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Wiodące zagrożenia dla polskiego
systemu elektroenergetycznego
wynikające z projektów aktów
prawnych wchodzących
w skład pakietu „Czysta energia
dla wszystkich Europejczyków”

Streszczenie
Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” składa się z ośmiu aktów
prawnych dotyczących: rynku energii, zarządzania kryzysowego, efektywności
energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zadań i pozycji ACER, zarządzania
Unią Energetyczną i charakterystyki energetycznej budynków. Projekty aktów
prawnych zostały opublikowane 30 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską,
a obecnie są przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Ostateczny tekst aktów prawnych pakietu będzie rezultatem kompromisu pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą UE wypracowanego w formule
trilogu. Pakiet ma służyć realizacji trzech celów ideologicznych: zwiększeniu
efektywności energetycznej, upowszechnieniu wykorzystywania odnawialnych
źródeł energii i wzmocnieniu pozycji konsumenta na rynku energii. Pakiet niesie dla polskiego systemu elektroenergetycznego wiele zagrożeń, które można
podzielić wedle trzech kategorii: dotyczących przyszłego kształtu rynku energii
(I), stosowania mechanizmów mocowych (II) i pozycji regionalnych centrów
operacyjnych (III).
W pierwszej kategorii główne ryzyka to utrzymywanie strefowej reprezentacji
systemów elektroenergetycznych w procesach rynkowych, brak mechanizmu
zintegrowanego pozyskiwania energii elektrycznej oraz rezerw mocy, wymóg,
by obszar, w którym wyznaczana jest cena niezbilansowania, był tożsamy
z obszarem rynkowym, nieuwzględnienie udziału państw członkowskich
w decyzjach dotyczących utrzymania lub zmiany konfiguracji obszarów rynkowych, obowiązek stosowania środków operatorskich (redispatching oraz
countertrading) w celu maksymalizacji dostępnych zdolności wymiany międzysystemowej i zakaz przeznaczania przychodów z udostępniania zdolności
przesyłowych wymiany międzysystemowej na obniżanie taryf. W odniesieniu do mechanizmów mocowych największy niepokój budzą: konstytuowanie rynku energii jako rynku jednego towaru, gwarancje udziału jednostek
zagranicznych w mechanizmach mocowych oraz limit emisyjności wynoszący
550 g CO2/kWh, stanowiący zaprzeczenie zasady neutralności technologicznej. Jeśli chodzi o pozycję regionalnych centrów operacyjnych, ryzyka generu-
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je utrata przez OSP uprawnień decyzyjnych w zakresie bezpieczeństwa systemu
oraz obniżenie jakości środków służących
do zapewnienia operacyjnego bezpieczeństwa pracy krajowych systemów.

Wprowadzenie
Pakiet „Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków” został opublikowany przez
Komisję Europejską 30 listopada 2016 r.
Od tego czasu jest przedmiotem ożywionej dyskusji, w której udział biorą instytucje unijne, przedsiębiorstwa z sektora
energetyki, branżowe media i organizacje
społeczne. Prace nad projektami wchodzącymi w skład pakietu toczą się obecnie w komisjach Parlamentu Europejskiego
(PE). Ich wstępnym rezultatem są raporty
opracowane przez posłów sprawozdawców,
dedykowane poszczególnym aktom prawnym wchodzącym w skład pakietu (tab. 1).
Zaprezentowane przez posłów sprawozdawców propozycje będą następnie przedmiotem prac w komisjach PE i finalnie
zostaną poddane pod głosowanie na posiedzeniu parlamentu. W przypadku przegłosowania staną się one oficjalnym stanowiskiem PE. Głosowanie nad propozycjami w PE spodziewane jest w grudniu
2017 r. Równolegle z pracami nad propo-

zycjami Komisji Europejskiej prowadzone są prace w Radzie Unii Europejskiej.
Po ustaleniu stanowisk przez PE i Radę
rozpocznie się procedura trilogu pomiędzy tymi instytucjami unijnymi i komisją.
Procedura ma na celu wypracowanie kompromisu pomiędzy parlamentem, komisją
i radą oraz ustalenie finalnej wersji przepisów. W takim kształcie zostaną one poddane pod ostateczne głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Tabela 1. Projekty aktów prawnych wchodzące w skład pakietu zimowego
wraz z odpowiedzialnymi za nie posłami sprawozdawcami
i datami publikacji ich raportów [1]
Projekt aktu prawnego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej
(COM (2016) 861) (dalej: rozporządzenie rynkowe)

Poseł sprawozdawca

Data publikacji
raportu

Krišjānis Kariņš
(EPP, Łotwa)

15.06.2017 r.

Michèle Rivasi
(Europe Écologie
–The Greens, Francja), Claude Turmes
(EGP, Luksemburg)

18.05.2017 r.

Morten Helveg
(ALDE, Dania)

14.06.2017 r.

José Blanco López
(S&D, Hiszpania)

18.05.2017 r.

Flavio Zanontano
(S&D, Włochy)

14.06.2017 r.

Adam Gierek
(S&D, Polska)

31.05.2017 r.

