 2017 (Rynek Energii Elektrycznej) w Kazimierzu Dolnym.

Podsumowanie
Obecnie stosowana metodyka wyznaczania wskaźnika interconnectivity charakteryzuje się pewnymi zniekształceniami
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Methodology for calculating
interconnectivity parameter
for merged grids
Currently the interconnectivity target for available cross-border transfer capacities is set at 10% of installed capacity of
each Member State. European Commission proposed recently
that this target should rise to 15% by 2030. At the same time,
changing structure of generation capacities and the phenomena occurring in the European transmission network render
the currently applied methodology for calculating interconnectivity factor as inefficient and unreliable. Having in mind
that interconnectivity factor provides the basis for important decisions concerning further expansion of cross-border
transmission infrastructure, it is very important that its value reflects as well as possible the physical ability of a power
system to exchange energy and be free from the inefficiencies resulting from poor cross-border market design. Given
the failure to meet the above requirements by the currently
applied methodology, it is necessary to redefine the way the
interconnectivity factor is calculated. As indicated in the
article, in the view of the authors the correct approach is to
estimate available transmission capacity on the basis of the
reference model (with no predefined cross-border commercial exchanges included in the base case) and refer it to the
national peak demand. Such methodology will provide an
objective mechanism for assessing the adequacy of cross-border infrastructure in Europe and could be applied both for
NTC and FBA capacity calculation methodology.
■

Klastry i spółdzielnie
energetyczne
w krajowym systemie
elektroenergetycznym

mgr Anna Wronka
PSE SA

Artykuł jest dyskusją i gruntowną analizą
aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących klastrów i spółdzielni energetycznych. Autor dokonuje syntezy planowanych kierunków rozwoju pojawiających
się w nowelizacji ustawy OZE instytucji
energetycznych w celu wskazania szans
i zagrożeń dla systemu elektroenergetycznego, które mogą wyniknąć z implementacji nowych konstrukcji przepisów prawa. W ramach pracy rozważono przede
wszystkim możliwości wydzielania lokalnych systemów zasilania oraz wskazano
zapisy, które mogą nastręczać trudności
w interpretacji wraz z sugestią dokonania
zmian w ramach kolejnych aktualizacji
ustawy.

Wstęp
Rozwój techniczny źródeł energii elektrycznej o małych mocach, przyłączanych
do nN, i szybki spadek ich cen sprawiają, że stają się one pożądanym sposobem
zasilania dla odbiorców energii elektrycznej. W roku 1970 cena 1 kWh energii
wygenerowanej przy zastosowaniu paneli
słonecznych wynosiła 8 dolarów. Natomiast w roku 2001 było to już 40 centów,
a w 2017 r. cena spadła do poziomu około
10 centów (rys. 1). Jednak nie tylko cena
zakupu instalacji decyduje o chęci wdrażania technologii OZE. Wpływ mają
na to również inne czynniki rynkowe, w tym
obniżenie kosztów inwestycyjnych, wprowadzenie zachęt dla podmiotów do inwestowania w innowacyjne rozwiązania i nowe
technologie, łatwiejsze pod względem prawnym uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz
zmiany w prawie energetycznym.

1. Historia kształtowania się koncepcji lokalnych
systemów zasilania
W sierpniu 2015 r. PSE stwierdziły wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej w rozumieniu postanowień art. 3 pkt 16d ustawy
i z dniem 10 sierpnia od godz. 10 wprowadziły ograniczenia w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju. Głównym powodem
była długotrwale utrzymująca się wysoka temperatura, która spowodowała
obniżenie poziomu wód w rzekach i w konsekwencji obniżenie dostępnych
zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości. Ponadto do obniżenia
się dostępnych w KSE zdolności wytwórczych poniżej wymaganych minimów
przyczyniły się: duża liczba awaryjnych postojów jednostek wytwórczych,
postoje jednostek wytwórczych wynikające z planowanych remontów, ograniczenia mocy dostępnej w jednostkach cieplnych wynikające z problemów
z chłodzeniem jednostek wytwórczych oraz bardzo niska generacja wiatrowa.
W opinii wydanej przez PSE wśród wielu innych środków zapobiegających powtarzaniu się takim sytuacjom w przyszłości istotne jest utrzymanie już istniejących,
jak i rozwój krajowych wytwórczych źródeł.
Z tego powodu zarekomendowano rozwój oparty zarówno na źródłach o charakterze systemowym, które zapewniają podstawę bezpieczeństwa energetycznego, jak i na źródłach rozproszonych, w tym odnawialnych, które w przypadku
dobrego skorelowania z zapotrzebowaniem mogą stanowić dopełnienie bilansu
mocy, zapewniając ciągłość i niezawodność dostaw. Obszar Polski, w którym
ryzyko wystąpienia przerw w dostawie energii jest największy, to wschodnia
część kraju (rys. 2). Większość elektrowni znajduje się na południu i w centrum
kraju. Problemem jest też duża niepewność rynkowa oraz często zmieniające się
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Rysunek 2
Mapa krajowej sieci przesyłowej – plan rozwoju do 2025 r. [28]
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regulacje zwiększające ryzyko inwestycyjne
dla nowych źródeł. Sektor energetyczny stoi
przed koniecznością restrukturyzacji. Rozwiązaniem mogłoby być budowanie mniejszych, jak i tańszych, działających lokalnie
zakładów energetycznych, a także wykorzystanie technologii celujących w małe instalacje OZE1. Te technologie są obecnie kosztowne i inwestorzy podobnie jak posiadacze
domów jednorodzinnych zainteresowani
instalowaniem tych rozwiązań potrzebują zachęty oraz ułatwień w postaci dopłat
wyrównawczych czy preferencyjnych kredytów. Odpowiedziami na powyższe problemy
miały być ustawa o OZE oraz projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W tych dwóch dokumentach pojawiły się
zapisy regulujące i porządkujące powstawanie spółdzielni energetycznych. Strategia
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawia też wyzwania, jakie stoją przed polską
gospodarką, w tym energetyką. Powstawanie klastrów jest oczywiście jednym z wielu kierunków działania mających na celu
restrukturyzację sektora energetycznego.
Jako główne działania rozważa się wdrożenie energetyki jądrowej, dywersyfikację
źródeł i kierunków dostaw paliw i energii, zwiększanie konkurencyjności górnictwa. Jednak wskazane kierunki działania
będą sterowane centralnie, a powstawanie
klastrów będzie inicjatywą lokalną i dotyczącą bezpośrednio społeczności głównie
wiejskiej. Pojęcie energetyki obywatelskiej
jest jeszcze relatywnie młode i w związku
z tym bywa interpretowane niejednoznacznie, ponieważ składa się na nie kilka elementów. Dotyczy zarówno odchodzenia
od oligopolu, czyli wielkich koncernów
energetycznych i rozwoju energetyki rozproszonej, opartej głównie na mikrogeneracji, jak i poprawy efektywności energetycznej, co jest zgodne z polityką energetyczną
UE. Strategia klimatyczna UE wynika głównie z pakietu klimatycznego 3 x 20 (rys. 3),
który został przyjęty przez Parlament Europejski w 2008 r., oraz z zawartego w 2015
r. porozumienia COP212, które zakłada
podwyższenie zobowiązań państw członkowskich do ograniczania emisji i podnoszenia efektywności energetycznej do 30%
w ramach całej UE. Z wszystkich przyjętych zobowiązań zapewnienie efektywności
energetycznej dostaw energii elektrycznej
1

 zw. mikrogeneracja – małe instalacje OZE o mocy
T
od 40 do 100 kW lub do 200kW w przypadku użycia
energii wiatrowej

2

 onferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie
K
zmian klimatu, Paryż 2015
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jest dla przyszłości Europy zagadnieniem kluczowym. Rozwój energetyki obywatelskiej wynika z obserwowanych kierunków zmian w energetyce, które docierają
do nas z Zachodu, a które są pochodną pojawiających się potrzeb i możliwości.
Niezależnie od tego, czy śledzimy proces wyczerpywania się zasobów, czy konieczność ochrony klimatu, widać, że to już ostatnie dekady dominacji paliw kopalnych
na rynku energii elektrycznej. Jednak w najbliższych latach nic nie zastąpi energetyki konwencjonalnej opartej na węglu, co wynika chociażby z dokumentów
PEP 2030 czy PEP 20503. Należy zdefiniować optymalny model zintegrowania
OZE z siecią elektroenergetyczną, a następnie dokonać niezbędnych uzupełnień
i zmian w instrukcjach RiESP i RiESD4. Obecnie Polska stanowi wyjątek węglowy
w Europie (rys. 4). Trzeba pamiętać, że energetyka rozproszona nie stoi w opozycji
do energetyki systemowej. Bezpieczeństwo zapewnia energetyka systemowa, jednak powinna ona być wspierana przez energetykę rozproszoną, ponieważ na niej
można oprzeć bezpieczeństwo lokalne w razie awarii sieci. Wdrożenie takiego
podejścia może stworzyć nową jakość, która umożliwi efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem ekonomicznym, który przy udziale
alternatywnych źródeł energii będzie stanowić impuls do rozwoju gospodarczego na terenach niezurbanizowanych. Obecnie idea lokalnych systemów zasilania
zdaje się nabierać realnych kształtów, znajdując swoje odzwierciedlenie w przepisach kolejnych nowelizacji ustawy o OZE, która stanowi transpozycję zapisów
unijnej dyrektywy 2009/28/WE.

2. Geneza wprowadzenia nowych struktur
do ustawy OZE
Dnia 1 lipca 2016 r. weszła w życie systemowa nowelizacja ustawy o OZE, która
zawiera zapis umożliwiający rozpoczęcie działalności w systemie elektroenergetycznym dwóm nowym formom przedsiębiorczości, tzw. klastrom oraz spółdzielniom energetycznym. Inicjatywy energetyczne jak klastry czy spółdzielnie
korzystnie wpływają na modyfikację współczynników efektywności energetycznej,
przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu akceptacji przemysłu OZE przez społeczności lokalne i ich aktywną partycypację. Dla przykładu, w Niemczech ponad
połowa instalacji OZE/klastrów znajduje się w rękach obywateli i zarządzana jest
poprzez inicjatywy obywatelskie. Niedoprecyzowanie zapisów we wprowadzonej
nowelizacji ustawy OZE stwarza problemy z ich interpretacją, i tak np. przepisy
dotyczące statusu prosumenta, określenia jego uprawnień oraz obowiązków są
niejasne. Prawo w obecnej formie definiuje prosumenta jako odbiorcę końcowego,

3
4

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. i Polityka Energetyczna Polski do 2050 r.
I RiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowywana przez OSP, IRiESD
– Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowywana przez OSD
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który dokonuje zakupu energii i jej rozliczenia na podstawie umowy kompleksowej,
która reguluje świadczenie odbiorcy przez sprzedawcę tzw. usługi kompleksowej,
polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi
dystrybucji energii elektrycznej. Ten rodzaj umowy służy regulowaniu stosunków
pomiędzy sprzedawcami i odbiorcami w gospodarstwie domowym. Rozliczenia
za usługę kompleksową odbywają się według zasad, cen i stawek opłat (a) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z taryfą (zatwierdzaną przez Prezesa
URE) albo cennikiem sprzedawcy oraz (b) z tytułu świadczenia usług dystrybucji
energii elektrycznej zgodnie z aktualną taryfą OSD (zatwierdzaną przez prezes
URE). Użycie określenia „umowy kompleksowej” w definicji prosumenta może
w znaczący sposób ograniczyć jakiekolwiek inicjatywy obywatelskie na korzyść
firm oraz korporacji.
W dodatku członkowie spółdzielni są pozbawiani przysługującego im uprawnienia do korzystania z zasady TPA. Realizacja Krajowego planu działania w zakresie OZE do 2020 r. wymaga zwiększonego udziału mikroinstalacji w krajowym
miksie energetycznym. Wymaga też opracowania nowej instrukcji bilansowania
potrzeb i zużycia energii elektrycznej w skali mikro i makro. Obecnie w Polsce
działa około 11 200 instalacji prosumenckich o łącznej mocy zainstalowanej 8374
MW5. Szacuje się, że w roku 2017 r. w Polsce powinno działać 20 tys. instalacji
prosumenckich, a w 2018 r. już około 40 tys., żeby w 2020 r. osiągnąć poziom
80 tys. Z danych URE wynika, że od stycznia do września 2016 r. przybyło w SEE
1405 MW nowych mocy OZE. To oznaczałoby, że branża pobiła rekord z 2012 r.,
kiedy oddano ponad 1334 MW. Problem w tym, że w III kwartale przybyło w Pol-

5

W ypowiedź wiceministra energii Andrzeja J. Piotrowskiego z dnia 30 listopada 2016 r.
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sce 130 MW, ale przytoczone zestawienie
jest generowane z pewnym opóźnieniem
wynikającym z tzw. rozruchu technologicznego instalacji. Zgodnie z danymi URE,
nie licząc instalacji prosumenckich, od połowy roku w Polsce nie przybyły żadne nowe moce w energetyce odnawialnej, a te
130 MW wynika właśnie ze sposobu publikowania danych. Należy pobudzić inwestycje w rozproszoną energetykę prosumencką
na zasadach rynkowych. W tym celu trzeba
zweryfikować implementację dyrektywy
UE/2009/72 szczególnie w zakresie artykułu 28 i 34. Bez rozwoju działalności prosumenckiej ciężko będzie aktywizować rynek
spółdzielni, gdyż powinny one w naturalny
sposób powstawać na podstawie wcześniejszej działalności prosumenckiej i następnie
o ich łączenie w jeden system. Z kolei klastry
powinny być strukturami powstającymi
w wyniku dalszej działalności i rozwoju
spółdzielni.
Doświadczenia państw europejskich,
a szczególnie Niemiec, gdzie w ostatnich
latach odnotowano dynamiczny rozwój
spółdzielni energetycznych (rys. 5), wskazują, że powstawanie lokalnych systemów
energetycznych może następować przy
wykorzystaniu formy spółdzielni, które zgodnie z definicją cechuje wiele zalet
ważnych z punktu widzenia udziału w nich
prosumentów. Do wspomnianych zalet zaliczyć można względną łatwość tworzenia
spółdzielni i pozyskiwania przez nie kapitału, a także demokratyczną konstrukcję
i odporność na przejęcia przez podmioty zewnętrzne. W transformacji polskiej
energetyki spółdzielnie mogłyby tworzyć wewnętrzne struktury wytwórców
energii, dostawców paliw i technologii
w ramach klastra, a z drugiej strony odegrać
ważną rolę w przeobrażaniu się miast w myśl
założeń dotyczących projektów Smart City,
a więc podejmujących inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia,
w tym mądrego gospodarowania zasobami
naturalnymi, przez partycypację obywatelską. Wprowadzenie zapisu definiującego
zgodnie z art. 2, pkt 15a ustawy OZE, podmiot koordynujący klaster czy spółdzielnię,
jako podmiot koncesyjny, powoduje, że taką
rolę mogą pełnić raczej firmy niż inicjatywy społeczne. Ponadto ujęto w przepisach
ograniczenia dotyczące liczby uczestników
kooperacji energetycznej do 1000.
Jak pokazują doświadczenia z Europy
Zachodniej, nie ma potrzeby wprowadzania podobnych limitów, istnieją bowiem

i działają klastry i spółdzielnie w UE zrzeszające do 50 000 członków (Ecopower,
Belgia)6.

3. Analiza konstrukcji
zapisów o spółdzielni
energetycznej w ustawie OZE
Zgodnie z przyjętą w ustawie definicją spółdzielnia energetyczna to zrzeszenie, które ma na celu produkcję energii na użytek
własny oraz ewentualną sprzedaż nadwyżek do sieci. Sumaryczna produkcja energii wewnątrz spółdzielni limitowana jest
w zależności od nośnika energii – energia
elektryczna (moc jednostek do 10 MWe),
biogaz (wydajność do 40 mln m3 rocznie) oraz ciepło (moc cieplna do 30 MWc).
Ponadto członkowie spółdzielni muszą
być zlokalizowani na terenie jednej gminy.
Zatem w świetle artykułu 38b w zw. z art. 2
pkt 33a spółdzielnia będzie działała zgodnie
z zapisami Prawa spółdzielczego i nie należy
jej mylić ze spółdzielnią jako koordynatorem klastra. Prawo spółdzielcze nie przewiduje ograniczeń co do zakresu prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej. W związku z powyższym model
spółdzielczy nie jest wymagany do prowadzenia działalności w zakresie energetyki
obywatelskiej. Zgodnie ze sformułowaną
w nowelizacji ustawy definicją zastosowanie zapasowych źródeł niewpisujących się
w instalacje OZE będzie wykluczać działalność z ubiegania się o status spółdzielni
energetycznej. Zatem rezerwowanie zasilania będzie możliwe jedynie z sieci. Niedopuszczalne jest posiadanie np. agregatu
prądotwórczego, który mógłby stabilizować
wytwarzanie energii ze źródeł stochastycznych w trakcie występowania niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających generowanie energii elektrycznej na własne potrzeby. Przed spółdzielnią/
klastrem stoi trudność zapewnienia dostaw
energii w przypadku dużego udziału produkcji ze źródeł wymuszonych. W przypadku wydzielonego obszaru energetycznego, jakim jest spółdzielnia lub klaster,
obszar, na którym znajdują się OZE, jest
mały i nie ma możliwości zapewnienia produkcji z OZE, ponieważ założenie, że gdzieś
zawsze będzie świecić słońce i wiać wiatr,
w tym przypadku będzie niesłuszne. Należy
przyjąć, że na ograniczonych do kilku gmin

6

Producenci energii, właściciele instalacji OZE.

obszarach warunki atmosferyczne będą podobne albo wręcz takie same. W tej sytuacji klaster/spółdzielnia może zakupić energię od zewnętrznego dostawcy WEK lub
innego klastra. W perspektywie możliwe jest wprowadzenie taryf dynamicznych
czy zasobników mocy. Docelowo zakup energii z zewnątrz będzie zmniejszany,
co w przyszłości może spowodować redukcję sieci rozdzielczych. Obszarem działania spółdzielni ma być gmina wiejska lub wiejsko-miejska. Zatem prawodawca
automatycznie wyklucza gminy miejskie, gdzie zorganizowane ciepłownictwo
mogłoby się okazać bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Adresatem tworzonych
rozwiązań mają być systemy zaopatrujące w energię wyłącznie członków spółdzielni. Spółdzielnie mają stanowić zamknięte systemy dystrybucyjne (art. 38b).
Pojawia się niejasność w interpretacji, czy w przypadku opuszczenia spółdzielni
przez kogokolwiek działalność zostanie pozbawiona statusu systemu zamkniętego. Należałoby bowiem przyjąć za realną sytuację, gdy na terenie gminy kilka
gospodarstw domowych zdecyduje się na zasilanie od firmy spoza spółdzielni.
Obecnie można interpretować taki stan jako system otwarty. Kontrowersyjnym
i przytoczonym już wyżej zapisem, bez sensu z punktu widzenia rynkowego, jest
limit 1000 członków. Co w przypadku, gdy gmina będzie posiadała większą liczbę
mieszkańców chętnych do podłączenia się do systemu? Przekroczenie granicznej
liczby członków będzie skutkowało pozbawieniem statusu systemu zamkniętego.
Utrzymanie systemu dystrybucyjnego zamkniętego będzie kluczowe dla każdej
spółdzielni energetycznej, bowiem gwarantuje to wiele przywilejów w postaci
zwolnień: brak zobowiązania do zatwierdzania planów rozwoju, opracowywania IRiESD, wykonywania, aktualizacji i udostępniania profili zużycia, przyłączania nowych odbiorców z wyjątkiem wnioskujących o przyłączenie do OSD
za pośrednictwem sieci spółdzielni oraz przedkładania taryf do zatwierdzenia,
pod warunkiem że nie przekraczają taryf zatwierdzanych dla OSD na danym
obszarze. Przyznane przywileje są często zbyt radykalne lub niedoprecyzowane.
W przypadku zwolnienia z tworzenia planów rozwoju czy IRiESD jest to zdecydowanie zbyt daleko idące uprawnienie. Lepszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie zakresu ich opracowywania. Zwolnienie ze sporządzania profili zużycia
jest ruchem bardzo ryzykownym, ponieważ to jedna z podstawowych informacji
rynkowych. Wprowadzenie zapisu dotyczącego przyłączania odbiorców spoza
sieci może wiązać się z koniecznością rozbudowy sieci. Koszty takiej inwestycji
zostaną rozłożone pomiędzy członków spółdzielni. W przypadku zapisu dotyczącego taryf brakuje zaznaczenia, co będzie w sytuacji, gdy spółdzielnia będzie
działała na obszarze więcej niż jednego OSD.

4. Pojęcie klastra energii w ustawie OZE
Kolejną wprowadzoną przez nowelizację ustawy OZE do prawa energetycznego formą działalności są klastry energii, stanowiące porozumienie cywilnoprawne. Celem porozumienia mającego na celu utworzenie klastra energii musi być wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw
w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż
110 kV. Klastry mają zrzeszyć odbiorców energii oraz jej wytwórców na danym
obszarze. Takie rozwiązanie ma ułatwić przepływ energii oraz sprawić, że dany
teren będzie samowystarczalny energetycznie. W skład tego porozumienia mogą
wchodzić: osoby fizyczne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby
prawne, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe. Podobnie jak w przypadku spółdzielni energetycznych celem ww. porozumienia jest równoważenie
zapotrzebowania na energię i jej nośniki członków porozumienia. Klaster energii reprezentuje koordynator klastra, który musi posiadać odpowiednią koncesję na sprzedaż i dystrybucję energii. Nie ulega wątpliwości, że definicja klastra
jest nieprecyzyjna, a zakres prowadzonej w ten sposób działalności może być
wyjątkowo szeroki i obejmować zarówno wytwarzanie energii elektrycznej, jak
i dystrybucję czy nawet obrót. Pierwsze trudności w interpretacji zapisów mogą
się pojawić przy powoływaniu koordynatora klastra. W art. 2 pkt 15a czytamy,
że ma to być powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub Ú
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Ú dowolny członek klastra. Niedookreślone są kompetencje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne koordynatora. Określenie „porozumienie cywilnoprawne”
może również wzbudzać wątpliwości. W pierwszej kolejności kojarzymy zapis
z umową cywilną pomiędzy poszczególnymi podmiotami normującą zasady ich
współpracy. Klaster, który zostanie utworzony w drodze zawarcia nienazwanej
umowy cywilnej, nie będzie posiadał zdolności prawnej, czyli możliwości bycia
podmiotem praw i obowiązków. W praktyce wiąże się to z koniecznością powołania osobnych podmiotów gospodarczych przybierających formę spółek prawa
handlowego, stowarzyszeń lub spółdzielni. Przyjmuje się, że prawo spółek handlowych i prawo spółdzielcze są wyodrębnioną częścią systemu prawa cywilnego. Umowa spółki czy statut spółdzielni mogą zatem być równoważnym dokumentem dla porozumienia cywilnoprawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17a
i 19a projektu nowelizacji ustawy o OZE. Zarówno mikro-, jak i makroklastry
są zobowiązane, by uzyskać wymagane ustawą Prawo energetyczne koncesje
na wytwarzanie, dystrybucję czy obrót energią. Jednak zabrakło informacji, czy
koncesja może dotyczyć wyłącznie członków klastra i na jaką moc ma być udzielona oraz czy członek klastra może mieć koncesję wydaną na moc sumaryczną
w klastrze. W art. 38a, który pojawia się w projekcie nowelizacji ustawy o OZE,
odniesiono się w sposób bardziej szczegółowy do zasad, na jakich klastry energetyczne miałyby prowadzić swoją działalność. Punkt 3 przytoczonego artykułu, odnoszący się do obowiązku OSD zawarcia z klastrem umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii, jest w istocie transpozycją zasady TPA7. Bardzo ważny w aspekcie kreowania koncepcji klastrów jest punkt 2 art. 38a, który wnosi
wiele ułatwień dla prowadzenia tego typu inicjatyw. Pierwszą istotną normą jest
liberalizacja zasad dotyczących konieczności rozdzielenia pod względem formy
prawnej i uniezależnienia OSD pozostającego w strukturach przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo. Zgodnie z tym zapisem OSD należący do klastra może
pozostawać częściowo od niego zależny oraz powiązany personalnie z klastrem
jako przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo. Ponadto dopuszczono możliwość łączenia działalności OSD z działalnością polegającą na wytwarzaniu lub
obrocie energią elektryczną, co zdecydowanie usprawni powstawanie tego typu
działalności. Wyznaczanie do pełnienia funkcji OSD oddzielnego podmiotu
do działania w tak małej skali nie miałoby raczej sensu. Barierę w rozwoju tych
struktur może pełnić występujące również przy spółdzielniach i już omawiane
ograniczenie co do liczby odbiorców, które w przypadku mikroklastrów wynosi
10 tys., a w przypadku makroklastrów 50 tys. Kolejną ważną barierą pozostaje silny
nadzór prezesa URE nad działalnością sektora dystrybucji oraz związana z tym
także okresowa konieczność przedstawiania taryf do zatwierdzenia. Tego typu
restrykcje, mające zapewne na celu ograniczenie wpływów do poziomu pokrycia
tzw. kosztów uzasadnionych oraz wyeliminowanie zjawiska subsydiowania skrośnego, nie mają uzasadnienia w stosowaniu w przypadku klastrów energetycznych.
Taka rola prezesa URE została zaprojektowana w celu regulowania poziomu cen
w środowisku zagrożenia naturalnym monopolem, który w przypadku ustanowienia wytwórczo-dystrybucyjnej infrastruktury o charakterze lokalnym przestanie
mieć miejsce. Niestety, nowelizacja ustawy poza zawarciem dosyć ogólnej definicji klastrów nie precyzuje zasad ich funkcjonowania ani nie określa preferencji,
z których takie podmioty miałyby korzystać. Na obecnym etapie prac nad klastrami nie jest również zdefiniowane, w jaki sposób klastry mają współpracować
z zakładami energetycznymi. Jeśli przejmujemy lokalną sieć, to musimy liczyć się
z jej kosztami, utrzymaniem, zarządzaniem, rozwojem i odpowiedzialnością. Być
może dobrym rozwiązaniem byłyby współdzielenie sieci czy zmniejszenie opłat
w zamian za partycypację w kosztach rozwoju. W kolejnej nowelizacji ustawy
należałoby określić zasady użytkowania sieci rozdzielczej nN/SN przez klaster
oraz umożliwić dzierżawę, leasing, sprzedaż sieci SN/nN przez operatorów OSD
na rzecz klastrów. Obszar działania klastra nie może przekraczać granic jednego
powiatu lub pięciu gmin i ma być wyznaczony na podstawie miejsc przyłączania
wytwórców i odbiorców będących członkami klastra do sieci SN. Podobnie obszar
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działania spółdzielni ma obejmować gminy wiejskie lub wiejsko-miejskie. Wprowadzenie takich zapisów budzi w środowisku
elektroenergetycznym sporo kontrowersji.
Topologia sieci nie uwzględnia granic administracyjnych i ich ewentualnych zmian.
Tworzenie spółdzielni polega na zrzeszeniu
wytwórców energii z mikrogeneracji OZE.