Bendt Bendtsen
(EPP, Dania)

24.04.2017 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wewnętrznego rynku energii

1. Ideologiczne uzasadnienie
dla pakietu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie zarządzania Unią energetyczną

Zakres polityki klimatyczno-energetycznej
dla UE do roku 2030 uzgodniony został
w ramach Rady Europejskiej w październiku 2014 r. [2, 3]. Zostały one następnie
rozwinięte w Porozumieniu klimatycznym
z Paryża [4]. Cele pakietu „Czysta energia
dla wszystkich Europejczyków” stanowią
kontynuację tez nakreślonych w tych dokumentach i są nakierowane przede wszystkim na zmianę obecnego kształtu rynku
energii w Europie i mają sprzyjać jego rozwojowi [5]. Komisja Europejska wymienia wśród nich: priorytetowe traktowanie
efektywności energetycznej (I), osiągnięcie
pozycji lidera na polu energii odnawialnej (II) oraz zapewnienie uczciwego traktowania konsumentów (III). W kontekście efektywności energetycznej oznacza
to ustanowienie ram dla upowszechniania
efektywności energetycznej w ogólności,
promowanie budownictwa efektywnego
energetycznie, poprawę efektywności energetycznej oferowanych produktów wraz
z opracowaniem systemu informowania
w tym zakresie (etykietowanie energetyczne) i dofinansowywanie inwestycji w smart
buildings [6].
Głównym celem regulacji w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii jest
ustanowienie ram prawnych sprzyjających
pewności prowadzenia inwestycji w odnawialne źródła energii przy równoczesnej
rezygnacji z promowania przez legislację
konkretnych technologii. Ma to doprowadzić do realizacji celu w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie
energetycznym do roku 2030 [7].
Jeśli chodzi o poprawę traktowania konsumentów, zmiany wymierzone są w uproszczenie, przyspieszenie i poprawę jakości
czynności związanych z rozliczaniem
energii elektrycznej i zmianą jej dostaw-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiające Agencję Unii Europejskiej
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Dyrektywa ws. promocji stosowania odnawialnych
źródeł energii
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń
w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę
2005/89/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE zmieniającą
dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków

ców. Konsumenci mają zyskać dostęp do weryfikowalnych i rzetelnych informacji o najlepszych ofertach dostępnych na rynku, móc w łatwiejszy sposób
zmieniać jej dostawców, a docelowo uzyskać inteligentny licznik pozwalający
na ścisłe ewidencjonowanie zużywanej energii w zestawieniu z jej bieżącymi
cenami. Konsumenci, działając indywidualnie lub w zrzeszeniu, będą ponadto
uprawnieni do produkcji, magazynowania i sprzedaży energii produkowanej
w posiadanych przez nich instalacjach [8].

2. Proponowany model rynku
W projekcie rozporządzenia rynkowego Komisja Europejska proponuje utrzymanie obowiązującej obecnie strefowej reprezentacji systemów elektroenergetycznych. Rozwiązanie to może przekładać się na ograniczenia zdolności przesyłowych oferowanych uczestnikom rynku. Przy reprezentacji strefowej utrudnione
jest bowiem uwzględnianie w procesach rynkowych odpowiednich sygnałów
ekonomicznych oraz warunków bezpiecznej pracy systemu. Jako rozwiązanie
korzystniejsze z punktu widzenia polskiego systemu elektroenergetycznego
poczytywane jest stosowanie możliwie najmniejszych stref, zbliżonych wielkościowo do węzłów systemu elektroenergetycznego [9]. W rozwiązaniu takim
możliwe jest lepsze odwzorowanie faktycznych wartości cen energii elektrycznej, co z kolei przekłada się na wzrost efektywności wykorzystania zasobów
przyłączonych do sieci. Ponadto przy mniejszych strefach zwiększa się zakres
zdolności przesyłowych udostępnianych uczestnikom rynku na warunkach
konkurencji, co umożliwia bardziej efektywne wykorzystywanie sieci.
Dla polskiego systemu elektroenergetycznego niekorzystny jest również
proponowany zakaz pozyskiwania energii elektrycznej i usług systemowych, Ú
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Ú ze szczególnym uwzględnieniem rezerw mocy, w ramach jednego, zintegrowanego
procesu. Propozycja ta pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Wytycznych
ramowych ws. bilansowania energii elektrycznej (dalej: wytyczne) [10], będących rezultatem pogłębionych konsultacji i konsensusu pomiędzy państwami
członkowskimi, a które znajdują się obecnie w fazie komitologii [11]. Zgodnie
z postanowieniami wytycznych w modelu centralnego zarządzania systemem
zachowana ma być możliwość zintegrowanego pozyskiwania energii i rezerw.
W projekcie rozporządzenia rynkowego proponuje się jednak wprowadzenie
alternatywnych wymagań dotyczących rozdzielnego pozyskiwania rezerw, energii bilansującej oraz energii na potrzeby usuwania ograniczeń systemowych.
Sytuację komplikuje dodatkowo propozycja określania wielkości i pozyskiwania rezerw mocy na poziomie regionalnym. Odpowiedzialne za to zagadnienie
miałyby być Regionalne Centra Operacyjne (o których szerzej w dalszej części
artykułu). Takie przeniesienie obowiązków w przedmiotowym zakresie może
przełożyć się na zmniejszenie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.
Jako skuteczniejsze i bezpieczniejsze poczytywane jest rozwiązanie, zgodnie
z którym procesy bilansowania energii i kontraktowania usług systemowych
odbywają się w sposób zintegrowany. Szczególnie ważne jest zintegrowane
pozyskiwanie na Rynku Dnia Następnego, energii elektrycznej i rezerw mocy,
dzięki czemu osiągnięty zostanie wymagany poziom rezerw mocy w poszczególnych obszarach rynkowych. Równocześnie zwiększa się szanse na minimalizację kosztu dostaw energii elektrycznej i rezerw mocy.
Zgodnie z propozycjami rozporządzenia rynkowego obszar, w którym wyznaczana jest cena niezbilansowania, musi być tożsamy z obszarem rynkowym.
Niedopuszczenie do różnicowania rzeczywistych cen energii elektrycznej (cen
na rynku bilansującym) w ramach jednej strefy może skutkować brakiem możliwości indywidualnego koordynowania pracy źródeł i odbiorów energii elektrycznej w danej strefie, stosownie do panujących w niej warunków.
Państwa członkowskie mają ponadto zostać pozbawione decyzyjności w zakresie
utrzymania lub zmiany konfiguracji obszarów rynkowych. Decyzje w powyższym zakresie miałyby być podejmowane wyłącznie przez Komisję Europejską.
Stoi to w sprzeczności z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222
z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: CACM). Zgodnie
z CACM to państwa członkowskie odpowiedzialne są za osiągnięcie porozumienia w sprawie utrzymania lub zmiany konfiguracji obszarów rynkowych.
Sposób osiągnięcia porozumienia w tym zakresie nie jest szczegółowo określony.
Decyzja w zakresie konfiguracji obszarów rynkowych, jako mająca kluczowe
znaczenie dla warunków funkcjonowania poszczególnych systemów, powinna
być podejmowana z udziałem państw członkowskich, których dotyczy.
Ponadto w rozporządzeniu rynkowym proponuje się wprowadzenie obowiązku stosowania przez operatorów systemu przesyłowego środków operatorskich,
takich jak redispatching i countertrading w celu maksymalizacji dostępnych
zdolności wymiany międzysystemowej. Równocześnie jednak nie wprowadza się
przepisów o obowiązku stosowania podziału kosztów działań zaradczych według
reguły polluter-pays, zgodnie z którą koszty powyższych działań pokrywane
są przez podmioty powodujące przepływy niegrafikowe. Tymczasem obowiązek
w powyższym zakresie będzie możliwy do skutecznego zrealizowania wyłącznie
w przypadku wprowadzenia zasady, zgodnie z którą koszty ponoszone są przez
strony przyczyniające się do przeciążeń. W ten sposób wygenerowane zostaną
odpowiednie bodźce ekonomiczne skłaniające podmioty, które przyczyniają
się do przeciążeń do unikania bądź minimalizowania takich działań. Propozycje pakietu w przedmiotowym zakresie nie uwzględniają ponadto zagadnienia wystarczalności zdolności wytwórczych dla zapewnienia niezbędnego
poziomu redispatchingu. W sytuacji gdy zdolności wytwórcze dostępne dla
redispatchingu wykorzystane zostaną na potrzeby maksymalizacji zdolności
wymiany, potencjał dostępnych środków zaradczych znacząco się ograniczy.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej może doprowadzić to do znaczącego zagrożenia bezpieczeństwa systemu i w konsekwencji do wystąpienia
ryzyka wyłączeń kaskadowych.
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Propozycje komisji dotyczą również wprowadzenia zakazu wykorzystywania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej. Tym
samym zablokowana zostaje możliwość
wykorzystania tych przychodów jako elementu uwzględnianego w kalkulacji taryfy,
tak jak ma to miejsce obecnie. Tym samym
przychody te nie będą mogły być przeznaczane na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności przesyłowej i wpływać
na obniżenie stawek opłat taryfowych dla
użytkowników krajowych. Długofalowo
może to skutkować spadkiem społecznego
poparcia inwestycji w połączenia międzysystemowe. Znacząco ogranicza to również
dostępne środki służące wspieraniu lepszego wykorzystania istniejących połączeń
transgranicznych oraz nowych inwestycji.

3. Mechanizmy mocowe
Komisja Europejska wyraźnie preferuje
model rynku, na którym jedynym oferowanym produktem jest energia elektryczna
(rynek jednotowarowy). Integralną częścią takiego ukształtowania stosunków
w ramach rynku są tzw. price spikes, tj.
krótkotrwałe skoki cen energii występujące w sytuacji niedoborów mocy. W ocenie komisji skoki te stanowić mają odpowiednie bodźce do inwestowania w nowe
moce wytwórcze. Jednakże występowanie
tego typu skoków cenowych przyczynia
się do powstawania cykli inwestycyjnych,
sprzyjających decyzjom o wyłączeniach
jednostek wytwórczych w okresie niskich
cen energii oraz inwestycjom w nowe
moce wytwórcze w okresach cen wysokich.
Zaburzeniu ulega tym samym strategiczne
ujmowanie planów rozwoju sektora energetycznego, co implikuje znaczący wzrost
ryzyka inwestycyjnego. Zwroty z inwestycji w jednostki wytwórcze zależą bowiem
w dużej mierze od przewidywanych cen
energii. Rzutują na nie też okoliczności niezależne, takie jak liczba generacji z odnawialnych źródeł. Przekłada się to na wzrost
kosztu kapitału przeznaczonego na inwestycje, co zmniejsza zainteresowanie inwestycjami w nowe moce wytwórcze i utrzymywaniem jednostek mniej rentownych.
Konsekwencją takiego działania jest stopniowe wycofywanie jednostek wytwórczych z rynku, co zmniejsza możliwości
pokrycia zapotrzebowania na energię
i powoduje wzrost opłat za energię.
Propozycje w powyższym zakresie należy interpretować jako wyraźne bariery