Podsumowanie
Nowe byty na rynku energii w sposób
wybiórczy zostały odniesione do „naturalnych” potencjalnych uczestników rynku energii. Ponadto rozróżniono źródła
wytwórcze ze względu na sposób ich zorganizowania (samodzielne, zgrupowane
w klastrze lub zgrupowane w spółdzielni)
i uzależniono od tego możliwość dostępu
do mechanizmów wsparcia, na zróżnicowanych zasadach. Odrębne aukcje mają być
organizowane w kolejności określanej przez
Radę Ministrów dla źródeł o różnych charakterystykach oraz zgrupowanych w klastrach i spółdzielniach. Charakter zapisów
powoduje, że pojawia się ryzyko o naturze interpretacyjnej, które jest wbudowane
w definicje ustawowe. Nie do końca wiadomo, czy „niesprzedawalna” energia prosumencka będzie mogła podlegać sprzedaży
w ramach klastra oraz jaka jest obustronna
relacja umowy na zakup energii i „porozumienia cywilnoprawnego”. W perspektywie czasu klastry energii mają przyczynić
się do modernizacji obszarów wiejskich,
restrukturyzacji rolnictwa oraz budowy
bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie do roku 2040. Ponadto celem ich implementacji w polskim Prawie energetycznym
jest budowa równowagi między energetyką węglową (rewitalizacją bloków wytwórczych 200 MW) i energetyką OZE na nowo
konstruowanym rynku energii elektrycznej
(z net meteringiem8 i self dispatchingiem)
w horyzoncie roku 2030. Zakłada się, że
pobudzą one rozwój kapitału społecznego
oraz masowej innowacyjności organizacyjnej, i to szczególnie w zakresie energetyki
prosumenckiej. Wspomogą również zarządzanie wygaszaniem dotacji dla energetyki WEK i OZE w horyzoncie roku 2025.
Będą stanowić mocny argument na rzecz
racjonalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2 oraz unijnej redukcji polityki rolnej, czyli polityki trade off, w trakcie rozmów z Komisją Europejską. Wprowadzone
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regulacje kładą duży nacisk na efektywność
energetyczną, co jest zbieżne z polityką UE.
Projektowany rynek energii elektrycznej
ma być oparty na powszechnym dostępie
do źródeł energii. Najłatwiej osiągnąć ten
cel, korzystając z najtańszej i najczystszej
energii, która nie wymaga wytworzenia
lub zużycia. Uwzględnienie efektywności
energetycznej na każdym szczeblu systemu
elektroenergetycznego poprzez wprowadzenie mechanizmów zarządzania popytem
w sposób aktywny i prowadzący do optymalizacji zużycia energii pozwoli na obniżenie
kosztów ponoszonych przez konsumentów
i zmniejszenie zależności od importu.
Treści opisane w tym artykule były w dniach
25–27 kwietnia referowane podczas konferencji REE 2017 w Kazimierzu Dolnym.

Clusters and energy
cooperatives in
national power system
The work is a form of discussion and deep
analysis of the current regulations regarding clusters and energy cooperatives. The
author makes the synthesis of planned
development directions of energy institutions that appear on the amendment of
the RES act, in order to identify opportunities and threats to the power system, which
may arise from the implementation of new
legislation constructions. In the paper, the
author considered above all, the possibility
of separation of local power systems and
identifies the records that can be difficult
in interpretation together with the suggestion to make changes in a further updates
of the Act.
■
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Relacje koopetycji
przy tworzeniu klastrów
energetycznych

Streszczenie
Zmiany na rynku energii, w tym zmiany regulacyjne, determinują wśród jego uczestników ciągły rozwój w zakresie stosowanych strategii działań. Zgodnie z zapisami ustawy z 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii [17] podmioty mogą
tworzyć cywilnoprawne porozumienie, w którego skład mogą
wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe,
instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego,
dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania,
dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii.
Podstawową istotą klasteryzacji jest podejmowanie działań
polegających na wzajemnym równoważeniu zapotrzebowania odbiorców z generacją w klastrze. Takie porozumienie
jest odpowiedzią na potrzebę dążenia przez zaangażowane
podmioty do wzrostu efektywności podejmowanych działań
zarówno indywidualnych, jak i wspólnych.
Koncepcja ta z zasady ma stwarzać bodźce inwestycyjne, gwarantując z jednej strony odpowiednio wysoki poziom cen zakupu energii od wytwórców zagregowanych w klastrze, a z drugiej
strony niższe niż poza klastrem koszty zakupu i dostawy energii
ponoszone przez odbiorców. Wśród takich zachowań i powiązań między uczestnikami dostrzec można najnowsze tendencje
w zarządzaniu strategicznym zwane koopetycją.
W referacie przedstawione zostaną założenia koopetycji w świetle powstawania i rozwoju klastrów energetycznych, a także
przykładowe konstrukcje mechanizmów relacyjnych. Niniejszy
tekst stanowić będzie próbę dyskusji nad poprawą efektywności
działań podmiotów na rynku energii w kontekście jego rozwoju.

Wstęp
Budowanie lub utrzymywanie przewagi konkurencyjnej jest
jednym z kluczowych czynników odnoszenia długofalowego
sukcesu przez podmioty na rynku. Niestety, nie zawsze działania pojedynczych graczy rynkowych są wystarczające do uzyskania satysfakcjonujących efektów. Dlatego też podmioty
szukają partnerów, łącząc i wzmacniając swoje kompetencje
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w celu osiągnięcia korzyści dla wszystkich zaangażowanych
stron. Klastry są naturalną konsekwencją łączenia się podmiotów w celu wspólnego realizowania określonych projektów. W przypadku gdy zaangażowane strony są konkurentami
rynkowymi, mamy wówczas do czynienia ze strategią zwaną
koopetycją, która łączy w sobie pojęcia współpracy (ang. cooperation) i konkurencji (ang. competition), stanowiąc odrębną
koncepcję w zarządzaniu strategicznym.
Działanie przedsiębiorstw w strukturach klastrowych, łączących jednocześnie współpracę i konkurencję, wykorzystuje
efekt synergii, co przekłada się na wymierne wspólne korzyści.
Celem referatu jest próba identyfikacji występowania koopetycji
w strukturach klastrowych w szczególności w klastrach energetycznych, a także próba nakreślenia założeń ich funkcjonowania.

1. Koncepcja klasteryzacji
Prekursorem teorii klastrów w naukach ekonomicznych był
A. Marshall, który posłużył się pojęciem dystryktów przemysłowych, przedstawiając korzyści wynikające z koncentracji podmiotów, w tym efekty zewnętrzne, do których można zaliczyć
obniżenie kosztów czy przenikanie wiedzy. Kolejną zbliżoną
koncepcją były kompleksy przemysłowe W. Isarda. Współcześni badacze zajmujący się problematyką klastrów podkreślają w szczególności znaczenie lokalizacji oraz wewnętrznych
i zewnętrznych korzyści skali, które mogą zostać osiągnięte.
I tak, J. Schumpeter, przedstawiciel teorii ekonomii ewolucyjnej, przedstawia pojęcie gron innowacyjności, które jest bardzo zbliżone do koncepcji klastra. Według M.E. Portera klaster można zdefiniować jako znajdującą się w geograficznym
sąsiedztwie grupę przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączonych podobieństwami i wzajemnie się uzupełniających. Warto zauważyć,
że zasięg geograficzny klastrów definiowanych przez Portera
może obejmować terytorium miasta, regionu, państwa, a także sąsiednie kraje. Jest to przestrzeń geograficzna, w ramach
której informacje, transakcje, zachęty i usprawnienia mogą
wystąpić pomiędzy przedsiębiorstwami [13].

W literaturze przedmiotu jest wiele zbliżonych definicji klastrów, posiadających wspólne elementy, które nadają definicji
klastra pewien uniwersalizm [3]. Są nimi:
1. Branża tworzącą jądro klastra – kluczowy uczestnik klastra.
2. Branże wspierające – firmy wspomagające i obsługujące
jądro klastra.
3. Infrastruktura „miękka” – zaplecze naukowe, instytucje
samorządowe, agencje rozwoju gospodarczego.
4. Infrastruktura „twarda” (tradycyjna) – niezbędna infrastruktura towarzysząca.
Koncentracja geograficzna przedsiębiorstw, która jest zasadniczym elementem każdego klastra, zaostrza ich wzajemną konkurencję. Perspektywa potencjalnych korzyści płynących z inicjatyw klastrowych dla przedsiębiorstw oraz regionów zachęca
potencjalnych uczestników do zaangażowania się w rozwój tej
inicjatywy. Do spodziewanych korzyści można zaliczyć m.in.:
wzrost specjalizacji w ramach swoich kluczowych kompetencji
oraz pozyskanie nowych, rozszerzenie zakresu oferowanych
produktów i usług, lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów
i możliwości produkcyjnych, budowanie know-how, wymianę
doświadczeń, zwiększenie przychodów np. przez nowe kanały
sprzedażowe, łatwiej dostępne informacje o nowych rynkach,
dostęp do infrastruktury tworzonej na potrzeby struktury
klastrowej czy wzrost innowacyjności poprzez zwiększenie
współpracy ze sferą badawczo-rozwojową [9].
Definicja klastra innowacyjnego, stworzona przez Komisję Europejską, opisuje to pojęcie jako skupisko niezależnych przedsiębiorstw – nowo powstałych firm innowacyjnych, małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych
działających w określonym sektorze i regionie. Mają one na celu
stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie
intensywnych kontaktów, współdzielenie zaplecza technicznego,
wymianę wiedzy i doświadczeń oraz poprzez skuteczne przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań,
a także rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorstw
wchodzących w skład danego klastra [18].
Jeśli chodzi o definicję klastrów w prawodawstwie polskim,
to pojawiła się ona w 2006 roku w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia, przyjmując następujące
brzmienie: „Przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową
koncentrację co najmniej dziesięciu podmiotów działających
na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności. Wykonując działalność na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurują i współpracują ze sobą w tych samych lub
pokrewnych branżach oraz są powiązane rozbudowaną siecią
relacji o formalnym i nieformalnym charakterze” [15].
Dodatkowo, kooperacja w ramach klastra wpływa na obniżenie barier wejścia do sektora, w którym funkcjonuje struktura klastrowa, a sam klaster poprawia przepływ informacji
pomiędzy członkami. Jednak kwestią, na którą szczególnie
warto zwrócić uwagę, jest współpraca konkurentów w ramach
struktury klastrowej.

2. Koopetycja w klastrach
Współpraca konkurentów jest szczególnym zagadnieniem
w zarządzaniu strategicznym z uwagi na to, że w klasycznych
naukach ekonomicznych pojęcia te wykluczały się nawzajem.
Podmioty na rynku albo ze sobą współpracowały, albo kon-

kurowały, przez co obserwacja rzeczywistych zachowań graczy
pozwoliła zidentyfikować i zdefiniować koopetycję.
Koopetycja jest przeniesieniem teorii gier w realia biznesu
[1], tworząc nową teorię strategiczną umożliwiającą dostęp
do zewnętrznych zasobów, tj. know-how, finansów lub technologii. W tym świetle jest ona strategią wspólnego tworzenia
wartości i konkurencji przy jej podziale, w warunkach częściowej zbieżności interesów lub celów [11] oraz zmiennej strukturze gry o sumie dodatniej zmiennej. Koopetycji towarzyszy
jednocześnie postawa konfrontacyjna i trudno jest określić
ex-ante, w jakim stopniu partnerzy będą uzyskiwać zyski z racji
współpracy [12], chyba że zostanie to ściśle określone. Koopetycja jest strategią angażującą co najmniej dwie strony i może
pojawić się pomiędzy współpracującymi firmami w pewnej
części ich działalności, natomiast jednocześnie firmy te mogą
konkurować na innym polu, mając na celu osiągnięcie lepszych
wyników zarówno indywidualnych, jak i wspólnych.
Wymienione możliwości istnieją w strukturach klastrowych,
gdzie przedsiębiorstwa konkurują ze sobą w pewnych obszarach
swej działalności, a współpracują w innych. Wynika to między
innymi z samej idei klasteringu, która polega na wymianie
doświadczeń, technologii, pozyskiwaniu kontaktów, podwykonawców i nowych rynków zbytu. Dzięki temu mniejsze firmy,
specjalizujące się w jakiejś dziedzinie, posiadające innowacyjny pomysł lub metodę produkcyjną, współpracując w ramach
klastra, mogą podejmować się wykonawstwa większych projektów, którym same nie byłyby w stanie podołać. Skutkuje
to wzajemnymi zależnościami i zwiększeniem wydajności
współpracujących przedsiębiorstw.
W literaturze przedmiotu podkreśla się wiele korzyści z występowania koopetycji w klastrach, m.in. włączanie przedsiębiorstw w sieci ponadnarodowe umożliwiające dostęp
do nowych rynków i technologii, czy rozwijanie doświadczeń
mobilności pracowników w obrębie klastrów [4], wspólną realizację dużych przedsięwzięć, łatwiejszy dostęp do zewnętrznych
źródeł finansowania, zwiększenie potencjału innowacyjnego,
redukcję kosztów działalności czy usprawnienie procesów [10].
Pomimo tak wielu korzyści ze współpracy konkurentów rozwój klastrów może być ograniczany przez liczne bariery organizacyjne (wynikające z niskiego stopnia współpracy świata
nauki z sektorem przedsiębiorstw, braku koordynacji działań
między instytucjami wsparcia biznesu), infrastrukturalne
(wynikające np. ze słabo rozwiniętej infrastruktury telekomunikacyjno-informatycznej i transportowej regionów), prawne
(wynikające z niskiej jakości i zmienności regulacji prawnych),
informacyjne (wynikające ze słabych mechanizmów wymiany
informacji i doświadczeń w regionie), ekonomiczno-finansowe
(wynikające z niewystarczającego dostępu do kapitału czy też
rozproszonych źródeł finansowania działań klastrowych) [9].

3. Klastry energetyczne w Polsce
Funkcjonowanie struktur klastrowych w polskiej gospodarce ma już swoją historię, która zmaterializowała się głównie
w obszarach innowacyjnych, ekologicznych i logistycznych.
Aktualnie promowane podejście rozszerza tę perspektywę
o możliwość tworzenia dedykowanych klastrów energetycznych. Ustawowa definicja klastra wskazuje na celowo-podmiotowe działanie skupiające się głównie na potrzebie lokalnego Ú
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Ú równoważenia podaży i popytu energii elektrycznej. Ta nadrzędna i ogólnie sformułowana idea implikuje wiele celów
pośrednich, istotnych zarówno z perspektywy partykularnych
interesów uczestników klastra, jak i szerokiego ujęcia regionalnego i krajowego.
Klasteryzacja w pewnym uproszczeniu sprowadzać się zatem
będzie do stworzenia ram i mechanizmów funkcjonowania,
co powinno być określone i zrealizowane wspólnie przez
przedstawicieli wszystkich uczestników rynku i stowarzyszeń branżowych. Koopetycja, czyli współpraca konkurentów na polu regulacyjnym i koncepcyjnym, pozwoliłaby
na optymalne dookreślenie zasad funkcjonowania klastrów
i stworzyłaby wspólnie wypracowane podwaliny pod późniejsze, komercyjne działania graczy rynkowych na zasadach
konkurencyjnych.
Drugi wymiar koopetycji to wewnętrzne, bo realizowane
w ramach każdego klastra, konstruowanie bodźców i zachęt
do zawierania stosownych umów między odbiorcami, wytwórcami i koordynatorem klastra.
Realizowane będą przez to cele na poziomie indywidualnym,
głównie w zakresie oddziaływania ekonomicznego dzięki
uzyskaniu przez wytwórców w ramach klastra wyższych cen
sprzedaży energii i jednocześnie pokrycia zapotrzebowania
odbiorców po niższych kosztach, co zilustrowano na rys. 1.
W zakresie pozostałych czynników na tym poziomie nie bez
znaczenia pozostaje wpływ na poprawę lokalnego wymiaru
bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjność, rozwój energetyki rozproszonej powodujący np. ograniczenie niskiej emisji,
a także implikacje społeczne. Patrząc przez pryzmat regionalny i krajowy, klasteryzacja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie istotnego na obszarach
o mniejszej intensyfikacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej [14].
Ponadto wpłynie na realizację celu indykatywnego w zakresie
udziału produkcji energii ze źródeł OZE w ogólnym bilansie
produkcji. Warto również podkreślić, że tworzenie struktur
klastrowych pozwoli na zwiększanie efektywności pozyskiwania funduszy europejskich, m.in. na modernizacje oraz zakup
instalacji odnawialnych źródeł energii, których istnienie stanowi inicjatywę rozwojową energetyki Unii Europejskiej, a także
na wsparcie działań edukacyjno-informacyjnych.
Szczególnie istotne, bo stanowiące fundament tej koncepcji,
stają się dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy właściwego
doboru uczestników klastra, który powinien być przeprowadzony w sposób optymalny z uwagi na kryterium dopasowania profilowego zapotrzebowania na energię i możliwości

Rysunek1
Cena zakupu (energia + dystrybucja)
Perspektywa odbiorcy
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jego pokrycia przez generację w klastrze. Druga kwestia skupia się na zaprojektowaniu bodźców ekonomicznych i zachęt
do przystąpienia przez wytwórców i odbiorców do struktur
klastrowych. Oba te elementy wymagają przeprowadzenia
dokładniejszych analiz szczególnie w zakresie założeń i identyfikacji ewentualnych barier dla rozwoju idei klasteryzacji.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiotami w klastrach
są przedsiębiorstwa, które na co dzień prowadzą działalność
konkurencyjną. Najczęściej mamy tu do czynienia z koopetycją poziomą – dotyczącą bezpośrednich konkurentów, zamierzoną, świadomie zaplanowaną oraz sieciową, która angażuje
więcej niż dwóch konkurentów. Dodatkowo jest ona złożona,
ponieważ współpraca i konkurencja odbywa się na różnych
poziomach łańcucha wartości.

4. Rozwój klastrów energetycznych
Ustawodawca w zaprojektowanym mechanizmie szczególną
rolę powierza koordynatorowi klastra. W zakresie jego głównych kompetencji znajduje się zarówno obrót energią elektryczną, jak i zapewnienie jej dystrybucji, a także stworzenie zasad
rozliczeniowych i prowadzenie rozliczeń w klastrze. Mechanizmy te powinny z kolei gwarantować stabilną i trwałą efektywność ekonomiczną jego uczestnikom i dodatkowo stwarzać
bodźce inwestycyjne. Koordynator klastra, mając na względzie
aspekty ekonomiczne, powinien minimalizować fizyczną i handlową wymianę energii z otoczeniem, ograniczając tym samym
koszty bilansowania. Tak postawiony cel implikuje konieczność
doboru uczestników oparty m.in. na kryteriach profilowych,
stabilnościowych i regulacyjnych [16]. Źródła rozproszone,
w tym te głównie bazujące na energii odnawialnej, cechują się
często niestabilnym (np. źródła fotowoltaiczne), sezonowym
(np. małe elektrownie wodne), a momentami wręcz stochastycznym (np. elektrownie wiatrowe) profilem wytwarzania.
W ramach klastra powinna natomiast zostać zagwarantowana stabilna generacja, którą można uzyskać np. z elektrowni
biogazowych lub przez odpowiedni dobór źródeł bazujących
na pozostałych rodzajach energii, dodatkowo z wykorzystaniem potencjału magazynowego i regulacyjnego.
Oprócz aspektów technicznych istotny jest także model finansowy funkcjonowania źródeł wytwórczych, który wynika
z obowiązujących regulacji prawnych. Przychody w źródłach
wytwórczych mogą pochodzić alternatywnie z mechanizmu
bazującego na sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych lub wprowadzonego ustawą o OZE [17] mechanizmu
aukcyjnego.
Obecnie wyróżnić można pięć podstawowych scenariuszy
aktywności rynkowej źródeł rozproszonych odnawialnych
i kogeneracyjnych:
a) źródło istniejące i finansowane poza mechanizmem aukcyjnym,
b) źródło istniejące i finansowane w ramach mechanizmu
aukcyjnego,
c) źródło nowo budowane i finansowane poza mechanizmem
aukcyjnym,
d) źródło nowo budowane i finansowane w ramach mechanizmu aukcyjnego,
e) źródło zmodernizowane i finansowane w ramach mechanizmu aukcyjnego.

Identyfikacja ta jest istotna z perspektywy konstrukcji mechanizmu rozliczeniowego w klastrze.
Z perspektywy koordynatora klastra szczególnie istotne staje się
skonstruowanie mechanizmu gwarantującego takie poziomy
cen dla uczestników klastra, które pokrywałyby koszty własne funkcjonowania koordynatora i dodatkowo stwarzałyby
dostateczne zachęty do agregacji uczestników.
Równowagę przychodowo-kosztową w klastrze można zilustrować równaniem (1):
PWK K KW = K OK + K KO

(1)

gdzie: PWK – przychód wytwórcy w klastrze, KKW – część kosztów za koordynację w klastrze transponowana na wytwórcę,
KOK – koszt ponoszony przez odbiorcę w klastrze, KKO – część
kosztów za koordynację w klastrze transponowana na odbiorcę.
Równanie to implikuje konieczność przeprowadzenia scenariuszowej analizy uzależnionej od modelu finansowania źródeł
wytwórczych. Pierwszy scenariusz zakłada zagregowanie w klastrze źródeł wytwórczych rozliczających się w systemie certyfikacji, tj. pozyskujących strumień przychodów np. ze sprzedaży energii elektrycznej po cenie rynku konkurencyjnego
powiększonej o sprzedaż praw majątkowych, co syntetycznie
przedstawiono w tab. 1.
Alternatywny model rozliczania wytwórców, bazujący na systemie aukcyjnym, implementowano w ramach ustawy o OZE.
W art. 73 ust. 3a ustawy wprowadzono kategoryzację aukcji
uwzględniającą rodzaj instalacji odnawialnego źródła energii.
W ramach tego katalogu w pkt 4) pojawia się aukcja na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE przez
członków klastra energii.
W dniu 30.11.2016 r. ogłoszone zostały cztery aukcje zwykłe:
a) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
b) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
c) dla instalacji nowych (fotowoltaika, energetyka wiatrowa,
źródła w klastrach, źródła w spółdzielniach energetycznych,
niektóre elektrownie wodne) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
d) dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia
wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej niż
100 kg/MWh (niektóre elektrownie wodne).
Ceny zaoferowane przez uczestników ograniczone były
zróżnicowanym i zależnym od technologii wytwarzania
poziomem cen referencyjnych pomniejszonym o wartości
uzyskanej pomocy publicznej. W dniu 3.01.2017 r. miała miejsce publikacja wyników aukcji, które zostały zilustrowane
w tab. 2.
Analizując uzyskane wyniki, należy rozważyć, czy scenariusz
gwarantujący źródłom fotowoltaicznym i wiatrowym zagregowanym w ramach klastra cenę sprzedaży energii na poziomie wahającym się od 252,50 do 408,80 zł/MWh jest możliwy
do realizacji. Inaczej mówiąc, czy jest możliwe skonstruowanie
takiego mechanizmu rozliczeniowego, który gwarantowałby
co najmniej taki poziom cen sprzedaży energii elektrycznej
źródłom wytwórczym i jednocześnie zapewniał opłacalność
zakupu tej energii przez odbiorców w klastrze?

Tabela 1. Dane rynkowe za III kwartał 2016 r. [5, 20]
Rozliczenie produkcji
w OZE [zł/MWh]

CRK

OZEX

RAZEM

171,52

49,12

220,64

Tabela 2. Wybrane ceny referencyjne dla nowych
i istniejących instalacji OZE wraz z cenami z aukcji
[6, 7, 8]

Rodzaj instalacji

Cena
referencyjna
[zł/MWh]

Cena z aukcji [zł/MWh]
min.

max.