zmierzające do ograniczenia wprowadzania w państwach członkowskich mechanizmów mocowych. Należy przy tym również
podkreślić, że automatyczne uznawanie
mechanizmu mocowego za pomoc publiczną może być sprzeczne z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Przesłanki uznania interwencji państwa
za niedozwoloną pomoc publiczną ocenia
się bowiem zawsze dla zindywidualizowanego przypadku, zgodnie z orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości.
Rozwiązaniem w większym stopniu
dostosowanym do bieżących i przyszłych
potrzeb polskiego systemu elektroenergetycznego jest wprowadzenie rynku dwutowarowego, na którym oprócz obrotu
energią elektryczną dokonuje się obrotu
drugim produktem – mocą dyspozycyjną.
W praktyce oznacza to obrót gotowością
jednostek wytwórczych do pracy w sytuacji, gdy wytworzy się zapotrzebowanie
na moc. Rozwiązanie to umożliwia stabilnym jednostkom pokrycie części marży
utraconej przez obniżkę cen energii wynagrodzeniem oferowanym za moc. Rynek
dwutowarowy jest modelem powszechnie
przyjętym w innych państwach – funkcjonuje m.in. w Stanach Zjednoczonych,
we Francji i w Wielkiej Brytanii.
Wśród propozycji pakietu proponuje się,
aby jednostki wytwórcze zlokalizowane
w innych państwach mogły się ubiegać
o wsparcie w ramach krajowego mechanizmu mocowego na takich samych zasadach jak jednostki lokalne. Rozwiązanie takie nie budzi oczywiście większych
zastrzeżeń, stanowiąc realizację unijnej
zasady niedyskryminacji i równego traktowania. Niepokój budzą jednak możliwe konsekwencje takiego ujęcia, wśród
których wymienić należy przede wszystkim ryzyko objęcia konkretnych jednostek wsparciem w ramach kilku mechanizmów równocześnie. Oprócz oczywistego
zagrożenia nadmiernym wsparciem dla
konkretnych jednostek generuje to obawy o efektywność tych jednostek wytwórczych w sytuacjach krytycznych, szczególnie gdy niedobór mocy wystąpi równocześnie w kilku krajach. Jako kontraktowane
na równorzędnych zasadach, zagraniczne i krajowe jednostki wytwórcze muszą
być równorzędnie wynagradzane. Nie
da się jednak zunifikować zasad fizycznej dostawy mocy, poniważ od jednostek
zlokalizowanych w innym systemie kupić
będzie można wyłącznie dostępność źródła w konkretnym okresie, a nie energię
elektryczną. Kupując moc od podmiotu

zlokalizowanego w innym systemie, nie ma realnej gwarancji dostępności
mocy w sytuacji krytycznej. Proponowany przez Komisję Europejską system
kar za moc niedostarczoną ocenić należy jako niewystarczający, gdyż cechą
konstytutywną skutecznego mechanizmu wsparcia jest niezawodność dostaw
mocy objętej tym mechanizmem w sytuacji kryzysowej. Przepływy finansowe nie mogą być traktowane jako świadczenia ekwiwalentne dla dostaw mocy,
ponieważ nie zapewniają realizacji celu mechanizmu mocowego.
Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, kompetencje w zakresie polityki energetycznej dzielone są pomiędzy państwa członkowskie a Unię
Europejską. Państwom członkowskim przyznana została swoboda w zakresie
określania warunków wykorzystywania swoich zasobów, wyboru pomiędzy
różnymi źródłami energii i ogólnej struktury swojego zaopatrzenia w energię.
Polityka Unii Europejskiej może wpływać na te obszary wyłącznie w sytuacji,
gdy jest przyjęta w specjalnej procedurze ustawodawczej. Proponowane przez
Komisję Europejską ograniczenie udziału w mechanizmach wsparcia jednostek
o emisyjności wynoszącej 550 g CO2/kWh i więcej, oprócz możliwej ingerencji w wyłączne kompetencje państw członkowskich, może naruszać traktatowe zasady proporcjonalności i subsydiarności. Mechanizmy mocowe muszą
przede wszystkim zapewniać fizyczne dostawy mocy w sytuacji, gdy będzie
to konieczne, pozostając przy tym neutralnymi technologicznie, i umożliwiać
optymalne wykorzystywanie zasobów.

4. Regionalne centra operacyjne
W projekcie rozporządzenia rynkowego proponuje się zastąpienie współpracy regionalnej pomiędzy OSP w zakresie koordynacji niezbędnych procesów
regionalnych przez Regionalne Centra Operacyjne (ang. Regional Operation
Centers – ROC). Zadania operatorskie realizowane przed czasem rzeczywistym dostaw mają zostać przekazane ROC. Swoje zadania ROC ma realizować
poprzez wydawanie krajowym OSP wiążących poleceń w zakresie obszarów
o dużym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych. Szczegółowo do zadań ROC mają należeć:
• wyznaczanie zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej;
• przeprowadzanie skoordynowanych analiz bezpieczeństwa funkcjonowania
systemów;
• określanie wymaganych wielkości rezerw mocy na poziomie regionalnym;
• wyznaczanie zdolności wytwórczych dostępnych dla transgranicznego udziału w mechanizmach.
Propozycja w tym zakresie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy
europejskich systemów elektroenergetycznych i może stanowić nieuzasadnioną ingerencję w proces zarządzania połączonymi systemami. Ciężar decyzyjny w zakresie bezpieczeństwa dostaw i stabilnej pracy systemu przeniesiony
zostaje na szczebel unijny. Jest to o tyle trudne do zrealizowania, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu spoczywa na państwach członkowskich
i właściwych OSP. Tym samym realne staje się pozostawienie odpowiedzialności
po stronie podmiotów pozbawionych narzędzi do faktycznego podejmowania
działań w ramach systemu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że europejscy operatorzy systemów przesyłowych współpracują ze sobą już co najmniej od dekady,
wykorzystując w tym celu inicjatywy takie jak COR ESO i TSC. Wspólna koordynacja określonych procesów jest niezbędna dla bezpiecznego funkcjonowania połączonych systemów, ze względu na rozszerzającą się integrację rynków
energii i wynikający z tego rozwój transgranicznego obrotu energią elektryczną.
Działania podejmowane przez operatorów systemów przesyłowych „w czasie
rzeczywistym” są oparte na analizach prowadzonych w ramach planowania
operacyjnego oraz wynikających z nich działań podejmowanych wcześniej, tj.
„przed czasem rzeczywistym”. Przy rozdzieleniu obowiązków i zadań w tym
zakresie planowanie będzie znacząco utrudnione. Musi to rzutować na trudności
w zapewnianiu bezpieczeństwa operacyjnego w obu przedziałach czasowych.
Wskazany podział eliminuje synergie istniejące między obszarami działalności Ú
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Ú OSP, komplikując przepływ informacji zwrotnych. Szczególnie trudności może
sprawić określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku awarii będących
rezultatem wiążących decyzji wydanych przez ROC dla OSP lub odrzucenia
wykonania decyzji ROC przez OSP. Nie wiadomo również, w jaki sposób miałyby być rozliczane koszty działań wykonanych przez OSP w czasie rzeczywistym, w celu utrzymania odpowiednich parametrów sieci czy też usunięcia
zagrożenia dla stabilnej pracy, sprzecznego z decyzjami ROC.
III pakiet energetyczny ustanowił już przepisy umożliwiające współpracę
regionalną pomiędzy OSP. Reguły te zostały doprecyzowane w kodeksach
sieci i stanowią wystarczającą podstawę prawną do udoskonalania i rozwoju
tej współpracy. Formułę współpracy międzyoperatorskiej sankcjonuje rozporządzenie komisji ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (System Operation Guidelines – SO GL) oczekujące na formalną akceptację komisji. W akcie tym ustanawia się Regionalnych
Koordynatorów Bezpieczeństwa (ang. Regional Security Coordinator – RSC).
Współpraca operatorów w zakresie bezpieczeństwa systemów została sformalizowana w wielostronnej umowie podpisanej w 2015 r. Jej stronami są poszcze-

gólni OSP i ENSTO-E jako osobny podmiot. RSC powierzono zadania wspierania
OSP współpracujących w ramach regionu
i doradztwa w zakresie:
• tworzenia modeli matematycznych połączonych systemów;
• oceny wystarczalności połączonych systemów;
• planowania wyłączeń istotnych z punktu
widzenia połączonych systemów;
• wyznaczania zdolności przesyłowych dla
potrzeb alokacji zdolności wymiany transgranicznej;
• analizy bezpieczeństwa połączonych systemów i identyfikacji zagrożeń, niezbędnych działań zaradczych oraz rozliczania
ich kosztów.
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The legislative proposals of the "Clean Energy for All Europeans"
package – the main threats to Polish power system
The „Clean Energy for All Europeans” package consists of eight legal acts, which
are related to: energy market, risk preparedness, energy efficiency, renewable
energy sources, ACER tasks and legal position, governance of Energy Union and
energy performance of buildings. Drafts of these acts were published by the European Commission on 30 November 2016 and are now proceeded by the European
Parliament and the Council of the European Union. Final text of these acts will
be the result of a compromise between Commission, Parliament and Council
of the EU, developed in the trilogue format. The package is intended to fulfil
three ideological objectives: increasing the energy efficiency, increasing the use
of renewable energy sources and strengthening the consumer's position on the
energy market. Adoption of the package may result in risks for the Polish electrical
system. They can be divided into three categories: related to the future shape of
energy market (I), usage of capacity mechanisms (II) and the position of regional
operational centers (III). In the first category, the main risks are maintaining
a zonal representation of power systems in market processes, lack of the process
allowing to procure electricity and power in one process, the requirement that
the area in which the price of imbalance is determined must be identical to the
market area (bidding zone), failure to take account of Member States' participation in decisions concerning the maintenance or re-configuration of bidding
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zones, the obligation to use operators measures (redispatching and countertrading)
to maximize the available interchangeable
capacity and limitation of earmarking the
congestion revenue to lowering tariffs. In
reference to capacity mechanisms, the most
risky issues are: establishing of the energy
market as a single commodity (energy-only)
market, the guarantees the participation of
foreign entities in power mechanisms and
the emission limit of 550 g CO2/kWh, which
is a denial to the principle of technological neutrality. With regard to the position
of regional operational centers, risks are
generated by a deprivation of TSOs’ decision-making powers in terms of system
security and a decrease in the quality of
measures to ensure operational safety of
national systems
■