Biogaz rolniczy – do 1 MW

550,00

502,23

504,57

Wiatr – do 1 MW

300,00

252,50

408,80

Hydroenergia – do 1 MW

470,00

30,00

468,00

Fotowoltaika – do 1 MW

465,00

252,50

408,80

Tabela 3. Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej [2]
Umowy kompleksowe
(energia elektryczna +
dystrybucja)

Energia
elektryczna

Dystrybucja

Odbiorca na SN

346,40

225,10

121,30

Odbiorca na nN

528,10

268,80

259,30

Gosp. domowe

504,40

262,80

241,60

Z uwagi na ograniczenia formalne wskazujące, że klaster może
być zbudowany wyłącznie w ramach sieci dystrybucyjnej
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, dobór odbiorców do klastra napotyka istotne ograniczenia i sprowadza się
do uwzględnienia jedynie odbiorców zasilanych z poziomu
niskiego i średniego napięcia. Średnie ceny sprzedaży dla tej
grupy odbiorców przedstawione zostały w tab. 3.
Warto zwrócić uwagę na występowanie istotnych różnic
w poziomach cen dla obu grup odbiorców, co sprawia, że
zakup energii w ramach klastra z uwzględnieniem dodatkowych ograniczeń w postaci zachęt dla wytwórców i odbiorców oraz kosztów koordynacji może skutkować brakiem uzasadnienia ekonomicznego dla stworzenia klastra opartego
na tak dobranych założeniach. Schemat relacji zakupowo-sprzedażowych między uczestnikami klastra zilustrowano na rys. 2.
Kluczową kwestią staje się w tym momencie właściwa parametryzacja zmiennych w mechanizmie rozliczeniowym. W celu
ilustracji przykładowego doboru parametrów przeanalizowano
trzy scenariusze, w których następuje pasmowy zakup/sprzedaż energii na poziomie 5 MWh.
W scenariuszu:
a) po stronie wytwórczej założono zachętę na poziomie
10 zł/MWh i brak kosztów koordynacji, a po stronie odbiorcy zachętę w postaci 20% obniżki cen kupowanej energii
(45,02–53,76 zł/MWh) oraz koszty koordynacji gwarantujące
pokrycie kosztów w wysokości 1 mln zł/rok;
b) po stronie wytwórczej założono zachętę na poziomie
10 zł/MWh i brak kosztów koordynacji, a po stronie odbiorcy zachętę w postaci 10% obniżki cen kupowanej energii Ú
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Celem referatu było przeprowadzenie analizy założeń funkcjonowania klastrów energii w kontekście możliwych do uzyskania przez jego członków efektów ekonomicznych w świetle zdiagnozowanych i występujących w klastrze poziomych,
zamierzonych i sieciowych relacji koopetycji. Przeprowadzone
analizy wskazują na potrzebę i konieczność tworzenia zachęt
dla uczestników klastra, które wymagają właściwej parametryzacji w mechanizmie rozliczeniowym tworzonym i nadzorowanym przez koordynatora. W referacie przeanalizowane
zostały wybrane scenariusze założeń, bazujące na rynkowych,
rzeczywistych poziomach cen generacji oraz cen zakupu energii
przez odbiorców. Obrazują one jednoznacznie bariery w budowaniu mechanizmu rozliczeniowego bazującego wyłącznie
na uzmiennieniu cen za energię elektryczną. Występują bowiem
sytuacje, w których zagwarantowana źródłom OZE cena sprzedaży energii jest istotnie wyższa od cen, po których zakupu
dokonują odbiorcy. Uwzględnienie kosztów zachęt i pokrycia
kosztów własnych funkcjonowania koordynatora dodatkowo
pogłębia tę różnicę. Zasadna zatem staje się dodatkowo zmiana
mechanizmu rozliczeniowego za przesył i dystrybucję energii.
Zmiana ta powinna iść w kierunku odzwierciedlania lokalnego łańcucha kosztów dostaw energii i odejścia od uśrednień
stosowanych w ramach danych grup taryfowych. Urealnienie
kosztów i przypisanie ich bezpośrednio uczestnikom klastra
powinno skutkować obniżeniem kosztów dystrybucji i zwiększeniem atrakcyjności ekonomicznej. Ponadto w kontekście
jednego z celów klasteryzacji skupiającego się na promowaniu energetyki rozproszonej i odnawialnej warto dodatkowo
rozważyć zwolnienie uczestników klastra z ponoszenia opłaty
jakościowej i opłaty OZE.
Założenia te powinny stać się elementem dalszych pogłębionych analiz i konsultacji przeprowadzonych zgodnie ze strategią koopetycji z udziałem przedstawicieli wszystkich grup
uczestników rynku i stowarzyszeń branżowych.

Wytwórca
Scenariusz certyfikacji

Scenariusze aukcyjne

220,64 + ∆WK– KKW
zł/MWh

252,50 + ∆WK –KKW
zł/MWh

268,80 + ∆OK + KKO
zł/MWh
259,30
zł/MWh

225,10 + ∆OK+ KKO
zł/MWh
121,30
zł/MWh

Odbiorca nN

Odbiorca SN

Odbiorca
KKW – część kosztów za koordynację w klastrze transponowana na wytwórcę
KKP – część kosztów za koordynację w klastrze transponowana na odbiorcę
∆WK – zachęta do uczestnictwa wytwórcy w klastrze
∆OK – zachęta do uczestnictwa odbiorcy w klastrze

Relacje sprzedażowe energii elektrycznej w klastrze.

Rysunek 3
Cena sprzedaży
energii przez
wytwórcę

Założenie
przyjęte przez
koordynatora

230,64zł/MWh

∆WK = 10zł/MWh
KKW = 0zł/MWh
∆OK= 45,02-53,76zł/MWh
KKO = 22,83zł/MWh

262,50zł/MWh
418,80zł/MWh

230,64zł/MWh
262,50zł/MWh
418,80zł/MWh

230,64zł/MWh
262,50zł/MWh
418,80zł/MWh

∆WK = 10zł/MWh
KKW= 0zł/MWh
∆OK= 22,51-26,88zł/MWh
KKO= 11,42zł/MWh

∆WK= 10zł/MWh
KKW= 0zł/MWh
∆OK= 11,26-13,44zł/MWh
KKO= 4,57zł/MWh

Wyniki symulacji scenariuszy rozliczeniowych.
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408,80 + ∆WK– KKW
zł/MWh

Koordynator

Energia

Podsumowanie

Rysunek 2

Dystrybucja

Ú (22,51–26,88 zł/MWh) oraz koszty koordynacji gwarantujące
pokrycie kosztów w wysokości 0,5 mln zł/rok;
c) po stronie wytwórczej założono zachętę na poziomie
10 zł/MWh i brak kosztów koordynacji, a po stronie odbiorcy zachętę w postaci 5% obniżki cen kupowanej energii
(11,26–13,44 zł/MWh) oraz koszty koordynacji gwarantujące
pokrycie kosztów w wysokości 0,2 mln zł/rok.
Uzyskane wyniki, zilustrowane na rys. 3, pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
a) w każdym scenariuszu występuje brak opłacalności sprzedaży energii do odbiorcy SN;
b) w każdym scenariuszu cena sprzedaży energii odbiorcy
nN i SN jest istotnie niższa niż ceny sprzedaży energii przez
wytwórcę uzyskane podczas aukcji, co uniemożliwia przeprowadzenie transakcji w klastrze bez ponoszenia strat przez
koordynatora;
c) tylko jeden scenariusz zakupu energii od wytwórcy objętego systemem certyfikacji gwarantuje dla przyjętych założeń
sprzedaż tej energii w ramach klastra do odbiorców nN.

Cena zakupu
energii przez
odbiorcę

nN

192,21zł/MWh

SN

157,25zł/MWh

nN

230,50zł/MWh

SN

191,17zł/MWh

nN

250,79zł/MWh

SN

209,27zł/MWh

Coopetition in energy cluster
creation
Changes in the electricity market, including regulatory ones,
determine continuous development in the field of strategies
applied by market participants. In accordance with the Act of
20th February 2015 on renewable energy sources, market participants may create civil agreement consisting of individuals,
legal entities, academic institutions, research institutes or local
government units, dealing with production and balancing the
demand, distribution or trading of energy from renewable
energy sources. The key role of energy clusters is to balance
customer demand with energy generation within the cluster.
Such an agreement, is a response to the need to increase the
effectiveness of operations on both: individual and joint levels.
The current regulations allow creating energy clusters consisting of consumers and energy suppliers. The purpose of this
idea is to create investment incentives, ensuring, on the one
hand, a sufficiently high level of purchase energy prices from
producers and, on the other hand, lower cost of purchase and
delivery of energy than it can be achieved outside the cluster.
Among these behaviors, there can be noticed the latest trends
in strategic management called coopetition. The paper presents coopetition and its assumptions in the light of creation
and development of energy clusters and describes the selected
scenarios of clusters formation.
■
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Rynek samochodów
elektrycznych i ich wpływ
na funkcjonowanie systemu
elektroenergetycznego

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd dostępnych informacji i opublikowanych raportów
dotyczących rozwoju rynku samochodów elektrycznych oraz aktualnych i potencjalnych korzyści płynących z integracji samochodów elektrycznych z systemem
elektroenergetycznym. Zaprezentowano sprzedaż i udział samochodów elektrycznych na poszczególnych rynkach w ujęciu historycznym i geograficznym.
Pokazano aktualny stan dostępnej infrastruktury do ładowania z podziałem
na jej poszczególne rodzaje i ze wskazaniem danych dotyczących jej występowania w poszczególnych krajach. Wyszczególniono mechanizmy służące rozwojowi
sieci punktów do ładowania. Zaprezentowano postęp związany z obniżeniem
kosztu produkcji i zwiększeniem gęstości energii w bateriach. Wskazano aspekty
środowiskowe związane z rozwojem segmentu samochodów elektrycznych wraz
z ich wpływem na redukcję CO2 i dywersyfikację źródeł energii. Przedstawiono
wyniki analiz dotyczących zaspokojenia zapotrzebowania na energię rozwijającej się floty samochodów elektrycznych i jej wpływu na obciążenie systemu
elektroenergetycznego. Uwzględniono również możliwości wykorzystania floty
samochodów elektrycznych do świadczenia usług systemowych.

1. Rozwój rynku samochodów elektrycznych
1.1. Sprzedaż i udział w rynku
W 2015 r. liczba samochodów elektrycznych w skali globalnej przekroczyła milion
sztuk [4]. W 2016 r. sprzedaż wynosiła 773 600 pojazdów, co oznacza wzrost
sprzedaży rok do roku o 42%; rys. 1. W konsekwencji w grudniu 2016 r. przekroczono próg 2 mln jednostek napędzanych energią elektryczną, z których 61%
stanowiły pojazdy elektryczne zasilane tylko baterią, a 39% pojazdy z systemem
hybrydowym, tj. z możliwością ładowania z sieci (ang. plug-in hybrids). Według
najnowszych analiz [1] przewiduje się, że w 2017 r. sprzedaż samochodów elektrycznych wyniesie ok. 1,1 mln sztuk, co w konsekwencji przełoży się na około
3,1 mln samochodów elektrycznych w ujęciu globalnym.
Dane wskazują, że z 1,4 mld samochodów na świecie tylko 2 mln może być zasilane
z sieci elektrycznej, a sprzedaż samochodów elektrycznych w 2016 r. stanowiła jedynie
0,86% światowego rynku samochodowego; rys. 2. Jednak niektóre kraje, ze względu
na wprowadzone inicjatywy regulacyjne, politykę podatkową, zachęty finansowe
i normy środowiskowe, mogą się pochwalić znacznie lepszymi wynikami. W 2016 r.
udział rynku samochodów elektrycznych w Norwegii wyniósł 24%, w Holandii 5%,
a w Szwecji 3,2%. Największymi rynkami dla samochodów elektrycznych są Chiny
i USA. Liderem rynkowym w 2015 r. stały się Chiny, wyprzedzając USA i rejestrując
200 000 pojazdów napędzanych energią elektryczną. Sumarycznie w obydwu tych
krajach osiągnięto połowę globalnej liczby rejestracji nowych samochodów elektrycznych w 2015 r. [4]. Pozostałe znaczące rynki znajdują się we Francji, w Niemczech, Korei, Wielkiej Brytanii i w Indiach. W porównaniu z rokiem 2015 wzrost
sprzedaży samochodów elektrycznych w 2016 r. wyniósł 85% w Chinach, 13%
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w Europie, 36% w USA i 11% w pozostałych
krajach; rys. 3. Wśród istotnie rozwiniętych
rynków samochodów elektrycznych jedynie
w Japonii odnotowano 11% spadek sprzedaży
rok do roku [1].
Zarówno różnego rodzaju zachęty finansowe, jak i dostępność do infrastruktury
ładowania pozytywnie korelują ze sprzedażą
samochodów elektrycznych. Na szczególną
uwagę zasługuje pięciomilionowa Norwegia, która jako czwarta po USA, Chinach
i Japonii już w maju 2016 r. zarejestrowała
100 000 samochodów elektrycznych [16].
Odniesiony sukces jest wynikiem redukcji
podatku rejestracyjnego, rezygnacji z pobierania podatku VAT, zniesienia opłat drogowych i promowych, a także umożliwienia korzystania z buspasów również przez
samochody elektryczne.
Na uwagę zasługuje też rynek skuterów
elektrycznych w Chinach, które obecnie
stanowią 40% wszystkich pojazdów motocyklowych w tym kraju, a ich średni koszt
wynoszący ok. 500 dolarów już teraz jest
konkurencyjny dla motocykli napędzanych
silnikami spalinowymi [4].

1.2. Infrastruktura do ładowania
Warunkiem koniecznym do szybkiego rozwoju rynku samochodów elektrycznych jest
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
do ładowania. Od lat obserwuje się pozytywną korelację pomiędzy liczbą punktów
do ładowania a liczbą samochodów elektrycznych na rynku.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA – International Energy Agency) w opracowaniu dotyczącym rynku
samochodów elektrycznych wskazuje, że
w 2015 r. całkowita liczba punktów ładowania wyniosła 1,45 mln w ujęciu globalnym; rys. 4. Jest to duży wzrost, biorąc
pod uwagę, że w 2014 r. było ich 0,82 mln,
a w 2010 r. około 20 tys. Liczba publicznie
dostępnych punktów ładowania wyniosła
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190 tys. w 2015 r., co stanowi wzrost o 73%
rok do roku [4].
Punkty ładowania samochodów elektrycznych dzieli się również ze względu na ich moc,
a w konsekwencji czas potrzebny na ładowanie. Szybkie ładowarki mają moc w granicach
40 kW i są stosowane wzdłuż dróg szybkiego
ruchu, w centrach miast i w lokalizacjach
komercyjnych. Ładowarki wolne mają moc
od 3,6 do 7,2 kW i są głównie skierowane
do użytkowników indywidualnych ładujących samochody w warunkach domowych.
W skali globalnej na jeden publicznie
dostępny punkt szybkiego ładowania przypada 45 samochodów elektrycznych. Relacja
ta wygląda znacznie lepiej dla punktów wolnego ładowania – około ośmiu samochodów
na jeden punkt ładowania.
Stosunek liczby punktów ładowania do liczby
samochodów elektrycznych jest bardzo zróżnicowany w zależności od kraju lub regionu
geograficznego. Najwięcej punktów szybkiego ładowania jest w Chinach i Japonii,
gdzie łącznie znajduje się 75% wszystkich
tych punktów. W Chinach na jeden punkt
szybkiego ładowania przypada 25 pojazdów,
a w Japonii 21 pojazdów. W Anglii i Szwecji
stosunek ten wynosi 40, w Niemczech – 60,
Holandii – 188, a w Norwegii, Kanadzie, we
Francji i w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten waha się od 100 do 130 samochodów elektrycznych na jeden punkt szybkiego ładowania [4]. W związku z powyższym
trudno jest określić optymalną liczbę punktów do ładowania szybkiego. Z całą pewnością dostęp do niego zmniejsza obawę użytkowników przed brakiem możliwości naładowania samochodu w trakcie przejazdów
na dłuższych trasach w obszarach o małym
zaludnieniu lub trasach łączących duże aglomeracje miejskie.
Według przeprowadzonych wyliczeń [4] liczba punktów ładowania wzrośnie 10-krotnie
pomiędzy 2015 a 2020 r. W znacznej mierze
będzie to wynikiem działania odpowiednich
regulacji, dofinansowania publicznego, ulg
podatkowych bądź projektów realizowanych
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych dofinansowanie federalne przyczyniło
się do wybudowania 36,5 tys. publicznych
punktów ładowania w 2015 r. Rząd Danii
oferuje ulgę podatkową w wysokości 2700
dolarów dla każdej osoby instalującej domowy system ładowania. Wielka Brytania przewiduje finansowanie 75% kosztu domowej
ładowarki (limit 400 GBP) [4]. Niektóre kraje – np. Francja – wymagają, by każdy nowo
wybudowany budynek mieszkalny posiadał punkty do ładowania samochodów
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Sprzedaż samochodów elektrycznych na świecie.
Źródło: Electric vehicle world sales database – evvolumes.com

Rysunek 2
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PEV (Plug-In Vehicles) – samochody elektryczne zasilane z sieci elektrycznej (również hybrydy).
Źródło: Electric vehicle world sales database – evvolumes.com
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Ú elektrycznych. Japonia natomiast w porozumieniu z właścicielem jednej z sieci
sklepów sfinansowała 500 szybkich ładowarek i 650 standardowych punktów
ładowania zlokalizowanych w punktach handlowych.
Ze względu na relatywnie duże zapotrzebowanie na moc stacji szybkiego ładowania wprowadzenie samochodów elektrycznych na dużą skalę może mieć istotny
wpływ na kształt dobowej krzywej popytu na energię elektryczną.

1.3. Postęp technologiczny w produkcji baterii
Koszt baterii jest jedną z głównych barier rozwoju rynku samochodów elektrycznych.
Postęp technologiczny, zastosowane innowacje w procesie produkcyjnym, a także
efekt skali występujący w produkcji masowej systematycznie wpływają na stopniowe
obniżenie kosztu baterii (wyrażonego w USD/kWh). Zgodnie z analizą Międzynarodowej Agencji Energetycznej i danymi US DOE (Departament Energii Stanów
Zjednoczonych) koszt ten spadł z 1000 USD/kWh w 2008 roku do 268 USD/kWh
w 2015 r. Odpowiada to 73% redukcji w okresie siedmiu lat [4].
Firmy produkcyjne przedstawiają jeszcze bardziej optymistyczne wyliczenia. Producent samochodu Chevrolet Bolt General Motors deklaruje obniżenie kosztu baterii poniżej 100 USD/kWh przed rokiem 2022. Z kolei Tesla
zamierza przełamać poziom 100 USD/kWh jeszcze przed rokiem 2020
[4]. W tym celu Tesla skupia się na zwiększeniu swoich mocy produkcyj-
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elektrycznej, BEV (Battery Electric Vehicle) – samochód elektryczny zasilany tylko z baterii.
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Gęstość energii baterii (Wh/L)

Rysunek 5

nych i osiągnięciu efektu skali, budując
w kooperacji z firmą Panasonic tzw. Gigafactory – fabrykę baterii w Nevadzie, która
już w 2018 r. osiągnie pełne moce produkcyjne, obniżając koszty liczone w USD/kWh
o 30%; rys. 2.
Postęp w zwiększaniu gęstości energii
w bateriach (Wh/L – gęstość energii w jednostce objętości) pozwolił na zwiększenie
zasięgu dostępnych komercyjnie samochodów elektrycznych. W 2008 r. osiągana gęstość energii w bateriach używanych
w samochodach elektrycznych wynosiła
60 Wh/L. Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych w 2015 r.
gęstość energii wzrosła o 400% i osiągnęła
295 Wh/L, a cel osiągnięcia gęstości energii na poziomie 400 Wh/L wyznaczony
na rok 2022 wymaga dalszego jej zwiększenia o 36% [4, 17].
Osiągnięcia związane z kosztem baterii
i zwiększeniem gęstości baterii spowodowały ogłoszenie planów wyjścia z produktami o niespotykanym do tej pory zasięgu.
W marcu 2016 r. Tesla rozpoczęła przyjmowanie zamówień na Model 3, deklarując
maksymalny zasięg samochodu na jednym
ładowaniu do 350 km.
Uwzględniając powyższe, należy być pewnym, że niższe ceny baterii spowodują zwiększenie rynku samochodów elektrycznych,
co w konsekwencji przyczyni się do dalszego zmniejszenia kosztu baterii. Wydajność
baterii i liczba możliwych cykli ładowania
są również ważne. Nawet przy założeniu, że
bateria może obsłużyć 5000 cykli ładowania,
całkowita liczba przejechanych kilometrów
w czasie użytkowania samochodu elektrycznego w okresie całej jego eksploatacji jest
większa niż w przypadku samochodu napędzanego jednostką spalinową [2].
Obecnie najczęściej spotykaną tezą jest
twierdzenie, że samochody elektryczne są
droższe od samochodów konwencjonalnych. Należy jednak mieć na uwadze fakt,
że koszty związane z tymi produktami mają
zupełnie inną strukturę. Cena samochodu
elektrycznego jest faktycznie wyższa średnio
o 14%, ale w trakcie całościowej eksploatacji samochód elektryczny może być o około
23% tańszy od samochodu spalinowego,
biorąc pod uwagę oszczędności na paliwie
i na kosztach związanych z obsługą eksploatacyjną [2]. Niezależnie od powyższego,
według wyliczeń wskazanych w raporcie
Eurelectric średnia cena samochodu elektrycznego zrówna się z ceną samochodu
spalinowego w 2020 r. Dalsze obniżenie
ceny baterii, zwiększenie zasięgu, możliwa
integracja z systemem elektroenergetycz-

1. 4. Aspekty środowiskowe
i dywersyfikacja źródeł energii
Sektor transportowy w Unii Europejskiej
przechodzi proces znaczącej transformacji.
Będąc odpowiedzialnym za około 25% emisji CO2, jest jedynym sektorem gospodarki z emisją mającą charakter wzrostowy [2].
94% sektora transportowego bazuje na paliwach ropopochodnych. Pomimo poczynionych udoskonaleń w konstrukcji silników
spalinowych i podniesieniu ich efektywności tylko zwiększenie udziału samochodów
elektrycznych w transporcie prywatnym
i publicznym może dać szansę na osiągnięcie celów emisyjnych i zmniejszenie zależności od energii pochodzącej z ropy naftowej.
Unia Europejska wprowadziła odpowiednie
regulacje dotyczące kolejno samochodów
osobowych i samochodów dostawczych,
określając cele emisyjne na rok 2015 i 2020.
Cel na 2015 rok określony na 130 g CO2/
km został osiągnięty. Regulacje wymuszają jednak dalszą redukcję emisji z dzisiejszej średniej 126 g CO2/km do 95 g CO2/km
do 2021 r. Samochody elektryczne – nawet
włączając emisje powstające w procesie
wytwarzania energii elektrycznej – mogą
w znaczący sposób wpłynąć na redukcję
CO2. Przy założeniu emisji przy wytwarzaniu energii elektrycznej na poziomie
330 g CO2/kWh (2010 rok) [2] typowy
samochód elektryczny powodowałby emisję na poziomie 66 g CO2/km. Jest to bardzo korzystny wynik, ponieważ średnie
emisje samochodów w EU w 2013 r. były
na poziomie 126 g CO2/km. Ponadto
przy założeniu stopniowej dekarbonizacji sektora wytwarzania energii w Europie, do 2035 r. typowy samochód elektryczny będzie średnio odpowiedzialny
za emisję rzędu 28 g CO2/km, czyli około
pięć razy mniej niż samochód konwencjonalny. Samochody elektryczne mają potencjał redukcji konsumpcji energii, ponieważ
mogą być nawet trzy razy bardziej wydajne energetycznie od samochodów spalinowych [2]. Raport Eurelectric wskazuje, że
z tego tytułu samochody elektryczne mogą
przyczynić się do redukcji zapotrzebowania
na energię w EU o 137 Mtoe (milion ton oleju
ekwiwalentnego) rocznie. Dla porównania
według danych Eurostat konsumpcja energii brutto w Polsce w 2015 r. wyniosła 95,4
Mtoe, a całej EU 1626,4 Mtoe. Dodatkowo
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nym i wdrożenie mechanizmów zarządzania ładowaniem „smart charging” spowodują dodatkowe obniżenie kosztu zakupu
i eksploatacji samochodów napędzanych
energią elektryczną.
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Dystrybucja lokalizacji samochodów elektrycznych w ciągu tygodnia – źródło: SAE International.

mechanizmy smart charging mogą jeszcze korzystniej wpłynąć na wskazaną powyżej redukcję, obniżyć koszty społeczne i środowiskowe.
Rozwój rynku samochodów elektrycznych nie tylko ograniczy szkodliwe emisje, ale także wpłynie na obniżenie poziomu hałasu w aglomeracjach miejskich.
Poza redukcją CO2 ważnym aspektem jest również zmniejszanie konsumpcji paliw
ropopochodnych i w konsekwencji dywersyfikacja źródeł energii. Według analiz
prowadzonych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną przejazd 100 km
samochodem w pełni elektrycznym stanowi 1/4 do 1/5 kosztu, jaki musiałby
zostać poniesiony przy użyciu samochodu spalinowego. W warunkach europejskich (cena paliwa, opodatkowanie) przekłada się to na oszczędności w wysokości
3000 dolarów w okresie pięciu lat [4]. Według jednej z analiz rynku amerykańskiego przy założeniu przejścia 100% pojazdów lekkich na elektryczne wydatki
konsumenckie rzędu 0,5 mld dolarów dziennie zostałoby przesunięte z sektora
paliwowego do sektora elektroenergetycznego.

2. Rozwój rynku samochodów elektrycznych a system
elektroenergetyczny
2.1. Zapotrzebowanie samochodów elektrycznych na energię elektryczną
Według analiz przeprowadzonych przez Eurelectric w Europie 90% ładowań
samochodów odbywa się w domu, w miejscu pracy bądź w miejscu parkingowym, będącym w pobliżu tych dwóch lokalizacji [2]. Ankieta przeprowadzona
wśród 1000 amerykańskich posiadaczy samochodów elektrycznych wskazała, że
81% ładowań robionych jest w domu. Popularność ładowania w miejscu zamieszkania wynika z tego, że średnio samochód elektryczny parkowany jest w domu
przez 12 godzin na dobę, a ładowanie w zależności od zainstalowanej instalacji
zajmuje od 3 do 7 godzin [3]; rys. 6.
Obciążenie systemu elektroenergetycznego przez samochody ma charakterystykę ruchomą (ang. movable load) [3]. W odróżnieniu od innych urządzeń, takich
jak klimatyzacja, klientom nie zależy na tym, gdzie energia do ładowania ich
samochodów jest pobierana. Jedyną potrzebą do zaspokojenia jest naładowanie
baterii do pełna, by była gotowa do jazdy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna określiła średnią konsumpcję energii elektrycznej przez typowe amerykańskie gospodarstwo domowe na poziomie 10 837 kWh rocznie [7]. W zależności od przejechanego dystansu gospodarstwa domowe posiadające samochód
elektryczny mogą spodziewać się rocznego wzrostu konsumpcji energii od 13%
(przy 5000 mil przejechanych rocznie) do 40% (przy 15 000 mil przejechanych
rocznie) [3]. Dystrybutor energii Seattle City Light obsługujący stan Washington Ú
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Ú informuje klientów, że posiadanie samochodu elektrycznego podniesie zużycie
energii średnio o 30% [8]. Samochody elektryczne spowodują wyższe rachunki
za energię elektryczną, ale w ostatecznym rozrachunku zredukują koszty związane z zasilaniem samochodów – nawet w okresach niskich cen ropy naftowej.

2.2. Wpływ rozwoju rynku samochodów elektrycznych na obciążenie systemu
elektroenergetycznego i wzrost zapotrzebowania
Dla obecnej penetracji rynku samochodów przez pojazdy elektryczne z wyjątkiem lokalnego obciążenia infrastruktury dystrybucyjnej w tzw. klastrach (kilka
samochodów elektrycznych w jednym sąsiedztwie lub ulicy obsługiwanych przez
ten sam transformator) ogólny wpływ na system przesyłowy i dystrybucyjny
jest znikomy. Według analiz wykonanych przez MIT (Massachusetts Institute
of Technology) obecny system elektroenergetyczny USA (wytwarzanie i przesył)
jest w stanie obsłużyć od 5 do 50 mln samochodów elektrycznych w zależności
od zastosowanego mechanizmu zarządzania popytem [12].
Zakładając, że cała obecna flota samochodów w Europie byłaby w pełni elektryczna,
249 mln baterii pobierałoby energię z europejskiego systemu elektroenergetycznego, powodując 802 TWh dodatkowego zużycia energii elektrycznej, co przekłada
się na 24% wzrost. W 2035 r. ta sama hipotetyczna liczba samochodów dodałaby
tylko 21,1% wzrostu zużycia ze względu na prognozowany w tym okresie całkowity wzrost zużycia energii elektrycznej. Przy prognozie 10% udziału pojazdów
elektrycznych w rynku samochodów w Europie do roku 2035 sektor e-mobility
stanowiłby tylko 2,2% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Europie [2]; rys. 7.
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Według różnych analiz przeciętny samochód
przez 90–94% czasu „życia” jest zaparkowany. Jeśli połączymy to z prognozowanym
rozwojem rynku samochodów elektrycznych,
baterie samochodów mogą być znakomitym
źródłem dodatkowej elastyczności dla systemu elektroenergetycznego. Z drugiej strony,
bez adekwatnie zorganizowanego mechanizmu zarządzającego ładowaniem baterii samochody elektryczne mogą stanowić
dodatkowe zapotrzebowanie na elastyczność
– w szczególności zwiększając zapotrzebowanie szczytowe. Według wyliczeń Eurelectric
z obecnym systemem elektroenergetycznym
można zintegrować nawet 100% samochodów elektrycznych, ale tylko w przypadku
ładowania baterii poza okresem szczytowego
zapotrzebowania na moc [2].
Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie odpowiedniej taryfy na energię
elektryczną, która generowałaby zachęty
do ładowania samochodów w okresie doliny zapotrzebowania na moc – we wskazanych godzinach. Niemniej pojawia się pytanie, czy niższa cena energii może stanowić
wystarczającą zachętę do manualnego załączania ładowania we wskazanych godzinach?
Odpowiednim rozwiązaniem tego problemu może być wdrożenie zautomatyzowanego mechanizmu smart charging opartego
na komunikacji między samochodem elektrycznym, punktem ładowania, operatorem
systemu dystrybucyjnego i operatorem systemu przesyłowego (np. w sposób zagregowany). W mechanizmie smart charging sterowanie ładowaniem baterii może odbywać
się poprzez odpowiednie sygnały cenowe
czy też sygnały kontrolne odzwierciedlające
sytuację rynkową lub sytuację w systemie
elektroenergetycznym (np. wysoka generacja źródeł wiatrowych). Takie rozwiązanie wpłynie na zwiększenie intensywności
ładowania w okresach poza szczytowym
zapotrzebowaniem na moc (ang. off-peak
charging), zmniejszając tym samym całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania m.in.
przez ograniczenie liczby odstawień i uruchomień jednostek konwencjonalnych oraz
przez zmniejszenie wymaganego poziomu
rezerwy mocy – w skali odpowiedniej do liczby samochodów elektrycznych.

2.3. Wykorzystanie samochodów
elektrycznych w systemie
elektroenergetycznym dla świadczenia
usług systemowych (doświadczenia
z rynku amerykańskiego)
Baterie samochodów elektrycznych wprowadzonych na szeroką skalę mogą stanowić rozproszony magazyn energii, który przy odpo-

wiednim zarządzaniu może być wykorzystywany do świadczenia usług systemowych.
W analizowanych opracowaniach, biorących
pod uwagę uwarunkowania północnoamerykańskie, wymienia się dwie główne usługi systemowe, które potencjalnie mogą być
świadczone przez samochody elektryczne,
tj. spinning reserve i frequency regulation;
rys. 8. W USA zewnętrzne usługi systemowe
stanowią od 5 do 10% kosztu energii elektrycznej [13], a największą wartość ma właśnie frequency regulation [3].
Usługa frequency regulation polega na bieżącym oddawaniu lub pobieraniu energii
z sieci w odpowiedzi na sygnał o częstotliwości systemowej, która zmienia się w odpowiedzi do zmian zapotrzebowania, generacji i wymiany międzysystemowej. Wzrost
całkowitego zapotrzebowania powoduje,
że częstotliwość systemowa maleje, natomiast spadek zapotrzebowania powoduje zwiększenie częstotliwości systemowej.
Możliwości świadczenia usługi frequency
regulation przez jednostki konwencjonalne
w przypadku dużych wahań częstotliwości mogą być niedostateczne. Samochody
elektryczne mogą wesprzeć bądź uzupełnić
tymczasowo niewystarczające konwencjonalne zasoby wytwórcze świadczące usługę
frequency regulation.
W przypadku znaczącego, chwilowego
zapotrzebowania na regulacje częstotliwości baterie samochodowe mogą reagować nieporównywalnie szybciej od tradycyjnych elektrowni oraz w pełnym zakresie dostępnej mocy baterii. Należy jednak
podkreślić, że świadczenie usługi frequency regulation może niekorzystnie wpływać na żywotność stosowanych baterii,
co może stanowić pewną barierę dla właścicieli pojazdów elektrycznych.
Zagregowana flota samochodów elektrycznych może również pełnić funkcję jednostek
wytwórczych świadczących usługę spinning
reserve. W warunkach amerykańskich jest
to rezerwa, która może być aktywowana
w czasie 10 min od zgłoszenia [3].
Kolejną usługą zewnętrzną, jaką mogą
świadczyć samochody elektryczne, jest
peak shaving. W przypadku tej usługi
samochody elektryczne pełnią rolę generatorów pokrywających zapotrzebowanie
szczytowe [3].
Kilka projektów pilotażowych, które dotyczyły usług systemowych świadczonych
przez samochody elektryczne, zostało
pomyślnie przeprowadzonych. Niestety,
w chwili obecnej zarówno ekonomiczne,
jak i techniczne bariery spowalniają ich
zastosowanie na szerszą skalę.
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Electric car market and its influence on
power system operation
This article constitutes a review of available information and published reports
concerning the development of the electric car market as well as current and
potential benefits arising from the integration of electric cars with the power system. The sale and share of electric cars on particular markets has been presented
from the historical and geographical point of view. The current state of available
charging infrastructure, divided into particular types and indicating data concerning its presence in particular countries, has been portrayed. Mechanisms
aimed at developing a network of charging facilities have been specified. Progress related to the reduction of production costs and increasing power density
in batteries has been presented. Environmental aspects related to the development of electric car segment, along with the impact on reducing CO2 emissions
and diversifying energy sources, have been indicated. Results of analyses concerning the energy needed to satisfy the demand of the fleet of electric cars and
the impact thereof on the power system load have been reported. Possibilities of
using the fleet of electric cars to provide ancillary services have also been taken
into account. 
■
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Streszczenie
Opracowanie prognoz dowolnego parametru wykazującego charakter zmienności wiąże się z koniecznością właściwego (optymalnego) doboru zestawu parametrów wejściowych wykorzystywanych w modelu prognostycznym. Dodatkowo, zmienność czynników determinujących prognozowany parametr implikuje
potrzebę stosowania dynamicznych modeli prognostycznych w miejsce modeli
statycznych (jako modele statyczne uznaje się takie, które bazują na raz ustalonych wzorcach i wagach udziału parametrów wejściowych w modelu). Stosowanie modeli dynamicznych niejednokrotnie wiąże się z koniecznością częstego
(nawet dla każdej nowej prognozy) doboru nowych parametrów wejściowych
ze wszystkich posiadanych parametrów. W celu zmniejszenia czasochłonności
i kosztów procesu doboru optymalnych parametrów wejściowych do modeli
prognostycznych możliwe jest zastosowanie nie tylko dotychczasowej wiedzy,
lecz także skorzystanie z podpowiedzi podsuwanych przez niektóre zautomatyzowane metody statystyczne. Dane wytypowane przez metody zautomatyzowane można następnie poddawać testom ex post wykonywanym za pomocą
innych metod. Takie krzyżowe podejście pozwala nie tylko na optymalny wybór
parametrów wejściowych, ale także na optymalizację stosowanej metody prognostycznej (modelu prognostycznego). Metodę tę można również zastosować
w przypadku modeli prognostycznych, które tracą swoją czułość na dynamiczne
zmiany parametrów wpływających na prognozowany parametr.
Niniejsza publikacja przedstawia wybrane aspekty weryfikacji (optymalizacji) zarówno doboru parametrów wejściowych do modelu prognostycznego,
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jak i stosowanej metody prognostycznej.
Parametrem prognozowanym wybranym
do badań symulacyjnych jest szczytowe
obciążenie dobowe KSE (maksymalna
wartość mocy 15-minutowej obciążenia).
W toku symulacji skorzystano zarówno
z klasycznych metod prognostycznych, jak
i metod typu „drążenie danych”.

Wstęp
Prognozowanie jest jednym z istotnych
czynników składających się na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
[1]. Operator sieci przesyłowej ponosi wiele ryzyk, wśród których jest m.in. ryzyko
znaczącego odchylenia prognozy od rzeczywistego obciążenia Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE) [2]. Dobór
parametrów wejściowych (PW) do modelu
prognostycznego oraz dobór metody statystycznej stanowią kluczowy etap w procesie budowy modelu prognostycznego.

Im lepsze dopasowanie PW do parametru
wyjściowego, tym bardziej precyzyjny opis
parametru wyjściowego (zmiennej objaśnianej) przez PW [3]. Wskutek powyższego
możliwe jest uzyskanie dokładnego modelu
prognostycznego dla założonego parametru
wyjściowego.
Staranny dobór PW jest kluczem do zbudowania jak najlepszego modelu prognostycznego. Dobór ten wymaga jednak często
dużych nakładów pracy (proces ten jest bardzo czasochłonny), a pozyskiwanie pełnych
i wiarygodnych danych historycznych charakteryzujących się wysoką rozdzielczością
może być trudne i wiąże się niejednokrotnie ze sporymi nakładami finansowymi
[4]. Pożądanym stanem, z punktu widzenia
przygotowania prognozy dla operatora systemu elektroenergetycznego, jest minimalizacja nakładów pracy oraz (bardzo często)
minimalizacja trudności i kosztów pozyskiwania danych stanowiących zestaw PW.
Minimalizacja ww. nakładów pracy, obsługi
danych w postaci PW i kosztów ich pozyskania możliwe są dzięki:
• zautomatyzowanym procesom typowania i rankingowania najkorzystniejszych
zmiennych dla danego procesu – co możliwe jest poprzez zastosowanie pakietów
statystycznych;
• selekcji najlepszych PW z danej grupy pozyskiwanych danych – wskutek ich testowania
przez różne metody statystyczne.
Jedne z najwyższych kosztów generuje pozyskanie wartości PW będących parametrami pogodowymi, które są wykorzystywane
dla potrzeb gospodarczych/przemysłowych.
Parametry pogodowe wynikające z położenia geograficznego [5, 6] w sposób znaczący
wpływają na obciążenie KSE.
W zależności od długości analizowanego przedziału czasu (szeregu czasowego)
w procesie budowy modelu prognostycznego oprócz doboru PW konieczny jest także
optymalny wybór metody prognostycznej
[7]. Wybór tych wielkości bardzo mocno
rzutuje na uzyskane wyniki i w dużej mierze
zależy od wiedzy i doświadczenia prognosty. W procesie budowy modelu prognostycznego ponowny wybór PW i/lub metody
prognozowania w szczególności zachodzi
w sytuacji, gdy opracowany wcześniej model
nie daje satysfakcjonujących wyników [8].
Przeprowadzone badania, których wybrane wyniki prezentuje niniejsza publikacja,
dotyczyły próby opracowania „zautomatyzowanej” metody doboru najlepszych
PW. Przez najlepsze parametry wejściowe
rozumie się zmienne, które jak najbardziej
precyzyjnie opisują parametr wyjściowy.

Tabela 1. Parametry wejściowe pogodowe
Parametr wejściowy

Jedn.

Kod

°C

PW6

Temperatura otoczenia minimalna

°C

PW7

Opady deszczu

mm

PW8

Prędkość wiatru średnia

km/h

PW9

Prędkość wiatru średnia ekspercka

km/h

PW10

Prędkość wiatru maksymalna

km/h

PW11

Ciśnienie atmosferyczne

hPa

PW12

Liczba stopniodni grzewczych

°C/dzień

PW13

Liczba stopniodni chłodniczych

°C/dzień

PW14

Temperatura otoczenia maksymalna

Liczba godzin słonecznych

–

PW15

W/m2

PW16

Poziom promieniowania UV

–

PW17

Temperatura punktu rosy

°C

PW18

Temperatura mokrego termometru

°C

PW19

Energia słoneczna

Najlepsze parametry wejściowe typowano za pomocą wybranych metod statystycznych i następnie testowano je takimi metodami. Pozwoliło to na krzyżową
weryfikację „jakości” grup zmiennych, w tym jakości dopasowania do parametru wyjściowego. Dzięki takiemu podejściu uzyskuje się informację pod postacią macierzy uśrednionych wartości błędów ex post dla każdego roku analizy
z osobna, która pozwala ocenić, jakie zmienne spośród PW będą najlepiej objaśniać parametr wyjściowy (zmienną prognozowaną) oraz jaka metoda, dla analizowanego zakresu danych historycznych, umożliwi (potencjalnie) uzyskanie
najdokładniejszej prognozy. Jako parametr wyjściowy przyjęto maksymalną
(szczytową) wartość mocy 15-minutowej dobowego obciążenia KSE [9]. Jako
najkorzystniejsze rozwiązanie zadanego problemu założono jednoczesną minimalizację obu funkcji celu (nakładów pracy i nakładów finansowych).

1. Parametry wejściowe pogodowe
Jako zbiór PW pogodowych wybrano parametry pogodowe pozyskane z lokalizacji na środkowym południu Polski. Wymieniona lokalizacja nie stanowi „bieguna zimna” (Suwałki) ani nie stanowi „bieguna ciepła” (Wrocław), a wykonana
dodatkowo analiza pokazuje, że jest ona w dużym przybliżeniu zgrubną średnią
(poniżej ±1°C) z obu biegunów temperatury [10, 11].
Pierwszy zestaw zmiennych (najliczniejszy) składa się z 13 parametrów pogodowych, które zestawiono w tab. 1.
Do powyższego zestawu dołączono dwa parametry wejściowe, które istotnie
uzupełniają powyższy zbiór. Pierwsza z nich zawiera w postaci zakodowanej
informację o dacie dokonanego pomiaru (rok/miesiąc/dzień) z rozróżnieniem
kolejnych dni tygodnia oraz z uwzględnieniem podziału na dzień nieświąteczny i świąteczny. Drugi parametr dodatkowy ma postać informacji czasowej
niezakodowanej o czasie (z rozdzielczością 15-minutową) wystąpienia szczytowej
wartości mocy 15-minutowej obciążenia KSE – dane te pozyskano z [9]. Parametrem prognozowanym (wyjściowym) była wspomniana szczytowa wartość mocy
15-minutowej dobowego obciążenia KSE.

2. Parametry wejściowe związane z pracą KSE
Parametry wejściowe związane z pracą KSE przedstawiono w tab. 2. Należy
podkreślić, że w celu uwydatnienia wpływu warunków wiatrowych na Ú
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Ú obciążenie KSE w przeprowadzonych analizach uwzględniono dodatkowo zmienne
PW20-23, a także podjęto próbę oceny przydatności zakodowanej informacji
o cyklu Księżyca do wyjaśniania parametru wyjściowego.
Poszczególne parametry wejściowe stanowią ciąg danych historycznych charakteryzujących się pomiarami raz na dobę. Obejmują okres pięciu lat, od 1 stycznia
2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

3. Założenia do analizy
Symulacje zostaną przeprowadzone przy domyślnych parametrach startowych
oferowanych przez poszczególne metody. Zestawy wytypowane przez pięć
wybranych metod (M – metody typujące) zostaną przetestowane przez 15 metod
statystycznych (S – metody statystyczne) oraz zostaną poddane samotestowi.
Celem przeprowadzenia symulacji jest próba znalezienia kombinacji metod
lub jednej metody, która może wskazywać jednocześnie najmniejszą liczbę
parametrów wejściowych i dawać najkorzystniejsze wyniki dla prognoz typu
ex post. Przyjęto, że jako parametry wejściowe podawane jako wzorce uczące
na wejścia poszczególnych modeli prognostycznych posłużą historyczne szeregi czasowe danych pomiarowych meteorologicznych (parametry pogodowe
będące parametrami zewnętrznymi) oraz danych pomiarowych związanych
z pracą KSE (parametry wewnętrzne KSE).

Tabela 2. Parametry wejściowe związane z pracą KSE
Parametr wejściowy
Udział dobowej szczytowej mocy 15-minutowej w szczycie
tygodniowym
Zakodowana informacja o fazie Księżyca
Maksymalna generacja w farmach wiatrowych
Godzina wystąpienia maksymalnej generacji w farmach
wiatrowych
Moc osiągalna w farmach wiatrowych
Udział mocy generowanej w farmach wiatrowych do ich mocy
zainstalowanej

Jedn.

Kod

%

PW4

-

PW5

MW

PW20

-

PW21

MW

PW22

%

PW23

Tabela 3. Wybrane metody statystyczne typu drążenia danych
Metoda

Skrót

Kod

MARS

S1

Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (wersja
standardowa)

C&RT std.

S2

Ogólne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (wersja
z układami)

C&RT z ukł.

S3

Automatyczny detektor interakcji za pomocą chi-kwadrat
(wersja standardowa)

CHAID std.

S4

Automatyczny detektor interakcji za pomocą chi-kwadrat
(wersja z układami)

CHAID z ukł.

S5

Wielozmienna regresja adaptacyjna z użyciem funkcji
sklejanych

Drzewa interakcyjne regresyjne (wersja interaktywna)

C&RT inter.

S6

Drzewa interakcyjne regresyjne (wersja interaktywna)

CHAID inter.

S7

Drzewa interakcyjne regresyjne (wersja wyczerpująca)

CHAID wycz.

S8

Uogólnione modele addytywne z użyciem funkcji wiążącej
identycznościowej

UMA iden.

S9

Uogólnione modele addytywne z użyciem funkcji wiążącej
logarytmicznej

UMA log.

S10
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Jako zadowalający poziom błędów ex post
uznaje się poziom < 2%. Powyższe założenie przyjęto w związku z korzystnymi
wynikami na poziomie około 1% możliwymi do uzyskania opartymi na dobrze
rozpoznanych i „wytrenowanych” modelach prognostycznych dostępnych przy
wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych i/lub przetwarzania rozmytego. Zostanie zweryfikowana przydatność zaproponowanej macierzy wyników
do optymalizacji jednoczesnego wyboru
metody najlepiej typującej parametry wejściowe i metody minimalizującej błędy
prognoz.

4. Zbiór wytypowanych
metod statystycznych
W przeprowadzonych badaniach uwzględniano metody statystyczne klasyfikowane
jako metody drążenia danych oraz klasyczne metody statystyczne.
Z grupy metod drążenia danych wybrano metody zestawione w tab. 3 [12, 13, 14,
15, 16].
Do grupy metod statystycznych podstawowych wybrano metody zestawione w tab. 4.
Powyższe metody były testowane w trybie
ex post (prognozy wygasłe na znanych wartościach historycznych) pod kątem jakości
dopasowania PW do parametru wyjściowego. W tym celu określono pięć zestawów PW
spośród wszystkich dostępnych. Typowanie
rozpatrywanych zestawów PW zrealizowano automatycznie (przez niektóre z poniższych metod) i ręcznie metodą ekspercką.
Metody (M) typowania parametrów wejściowych prezentuje tab. 5.
Pełny zestaw metod przedstawiono i scharakteryzowano na konferencji Prognozowanie w Elektroenergetyce 2016 [18].
Przyjęte podejście do wyznaczania zestawów PW przewidzianych do wykorzystania
w modelach prognostycznych pozwoliło
uzyskać zestawy PW dla wybranych metod,
które przedstawiono w tab. 6.

5. Zastosowane mierniki
ex post
Wytypowane 15 metod statystycznych
z grupy metod drążenia danych oraz klasycznych metod prognostycznych poddano
testom ex post. W testach wykorzystano
pięć wytypowanych zbiorów PW. Rezultatem testów jest macierz wyników. Każdy
z elementów tej macierzy stanowi średnią

arytmetyczną czterech procentowych mierników ex post jakości dopasowania danych
do modelu, tj. [4, 7, 8, 12, 17]:
• MPE (Mean Percentage Error),
• MAPE (Mean Absolute Percentage Error),
• RMSE (Root Mean Square Error),
• Współczynnik rozbieżności Theila.
Poziom wartości mierników ex post, który
uznano za kwalifikujący do dalszych rozważań, ustalono na poziomie nieprzekraczającym 2%. Założono również, że za najkorzystniejsze uznane zostaną zestawy PW
gwarantujące jak najniższą średnią arytmetyczną ze wspomnianych wartości mierników ex post dla każdego roku z osobna.
Analogiczne założenie przyjęto dla wytypowania najkorzystniejszej metody/metod,
które będą uznane za najlepiej rokujące
dla przyszłych badań, w oparciu o zakres
danych uwzględnionych w tej publikacji.

RYNEK ENERGETYCZNY

53

Tabela 4. Wybrane podstawowe metody statystyczne
Metoda

Kod

Regresja wieloraka

S11

Ogólne modele liniowe i nieliniowe

S12

Ogólne modele regresji

S13

Modele najmniejszych kwadratów (cząstkowa)

S14

Sztuczne sieci neuronowe

S15

Tabela 5. Metody typujące parametry wejściowe do modelu
prognostycznego
Metoda

Kryterium

Kod

β > ± 0,04

M1

ranking
predyktorów

M2

> 0,47

M4

wpływ

M3

brak

M5

Metody zautomatyzowane
Regresja wieloraka
Metoda MARS
Obliczanie współczynnika Pearsona
Metody eksperckie

6. Analiza uzyskanych
wyników uśrednionych
Macierz wyników testów ex post wstępnie wytypowanych metod statystycznych i wstępnie wytypowanych zestawów
PW zaprezentowano w tab. 7. W wierszach zamieszczono wyniki uzyskiwane dla wybranych metod statystycznych,
a w kolumnach zamieszczono wyniki uzyskane dla poszczególnych zestawów PW.
Odzwierciedleniem graficznym wyników
zawartych w tab. 7 jest rys. 1.
Metodą doboru PW, która średnio najlepiej określiła zestaw takich zmiennych,
jest metoda MARS (M2). Uzyskana średnia arytmetyczna wszystkich uśrednionych
mierników (dla każdego roku z osobna)
jakości szacunków ex post wyniosła 2,94%.
Na drugim ex aequo miejscu znalazły się
metoda regresji wielorakiej (M1) oraz metoda wyznaczania współczynnika Pearsona
(M4) z wynikiem ok. 3,64%. Wyniki dla
wszystkich pięciu metod doboru PW prezentuje rys. 2.
Metodą statystyczną, która średnio najlepiej
operowała na typowanych zestawach PW,
była uogólniona metoda modeli addytywnych (S10) dla funkcji logit (2,58%). Drugie miejsce zajęła ta sama metoda (S11)
dla funkcji addytywnej (2,62%), a trzecie
metoda (S1) MARS ze średnim błędem
2,67% (rys. 3). Najniższy wynik (1,68%)
średniej arytmetycznej mierników dopasowania ex post dla całej macierzy uzyskano
dla zestawu zaproponowanych PW (M5)
przy zastosowaniu metody uogólnionych
modeli addytywnych dla funkcji logit (S10)

Wybór PW postrzeganych jako mające znaczący wpływ
na zapotrzebowanie mocy KSE
Wybór wszystkich posiadanych PW

Tabela 6. Zestawy parametrów wejściowych
Parametry wejściowe

Liczba
parametrów

M1

4, 6–7, 13, 16–17, 19

7

M2

3–4, 6–7, 16–17, 20, 22

8

M3

11, 13–15, 18

5

M4

4, 6–7, 13, 16–17

6

M5

1, 3–23

22

Metoda

Tabela 7. Macierz uśrednionych mierników procentowych ex post z każdego
roku z osobna – metoda statystyczna x metoda doboru PW (S x M)
S/M

M1

M2

M3

M4

M5

S1

2,68

1,86

6,99

2,70

1,87

S2

3,10

2,78

7,18

3,10

2,56

S3

3,10

2,78

6,77

3,10

2,56

S4

5,55

4,06

7,33

5,55

5,36

S5

5,55

4,06

7,33

5,55

5,36

S6

3,34

3,16

7,03

3,34

9,40

S7

5,67

3,16

7,35

5,67

9,40

S8

4,05

3,69

7,73

4,05

9,40

S9

2,69

1,74

6,99

2,71

1,73

S10

2,66

1,71

6,97

2,68

1,68

S11

2,91

2,85

7,05

2,94

-

S12

2,86

2,78

7,07

2,89

-

S13

2,91

2,85

7,05

2,94

-

S14

2,91

2,85

7,05

2,94

2,54

S15

4,59

3,78

6,70

4,49

3,54

Śr.

3,64

2,94

7,11

3,64

4,62

Ú
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Rysunek 1
10
9
8
7
6

M1

[%] 5

M2

4

M3
M4

3

M5

2
1
S15

S14

S13

S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

0
S1

Ú

Uśrednione wartości mierników ex post na tle analizowanych metod statystycznych.

Rysunek 2
8

7,11

7
6
5

4,62
3,64

3,64

[%] 4

2,94

3
2
1
0

M1

M2

M3

M4

M5

Podsumowanie

Uśrednione wartości mierników ex post metod doboru parametrów wejściowych.

Rysunek 3
9
7,83

8

7,33

7,59

7
6

5,59

5,59

5

4,30

[%]
4

3,24

3,20

3 2,67

2,62

2,58

S9

S10

3,24

3,20

3,24

3,17

S11

S12

S13

S14

2
1
0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Uśrednione wartości mierników ex post metod statystycznych.
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– wynik ten zaznaczono pogrubioną czcionką w macierzy zawartej w tab. 7.
Osiągnięcie przez metodę S10 tak dobrego
wyniku należy uznać za bardzo interesujące i korzystne z punktu widzenia minimalizacji czasu poświęcanego na dobór PW
(minimalizacja tylko jednej z dwóch założonych funkcji celu). Niestety, taki wybór
zestawu PW i metody statystycznej prowadzi do maksymalizacji nakładów czasowych
i finansowych związanych z obróbką i pozyskiwaniem pomiarów wejściowych pogodowych. Należy zaznaczyć, że metoda S10, dla
zestawu PW (M2 – metoda MARS), również dawała wyniki na podobnym poziomie
(1,70%). W tej samej tabeli podkreśleniem
zaznaczono obiecujące, według autorów,
wyniki.
Na podobnym, nieco „gorszym”, poziomie uzyskano wyniki dla tej samej metody (M2), lecz dla funkcji addytywnej (S10).
Podobnie jak w przypadku funkcji logitowej
najkorzystniejsze zestawy PW były typowane przez metodę M2 oraz M5 (poziom
uśrednionych wartości błędów ok. 1,73%
dla wymienionych metod doboru PW).
Trzecie miejsce dla omawianego kryterium,
jednoczesnego wyboru najkorzystniejszej
metody doboru zestawu PW i metody statystycznej, uzyskano dla metody MARS (S1)
w połączeniu z zestawami (tak samo jak dla
dwóch wcześniejszych kombinacji metod)
M2 (MARS) oraz M5 (wszystkie zmienne).