mgr Juliusz Kowalczyk,
Departament Przesyłu,
PSE SA

Streszczenie
Usługi systemowe, czyli usługi świadczone
operatorowi systemu elektroenergetycznego przez użytkowników tego systemu,
zapewniają odpowiednią jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej. Usługi są istotne dla funkcjonowania rynków
energii elektrycznej, muszą więc być objęte regulacją sektorową. Obecna regulacja w Unii Europejskiej i Polsce daje dużą
swobodę określania szczegółowych zasad
operatorom systemów, jednak nie wystarcza to do osiągnięcia celu politycznego,
jakim jest budowa wewnętrznego rynku
energii elektrycznej bez barier na granicach państw członkowskich. Nowe zasady,
wpisujące się w ogólny wolnorynkowy kierunek polityki gospodarczej UE, zmierzają
do wprowadzenia większej konkurencji
i mają szansę przyczynić się do obniżenia kosztów odbiorców, o ile ich ambitne
założenia okażą się technicznie wykonalne.

1. Usługi systemowe
w elektroenergetyce
Celem istnienia systemu elektroenergetycznego, czyli podstawową usługą świadczoną odbiorcom, jest dostarczenie mocy
i energii elektrycznej. Usługi systemowe, w języku angielskim zwane pomocniczymi (ancillary), to usługi niezbędne
do zapewnienia niezawodności i efektywności dostaw oraz odpowiedniej jakości
usługi podstawowej [23]. W zarządzeniu
nr 888, jednym z dokumentów leżących
u podstaw nowoczesnych, konkurencyjnych rynków energii w USA, Federalna
Komisja Regulacji Energii określiła je jako
usługi niezbędne do podtrzymania przesyłu energii od sprzedawcy do nabywcy
z uwzględnieniem zobowiązania obszarów

Konkurencyjny rynek usług
systemowych – wyzwanie
regulacyjne rzucone
przez Komisję Europejską
kontroli i przedsiębiorstw przesyłowych w tych obszarach za utrzymanie niezawodnej pracy połączonych systemów przesyłowych [8]. Poszczególne usługi
można definiować przez wartość, jaką dostarczają, przez wskazanie podmiotów mogących je świadczyć lub też przez wskazanie konkretnych parametrów,
np. czasu, w jakim mają być świadczone [23]. Pierwsze podejście jest przydatne
do analizy architektury rynku energii, pozostałe do opracowania konkretnych
reguł świadczenia usług. Można również rozróżnić usługi na świadczone na rzecz
podmiotu zajmującego się przesyłem energii (operatora systemu przesyłowego – OSP) oraz na usługi świadczone przez OSP uczestnikom rynku, inne niż
dostarczanie energii elektrycznej.
W Polsce katalog usług systemowych określa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, przy czym są one rozumiane wyłącznie jako usługi świadczone
przez uczestników rynku na rzecz OSP. Usługi systemowe obejmują m.in. regulację częstotliwości, regulację napięcia i wytwarzanie lub pobór mocy biernej
oraz pracę z mocą poniżej albo powyżej określonych wielkości.