S15

Uzyskane wyniki symulacji wskazują, że dla
potrzeb optymalizacji dynamicznych modeli prognostycznych możliwe jest skorzystanie z zaproponowanego podejścia (otrzymane wyniki są korzystne w sensie skuteczności prognoz ex post). Zastosowanie
zaproponowanego podejścia pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze związane z tworzeniem modeli prognostycznych. Wykonane
symulacje wskazują, że najskuteczniejszą
metodą doboru parametrów wejściowych,
w zaproponowanych realiach eksperymentu symulacyjnego, jest metoda drążenia
danych MARS. Metoda ta nie tylko typowała najbardziej optymalny (dla założonych
kryteriów optymalizacji) zestaw parametrów wejściowych do modelu prognostycznego, ale także zajęła trzecie (za metodami S9 i S10) miejsce pod względem skuteczności prognozowania. Metoda ta tym
samym zapewnia jednoczesną minimalizację nakładów czasu i nakładów finansowych
na obsługę dynamicznego modelu progno-

stycznego. Należy podkreślić, że uzyskane
wyniki są reprezentatywne dla rozpatrywanego 5-letniego zbioru danych historycznych. Metoda MARS należy do metod bardzo czułych na ustawienia jej parametrów
i ma tendencję do przeuczania się (lepszego
działania na znanych zbiorach danych niż
na zupełnie nowych).
Przeprowadzony eksperyment wskazuje, że
zastosowane podejście, a w szczególności
zaproponowana macierz (kojarząca krzyżowo metody doboru zestawów parametrów wejściowych z wynikami uzyskiwanymi poprzez testowanie tych zestawów
przez inne metody statystyczne), może
być przydatnym narzędziem zarówno
w rękach badacza dbającego o optymalny
zestaw danych wejściowych koniecznych
do prognozowania wybranego parametru,
jak i dbającego o koszty pozyskania danych
historycznych. W zakresie kosztów zastosowane podejście jest również korzystne,
gdyż przy wykorzystaniu typowanych parametrów wejściowych przez metodę MARS
można zmniejszyć także koszty zakupu
prognoz wytypowanych parametrów oraz
zwiększyć odporność na zmiany kosztów
tych prognoz [19].
Podsumowując, uzyskane wyniki należy
uznać za obiecujące, gdyż w szczególności wykazują one, że istnieje jeszcze wiele dotychczas rzadko wykorzystywanych
metod statystycznych, które mogą znaleźć
zastosowanie w prognozowaniu dla potrzeb
elektroenergetyki.
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Selection of forecasting method
optimization based on the National Power
System peak daily load forecasting using
automated methods of nominating input
parameters for the forecasting model
The paper presents the possibility of using the statistical methods automating
the selection of the most suitable input variables for the daily peak demand of
the National Power Grid in Poland. Predictions in ex post were conducted for 10
predictors’ set and both for classical and data exploring methods. The obtained
matrix of ex post predictions measures gives a chance for a primal selection of
the best set of input variables and statistical method.
■
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Możliwości modernizacji
linii przesyłowych
bez ich wyłączania

Streszczenie
Plany inwestycyjne Operatora Sieci Przesyłowej na najbliższe lata przewidują liczne przebudowy, rozbudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych dostosowujące je do zwiększonej przepustowości termicznej i aktualnych przepisów
prawa. Zakres modernizacji na niektórych liniach obejmuje pojedyncze stanowiska słupów lub krótkie odcinki linii, na innych prace mają charakter kompleksowy, aż do przebudowy linii w jej osi lub pasie technologicznym włącznie.
Występujące ograniczenia w możliwościach wyłączania linii do prac modernizacyjnych skłaniają do szerszego zastosowania bezwyłączeniowych technik. Nie
jest to powszechna praktyka w kraju, więc przedstawiono najczęstsze praktyki
krajowych i zagranicznych wykonawców w tej dziedzinie. Modernizacje prowadzone w strefie pod napięciem, w pobliżu napięcia oraz strefach oddziaływania
pola elektromagnetycznego wymagają użycia specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, technologii zapewniających bezpieczeństwo personelu i minimalizujące
zagrożenia pracy systemu elektroenergetycznego. Prowadzenie prac modernizacyjnych w trybie bezwyłączeniowym wymaga, w zależności od ich złożoności,
rygorystycznej dyscypliny i zaangażowania ze strony wykonawcy i inwestora, ale
pozwala na racjonalne utrzymanie efektywności i pewności zasilania.

Wstęp
W podstawowym rządowym dokumencie „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju” wiele zapisów odnosi się do realizacji przez Polskę celów europejskich
polityk dotyczących klimatu i energii do 2030 r., które wymagać będą poniesienia znaczących kosztów inwestycji. Wzrost stopy inwestycji będzie wynikał
ze zwiększonej skali odtwarzania majątku trwałego (m.in. w energetyce; Polska
należy do krajów o najwyższym stopniu zużycia majątku w krajach UE i OECD).
Infrastruktura energetyczna w Polsce, w tym sieć przesyłowa i dystrybucyjna
oraz znaczna część jednostek transformatorowych, jest przestarzała, co powoduje znaczne straty energii elektrycznej w trakcie jej przesyłu (8,2% przy średniej
dla UE – 5,7%). Natomiast według dostępnych danych wiek 80% linii o napięciu 220 kV, 23% linii o napięciu 400 kV oraz 38% transformatorów przekracza
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30 lat [1]. Zakres przewidywanych prac
potwierdza zarówno Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych1 [2] oraz Plan
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016–2025, patrz
rys. 1 [3].

1. Pojęcie modernizacji
w prawie budowlanym
Nowoczesny sektor energetyczny stanowi
warunek zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego oraz konkurencyjnej
i efektywnej gospodarki. Do osiągnięcia
tak postawionego celu niezbędne jest również tworzenie rozwiązań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci przesyłu energii,
w celu m.in. niezawodności jej dostaw [1].
Jednak pojęcie „modernizacja” nie pojawia się w zapisach ustawy z 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.). Zostało wykreślone
z art. 3 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane
przez art. 90 pkt 2 lit. a ustawy z 24 lipca
1998 r. o zmianie niektórych ustaw określa1

 bejmuje budowę 22 linii 400 kV i rozbudowę
O
lub przebudowę jednej 220 kV – według ustawy
z 2015 r., a według ustawy z 2017 r. dodatkowo
budowę trzech linii 400 kV oraz rozbudowę
lub przebudowę dwóch linii 220 kV

jących kompetencje organów administracji
publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz. 668 z późn.
zm.). Zmiana ta weszła w życie z dniem 1
stycznia 1999 r.
W obecnym stanie prawnym w art. 3 pkt 6
ustawy Prawo budowlane podano definicję
budowy: „należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego”. W art. 3
pkt 7 zdefiniowano roboty budowlane: „należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego”.
W pkt 8 art. 3 określony został remont:
„należy przez to rozumieć wykonywanie
w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się
stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym”. Natomiast
w pkt 7a art. 3 zdefiniowano pojęcie przebudowy: „należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku
których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącego
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak np. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość,
długość, szerokość”.
Zatem pojęcie „modernizacja” mieści się
w zakresie pojęciowym „remontu”, „przebudowy” albo „rozbudowy”. Odpowiednie zakwalifikowanie wykonywanych robót
budowlanych ma istotne znaczenie w przypadku rozbudowy lub wykonywania robót
budowlanych, dotyczących przebudowy
albo remontu. Jest to związane z obowiązkiem wydania przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej odpowiednio pozwolenia na budowę (art. 28 ustawy
Prawo budowlane) lub przyjęcia zgłoszenia
(art. 29 i 30 ustawy – Prawo budowlane).
Mając na uwadze, że brak pojęcia „modernizacja” może powodować wątpliwości
w zakresie prawidłowego zakwalifikowania
wykonywanych robót budowlanych, szczególnie dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, dopuszcza się umieszczanie, w razie konieczności, w wydawanych decyzjach o pozwoleniu
na budowę, dotyczących przebudowy albo
rozbudowy, w nawiasie określenia „modernizacja”. Wydawanie pozwolenia na budowę
– wykonanie robót budowlanych określonych w decyzji jedynie pojęciem „moder-
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nizacja”, które nie występuje w ustawie Prawo budowlane – nie jest właściwe. Akt
administracyjny, jakim jest decyzja o pozwoleniu na budowę, musi obejmować
wyłącznie ustawowo określoną nomenklaturę.
W niniejszym opracowaniu pozostawia się opinii prawnej kwalifikowanie robót
z punktu widzenia terminologii, skupiając się jedynie na możliwości realizacji
prac zgodnie z wymaganiami BHP. Pominięto także ustawowy obowiązek (art.
20, 21 i 21a ustawy Prawo budowlane) sporządzania informacji i planu BIOZ
(Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Jedynie można zaznaczyć, że Inwestor z uwagi na rangę urządzeń przesyłowych i specyficzne zagrożenia związane
z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi przeważnie żąda sporządzenia
tych dokumentów.

2. Przyczyny modernizacji linii i metodyka analizy jej
zakresu
Jednym z podstawowych warunków technicznych w procesie planowania rozwoju
infrastruktury elektroenergetycznej jest wymaganie dotrzymania obciążalności
termicznej linii elektroenergetycznych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w warunkach rynkowych (uwzględniającej rozwój energetyki odnawialnej,
zwłaszcza wiatrowej i solarnej) z racji dużej zmienności obciążeń w gałęziach
sieci, uzależnionej od zawieranych transakcji handlowych. Zwiększenie obciążalności termicznej, a także wdrożenie dynamicznej obciążalności na podstawie
śledzonych na bieżąco parametrów pogodowych, może być zrealizowane przez
rozbudowę lub modernizację układu sieciowego. Rozbudowa infrastruktury
sieciowej wymaga poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych i wiąże się
z dużymi problemami: formalnoprawnymi, środowiskowymi i społecznymi [4-6].
Z kolei budowa nowych linii nawet w istniejącym pasie technologicznym (korytarzu) w terenie (po zdemontowaniu starej linii lub sukcesywnym odcinkowym
likwidowaniu) jest trudna z uwagi na: kwestie natury formalnoprawnej, uzyskanie prawa drogi, zbyt częsty (arbitralny) brak zgody właścicieli terenów, protesty
organizacji ekologicznych itp.
Niezależnie od tych przyczyn Inwestor rozważa tradycyjne wyłączenia linii na czas
modernizacji ze względów bezpieczeństwa. Jednak liczba inwestycji i zasady prowadzenia ruchu krajowego systemu elektroenergetycznego wymuszają poszukiwania takich dróg realizacji inwestycji, modernizacji, aby maksymalnie ograniczać wyłączenia w sensie zarówno ilościowym, jak i okresów takich wyłączeń.
Dotychczasowa praktyka wzięta z eksploatacji linii i prowadzenia niektórych Ú
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Rysunek 2

Prace pod napięciem najczęściej realizowane na sieci przesyłowej w Polsce: wymiana izolatorów, malowanie konstrukcji, wymiana przewodów odgromowych.

rodzajów remontów upewnia, że technikę prac pod napięciem można zastosować
szerzej. Do tej pory najwięcej doświadczenia zebrano z wymiany izolacji zarówno
szklanej, jak i porcelanowej, wymiany przewodów odgromowych na typu OPGW
i malowania słupów (rys. 2), opanowując zasady ekranowania pracowników podczas tych prac. [7-11].

2.1. Szkic analizy zakresu modernizacji istniejącej linii NN
Ustalenie zakresu modernizacji wymaga przeprowadzenia stosownych analiz
technicznych, do których niezbędne są dane techniczne. Podstawowe parametry
techniczne zawierają dokumenty, które ma każda linia: wykazy montażowe, paszport, oceny stanu technicznego. Na ich podstawie wskazuje się istotne parametry
techniczne: długość linii, strefy klimatyczną i zabrudzeniową, liczbę torów, typ
konstrukcji wsporczych, typ fundamentów, rodzaje łańcuchów z typami izolatorów, rodzaje przewodów fazowych i odgromowych oraz rodzaje osprzętu izolatorowego, przewodowego i innego.
Przeważnie w ramach modernizacji linii przewidywana jest realizacja na niej traktu światłowodowego poprzez wymianę jednego przewodu odgromowego typu
AFL na nowy, światłowodowy typu OPGW. Zgodnie z założeniami dokumentacja
starych linii z okresu budowy w latach 60. zostaje opracowana z uwzględnieniem
nowszej wersji normy PN-E-05100 z roku 1998.
Często modernizacja obejmuje renowację fundamentów poprzez uzupełnienie
ubytków i zabezpieczenie ich (pomalowanie) stosownym preparatem od kotwy
do głębokości ok. 0,7 m oraz malowanie samych słupów, a także profilaktycznych (niewielkich) wycinek eksploatacyjnych krzewów i drzew przy słupach oraz
na trasie linii.
Projekt modernizacji wybranej linii NN dzieli się przeważnie na części: opisową,
analizę profili i konstrukcyjną. Część konstrukcyjna zawiera dokumentację techniczną umożliwiającą przeprowadzenie przewidzianych zmian w konstrukcjach
słupów związanych z ich podwyższeniem lub wymianą na nowe.

2.2. Opracowanie profili linii
W projekcie modernizacji rozważa się zakres prac, jakie należy przeprowadzić
na linii, aby zwiększyć jej obciążalność, w wyniku której przewody robocze będą
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mogły nagrzać się do wyższej temperatury (+80°C), niż przewidywał to pierwotny
projekt linii (+40°C) przeważnie budowanych w latach 60. i 70. ub. wieku. Zakres
tych prac określa się na podstawie analizy
nowych profili linii, który zostaje opracowany na podstawie pomiarów wykonanych
np. metodą skaningu laserowego.
Przewidziane w projekcie prace modernizacyjne uwzględniają również wyniki obliczeń
wartości natężenia pola elektromagnetycznego, które przeprowadza się w obszarach
chronionych, np. gdzie linia przechodzi nad
terenami zabudowy mieszkaniowej.
Na podstawie pomierzonych rzeczywistych
zwisów przewodów określa się naprężenia,
z jakimi zawieszone są przewody, i następnie sprawdza je z wartościami podanymi
w wykazie montażowym linii. Analizę odległości normowych od ziemi i krzyżowanych
obiektów (z uwzględnieniem półmetrowego zapasu wymaganego przez Inwestora)
w nowych warunkach obciążeniowych linii
przeprowadza się na podstawie nowych profili podłużnych linii.

2.3. Analiza stanu technicznego linii
W wyniku regularnych ocen stanu technicznego i oględzin w terenie ocenia się stan
techniczny konstrukcji i fundamentów linii.
Ocenie podlegają stan powierzchni malarskiej konstrukcji słupów oraz występowanie ognisk korozji. Sprawdza się też ubytki

w zakratowaniu słupów (kątowniki i pręty
stężeniowe), ich uszkodzenia oraz stan śrub.
Odnotowuje się nawet niewielkie uszkodzenia fundamentów oraz brak zabezpieczenia
górnej ich części masą bitumiczną. Zwraca się uwagę, czy fundamenty (powinny
wystawać 0,2 m ponad poziom terenu) nie są
pogrążone w całości w ziemi lub w gęstwinie roślinności (trawy i krzewów). Istotną
informacją jest także stan uziemień słupa.

2.4. Projekt modernizacji linii
Na podstawie przeprowadzonej analizy
stanu technicznego linii opracowuje się
zakres prac, jakie należy wykonać na linii,
aby możliwe było zwiększenie jej obciążalności do stanu umożliwiającego nagrzanie się przewodów roboczych do temperatury +80°C.
Zwiększenie obciążalności linii spowoduje
zwiększenie zwisów przewodów fazowych,
a więc zmniejszenie ich odległości do ziemi i krzyżowanych obiektów. W projekcie
przewiduje się wprowadzenie niezbędnych
zmian na linii, aby odległości te w nowych
warunkach były zgodne z normą i oczekiwaniami Inwestora (0,5 m zapasu). Zmiany te przewidują różne alternatywy: regulację naprężeń przewodów, zastosowanie
przewodów małozwisowych, podniesienie
zawieszenia przewodów poprzez zastosowanie krótszych łańcuchów izolatorowych,
przebudowę krzyżowanych linii SN i NN,
podwyższenie konstrukcji słupów, a nawet
ich wymianę na nowe wyższe lub innego,
indywidualnego typu.
W ramach przewidywanych prac modernizacyjnych należy dokonać kontroli właściwego wykonania mostków prądowych
na słupach odporowo-narożnych, szczególnie dotyczy to mostków prądowych
środkowej fazy niektórych typów słupów,
np. H52ON lub Y52ON. Podczas modernizacji, jeśli odległości mostków od konstrukcji nie są zachowane, wymagane jest
odpowiednie ich wyprofilowanie.
Projekt modernizacji zawiera także wskazania co do wymiany przewodów odgromowych na typu OPGW. W tym celu przeprowadza się analizę warunków zwarciowych i wskazuje na rodzaje możliwych
do zastosowania przewodów typu OPGW.
W zależności od dobieranych średnic przewodu dla niektórych stanowisk słupów
może być konieczne przeprowadzenie
ponownej szczegółowej analizy wytrzymałości konstrukcji słupów, a w konsekwencji może zajść potrzeba ich wzmocnienia.
W trakcie realizacji zawieszenia przewodu OPGW blokuje się możliwość wychy-
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łu wysięgników przewodów odgromowych na słupach przelotowych, zarówno
tych, na których zawieszany jest przewód OPGW, jak również tych, na których
zawieszony jest drugi przewód odgromowy. Z analizy naprężeń istniejących
przewodów odgromowych i montowanych (wymienianych) może być konieczna
regulacja zwisów przewodu odgromowego AFL, którą odnotowuje się w projekcie wykonawczym.

2.5. Ocena potrzeby wyłączeń dla prac modernizacyjnych
W celu realizacji przewidzianych prac modernizacyjnych linii NN przeważnie
konieczne są jej wyłączenia.
Ograniczenia wyłączeń można dokonać poprzez:
• technologie prac pod napięciem i w pobliżu napięcia,
• przerzucenie obwodów elektrycznych na tymczasowe obwody zbudowane albo
z przenośnych linii kablowych, albo tymczasowych linii napowietrznych (jedno- i wielofazowych),
• zastosowanie pól przewoźnych w połączeniu z liniami tymczasowymi,
• zrobotyzowane systemy przejęcia tymczasowych funkcji izolacji doziemnej
i międzyprzewodowej.
Zastosowanie tych rozwiązań wymaga jednak specjalistycznej wiedzy, sprawdzalnych umiejętności i pewnego minimum doświadczenia, najczęściej popartego szkoleniem poligonowym lub zagraniczną, krajową praktyką.
Rozważmy dwa przypadki modernizacji linii napowietrznych:
• wybrane stanowiska, na których wymagane są prace dostosowawcze do przepisów i zwiększonej przepustowości,
• kompleksowe prace modernizacyjne obejmujące wszystkie lub większość stanowisk słupów prowadzonych w osi istniejącej linii lub w pasie technologicznym.
Przez pas technologiczny2 rozumie się obszar wzdłuż linii o szerokości 25 m
dla linii 220 kV i 35 m dla linii 400 kV liczonej prostopadle od jej osi.
W pierwszym przypadku podstawową techniką ograniczania wyłączeń będzie
technika prac pod napięciem. W drugim przypadku technika ta będzie wzbogacana zastosowaniem linii tymczasowych i systemów zrobotyzowanych oraz
szerokiego zastosowania sprzętu zmechanizowanego.

3. Możliwości modernizacji wybranych stanowisk linii
pod napięciem
Modernizacja linii z dotychczasowego doświadczenia może obejmować dla danego
typu prac od kilku do kilkudziesięciu stanowisk słupów. Wystąpi zatem powtarzalność wybranych czynności, choć terytorialnie będą to zróżnicowane wymagania dyktowane przez otoczenie i zmienne warunki atmosferyczne. Wszystkie
opisywane prace powinny być wykonywane na pisemne polecenia wykonania
pracy przez personel uprawniony i upoważniony do takich prac.
Podzielmy nasze doświadczenie na poszczególne elementy linii: fundamenty
i uziemienia, konstrukcje wsporcze, izolację i osprzęt izolatorowy, przewody
odgromowe, przewody fazowe, osprzęt przewodowy.

3.1. Fundamenty i uziemienia
Proste prace dotyczące pojedynczych stanowisk fundamentów wynikające
z ich napraw nie wymagają szczególnych reżimów pracy. W pewnym zakresie
dotyczy to także wykrzewiania i usuwania roślinności w celu odsłonięcia, dostępu
do fundamentów wykonywanych z powierzchni gruntu. Można je wykonywać
przy pracującej linii. Natomiast prace przy uziemieniach z wyjątkiem pomiarów
rezystywności odpowiednimi aparatami i przez przeszkolony personel wymagają określenia warunków realizacji ich rozbudowy, wymiany (także wymiany
2

Dla 220 kV dotyczy linii jedno- i dwutorowych, dla linii 400 kV dwutorowych na słupach typu Z52
szerokość pasa technologicznego wynosi 30 m od osi linii, a dla jednotorowych z wyjątkiem odcinków
wybudowanych na słupach ON400 – 40 m; dla linii 750 kV – 70 m. Odstępstwa od tych wartości
można ustalić z właścicielem linii
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Ú śrub łączących bednarki). Przeważnie sprawdzanie wartości rezystancji każdego
poziomu jest realizowane podczas wymiany przewodów odgromowych na typu
OPGW.

3.2. Konstrukcje wsporcze
Każde wejście na słup czynnej linii w celu uzupełnienia zakratowania, wymiany
śrub, kątowników, prętów stężeniowych wymaga określenia tras komunikacyjnych
monterów oraz przeważnie zastosowania ubiorów ekranujących od wpływu pola
elektromagnetycznego. Jedynie w technologii, w której monter, używany przez
niego sprzęt oraz wymieniane elementy podawane są wewnątrz zakratowania
słupa, można dopuścić tradycyjną odzież ochronną. Oczywiście każda praca
na wysokości wymaga przestrzegania zasad asekuracji i stosowania odpowiedniego sprzętu zapobiegającego upadkowi z wysokości. Prace technicznie wykonywane są analogicznie do prac na linii wyłączonej.
Większe prace przy konstrukcjach wsporczych polegające na podwyższaniu słupa,
rozszerzaniu okna, wymianie głowic słupa, wymianie poprzeczników i wieżyczek odgromowych wymagają specjalistycznych instrukcji, ale istnieją szerokie
możliwości wykonania tych prac bez wyłączeń. Wymiana całych słupów jest
możliwa dzięki zastosowaniu albo linii tymczasowych, albo zrobotyzowanych
izolacyjnych ramion podnośnika (dźwigu), a nawet śmigłowców.

3.3. Izolacja i osprzęt izolatorowy
Najczęstszym powodem modernizacji linii jest dochowanie odległości przewodów od ziemi. W celu podwyższenia zawieszenia przewodów dość często pionowe
układy izolacji zastępowane są układami typu A i pokrewnymi. Dzięki wymianie
izolacji utrzymuje się przewody w stosownej, zgodnej z przepisami i wymaganiami Inwestora odległości od krzyżowanych obiektów i od ziemi (z biegiem czasu
pełzanie przewodów powoduje powiększanie się zwisów). Wymiana izolatorów
pod napięciem jest najczęściej wykonywaną pracą na świecie i wiele energetyk
ma spore doświadczenie w tym względzie. W Polsce do tej pory tylko jedna ekipa
wykonawcza opanowała wymianę wszystkich typów izolatorów zarówno szklanych, jak i porcelanowych. Jednak dwie dalsze ekipy mają odpowiednie zaplecze
do wymiany izolacji związanej z omawianym typem modernizacji. Wymiana
izolacji, obejmująca także wymianę osprzętu izolatorowego, wymaga zastosowania pracy na potencjale. Najtrudniejszym przypadkiem zastępowania pionowego
układu izolacji układem V są okna słupów wymagające odpowiedniego sprzętu
dostępu montera do przewodu (drabiny, kładki, krzesełka lub wózka).

3.4. Przewody odgromowe
Najczęściej stosowane wymiany krótkich odcinków przewodów odgromowych są
możliwe przy pracującej linii dokładnie taką samą metodą jak całkowita (na całej
długości linii łączącej stacje) wymiana przewodu metodą naprężeniową lub rolek
obrotowych [10,21]. Kilkakrotnie zastosowano tę technikę w Polsce, ale ciągle jej
wprowadzenie do codziennej praktyki jest dalekie. Przyjęło się natomiast częściowe
przygotowanie do wymiany przewodów poprzez wyłożenie przewodu odgromowego na rolki montażowe (uziemiane) na czynnej linii. Wymaga to zastosowania
przez monterów ubiorów ekranujących od wpływu pola elektromagnetycznego.
Jednak samo przeciąganie przewodów odbywa się w warunkach wyłączenia. W tej
dziedzinie tkwią jeszcze spore rezerwy wykonawcze. Naprawy linek uziemiających, ich wymiana lub odpięcie i podpięcie wymagają specjalistycznej technologii,
ale można je wykonywać podczas pracy linii. Dotyczy to także montażu blokad
wychyłu zawiesi przewodu odgromowego.