2. Jakiej regulacji podlegają usługi systemowe
i dlaczego?
W niniejszym opracowaniu regulacja to pojęcie z pogranicza nauk politycznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Wiele opracowań przekrojowych rozpoczyna się od definicji regulacji [1,18,20]. Wybór rozumienia zależy
zwykle od kontekstu badawczego – rozumienie na potrzeby analizy wybranego
segmentu rynku energii musi być dość szerokie, lecz precyzyjne. Za regulację
uznajmy więc wszelkie formy intencjonalnego użycia władzy przez osoby państwowe i niepaństwowe w celu wpłynięcia na inną osobę. [20]. W definicji tej
mieszczą się nie tylko powszechnie obowiązujące przepisy rangi ustawowej czy
wykonawcze, klasycznie pojmowane interwencje publiczne, jak koncesjonowanie
i regulacja kosztów działalności (taryfowanie) – niezależnie od podstawy prawnej, lecz również ustalanie i stosowanie standardów przez organizacje branżowe
podmiotów regulowanych (self-regulation) oraz współtworzenie zasad przez
te podmioty (co-regulation, współregulacja) [1,18], wreszcie prawo Unii Europejskiej (UE) oraz działalność jej instytucji, zwłaszcza Komisji Europejskiej.
Rynek energii elektrycznej to klasyczny sektor regulowany. Wynika to z jego
genezy – zastąpienia usługi publicznej opartej na regulacji cen mechanizmami rynkowymi w celu wywołania presji na obniżenie kosztów dla odbiorców
[8,21,23], a jednocześnie z braku możliwości całkowitego „urynkowienia” sektora (pozostawienie bez interwencji publicznej) z następujących względów:
• energię elektryczną transportuje się za pomocą infrastruktury sieciowej, której
budowa i eksploatacja odbywa się w warunkach monopolu naturalnego [1];
• wytwarzanie i konsumpcja muszą być zrównoważone w czasie rzeczywistym,
a strona popytowa (odbiorcy energii) ma dwie fundamentalne wady: ograniczone możliwości reagowania na zmiany kosztu wytworzenia towaru w czasie Ú
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rzeczywistym oraz, ze względów infrastrukturalnych, możliwość konsumpcji
towaru bez pokrycia kosztów jego wytworzenia [23];
• energia elektryczna jest towarem o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, dlatego za regulacją zapewniającą ciągłe
i niezawodne dostawy energii przemawia interes publiczny [1].
Usługi systemowe wymagają jednak swoistej regulacji, ponieważ ich odbiorcą
jest wyłącznie podmiot prowadzący działalność w warunkach monopolu naturalnego; rynek usług systemowych funkcjonuje zatem jako monopson naturalny – korelat monopolu. Ponadto:
• rynek cechuje wysoki koszt wejścia, czyli ograniczona podaż, wymagająca
działań prokonkurencyjnych albo imitujących konkurencję [1] oraz kontroli
siły rynkowej [23];
• koszt pozyskania usług zasadniczo przenosi się na odbiorców w kosztach usług
świadczonych im przez monopolistę podlegającego taryfowaniu;
• usługi świadczą w pierwszej kolejności zasoby wytwórcze, więc łączą się one
ściśle z rynkiem energii, a zasady i warunki świadczenia muszą być dostosowane do bieżących i przyszłych potrzeb systemu.
Pierwszy aspekt jest domeną organów kontroli konkurencji i w mniejszym
stopniu organu regulacji sektorowej, drugi – legislacji oraz przede wszystkim
organu regulacji sektorowej. Regulacja trzeciego aspektu wymaga szczególnej
wiedzy eksperckiej oraz zrozumienia współzależności procesów zachodzących
na rynku energii, dlatego zasadne jest stosowanie współregulacji przez OSP,
uczestników rynku i organ regulacji sektorowej. Szczególną rolę „architekta małego rynku” spełnia w tym wypadku OSP lub organ regulacji, zależnie
od specyfiki instytucjonalnej i dostępnych im zasobów, w tym know-how [15].
Podsumowując, z prawnoregulacyjnego punktu widzenia usługi systemowe
to szczególne usługi, które mogą świadczyć obecnie tylko niektórzy przedsiębiorcy innym wybranym przedsiębiorcom w związku z działalnością regulowaną obu stron.

3. Ramy regulacyjne usług systemowych w prawie UE
i polskim – od I do III pakietu energetycznego
Pierwszym aktem prawa UE zmierzającym do utworzenia jednolitego, wewnętrznego rynku energii elektrycznej była Dyrektywa Rady z 29 października 1990 r.
w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe1, która wprowadzała obowiązek zawierania umów na przesył na zasadach rynkowych
(art. 3 ust. 2), jednak nie wywarła znaczących efektów [2]. Aktami prawnymi,
które przyniosły efekt w postaci utworzenia i funkcjonowania europejskiego
rynku energii elektrycznej [21], są kolejne tzw. dyrektywy elektroenergetyczne:
pierwsza2 z 1996 r., druga3 z 2003 r. i obecnie obowiązująca trzecia4 z 2009 r.
Dyrektywy wprowadziły w UE regulację sektorową opartą na charakterystycznych dla sektorów „sieciowych” [1] rozwiązaniach, które miały umożliwić powstanie konkurencyjnego rynku mimo wymienionych powyżej barier:
zasadzie dostępu strony trzeciej (TPA), rozdziału działalności monopolistycznej od konkurencyjnej (unbundling), funkcjonowaniu niezależnego organu
regulacyjnego oraz zapewnieniu wysokiego standardu usług publicznych tam,
gdzie względy polityki publicznej przemawiają przeciwko stosowaniu zasad
rynkowych [9].