3.5. Przewody fazowe
Wymiany przewodów fazowych na czynnych liniach dotychczas w Polsce się nie
praktykuje. Możliwości takiej wymiany są jednak zaskakująco spore. Polegają one
na dwóch odmiennych sposobach realizacji. Pierwszy to „przerzucenie” obwodów elektrycznych na tymczasowe obwody zbudowane albo z przenośnych linii
kablowych (krótkie odcinki), albo tymczasowych linii napowietrznych
(jedno- i wielofazowych), których podpięcie (i odpięcie) może odbywać się
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w warunkach czynnych linii dzięki zastosowaniu pól przewoźnych, wyłącznikowych (długie odcinki). Innym sposobem
jest zastosowanie zrobotyzowanych systemów przejęcia tymczasowych funkcji
izolacji doziemnej i międzyprzewodowej
za pomocą specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego. Zaletą takiego podejścia
jest fakt zastąpienia jednej lub wielu faz
w pierwszym przypadku przez wcześniej
wybudowaną linię tymczasową (ma ona
swoje słupy i przewody), a w drugim przypadku jednoczesne odciągnięcie (odpięcie)
przewodów na czas przeciągnięcia nowych
przewodów – wymaga jednak posiadania
większej liczby zrobotyzowanych systemów.

3.6. Osprzęt przewodowy
Na ten rodzaj osprzętu składają się przede
wszystkim tłumiki drgań i odstępniki
na przewodach wiązkowych. W Polsce
stosujemy pojedyncze przewody na linii
220 kV, podwójne i potrójne na liniach
400 kV (na jedynej polskiej linii 750 kV
zastosowano wiązkę czteroprzewodową).
Konieczność napraw przewodów (rozmietlenia, przestrzelenia itp.) są pracą z reguły
eksploatacyjną. Niemniej przy modernizacji linii mogą takie pojedyncze przypadki
mieć miejsce. Wszystkie te prace można
wykonać pod napięciem przeważnie z jezdnych wózków naprzewodowych, ale także
z pomostów albo przy wykorzystaniu podnośników, drabin, rusztowań izolacyjnych
lub śmigłowców.

3.7. Zarządzanie obciążalnością linii
W ostatnich latach zastosowano także
dynamiczną obciążalność linii (DOL),
która jest jednym z efektywnych sposobów zwiększenia zdolności przesyłowych
linii [5,26]. Rozwiązanie techniczne polega
na zainstalowaniu na słupach w wybranych przęsłach linii NN stacji pogodowych,
przesyłających do systemu obliczeniowego
w centrum dyspozytorskim aktualnych
danych pogodowych: prędkości i kierunku
wiatru, temperatury na wysokości montażu przewodów oraz nasłonecznienia. System centralny, na podstawie tych danych
oraz znajomości aktualnego obciążenia
linii dostępnego w systemie dyspozytorskim prowadzenia ruchu, na bazie modelu
cieplnego linii oraz jej parametrów konstrukcyjnych, wyznacza możliwą obciążalność dynamiczną i wyniki tych obliczeń
na bieżąco przekazuje do systemu dyspozytorskiego. Bieżąca znajomość temperatury
przewodów, która jest funkcją jej aktualnego obciążenia oraz warunków pogodowych

panujących w miejscu zainstalowania linii
– zwłaszcza prędkości i kierunku wiatru –
pozwala na bezpieczne przeciążanie linii,
tzn. takie, które nie powoduje zmniejszenia normatywnych odległości przewodów
od obiektów pod linią.

4. Możliwości modernizacji
kompleksowej linii
pod napięciem
O ile nie zagłębiamy się w różnice między
budową a modernizacją linii, na potrzeby
tego artykułu przyjęto pojęcie kompleksowości jako znaczącej przebudowy linii
np. odcinkowej, pozostawiającej linię istniejącą w użytkowaniu. Rozszerzenie tego
typu może przypominać zastąpienie linii
istniejącej nową linią (np. jednotorowej
wielotorową albo wielotorowej wielonapięciową), ale takie podejście wymagałoby kompleksowych rozważań nie tylko
teoretycznych, ale też indywidualnych dla
każdego konkretnego przypadku. Przykłady mają raczej charakter inspirujący
do odważnego wprowadzania nowości
technicznych i technologicznych stosowanych na świecie [12–17], [21–26].

4.1. Fundamenty i uziemienia
Prace kompleksowe wymagające postawienia nowych fundamentów w pobliżu
starych (pomijamy przypadki zastąpienia
słupa dokładnie w tym samym miejscu;
znane przypadki zastąpienia słupa kratowego słupem rurowym). Prace przy fundamentach wymagają prac terenowych,
wykopów, zbrojenia, lania betonu lub wstawiania gotowych prefabrykatów. Pomijając możliwość ręcznego wykonania, każde
inne wymaga użycia sprzętu zmechanizowanego, np. koparek, dźwigów, betoniarek, palownic itp. W warunkach pracującej
linii obowiązują specjalne reżimy, a analizy
muszą obejmować zasięgi sprzętu zmechanizowanego. Sprzęt ten musi być uziemiany, a wokół stanowisk należy zastosować
ekwipotencjalizację terenu prac lub adekwatne inne środki zapewniające ochronę
pracowników.

4.2. Konstrukcje wsporcze
Montaż słupa kratowego, a także rurowego wymaga specjalistycznej technologii uwzględniającej zastosowanie sprzętu
zmechanizowanego w pobliżu czynnych
przewodów. Może wystąpić konieczność
zastosowania linii tymczasowych albo zro-

botyzowanych izolacyjnych ramion podnośnika (dźwigu) analogicznie jak
do wymiany pojedynczego słupa.

4.3. Izolacja i osprzęt izolatorowy
W przypadku kompleksowych prac zawieszenie łańcuchów izolatorów nie
wymaga specjalistycznych reżimów wykonania pracy.

4.4. Przewody odgromowe
Wymiana przewodu metodą naprężeniową lub rolek obrotowych jest praktykowana i może objąć całą linię czynną lub nieczynną. W obu przypadkach dojdzie
do przejścia z przewodem nad krzyżowanymi obiektami, takimi jak: inne linie
elektroenergetyczne, drogi, rzeki, trakcja kolejowa, co dla zachowania bezpieczeństwa wymaga specjalistycznej technologii [9,10].

4.5. Przewody fazowe
Wymiany przewodów fazowych na czynnych liniach polegają na wykorzystaniu
równoległego obwodu jednofazowego, jak to zilustrowano na rys. 3.
Obwód ten może stanowić przenośna linia kablowa albo tymczasowa linia napowietrzna (jedno-, wielofazowa), której podpięcie (i odpięcie) może odbywać się
w warunkach czynnych linii, albo zrobotyzowany system ramion izolacyjnych
ulokowany z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego.

4.6. Osprzęt przewodowy
Osprzęt przewodowy zarówno przewodów fazowych, jak i odgromowych może być
zakładany podczas pracy linii, podobnie jak w przypadku prac eksploatacyjnych.

5. Możliwości modernizacji z użyciem sprzętu
zmechanizowanego
Aktualnie obowiązujące przepisy regulują prace w pobliżu linii jako podlegające
uzgodnieniu z prowadzącym ich eksploatację. Zatem prace blisko linii wymagają
każdorazowo odpowiednich uzgodnień określających dla danego sprzętu i technologii robót zasady bezpieczeństwa i konieczność dozoru ze strony energetyki.
Warto podkreślić, że nowe przepisy poszerzają pole możliwości (obszar) wykonywania prac sprzętem zmechanizowanym nawet przez personel niewykwalifikowany. Ustalają także granice prac w pobliżu napięcia i pod napięciem, które
z kolei wymagają zaangażowania personelu wykwalifikowanego z odpowiednimi
uprawnieniami i upoważnieniami. Generalnie sprawy odległości od urządzeń
energetycznych oprócz przepisów państwowych (rozporządzeń) regulują normy, które stanowią pomocniczą bazę do stanowienia przepisów szczegółowych,
instrukcji [16–18]. Wykonywanie prac wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego w pobliżu urządzeń i instalacji elektrycznych może odbywać się pod
warunkiem zachowania odległości podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wymagających
użycia sprzętu zmechanizowanego może odbywać się pod warunkiem, że prowadzący eksploatację określi warunki prowadzenia tych prac, mając na uwadze
zachowanie odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa.
Z kolei personel przeszkolony przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia powinien mieć zapewnione przez prowadzącego eksploatację instrukcje
określające technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy
stosować podczas prowadzenia tych prac. Sumując, opracowanie zasad stosowania sprzętu zmechanizowanego w pobliżu czynnych linii napowietrznych z uwagi
na zróżnicowane przepisy i praktykę ma szczególną wagę. W ostatnich publikacjach dotyczących pracy sprzętu zmechanizowanego proponuje się uregulowanie
tego problemu na bazie pogodzenia przepisów państwowych z szerokością pasów
technologicznych [19]. Jednak w obecnie realizowanych zasadach pracy sprzętu
zmechanizowanego należy stosować odległości uzgodnione z Inwestorem.
Ú
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Rysunek 3
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Wymiana przewodów fazowych L1, L2, L3 z wykorzystaniem jednej fazy linii tymczasowej, dodatkowej LD
Kolorami oznaczono: czarny – przewód linii tymczasowej, niebieski – istniejący przewód linii pod napięciem; czerwony – nowy przewód niepodłączony;
zielony – nowy przewód podłączony (pod napięciem).

Podsumowanie
Współcześnie prowadzone modernizacje sieci przesyłowej szerzej niż kiedykolwiek pozwalają na stosowanie techniki prac pod napięciem i w pobliżu napięcia.
Wyważenie proporcji między kosztami nowoczesnego sprzętu umożliwiającego
realizację tych prac a skutkami w prowadzeniu ruchu urządzeń z ograniczaniem (wręcz eliminowaniem) wyłączeń i konfrontacji z oczekiwaniami rynku
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(usługi na krajowej sieci przesyłowej prowadzone są podstawowo w outsourcingu) wymagającymi utrzymania wysokich
kwalifikacji personelu wykonawczego są
głównym wyzwaniem dla szerszego, zaplanowanego, odpowiedzialnego działania
w tej dziedzinie.

Possibilities of
modernising
transmission lines
without shutdowns
Investment plans of the Transmission Network Operator for the next years provide
for numerous reconstructions and expansions of overhead power lines, with a view
to adjusting them to increased thermal
capacity and applicable legal regulations.
The scope of modernisations on certain
lines covers single positions of poles or
short sections of lines, while other sections
will be subject to comprehensive works,
up to the line reconstruction along the
axis or service strip included. The existing limitations concerning shutting down
lines to perform modernisation works
impel us to use shutdown-free technologies to a greater extent. This practice is
not common at home, therefore the most
frequent practices of domestic and foreign
performers have been presented. Modernisations carried out in an energized zone,
close to the source of voltage and in electromagnetic field zones require the use of
specialist equipment and application of
technologies that guarantee safety of personnel and minimise operational risks of
the electrical power system. Depending on
complexity, carrying out modernisation
works in a shutdown-free mode requires
extraordinary work discipline and involvement on the part of contractor and investor, but allows rational maintenance of
supply efficiency and reliability.
■
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Bezzałogowe statki
powietrzne i ich zastosowanie
w energetyce (cz. 1)
Make Drones Not War!

Streszczenie
Artykuł omawia rzeczywiste i perspektywiczne możliwości zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (dalej zwanych również dronami) w energetyce
krajowej. Zaproponowano również potencjalnie nowe obszary wykorzystania
dronów w aspekcie inspekcji i monitoringu infrastruktury energetycznej oraz
wskazano na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego ich zastosowania.

Wstęp
Ukazywanie możliwości zastosowań dronów w energetyce i elektroenergetyce
jest przedmiotem coraz liczniejszych publikacji [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Jednym z pierwszych pokazów (2007 r.) możliwości bezzałogowego statku powietrznego w Polsce
był pokaz podczas konferencji „Prace pod napięciem” w Gdańsku [7]. Podobnie jak w innych dziedzinach obejmujących różnorodne obszary użytkowania

Rysunek 1

Dron Predator konstrukcji DARPA.
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[8-13] rozwój technologii wyprzedza znacząco przepisy i regulacje prawne normujące zakres wykorzystania technologii. Jest
to szczególnie istotne w przypadku infrastruktury o znaczeniu strategicznym dla
funkcjonowania przemysłu i tym samym
kraju. Coraz śmielsze wdrożenia dronów,
również w Polsce, oraz pokaźne zyski wynikające z ich zastosowania (przykład PKP
CARGO SA – monitorowanie przewozu
składów węgla) pokazują, że gra jest warta
świeczki, a potrzebne jest jedynie podjęcie
decyzji o wdrożeniu w coraz nowsze obszary,
ponieważ mnogość zastosowań ograniczają obecnie jedynie wyobraźnia i potrzeby.

1. Wprowadzenie
Pierwszy bezzałogowy statek (aparat)
powietrzny UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) został skonstruowany w USA
(w 1984 r.) przez Agencję DARPA (ang.
Defense Advanced Research Projects Agency) i nosił nazwę Amber. Późniejsze modele
to m.in. Gnat 750 UAV oraz Tier 2 Predator UAV [14] (rys. 1). Predator wznosi się
na wysokość około 8000 m i utrzymuje
w powietrzu około 40 godzin.
Drony stworzone przez DARPA dla wojska dostosowane są rozmiarami i możliwościami do dedykowanych zadań. Rozmiary dronów rozciągają się od dużych dronów
wielkości ciężarówki czy samochodu osobowego, poprzez modele wielkości człowieka (minidrony), do modeli mieszczących się
w plecaku (mikrodrony). Zależność potrzeb
wojskowych przy uwzględnieniu prostoty i złożoności przewidzianych zadań oraz
obszaru pracy (wg DARPA) wskazuje, że
wraz ze wzrostem złożoności zadania maleje autonomiczność działań drona. Z biegiem
lat drony zaczęły służyć nie tylko armii, ale
zyskały zastosowanie i uznanie w innych
obszarach działalności człowieka, takich jak
badania geodezyjno-kartograficzne, rolnictwo, przemysł (w tym w energetyka), służby
mundurowe i służby cywilne. W ostatnich
latach obserwuje się wzrost liczby zastosowań,
rozwój rynku producentów wszelkiego rodzaju dronów, a także rosnącą dostępność tych
technologii (m.in. w supermarketach, sklepach fotograficznych i sklepach modelarskich). W modelarstwie liczba dostępnych
modeli jest ogromna. Ostatnie lata pokazują
coraz szersze zastosowanie również w leśnictwie, transporcie, służbach granicznych,
działaniach prewencyjnych i antyterrorystycznych.

2. Obecne zastosowanie
bezzałogowych statków
powietrznych w energetyce
Do tej pory bezzałogowe statki powietrzne
w energetyce były wykorzystywane m.in.
do monitorowania rurociągów paliwowych,
infrastruktury krytycznej, linii napowietrznych, wież chłodniczych, kominów, turbin
wiatrowych, powierzchni zwierciadeł elektrowni słonecznych, wyrobisk, poziomu
promieniowania i zanieczyszczeń. W dalszej części przedstawione zostaną przykła-
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Rysunek 2

Minidron o budowie śmigłowca czterowirnikowego.

dy praktycznego dotychczasowego wykorzystania dronów oraz rozwiązania
perspektywiczne.

2.1. Ocena i analiza stanu roślinności w pobliżu linii napowietrznych i pod nimi
Mini- i mikrodrony stosowane są z powodzeniem do oceny stanu roślinności
w pobliżu linii napowietrznych i pod nimi. Jednym z dronów wykorzystywanych do tego celu jest czterowirnikowy model md4-1000 o budowie śmigłowca
(rys. 2). Po wykonaniu oblotu i przeniesieniu danych pomiarowych do dedykowanego oprogramowania możliwe jest uzyskanie modelu 3D linii oraz podrostów roślinności [15].

2.2. Monitoring napowietrznych linii elektroenergetycznych
Koniecznej oceny stanu poszczególnych elementów linii napowietrznych można
dokonać przy wykorzystaniu mikrodronów. Szczególną okolicznością sprzyjającą wykorzystaniu mikrodronów jest możliwość zbliżenia się do miejsc trudno dostępnych oraz monitoring linii przebiegających przez obszary zalesione
i obszary chronione o bogatej roślinności (np. parki środowiskowe, obszary
Natura 2000). Jednym z mikrodronów ułatwiających inspekcję linii z powietrza jest model md4-200 produkcji niemieckiej firmy Microdrones GmbH
[16, 17]. Dzięki zastosowaniu wspomnianego drona uzyskano m.in. skrócenie
czasu inspekcji, ograniczenie niezbędnych zasobów ludzkich i środków finansowych. Oprócz pozyskania materiału filmowego wysokiej rozdzielczości z oblotu
inspekcyjnego operator/właściciel pozyskuje dane numeryczne zasilające bazy
danych o urządzeniach powiązanych z systemami informatycznymi, co pozwala
na ich wykorzystanie do szacowania możliwości wystąpienia awarii poszczególnych elementów lub konieczności ich wymiany, przy zastosowaniu zasady prewencyjnego odtwarzania elementów majątku sieciowego. Operatorzy systemów
elektroenergetycznych w Polsce mogą z powodzeniem wykorzystywać bezzałogowe
statki powietrzne do inspekcji i monitoringu napowietrznych linii elektroenergetycznych, biorąc pod uwagę doświadczenia operatorów innych krajów. Przykładowo takie podejście zastosowało PowerSouth Energy Cooperative zlokalizowane w Andalusia, niedaleko miasta Arlington w amerykańskim stanie Alabama
(południowo-wschodnie wybrzeże USA), które zarządza elektroenergetycznymi
liniami napowietrznymi o łącznej długości ponad 2200 mil (3540 km). W pracach
inspekcyjnych [18] prowadzonych zarówno z ziemi, jak i z powietrza wykorzystuje bezzałogowe statki powietrzne. Tereny, na których zlokalizowane są podległe Ú
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w porównaniu z kosztami z zastosowaniem
śmigłowców.

Rysunek 3

2.3. Inspekcja turbin wiatrowych
i elektrowni konwencjonalnych

Dron ośmiowirnikowy stosowany do wizualnej inspekcji napowietrznych linii elektroenergetycznych
na terenach trudno dostępnych.

Rysunek 4

Widok z przeprowadzonej inspekcji elektrowni wiatrowej.

temu przedsiębiorstwu linie, charakteryzują się znaczną górzystością, zalesieniem; w wielu wypadkach są to tereny podmokłe. Drony (m.in. ośmiowirnikowe
– rys. 3) są szczególnie przydatne do określania przerostów gałęzi drzew, które
zagrażają nadmiernym zbliżeniem do przewodów linii napowietrznych. Oprócz
bezzałogowych statków powietrznych stosowane jest także sprawdzone rozwiązanie, którym jest oblot linii śmigłowcem wyposażonym w system LIDAR (ang.
Light Detection and Ranging) skanujący powierzchnię ziemi i wegetację roślinności w poszukiwaniu najbardziej newralgicznych miejsc z punktu widzenia
bezpiecznych odstępów od przewodów. W przyszłości planowane jest wykorzystanie dronów wyposażonych w kamery termowizyjne do prac inspekcyjnych w terenie o najbardziej niesprzyjającym ukształtowaniu. Nie bez znaczenia
jest też fakt znacząco niższych kosztów przeprowadzenia prac inspekcyjnych
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Czterowirnikowy AR.Drone 2.0 to dron
typu [19] producenta Parrot o budowie czterowirnikowej, który jest stosowany m.in. do przeprowadzania inspekcji łopat wirnikowych wiatraków (rys. 4).
Dron tego typu może wznieść się na wysokość około 130 m (a przy sprzyjających
warunkach i umiejętnościach operatora
drona do wysokości 160 m). W Australii
przy wykorzystaniu tego drona przeprowadzane są inspekcje farm wiatrowych,
których gondole wiatraków umieszczone są na wysokości 90 m [20]. W Holandii natomiast ten sam dron (AR. Drone
2.0) wykorzystywany jest m.in. do nadzoru budowy wiatraków. Drony wspomnianego typu wykorzystano do inspekcji wizualnej w czasie budowy elektrowni wiatrowych typu V90 produkcji firmy Vestas
w miejscowości Houten w Holandii (VI.
2013) [21].
Mikrodrony o budowie czterowirnikowej (np. wspomniany wcześniej model
md4-200) wykorzystywane są do monitorowania i inspekcji obszaru oraz poszczególnych elementów elektrowni konwencjonalnych. Mikrodrony tego rodzaju stosuje
się m.in. do inspekcji chłodni kominowych
(rys. 5) czy ciągu nawęglania [22]. Zaletami
tego modelu są m.in. odporność na opady
atmosferyczne oraz na zapylenie. Nie bez
znaczenia pozostają także możliwość pracy
w temperaturze od -20°C do +50°C, lekka
konstrukcja wykonana z wykorzystaniem
włókna węglowego, cicha praca wirników.
Dodatkowymi zaletami są łatwość nauki
obsługi i sterowania oraz niskie koszty eksploatacji.

2.4. Ocena stanu zniszczeń po anomaliach
pogodowych
Instytut EPRI (ang. Electric Power
Research Institute) wykorzystuje drony wyposażone w kamery wysokiej rozdzielczości HD, system GPS oraz zestaw
czujników pomiarowych do oceny rozmiarów zniszczeń po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Lekkie
drony (minidrony) o budowie samolotów
o zmiennej geometrii skrzydeł, które są
łatwe do przetransportowania na miejsce
oględzin i mieszczą się w rękach, docierają
w miejsca, gdzie zaraz po wystąpieniu zdarzenia człowiek nie może dotrzeć ze względu na połamane drzewa, które zerwały linie,

drzewa leżące na drodze oraz inne elementy
porozrzucane na trasie dojazdu do miejsca
awarii.
Instytut EPRI, dzięki wykorzystaniu
dronów, uzyskał obniżenie kosztów
przeprowadzania działań naprawczych
i skrócenie czasu przywracania zasilania
odbiorców (często do kilku godzin).
W 2012 r. Instytut EPRI testował drony
dla potrzeb sieci dystrybucyjnych, czego
celem było określenie potencjalnych potrzeb
usprawnień z uwzględnieniem zróżnicowania terenu, warunków pogodowych oraz
zastosowanych urządzeń pomiarowych [23].
Dodatkowo testowane były różne modele dronów w celu określenia przyszłych
nakładów inwestycyjnych. Jednym
z nadrzędnych celów wykorzystania dronów
do oceny skutków zaburzeń pogodowych
jest pozyskanie dodatkowych informacji
o panujących warunkach w celu określenia właściwej kolejności działań interwencyjnych. Oprócz powyższego dodatkową korzyścią płynącą z wykorzystania
dronów w sytuacjach kryzysowych jest
możliwość wymiany informacji z pozostałymi instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za opanowanie sytuacji kryzysowych, dzięki czemu można zwiększyć skuteczność wspólnych działań naprawczych.
Dzięki zastosowaniu dronów możliwe
jest też obniżenie kosztów paliwa i wykorzystanie dużych statków powietrznych oraz
zmniejszenie ryzyka prowadzenia działań przez ekipy naprawcze. Instytut EPRI
wrócił do pomysłu wdrożenia koncepcji wykorzystania dronów w energetyce
i elektroenergetyce (po prawie dwóch
dekadach przerwy), co stało się możliwe dzięki postępowi technologicznemu
w dziedzinie czujników pomiarowych i systemów GPS.

2.5. Ocena stanu zniszczeń elektrowni
na przykładzie elektrowni atomowej
Fukushima
Do monitorowania miejsca awarii i stanu
po awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu użyto na szerszą skalę robotów [11],
a ćwierć wieku później po awarii z 1 marca
2011 r. w elektrowni atomowej Fukushima w Japonii do oceny m.in. rozmiarów
zniszczeń oraz poziomu promieniowania
radioaktywnego wykorzystano kilka rodzajów dronów. Japończycy użyli minidrona
Spec o budowie samolotu, który wykonał w trzeciej dekadzie marca 2011 r. serię
nagrań i zdjęć [24] uwidaczniających fragment bloku nr 1 oraz bloki nr 2–4. Obloty
nad obszarem tej samej elektrowni prze-

Rysunek 5

Efekt monitoringu wizyjnego obiektu energetycznego.

prowadzane były także przez amerykańskie drony, m.in. przez drona Global
Hawk o budowie samolotu stosowanego wcześniej na misjach w Iraku
i Afganistanie oraz przez mikrodrona wzorowanego na kształt osy Honeywell_
RQ-16_T-Hawk.

2.6. Inspekcje stanu luster elektrowni słonecznych
Mikrodrony i minidrony są także stosowane w czynnościach inspekcyjnych
wklęsłych powierzchni luster parabolicznych wykorzystywanych w budowie
termicznych elektrowni słonecznych (rys. 6). Najstarsza taka konstrukcja została
zbudowana w Egipcie w 1912 r. i osiągała moc 55 kW [25]. Jedną z większych realizacji jest elektrownia położona w Kalifornii na pustyni Mojave w USA, o mocy
maksymalnej 345 MW [26], wybudowana na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego
wieku. Największą obecnie elektrownią słoneczną termiczną (na przykład luster
płaskich – rys. 7) jest instalacja Ivanpah Solar uruchomiona na początku 2014 r.
również na pustyni Mojave w USA, o mocy maksymalnej 392 MW [27]. Dzięki
przeprowadzeniu oceny stanu powierzchni zwierciadeł uzyskane zostają dane
o stanie całej instalacji, co w wyniku podjętych działań zaradczych obniża ryzyko wystąpienia awarii, wpływa na wydłużenie życia instalacji, zwiększenie jej
wydajności i rentowności oraz na optymalizację kosztów eksploatacji.

2.7. Ocena ukształtowania terenu
Dzięki wykorzystaniu mikrodronów i dedykowanego oprogramowania możliwe jest także opracowanie szczegółowego modelu 3D ukształtowania badanego
terenu [28] (wyrobisko wapienia). Dzięki obniżeniu kosztów specjalistycznego
oprogramowania obecnie szczegółowa ocena ukształtowania terenu nie jest już
domeną wielkich i zamożnych przedsiębiorstw. Powyższe zastosowanie jest szczególnie przydatne w ocenie stanu wyrobisk w kopalniach odkrywkowych oraz
infrastruktury kopalni podziemnych węgla kamiennego (rys. 8). Jako potencjalne
zastosowanie można uznać także wykorzystanie modeli 3D ukształtowania terenu Ú
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Rysunek 6

Efekt oblotu termicznej elektrowni słonecznej.

dla potrzeb budowy przyszłych linii napowietrznych czy też miejsc skrzyżowań
tych linii z innymi obiektami, przejść linii nad obiektami wodnymi.

3. Perspektywiczne zastosowanie dronów w energetyce
W 2013 r. PSE SA umożliwiły pokazy z wykorzystaniem bezzałogowych
statków powietrznych (poprowadzenie linki pilotażowej przed wymianą przewodu
OPGW), co pokazuje, że PSE SA są otwarte i zainteresowane podobną tematyką.
Dotychczasowe praktyczne zastosowanie dronów w różnorakich obszarach
energetyki i elektroenergetyki można poszerzyć potencjalnie o następujące
wdrożenia.

3.1. Drony wspomagające procesy inwestycyjne obiektów sieci przesyłowej
Sprawność przebiegu procesów inwestycyjnych związanych zarówno z budową nowych obiektów, jak i modernizacją starych zależna jest także od procedur
odbiorczych [2]. Sprawdzanie wykonania prac jest pracochłonne, wymagające
nierzadko obecności w każdym miejscu (np. na każdym słupie linii czy polu stacji). Drony napowietrzne mogą wspomagać np. procesy oceny wizualnej jakości
powłok malarskich [5] i osprzętu linii napowietrznych, a przy niewielkim zrobotyzowaniu można byłoby wykonywać pomiary grubości ich powłok. Interesującym zastosowaniem mogłoby być wyposażenie drona w oprogramowanie
do wykonania pomiarów pola elektromagnetycznego, poziomu hałasu w czasie
ruchu próbnego linii.

3.2. Drony wspomagające procesy eksploatacyjne sieci przesyłowej
i dystrybucyjnej
Rozpoznanie stanowisk pracy do procesów eksploatacyjnych w miejscach montażu sprzętu specjalistycznego poprawi jakość wykonywanych prac zarówno
urządzeń wyłączonych, jak i znajdujących się pod napięciem [2]. Obraz z miejsc
montażu sprzętu pozwoli uniknąć zaskoczeń odmienności konstrukcji od oczekiwanej lub wskaże, które elementy można najefektywniej zastosować. Wspomaganie procesów eksploatacyjnych to sprawdzanie stanu zakratowania słupów
o konstrukcji kratowej. Być może w niedalekiej przyszłości obraz wizyjny
będzie można porównywać z rysunkiem konstrukcyjnym w celu wykazania niezgodności. Większość pomiarów można byłoby realizować przy użyciu dronów,
np. pomiary zwisów przewodów lub ich odległości od ziemi i innych krzyżowanych

nr 1 (16) | 2017

obiektów, pomiary termowizyjne i korony, stan odstępników przewodów itp. [2].
Wreszcie drony mogą ułatwiać prowadzenie prac poprzez przenoszenie niewielkich
ciężarów osprzętu sieciowego i/lub narzędzi
specjalistycznych do prac pod napięciem.

3.3. Drony wspomagające oględziny
kabli prowadzonych po dnie zbiorników
wodnych, w tym podmorskich
Linie kablowe wysokiego napięcia prądu
stałego HVDC (ang. High Voltage Direct
Current) są stosowane coraz częściej,
np. w połączeniu transgranicznym Polski
ze Szwecją. Linie tego typu są częściowo
prowadzone pod dnem morskim, a częściowo ułożone na tym dnie, co może narażać je na uszkodzenia typu mechanicznego,
np. wskutek przesuwania po dnie morskim
kotwicy statków [2].
Przeprowadzenie oględzin i lokalizacja miejsca uszkodzenia może zająć wiele godzin,
czasami dni. Oczekiwanie na specjalistyczny statek może być długie, a jego wykorzystanie jest bardzo kosztowne. W celu skrócenia czasu awarii i zminimalizowania jej
skutków można by rozważyć wykorzystanie
podwodnych dronów (ROV – ang. Remotely
Operated Vehicles – sterowanych na uwięzi)
do poszukiwania miejsca awarii [2]. Inną
możliwością może być cykliczne przeprowadzanie mapowania powierzchni dna morskiego na trasie kabla z wykorzystaniem
dronów podwodnych typu ROV, AUV (ang.
Autonomous Underwater Vehicles) wyposażonych w system typu LIDAR, analogicznie do napowietrznych linii przesyłowych

[9]. Tym samym możliwe byłoby uzyskanie
narzędzia typu prewencyjnego dostarczającego dodatkowych informacji o ewentualnych zagrożeniach i tym samym podjęcie
działań minimalizujących to ryzyko bądź
je wykluczających.

3.4. Drony wspomagające oględziny
zbiorników, zapór wodnych elektrowni
szczytowo-pompowych
Najczęściej stosowanymi na świecie magazynami energii elektrycznej „dużej mocy”
są elektrownie szczytowo-pompowe (ESP).
Energia potencjalna grawitacji przetworzona z energii elektrycznej jest gromadzona
w zbiorniku górnym poprzez przepompowanie wody ze zbiornika dolnego. Szybki
dostęp do turbin, czy to w przypadku opróżnienia zbiornika górnego, czy w przypadku
pracy pompowej, umożliwia operatorowi
systemu przesyłowego błyskawiczną reakcję
w celu korekcji bilansu krajowego systemu
elektroenergetycznego. Do krajowych ESP
należą elektrownie: Żarnowiec, Porąbka-Żar, zespół elektrowni Solina-Myczkowce,
elektrownia Żydowo, elektrownia Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne, elektrownia
Dychów. Do wizualnej inspekcji dna zbiorników wodnych, w czasie gdy wypełnione są
wodą, można zastosować rozwiązania typu
zdalnie sterowane ROV lub autonomiczne
AUV. Drony powietrzne można wykorzystać do oceny wizualnej konstrukcji betonowych zapór [2]. Z kolei w przypadku oględzin
wizualnych galerii technicznych w konstrukcjach zapór wodnych można wzbogacić pracą
pojazdu naziemnego (lub robota) wyposażonego w odpowiednie kamery. Zarówno
w przypadku drona, jak i pojazdu naziemnego możliwe jest sterowanie takim pojazdem lub zaprogramowanie mu stałej ścieżki poruszania się [2]. Wyposażenie, które
może wchodzić w skład drona czy pojazdu,
jest jedynie kwestią wypadkowej wyobraźni,
dostępu do technologii, potrzeb i rachunku
ekonomicznego.
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wykonywanych zadań (także ograniczenie ponoszonych kosztów). Diagnostyka
kotłów bloków wytwórczych jest zagadnieniem złożonym ze względu na duże
rozmiary, temperaturę roboczą panującą w paleniskach oraz ciśnienie panujące
w instalacjach wodno-parowych kotłów. Z powyższego wynika konieczność wyłączenia kotła i jego schłodzenia w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych
w zakresie korozyjnego i erozyjnego zużycia kotłów. Do tej pory, w celu ochrony
zespołów ludzkich oraz w celu zminimalizowania kosztów przygotowywania
badań diagnostycznych, wykorzystywano m.in. roboty przemieszczające się
po ścianach pionowych paleniska, zarówno na kołach, gąsienicach, jak i mobilnych platformach. Wydaje się, że dalsze zmniejszenie czasu i kosztów przygotowywania badań diagnostycznych może zostać uzyskane dzięki wcześniejszemu

Rysunek 7

Zdjęcie z oblotu elektrowni słonecznej.

Rysunek 8

3.5. Drony wspomagające wstępne
badania wizualne kotłów bloków
wytwórczych
Bardzo częstą przyczyną awarii bloków
wytwórczych są awarie kotłów, co skutkuje znaczącymi kosztami odstawień bloków w skali sektora wytwórczego każdego
kraju. Do diagnostyki kotłów stosowane
są m.in. roboty diagnostyczno-remontowe
[2]. Ich zadania polegają głównie na lokalizacji uszkodzeń rur kotłowych. Dzięki
zastosowaniu zrobotyzowanych rozwiązań uzyskuje się znaczące skrócenie czasu

Zdjęcie z oblotu infrastruktury kopalni węgla.

Ú
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Ú wprowadzeniu drona na uwięzi (model PARC – ang. Persistent Aerial Reconnaissance and Communications). Wstępne wizualne oględziny mogą pozwolić
na wytypowanie miejsc potencjalnych uszkodzeń.

4. Drony w niewłaściwych rękach – kilka słów
o zagrożeniach
Bezzałogowe statki powietrzne to nie tylko same dobrodziejstwa. Z dobrodziejstwem
inwentarza należy przyjąć również zagrożenia wynikające z wykorzystania zalet i możliwości dronów do celów z pogranicza bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej
i zespołów ludzkich o nie dbających. W skali roku ujawnianych jest co najmniej kilka
przypadków naruszenia granic obiektów energetycznych (oraz innych ważnych obiektów, m.in. siedziby władz, lotnisk cywilnych i wojskowych). Pod pozorem robienia
zdjęć infrastrukturze elektrownianej (ang. Bridgeport Harbor Station Power Plant
– Connecticut/USA – maj 2003 r.) student wydziału elektrycznego „utracił” kontakt
ze swoją maszyną, która wylądowała za ogrodzeniem elektrowni [29]. Planowane
były także (przed 2011 r.) ataki na budynki Pentagonu i Kapitolu (USA) za pomocą dronów, do których przymocowane miały być ładunki wybuchowe [29]. Osoba
podejrzewana o planowanie takiego ataku i sprzyjanie terroryzmowi została ostro
potraktowana przez władze stanu Massachusetts (USA).
Poligony doświadczalno-testowe dronów są także powodem do odmowy budowy nowych farm wiatrowych. Takie decyzje były podejmowane na terenie Walii
(przegrany spór firmy RWE z Ministerstwem Obrony) oraz na terenie USA (stan
Oregon). W pierwszym przypadku podstawą odrzucenia wniosku były obawy
o potencjalne odbicia i interferencje sygnałów wysyłanych przez radary wojskowe
od łopat wirników na komunikację w ruchu lotniczym dronów [30, 31]. W drugim przypadku odmowę musiała przełknąć firma należąca do kapitału pochodzenia chińskiego, która planowała budowę farmy wiatrowej akurat w niedużej
odległości od wojskowego poligonu testowego dronów [32].
W 2016 r. pilot samolotu relacji Dortmund – Warszawa (lotnisko Chopina) zgłosił do wieży kontrolnej obecność dwóch dronów w korytarzu podchodzenia
do lądowania – jeden znalazł się w okolicach Góry Kalwarii, drugi, który przeleciał
około 50 m poniżej toru lotu samolotu. Powyższe zaskutkowało zatrzymaniem
lądowań na jednym z pasów na około 30 minut [33].
Niebezpieczne zdarzenie miało również miejsce w 2016 r., gdy dron spadł nieopodal funkcjonariuszy straży miejskiej wypisujących mandat. Właściciel, zapalony hobbysta ścigacz, utracił kontrolę nad dronem podczas treningu sterowania
dronem między drzewami [33].
W 2014 r. w zachodniej Australii podczas trwania zawodów triathlonowych doszło
do incydentu z udziałem drona. Dron spadł na zawodniczkę bądź nieopodal,
w wyniku czego zawodniczka doznała obrażeń głowy [34].
Podczas zawodów alpejskiego Pucharu Świata we Włoszech w grudniu 2015 r.
dron spadł tuż za plecami zjeżdżającego zawodnika, któremu na szczęście nic
się nie stało i udało mu się stanąć na drugim stopniu podium.

Podsumowanie
Bezzałogowe statki powietrzne stanowią grupę rozwiązań, które w zamyśle
zostały stworzone dla potrzeb wojskowych. Ich potwierdzona skuteczność i przydatność, dynamiczny rozwój technologii, zwiększenie osiągów oraz obniżenie
kosztów produkcji spowodowały, że z biegiem lat zaczęły się upowszechniać
do zastosowań cywilnych.
Z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy bezzałogowe statki powietrzne mogą wspomagać i wzbogacać nowoczesną diagnostykę, monitoring i tym samym co najmniej
obszar eksploatacji. W połączeniu z technikami zrobotyzowanymi kreowana jest
nowa przestrzeń zaawansowanych technologii, w tym z zastosowaniem w technice
prac pod napięciem dla potrzeb PSE SA. Wykorzystanie bezzałogowych statków
powietrznych może stanowić tańszą alternatywę dla wykorzystywanych na zle-
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cenie PSE SA załogowych statków powietrznych wykonujących oględziny awaryjno-kontrolne linii elektroenergetycznych NN
i WN. Zastosowanie dronów w sposób rozważny i odważny jednocześnie do obsługi
sieci i urządzeń energetycznych związanych z energią elektryczną, gazem i ciepłem
może znacząco podnieść jakość ich obsługi,
a nawet pozwolić na wcześniejsze wykrywanie stanów zagrożeń w ich funkcjonowaniu.
Zachętą do zastosowań mogą być zarówno
już dostępne polskie drony, jak i rozwiązania zagraniczne, których koszt nie jest
wygórowany w porównaniu z potencjalnymi korzyściami. Korzyści można uzyskać
w poprawie efektywności pracy urządzeń
energetycznych, sukcesywnym obniżaniu
awaryjności poprzez profilaktyczne usuwanie dostrzeganych zagrożeń. W nieodległej przyszłości wyłania się konieczność łączenia wielu systemów zarządzania
majątkiem sieciowym oraz deklarowanych
znormalizowanych systemów zarządzania
jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy.
Podsumowując, bezzałogowe statki
powietrzne są akceptowane i stosowane przez coraz szersze grono podmiotów
w energetyce.

Unmanned Aerial
Vehicles and Their
Applications in the
power industry (part 1)
The paper presents the progress of applications in the field of unmanned aerial vehicles, UAVs called drones. Particular attention was paid to practical use of drones in
the field of monitoring and inspection in
the field of broadly understood power sector supplemented by novel proposals for
extending their use for processes for maintenance of power equipment and networks.
Additionally, the paper describes potentially
new application areas, as well as examples of
threats to power industry facilities resulting
from improper use of drones. The paper
also tries to answer the question whether the current perception of UAVs can be
changed by increasing the knowledge about
their practical applications in non-military
activities such as power industry and power
engineering.
■
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Reaktory HTGR
– stan na dziś
i perspektywy

Streszczenie
Energetyka jądrowa bazuje obecnie na technologii ciśnieniowego reaktora wodnego, która ma dominującą pozycję w wytwarzaniu energii elektrycznej. Nie zmieni
tego również pojawienie się reaktorów jądrowych IV generacji. Mimo to rozwój
technologii wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (HTGR), która jest brana pod uwagę nawet w Polsce, może spowodować rozszerzenie rynku
energii jądrowej na obszary poza wytwarzaniem energii elektrycznej. Specyficzna
cecha tych reaktorów – temperatura na wylocie wynosząca ponad 900°C i wysoki
poziom bezpieczeństwa – powoduje, że ta obiecująca technologia może znaleźć
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (chemicznym, petrochemicznym,
hutnictwie, produkcji wodoru, gazyfikacji węgla itp.). Niniejszy artykuł jest próbą
opisania obecnej sytuacji i perspektyw technologii HTGR.

1. Reaktory HTGR w kogeneracji
16 lutego 2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (Ministerstwo Rozwoju, 2016), który stał się punktem wyjścia dla Ministerstwa Rozwoju do przygotowania „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (SOR). Dokument zakłada nie tylko kontynuację, ale także przyspieszenie
prac nad energetyką jądrową – Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).
Wprowadza także istotne novum, jakim jest plan wdrożenia do polskiego systemu
elektroenergetycznego wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych do produkcji ciepła przemysłowego. Ma temu służyć realizacja do 2020 r. projektu strategicznego o nazwie „Kogeneracja jądrowa”. Celem projektu jest „przygotowanie
do budowy pierwszego reaktora HTR o mocy termicznej 200–350 MW zasilającego
instalację przemysłową w ciepło technologiczne” (Ministerstwo Rozwoju, 2017).
W ramach podjętych działań 24 maja 2016 r. przedstawiciele URENCO, konsorcjum U-Battery oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych podpisali list
intencyjny dotyczący rozpoczęcia procesu przygotowań do budowy reaktora
badawczego HTGR w Świerku. Porozumienie stanowi istotny krok zmierzający
do realizacji projektu budowy reaktora badawczego o mocy cieplnej 10 MW i elektrycznej – 4 MWe, który stanowiłby niezbędny etap na drodze do wprowadzenia
w naszym kraju technologii reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonych
helem (HTGR/VHTGR). Ostateczna decyzja dotycząca finansowania budowy
reaktora ma zapaść w 2018 r. Zgodnie z planem reaktor miałby być gotowy około
2025 r. (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 2016).
Podobne porozumienie o współpracy przedstawiciele NCBJ i Ministerstwa Energii
zawarli 6 lutego 2017 r. z amerykańską firmą X-Energy, zajmującą się rozwojem
technologii reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonych gazem (HTGR),
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 2017).
Pomimo znacznie mniejszego zainteresowania opinii publicznej reaktory technologii HTGR mają szanse na zaistnienie w naszym kraju. Reaktory HTGR to bardzo istotny element ewolucji energetyki jądrowej i krok na drodze do reaktorów
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IV generacji, które mają być odpowiedzią
przemysłu jądrowego na największe wady
dotychczasowych instalacji. Są to obecnie
najbardziej dojrzałe konstrukcje reaktorów
przyszłości, ze stosunkowo niskim poziomem ryzyka technicznego związanego z ich
rozwojem. Nie oznacza to jednak, że jest
to w pełni skomercjalizowana i wykorzystywana w przemyśle oraz elektroenergetyce
technologia. Warto przeanalizować zalety
i wady reaktorów HTGR.

2. Historia technologii
Reaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem (HTGR/VHTGR) wywodzą
się z rozwijanej od drugiej połowy lat 40.
XX w. reaktorów z moderatorem grafitowym chłodzonych gazem GCR (Gas Cooled
Reactor) i stanowią rozwinięcie tej grupy.
W przypadku reaktorów GCR najczęściej
stosowanym chłodziwem (m.in. ze względu
na cenę) był dwutlenek węgla. Komercyjnie reaktory GRC rozwijane były głównie
we Francji i Wielkiej Brytanii.
Pierwszym pokoleniem reaktorów gazowych GRC były reaktory typu MAGNOX
– m.in. pierwsza brytyjska elektrownia
Calder Hall. Obecnie w Wielkiej Brytanii z powodzeniem wykorzystuje się
drugie pokolenie reaktorów gazowych
– Advanced Gas-cooled Reactor (AGR)
– w sumie na wyspach pracuje 14 reaktorów tego typu, które mają zostać wyłączone
do końca następnej dekady (World Nuclear
Association, 2017). Rozwijane obecnie reaktory HTGR/VHTGR stanowią rozwinięcie
powyższej technologii. Główną zmianą jest
podniesienie temperatury pracy reaktora
– dochodzącej do 1000°C. Koncepcję reaktorów HTGR stworzył w 1947 r. Farrington
Daniels, a pierwsze, prototypowe jednostki
komercyjne zaczęły być rozwijane w latach
80. XX w. (Jezierski, 2005).

Do najbardziej znanych konstrukcji tego
okresu były reaktory rozwijane w Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii. Do grupy
tej należały m.in. brytyjski eksperymentalny Dragon, działający w latach 1964–1975
(Simon & Capp, 2005) czy reaktory niemieckie AVR (1967–1988) i THTR-300
(1983–1989), (Sikora, 2016). W USA technologia reaktorów HTGR była rozwijana
w dwóch instalacjach komercyjnych. Pierwszą działającą w latach 1966–1974 był reaktor pryzmatyczny Peach Bottom 1. Reaktor dysponował mocą elektryczną około
40 MWe i cieplną 115 MWt. Został podłączony do sieci w 1967 r. (IAEA, 2017).
Drugim reaktorem HTGR eksploatowanym w USA był Fort St. Vrain (FSV) o mocy
elektrycznej 330 MWe. Reaktor rozpoczął
pracę w 1974 r., a w celach komercyjnych był
wykorzystywany przez dekadę (1979–1989).
Cechą charakterystyczną wspomnianych
instalacji był stosunkowo niski współczynnik wykorzystania mocy wynoszący
np. w przypadku reaktora FSV około 30,6%
(IAEA, 2017a). Jest to wartość zdecydowanie
niższa niż w przypadku eksploatowanych
obecnie reaktorów lekkowodnych II generacji, gdzie współczynnik ten przekracza
często 80%. Słabe wyniki pierwszych reaktorów HTGR związane były z „chorobami
wieku dziecięcego” wynikającymi z braku
doświadczeń w wykorzystaniu technologii. Pamiętać należy, że podobne problemy pojawiły się także w przypadku pierwszych reaktorów lekkowodnych III generacji
– japońskich reaktorów ABWR. Zgodnie
z danymi IAEA współczynnik wykorzystania mocy w przypadku reaktora Hamaoka-5
podłączonego do sieci w 2004 r. – do awarii w Fukushimie wynosił zaledwie 44,6%
(IAEA, 2016). Wskazane wyżej reaktory
HTGR ze względów komercyjnych i politycznych (awaria w Czarnobylu) zostały
definitywnie wyłączone do 1989 roku.
W latach 90. i pierwszej dekadzie XXI w.
prace nad rozwojem technologii HTGR oraz
budowę jednostek eksperymentalnych kontynuowano. Do najbardziej udanych programów należy japoński projekt budowy
reaktora badawczego High Temperature
Engineering Test Reactor (HTTR) o mocy 30
MW. Reaktor został uruchomiony w 1998 r.
W ramach testów w 2004 r. reaktor osiągnął
temperaturę 950°C. Test przeprowadzony
w 2010 r. udowodnił możliwość pracy reaktora w tak wysokich temperaturach przez
50 dni (World Nuclear Association, 2016).
Po awarii w Fukushimie reaktor pozostaje
wyłączony. Proces jego ponownego uruchamiania trwa. Planuje się dalsze wyko-
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rzystanie reaktora w pracach nad technologią produkcji wodoru, (Sagayama,
2016). Obecnie technologia HTGR i VHTGR jest przedmiotem badań państw
i korporacji posiadających zaawansowane przemysły jądrowe. Zasadniczo różny
jest jednak poziom ich zaawansowania.

3. Reaktory HTGR a obecna generacja reaktorów
energetycznych
We współczesnej energetyce jądrowej dominują reaktory lekkowodne (LWR)
– zarówno ciśnieniowe (PWR), jak i wodne wrzące (BWR). W reaktorach tego typu
woda stanowi zarówno moderator, jak i chłodziwo, a w przypadku reaktorów BWR
także czynnik roboczy w cyklu parowo-wodnym. Reaktory ciśnieniowe pracują
w układzie dwuobiegowym ze zwykłą wodą w obiegu pierwotnym i wtórnym.
W reaktorach BWR obieg jest tylko jeden. Reaktory lekkowodne produkują parę
o temperaturze około 300°C1. To wartości zbyt niskie dla większości zastosowań
przemysłowych. Na tym tle technologia reaktorów wysokotemperaturowych
umożliwia uzyskanie znacznie lepszych parametrów.
Współczesne reaktory HTGR w porównaniu do klasycznych jednostek lekkowodnych różnią się istotnie. Chłodziwem jest obojętny chemicznie hel, o dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Hel jest nieaktywny chemicznie i ma bardzo
mały przekrój czynny na pochłanianie neutronów – co poprawia bezpieczeństwo
instalacji (Jezierski, 2005, p. 338). Jednocześnie umożliwia istotne podniesienie
temperatury na wyjściu z rdzenia, bez potrzeby zwiększania ciśnienia – do poziomu 700–950°C, a w przyszłości nawet do 1000°C. Funkcję moderatora i głównego
materiału konstrukcyjnego spełnia grafit – materiał o dużej pojemności cieplnej,
stanowiący także jedną z istotnych struktur bezpieczeństwa reaktora (NCBJ, 2013).
Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje reaktorów wysokotemperaturowych:
– pryzmatyczne, w których paliwo jądrowe znajduje się w pionowych szybach
wewnątrz pryzmatycznych bloków grafitowych. Przez kanały przepływa chłodziwo, a pryzmatyczne bloki ściśle do siebie przylegają i tworzą pionowe kolumny
wokół osi reaktora. Przykładem reaktora pryzmatycznego jest rozwijany w USA
Steam Cycle High Temperature Gas-Cooled Reactor (SC-HTGR) – reaktor modułowy o mocy termicznej 625 MWt. Reaktor ten opiera się na koncepcji reaktora
ANTARES francuskiej AREVY (IAEA, 2014, pp. 123–126),
– z rdzeniem usypanym (tzw. pebble bed), który składa się ze stosu kul grafitowych o około 6 cm średnicy, umieszczonych w cylindrycznym, grafitowym
pojemniku, służącym także jako reflektor. Kule te zawierają w sobie sferyczne
paliwo nuklearne – TRISO, wykorzystywane zarówno w reaktorach z rdzeniem
usypanym, jak i pryzmatycznych. Kule grafitowe po przejściu przez stos reaktora
są odbierane od dołu, co umożliwia stałą powolną wymianę paliwa, bez potrzeby
wyłączania reaktora. Obecnie przykładami reaktorów tego rodzaju są reaktory
HTGR budowane w Chinach, reaktor PBRM rozwijany do 2010 r. w RPA czy też
rozwijany w USA reaktor Xe-100 (IAEA, 2014, pp. 127–130).

4. Potencjalne zastosowanie reaktorów HTGR
Ze względu na wysoką temperaturę pracy i zakładany poziom bezpieczeństwa
reaktory HTGR mogą w stosunkowo krótkim czasie stać się znaczącym źródłem
ciepła przemysłowego. Obecnie wykorzystywane źródła węglowe stanowią istotny problem w kontekście CO2 i rosnących ograniczeń w jego emisji. Możliwe jest
wykorzystanie innych paliw kopalnych – głównie gazu. Rozwiązanie to generuje wysokie koszty i zwiększa uzależnienie od dostaw błękitnego paliwa w krajach nieposiadających wystarczających zasobów własnych. Wykorzystanie gazu
nie likwiduje także całkowicie problemu emisji CO2. Ze względu na potrzebę

1

Temperatura chłodziwa w reaktorach EPR oscyluje w zakresie 295,2 (na wejściu) do 330°C na wyjściu
z reaktora – patrz: https://aris.iaea.org/PDF/EPR.pdf (s. 43)
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Ú zapewnienia ciągłości i pewności dostaw rozwiązaniem nie jest także wykorzystanie dostępnych obecnie źródeł energii odnawialnej.
Produkcja ciepła przemysłowego, ze względu na duże straty przy przesyle, wymaga lokalizacji źródła ciepła w bezpośredniej bliskości potencjalnego odbiorcy,
a co za tym idzie dostosowania instalacji do potrzeb klienta. Rozpatrywane obecnie reaktory HTGR, ze względu na swoją specyfikę, stanowią w tym kontekście
ciekawą alternatywę dla dotychczasowych rozwiązań. Podkreślić należy przede
wszystkim najważniejsze ich cechy:
• Stosunkowo niewielką moc elektryczną i cieplną, a także realną możliwość
skalowania instalacji, co umożliwia dostosowanie wielkości reaktora do zakładanych potrzeb.
• Potencjalne, znaczne obniżenie skomplikowania instalacji, ze względu na redukcję rozbudowanych systemów bezpieczeństwa. Wysoki poziom bezpieczeństwa,
będzie umożliwiał lokalizację reaktorów HTGR w bezpośredniej bliskości
ośrodków przemysłowych – także pod ziemią.
• Potencjalnie wysoki poziom wykorzystania mocy zainstalowanej (tzw. capacity
factor) oraz pewność i ciągłość dostaw, w tym także niskie ryzyko przerwania
dostaw paliwa jądrowego.
• Szeroki zakres temperatur uzyskiwanego ciepła przemysłowego, dający możliwość wykorzystania w bardzo dużej ilości potencjalnych aplikacji.
Powyższe cechy dają potencjalną możliwość wykorzystania reaktorów HTGR
w zastosowaniach przemysłowych niezwiązanych z elektroenergetyką. Do najważniejszych z nich należą:
• Odsalanie, produkcja etanolu i ciepło miejskie.
• Rafinacja ropy naftowej.
• Pozyskiwanie ropy z piasków i łupków bitumicznych.
• Kogeneracja.
• Reforming parowy metanu, gazyfikacja biomasy.
• Produkcja wodoru i zgazowanie węgla.
Zgodnie z dostępnymi informacjami w polskich warunkach brane jest pod uwagę przyszłe wykorzystanie reaktorów HTGR w produkcji ciepła przemysłowego
dla przemysłu chemicznego, gazyfikacji węgla (Next Generation Nuclear Plant,
2011) - rys. 1 oraz tzw. Bezemisyjnej Synergii Węglowo-Jądrowej (Sikora, 2016,
p. 37). Interesującym rozwiązaniem wydaje się także, rozważane w Chinach,
wykorzystanie reaktorów HTGR do zastępowania bloków węglowych, z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury (np. części elektrycznej dotychczasowych elektrowni), (Adams, 2016).

5. Problem bezpieczeństwa
Cechą wyróżniającą reaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem jest ich
wysoki poziom bezpieczeństwa. W odróżnieniu od obecnie eksploatowanych
reaktorów lekkowodnych bezpieczeństwo to ma charakter pasywny i wynika
z odmiennej filozofii konstrukcji. Do najważniejszych cech rozpatrywanych
obecnie reaktorów wysokotemperaturowych należą:
• Niska, w porównaniu z reaktorami lekkowodnymi, gęstość energetyczna i duża
bezwładność cieplna grafitowej obudowy, umożliwiająca odprowadzenie nadmiaru ciepła nawet w przypadku braku obiegu chłodziwa. Oznacza to bardzo
wolny wzrost temperatury (godziny i dni) i utrzymanie jej na akceptowalnym
poziomie, poniżej progu degradacji paliwa jądrowego (Next Generation Nuclear Plant, 2011).
• Ujemny współczynnik temperaturowy – oznaczający zmniejszanie się ilości
reakcji rozpadu wraz ze wzrostem temperatury.
• Użycie helu, a nie wody jako chłodziwa. Gaz ten jest obojętny i nie wchodzi
w reakcję z otoczeniem, co było problemem w wypadku awarii w Fukushimie.
• Najważniejszą i unikalną cechą reaktorów wysokotemperaturowych jest wykorzystanie specyficznego paliwa jądrowego – znanego pod ogólną nazwą TRISO
(Tri-Structural Isotropic/TRiple coated ISOtropic) stosowanego zarówno w reaktorach z rdzeniem usypanym, jak i pryzmatycznym. Paliwo to ma kształt niewiel-
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kich (około 0,5 mm) kulek paliwa jądrowego (np. UO2) pokrytych osłoną ceramiczną z porowatego węgla pirolitycznego,
wewnętrznej warstwy węgla pirolitycznego, osłony z węglika krzemu lub węglika cyrkonu i zewnętrznej warstwy węgla
pirolitycznego. Warstwa węglowa zapewnia bardzo wysoką odporność na ekstremalne warunki panujące w reaktorze
– przede wszystkim odporność na skrajnie
wysoką temperaturę – do 1800°C (World
Nuclear News, 2013). Jednocześnie dzięki
osłonie z węglika krzemu nie dochodzi
do uwolnienia produktów rozszczepienia na zewnątrz. W przypadku reaktorów
z rdzeniem usypanym granulki są umieszczane w kulach grafitowych o średnicy
około 6 cm. W reaktorach pryzmatycznych
paliwo w formie kulek jest umieszczane
w pionowych kanałach sześciokątnych bloków grafitowych (AREVA, 2016). Taka
budowa paliwa jądrowego i jego udowodniona odporność na ekstremalnie wysokie
temperatury – o około 200°C przekraczające możliwe do zaistnienia stany awaryjne w reaktorze – uniemożliwia stopienie rdzenia. W połączeniu z grafitowym
moderatorem, obudową bezpieczeństwa
i żelbetonowym blokiem reaktora oznacza
to niezwykle wysoki poziom zabezpieczeń
przed uwolnieniem dużych ilości produktów reakcji jądrowej na zewnątrz.
Wskazane powyżej cechy zapewniają
pasywne bezpieczeństwo reaktora, dając
możliwość lokalizacji w bezpośredniej
bliskości innych instalacji przemysłowych. Jednocześnie znaczącej redukcji
(uproszczeniu) ulec mogą skomplikowane systemy bezpieczeństwa czynnego,
które są niezbędne w przypadku istniejących i planowanych reaktorów lekkowodnych (pompy, systemy wymuszania obiegu
wody, systemy wyrównawcze i kilkukrotnie dublowane systemy podtrzymywania
zasilania). Oznacza to nie tylko zmniejszenie stopnia komplikacji, ale potencjalnie
także kosztów.

6. Reaktory HTGR/VHTGR
– stan zaawansowania prac
– wybrane projekty
6.1. Chiny
Do reaktorów HTGR rozwijanych od końca
XX wieku należy chiński reaktor HTR-10,
będący punktem wyjścia dla najbardziej
obecnie dojrzałego technologicznie programu reaktorów wysokotemperaturowych

6.2. USA
Spośród niemal 50 ośrodków z USA
i Kanady – firm komercyjnych i instytu-

Rysunek 1
(HTSE) Wysokotemperaturowa elektroliza pary i termochemiczna produkcja
wodoru.Zgazowanie węgla
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Reforming parowy gazu
ziemnego. Hydrotermiczne
zgazowanie biomasy.

500–900ºC

Kogeneracja energii elektrycznej i pary wodnej

350–800ºC

Przetwarzanie łupków
i piaskówroponośnych

300–600ºC

Rafinacja ropy naftowej

250–550ºC

Stężenie etanolu.
Odsalanie wody morskiej.
Ciepłownictwo
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chłodzonych gazem. Budowę reaktora rozpoczęto w 1995 r., a został uruchomiony
w roku 2000, pracuje z pełną mocą od
2003 r. (Institute of Nuclear and New Energy Technology, 2010). Moc reaktora wynosi 10 MWt, a osiągane temperatury pracy
to 700°C (Yujie, 2015). Technologia reaktora
jest oparta na rozwiązaniach niemieckich
z rdzeniem usypanym (tzw. High Temperature Pebble-bed reactor) pozyskanych przez
Chiny na początku lat 90. (Foley, 2017).
Na podstawie powyższego programu konsorcjum chińskie, w skład którego wchodzą
China Huaneng Group (CHNG), China Nuclear Engineering & Construction
(CNEC) i Uniwersytet Tsinghua kończą
budowę pierwszego modułowego reaktora HTGR o nazwie HTR-PM (High Temperature Reactor, Pebble-bed Modularized). Inwestycję rozpoczęto pod koniec
2012 r. Prototypowa jednostka – zlokalizowana w prowincji Shandong – składać
się będzie z dwóch reaktorów chłodzonych
helem o mocy elektrycznej 105 MWe brutto i jednej turbiny (ARIS-IAEA, 2011). Jej
uruchomienie planowane jest na przełomie
2017 i 2018 r. Głównym przeznaczeniem
reaktorów ma być produkcja energii elektrycznej. W przyszłości planuje się także
testy związane m.in. z produkcją wodoru
(UxC’s SMR Research Center, 2013).
Na podstawie reaktora HTR-PM w najbliższym czasie planowana jest budowa
pierwszej w pełni komercyjnej instalacji
w mieście Ruijin. Elektrownia ma się składać z dwóch instalacji o mocy po 600 MWe
(3 x 200 MWe). Rozpoczęcie inwestycji
planowane jest na koniec 2017 r., a przyłączenie do sieci na rok 2021 (Neutron Bytes,
2016). Chiński przemysł rozwija także przemysłowe możliwości w zakresie produkcji
paliwa jądrowego do budowanych reaktorów (TRISO), (World Nuclear News,
2016a). Spośród wszystkich rozwijanych
obecnie projektów reaktorów HTGR program chiński jest najbardziej zaawansowany i jako jedyny ma doprowadzić do uruchomienia reaktorów komercyjnych przed
2025 r. Chińskie konsorcjum jest mocno
zainteresowane eksportem technologii i ekspansją zagraniczną. Świadczą o tym porozumienia zawarte przez China Nuclear Engineering Corporation m.in. z Arabią Saudyjską,
RPA i Indonezją w sprawie wspólnego
rozwijania i ewentualnej budowy chińskich
reaktorów (World Nuclear News, 2016b).
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Potencjalne sposoby wykorzystania ciepła z reaktorów wysokotemperaturowych w procesach
przemysłowych (z zakresem temperatur). Źródło: https://neutronbytes.com

cji badawczych – zajmujących się pracami nad przyszłościowymi technologiami jądrowymi co najmniej sześć prowadzi prace nad reaktorami HTGR (Allen,
et al., 2016).
Przykładem rozwoju technologii HTGR w USA jest planowana budowa prototypowego reaktora rozwijanego przez konsorcjum NGNP (Next Generation
Nuclear Plant) – przy współpracy z przemysłem europejskim. Projekt rozwijany
jest zgodnie z Energy Policy Act z 2005 r. Wykorzystano w nim doświadczenia
z rozwijanego w latach 1993–2013, wspólnie ze stroną rosyjską (OKBM i Minatom), programu badawczego Gas Turbine Modular Helium Reactor (GT-MHR).
W 2012 r. konsorcjum przemysłowe (NGNP Industry Aliance), stworzone w ramach
projektu NGNP, wybrało koncepcję reaktora francuskiej AREVY (SC-HTGR)
jako podstawę do dalszego rozwoju projektu docelowego (AREVA, 2016). Jest
to skalowalny reaktor pryzmatyczny o mocy 625 MWth. Finansowanie prac nad
reaktorem zostało zmniejszone w 2012 r. Obecnie projekt NGNP jest współfinansowany przez władze federalne (Departament Energii) w ramach projektu
ART (Advanced Reactor Technology). Tempo prac zostało jednak ograniczone.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi planami – prototypowy reaktor zlokalizowany w Piketon w Ohio powinien być gotowy około roku 2025. Wstępny koszt
inwestycji szacowany jest na około 2,3 mld dol. USA (Neutron Bytes, 2016).
Xe-100 jest z kolei reaktorem z rdzeniem usypanym, rozwijanym przez firmę
X-Energy, jako projekt nowej generacji reaktora modułowego. Celem projektu
jest budowa reaktora o mocy 100 MWth (1 moduł reaktora). Projekt ma być skalowalny (od 1 do 8 modułów) i przeznaczony przede wszystkim do zastosowania
w niewielkich odizolowanych sieciach. Obok produkcji energii elektrycznej reaktor
ma mieć zastosowanie w kogeneracji i procesach petrochemicznych. Projektowana jednostka ma mieć maksymalnie uproszczoną, modułową budowę, obniżającą
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Dla zwiększenia bezpieczeństwa lokalizację Ú

76

Ú reaktora planuje się pod ziemią (IAEA, 2014, pp. 127–130). W styczniu 2016 r. firma
X-Energy otrzymała grant Departamentu Energii na dalsze prace związane z rozwijaniem projektu (Neutron Bytes, 2016). W marcu 2017 r. firma ogłosiła rozpoczęcie prac nad projektem koncepcyjnym reaktora. Obecnie zakłada się budowę
pierwszej jednostki w perspektywie najbliższych 10 lat (World Nuclear News, 2017).
Pełna komercjalizacja projektu zakładana jest około 2030 r. (Neutron Bytes, 2016).

6.3. RPA
W latach 1993–2010 firma Eskom rozwijała projekt The Pebble Bed Modular
Reactor (PBMR). Koncepcja została oparta na zmodyfikowanym projekcie reaktorów niemieckich. Jest to reaktor z rdzeniem usypanym, modułowy o zakładanej początkowo mocy 165 MWe i termicznej około 400 MWt (IAEA, 2014,
pp. 115–118). Reaktor ma konstrukcję umożliwiającą dodawanie dodatkowych
modułów w zależności od potrzeb, a dzięki możliwości produkcji pary o temperaturze 750°C reaktor miał być wykorzystywany, obok produkcji energii, także
do produkcji ciepła procesowego. W momencie zamknięcia inwestycja znajdowała się na etapie projektu szczegółowego i instalacji testowych. We wrześniu
2010 r. rząd RPA podjął jednak decyzję o zakończeniu finansowania z przyczyn
finansowych i braku perspektyw uzyskania dodatkowych inwestorów (World
Nuclear News, 2010).

6.4. Europa
Unia Europejska zainicjowała kilka programów rozwoju energetyki reaktorów
HTGR. Najnowszy – Nuclear Cogeneration Industrial Initiative (NC2I) – zakłada budowę reaktora prototypowego w ciągu najbliższych 10 lat. Projekt służyć
ma docelowo wprowadzeniu kogeneracji jądrowej do najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu (SNETP, 2016). Działania te jak dotychczas mają głównie
charakter współpracy naukowo-badawczej.
Europejski przemysł jądrowy prowadził prace nad kilkoma projektami reaktorów
HTGR. W przypadku Niemiec po kilku dekadach eksperymentów z reaktorami
badawczymi i próbach komercjalizacji prace zostały definitywnie przerwane. Technologie niemieckie stały się podstawą programów kilku krajów pozaeuropejskich.
Francuska AREVA opracowała projekt koncepcyjny pryzmatycznego reaktora
HTGR „Antares”, którego zmodyfikowany projekt stał się podstawą do dalszego
rozwoju projektu komercyjnego w programie NGNP w USA i jest tam kontynuowany (patrz wyżej).
Europejskie konsorcjum U-Battery kontynuuje zainicjowane w 2008 r. działania,
których celem jest opracowanie reaktora wysokotemperaturowego niewielkiej
mocy, mającego być źródłem energii i ciepła przemysłowego. Ze względu na modułową konstrukcję i niewielkie rozmiary przewiduje się możliwość zastosowania
reaktora w miejscach pozbawionych dostępu do sieci. Reaktor docelowo ma znaleźć
zastosowanie także w produkcji wodoru (U-Battery, 2015). Zgodnie z dostępną
specyfikacją pojedynczy reaktor ma charakteryzować się mocą zaledwie 4 MWe
(10 MWth) i produkcją ciepła procesowego o temperaturze 710°C. Nadrzędnym
celem ma być w pełni modułowa i uproszczona konstrukcja, gwarantująca skrócony czas budowy i relatywnie niskie koszty inwestycyjne.
Według dostępnych informacji konsorcjum zakłada budowę pierwszego reaktora demonstracyjnego około 2025 r. Szacowany koszt budowy czwartego reaktora ma wynosić od 49 do 86 mln dolarów. Obecnie, podobnie jak w przypadku
innych rozważanych projektów reaktorów HTGR (za wyjątkiem Chin), wstępny
projekt U-Battery znajduje się przed procesem licencjonowania, choć wstępne
działania w tym zakresie zostały już podjęte (World Nuclear News, 2017b). Rozpoczęcie tego procesu planowane jest na rok 2018 (Pieńkowski & Skolik, 2016).
Projekt U-Battery rozważany jest jako ewentualna technologia reaktora badawczego w Świerku (NCBJ, 2016).

6.5. Republika Korei
Koreański Instytut Badań nad Energią Jądrową (KAERI) prowadzi program
badawczy mający doprowadzić do pełnej komercjalizacji technologii HTGR/VHTGR. Prace w tym zakresie prowadzone są w kooperacji międzynarodowej. Dzia-
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łania te prowadzone są w ramach międzynarodowego forum reaktorów IV generacji,
a także w ramach współpracy z ośrodkami
badawczymi USA, Chin i Japonii. Głównym obszarem zainteresowania jest w tym
przypadku technologia produkcji wodoru.
W związku z tym prowadzone są badania
nad konstrukcją reaktorów o temperaturze
pracy powyżej 900°C. Głównym obszarem
zainteresowań jest obecnie rozwój technologii materiałowych (odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury), dalsze
badania nad paliwem jądrowym i technologią termochemicznej produkcji wodoru.
Dostępne informacje wskazują, że budowa
reaktora demonstracyjnego planowana jest
na początku następnej dekady, a komercjalizacja technologii po 2025 r. (KAERI, 2017).

6.6. Rosja
Prace nad reaktorami HTGR są w Federacji Rosyjskiej prowadzone w ramach kilku
programów badawczo-rozwojowych. Pierwszym z nich jest kontynuowany w Rosji projekt reaktora Gas Turbine Modular Helium
Reactor (GT-MHR) rozwijanego w latach 90.
ubiegłego wieku wspólnie z amerykańskim
General Atomics. Ze względu na wysoką
sprawność projektowanej instalacji oraz
temperaturę wyjściową helu – 850°C
– potencjalnymi aplikacjami projektowanego reaktora ma być produkcja energii elektrycznej i wodoru (IAEA, 2014,
pp. 103–106). Wstępny projekt był gotowy
w 2001 r. Reaktor ma projektowaną moc
600 MWth. W chwili obecnej ukończony
jest projekt koncepcyjny i trwają testy kluczowych technologii.
Na podstawie projektu GT-MHR Rosatom
i OKBM Afrikantov rozwijają modułowy
reaktor wysokotemperaturowy MHR-T.
Projekt koncepcyjny – obecnie kompletny
– zakłada budowę jednostki prototypowej
o mocy 4 x 600 MWth. Reaktor ma osiągać
temperaturę roboczą 950°C. Najbardziej
prawdopodobnym zastosowaniem będzie
wykorzystanie reaktora w przemysłowej
produkcji wodoru. Podobnie jak w przypadku reaktora GT-MHR jest to reaktor
pryzmatyczny (IAEA, 2014, pp. 107–110).
Trzecim projektem reaktorów HTGR rozwijanym obecnie w Rosji jest koncepcja modułowego reaktora wysokotemperaturowego
MHR-100, który ma stanowić ofertę rosyjskiego kompleksu atomowego na potrzeby
przemysłu w zakresie ciepła przemysłowego
i dostarczania energii elektrycznej w odizolowanych ośrodkach. Zgodnie z przyjętymi założeniami będzie to w pełni modułowy reaktor pryzmatyczny stosunkowo

niewielkiej mocy. W zależności od planowanej aplikacji moc ma wynosić 216 MWth
i od 25 do 87 MWe. Temperatura chłodziwa
na wyjściu z reaktora 795–950°C. Reaktor ma mieć możliwość pełnej konfiguracji
w zależności od planowanych zastosowań
(produkcja energii, kogeneracja, produkcja
wodoru czy reforming metanu). Obecnie
gotowy jest projekt koncepcyjny reaktora
(IAEA, 2014, pp. 111–114).

Podsumowanie
Przegląd zaawansowania projektów reaktorów HTGR wskazuje jednoznacznie, że
z wyjątkiem programu chińskiego żaden
z programów nie wyszedł poza fazę koncepcyjną. W chwili obecnej (poza Chinami) nie jest także budowana żadna jednostka demonstracyjna, która stałaby się
podstawą dla ostatecznej komercjalizacji
technologii. Pomimo dużego zaawansowania i względnej dojrzałości technologicznej
wprowadzenie do komercyjnego użytku
reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonych gazem wymagać będzie pokonania
istotnych przeszkód. Do najważniejszych
zagrożeń należą:

Ryzyko techniczne
Na obecnym etapie wydaje się ono stosunkowo niskie. W przypadku reaktorów
o temperaturze pracy do około 750°C i temperaturze pary ≤ 550°C większość technologii jest już dostępna. Dotyczy to zarówno
reaktora, jak i paliwa jądrowego. Niezbędne
jest jednak dodatkowe finansowanie budowy pierwszych demonstratorów, których
pojawienia się należy oczekiwać w perspektywie dekady. W przypadku rozwoju
technologii VHTGR (> 800°C) niezbędne są dalsze badania w zakresie inżynierii materiałowej (nowe stopy) i dodatkowych prac nad paliwem jądrowym. Oznacza to perspektywę co najmniej 15–20 lat
do momentu pojawienia się pierwszych
instalacji demonstracyjnych. Otwartą kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie o istnienie odpowiednich możliwości przemysłowych, które dotyczy całego przemysłu
jądrowego – także nowych dużych reaktorów „elektrycznych” (World Nuclear Association, 2016). Problem ten może w istotny
sposób wpłynąć na koszty i terminy realizacji jednostek demonstracyjnych.

Proces licencjonowania i dostosowanie
regulacji prawnych
Proces licencjonowania i wypracowania

regulacji prawnych stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań, które wymagają
szybkiego rozwiązania. Obecnie obowiązujące procedury licencjonowania nie
znajdują zastosowania w przypadku nowych, stosunkowo niewielkich i budowanych według „innej filozofii” reaktorów HTGR. Przykładem problemów może
być stosowana w przypadku reaktorów elektrycznych generacji III+ tzw. obrona
w głąb, zakładająca utrzymanie wszystkich skutków ewentualnych awarii wewnątrz
obudowy bezpieczeństwa, z minimalizacją ryzyka wydostania się substancji promieniotwórczych na zewnątrz. W przypadku reaktorów HTGR jednym z zasadniczych założeń jest możliwość – w przypadku sytuacji awaryjnej – odprowadzenia
ciepła na zewnątrz, dla uniknięcia ryzyka uszkodzeń paliwa jądrowego. Oznacza
to inne wymagania konstrukcyjne, które nie do końca muszą być zgodne z obecnie obowiązującym paradygmatem bezpieczeństwa (Geist, 2015).
Istnieje zatem potrzeba wypracowania nowych i dostosowania dotychczasowych regulacji. W szczególności wypracowania procedur lokalizacji infrastruktury jądrowej w bezpośredniej bliskości instalacji przemysłowych (np. przy
kogeneracji).

Problemy inwestycyjne i koszty
Wskazany powyżej przykład programu rozwijanego w RPA czy też spowolnienie projektu NGNP w USA wskazują jednoznacznie na potrzebę zaangażowania
rządów w finansowanie pierwszych instalacji demonstracyjnych (patrz wyżej).
Niezbędne jest także wypracowanie właściwego i atrakcyjnego dla inwestorów
modelu finansowego inwestycji. Na obecnym etapie koszty budowy pierwszych
jednostek demonstracyjnych i komercyjnych, bez gwarancji budowy większej
liczby przyszłych instalacji, stanowią zbyt wysokie ryzyko inwestycyjne dla
potencjalnych inwestorów. Pouczającym przykładem jest tutaj program chiński,
który jako jedyny dysponuje obecnie realnymi podstawami finansowymi i szacunkami kosztów (Yujie, 2015). Zgodnie z danymi strony chińskiej na obecnym
etapie koszt budowy pierwszych jednostek reaktorów HTGR zamyka się kwotą
około 5000 dol./kw. i jest dwukrotnie większy, niż zakładano. Docelowo, wraz
z rozwojem technologii i budową kolejnych reaktorów, spodziewany jest spadek
do poziomu około 2000–2500 dol./kw. (Adams, 2016). Biorąc pod uwagę powyższe,
należy z dużą ostrożnością podchodzić do szacunków kosztów przedstawianych
w przypadku projektów rozwijanych w Europie i USA. Na tempo i szanse realizacji projektów wpływ będzie miał także poziom cen surowców energetycznych,
kształtujących ostateczną opłacalność każdej inwestycji. Czynnikiem wspierającym może być jednak w tym przypadku pogłębianie polityki dekarbonizacyjnej
realizowanej w Unii Europejskiej.
W chwili obecnej rozwój technologii reaktorów HTGR znajduje się w przełomowym punkcie. Jedynie w Chinach technologia ta zdaje się być w pełni dojrzała
i gotowa do implementacji przed 2025 r. Projekty chińskie oparte na rozwijanej od dziesięcioleci technologii zdają się także mieć twarde podstawy finansowe i legislacyjne, dlatego w najbliższym czasie mają realne szanse na sukces
zarówno na rynku krajowym, jak i eksportowym (World Nuclear News, 2017a).
W pozostałych przypadkach, mimo istnienia solidnych podstaw technologicznych, niezbędne są wypracowanie odpowiednich ram współpracy i wsparcia
ze strony państw zainteresowanych rozwojem technologii oraz dalsze działania
zmierzające do wypracowania adekwatnych ram legislacyjnych, gwarantujących
bezpieczeństwo przyszłych instalacji.
Ewentualna realizacja projektu kogeneracji jądrowej w Polsce może po 2030 r.
przynieść interesujące rozwiązania dla przemysłu, jak i wysiłków zmierzających
do obniżenia poziomu emisyjności. Należy mieć świadomość, że realizacja projektu reaktora badawczego połączona z późniejszą komercjalizacją technologii
jest próbą budowy reaktora będącego pierwszą instalacją tego rodzaju (first of
a kind – FOAK), co oznaczać może istotne opóźnienia. W przypadku podjęcia
wyzwania niezbędne będą determinacja w realizacji projektu i akceptacja prawdopodobnego wzrostu kosztów – poza zakładany budżet. Ze względu na obecny
etap rozwoju technologii, w przypadku sukcesu, istnieje jednak możliwość realnego włączenia polskiej nauki i przemysłu w proces rozwoju nowych technologii
i istotny udział w realizacji przyszłych projektów.
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The current situation and the prospect of HTGR
Nuclear power is currently based on the pressurized water
reactor technology having dominant position in electricity
generation. This will not change with the arrival of the 4th
generation nuclear reactors. Despite of this, development
of the high temperature gas cooled reactor (HTGR), being
considered even in Poland, may expand the nuclear power
market in the non-electric area. The specific feature of these

reactors – outlet temperature of over 900°C and high level
of safety – makes this promising technology applicable for
different branches of industry (chemistry, oil chemistry,
metallurgy, hydrogen production, coal gasification etc.).
This article attempts to identify the current situation and
the prospect of HTGR technology.
■
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