We wszystkich dyrektywach usługi systemowe (pomocnicze) definiowano podobnie
jako usługi konieczne do działania systemu
przesyłowego lub dystrybucyjnego. Przepisy
są jednak lakoniczne. I dyrektywa stanowiła
wyłącznie, że operator systemu przesyłowego jest odpowiedzialny za zapewnienie
dostępności wszystkich niezbędnych usług
pomocniczych w kontekście zapewnienia
bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej, jej niezawodności i efektywności (art.
7 ust. 3). II dyrektywa formułowała analogiczny obowiązek zapewnienia dostępności wszelkich niezbędnych usług pomocniczych, a ponadto ograniczyła go do zakresu, w jakim ta dostępność jest niezależna
od jakiegokolwiek innego systemu przesyłowego, z którym jego system jest wzajemnie
połączony (art. 9 lit. c), zaś motyw 9 preambuły przewidywał, że operatorzy małych
systemów mogą korzystać z usług systemowych, których dostępność zapewniają operatorzy połączeni – był to sygnał, że współpraca międzyoperatorska będzie nabierać
znaczenia. III dyrektywa do powyższego obowiązku dodała wymóg, aby usługi świadczyła również odpowiedź strony
popytowej – DSR5 (art. 12 lit. d).
Niezależnie od wąsko sformułowanego
obowiązku pozyskiwania usług pomocniczych II i III dyrektywa (odpowiednio
art. 11 ust. 6 i art. 15 ust. 6) zobowiązywały do stosowania przejrzystych, niedyskryminacyjnych i opartych na zasadach rynkowych procedur pozyskiwania
energii do pokrycia strat sieciowych oraz
do pokrycia zdolności rezerwowej (wydaje
się, że to ostatnie wynika z niefortunnego tłumaczenia i należy raczej rozumieć,
że chodzi o pozyskiwanie rezerw mocy).
Należy uznać, że obowiązek stosowania
takich procedur nie dotyczył usług systemowych, które nie mieściły się w pojęciu
rezerwy mocy. Przepisy prawa UE dają
więc państwom członkowskim dużą swobodę w zakresie określenia mechanizmów
pozyskiwania usług systemowych.
Podstawowy akt prawny polskiej regulacji sektorowej – Prawo energetyczne6
– zawiera pojęcie usług systemowych
od 2003 r. w postaci lakonicznej „implementacji” dyrektywy (w istocie – powtórzenia obowiązku ich zakupu przez OSP;
w niniejszym opracowaniu nie poruszamy

1

Dz.Urz. Wspólnot Europejskich z 13.11.1990, L 313, s. 30–33.

2

Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.12.1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.Urz. Wspólnot Europejskich z 30.01.1997 r., L 027, s. 20–29.

3

D yrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.06.2003 r. dotycząca wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE, Dz.Urz. Wspólnot Europejskich z 15.07.2003 r., L 176, s. 37–56.

5

D yrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz.Urz. UE
z 14.08.2009 r., L 211/55.

W polskim tekście dyrektywy przetłumaczono
niepoprawnie demand response jako reagowanie
na zapotrzebowanie.

6

Ustawa z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne,
tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.
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szerzej kwestii dostosowania energetyki
do acquis communautaire) – art. 9c ust.
2 pkt 8. Od 2005 r. ustawa zawiera bardziej konkretną regulację – art. 9j ust. 1
pkt 2 zobowiązuje wytwórców energii
do zapewnienia rezerw mocy lub innych
usług systemowych w wysokości i w sposób określony w umowie zawartej z OSP.
Nie oznacza to jednak, że przedtem usługi
systemowe nie podlegały regulacji. Sektor
funkcjonował w warunkach urzędowych
cen regulowanych obowiązujących m.in.
w rozliczeniach pomiędzy wytwórcami
a ówczesnym PSE SA7. Również przepisy
wykonawcze8 nie zawierały szczegółowych
regulacji dotyczących usług systemowych
– zatem określenie zasad ich świadczenia
było ściśle w gestii dwustronnej współpracy OSP i wytwórców. W okresie, gdy taryfy
zatwierdzał już regulator, a sektor wytwarzania nie był jeszcze zwolniony z taryfowania (przed 2001 r. [24]), ceny usług systemowych były jedną z pozycji w taryfach.
Dzisiejszy stan prawny kierunkowo określa w tzw. rozporządzeniu systemowym9
kwestie regulacji pierwotnej i wtórnej (§27),
pracy interwencyjnej oraz usługi odbudowy systemu (§28), a także kosztów wytwarzania wymuszonego i uruchomień (§21).
Jednak rzeczywista, w praktyce najważniejsza dla potencjalnych usługodawców,
regulacja usług systemowych i zasad ich
świadczenia znajduje się we wskazanych
powyżej częściach instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, zatwierdzanej
przez Prezesa URE. W prawie polskim
regulacja usług systemowych opiera się
więc na współregulacji: stanowieniu zasad
przez OSP pod nadzorem regulatora.
Usługi systemowe przekładają się również na warunki konkurencji pomiędzy
uczestnikami połączonych rynków energii. Wytwórcy mogą mieć różne zachęty
7

 bwieszczenie Ministra Gospodarki z 24.12.1997 r.
O
w sprawie ustalenia urzędowych cen energii elektrycznej obowiązujących w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną
oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii
elektrycznej, Monitor Polski nr 86, poz. 876.

8

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.1998 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną,
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych
obsługi odbiorców, Dz.U. nr 135, poz. 881.

9

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, Dz.U. nr 93
poz. 623 ze zm.
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ekonomiczne do utrzymywania jednostek, a zatem różną motywację do udziału w handlu transgranicznym i różną ekspozycję na konkurencję z zewnątrz.
Taki stan rzeczy kłóci się z ideą wewnętrznego rynku energii w UE, w którym
wszystkie przedsiębiorstwa z danego segmentu powinny mieć zapewnione równe pole gry (level playing field). Trzeci pakiet rozpoczął więc proces ściślejszej
harmonizacji w postaci zakresu specyficznych rozporządzeń przyjmowanych
przez Komisję Europejską, tzw. kodeksów sieci [10].
Wśród zagadnień objętych zakresem kodeksów sieci zgodnie z art. 8 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z 13 lipca
2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/200310,
czyli przeznaczonych do harmonizacji na poziomie unijnym, znalazły się m.in.
prowadzenie ruchu sieciowego i bilansowanie, a więc ustalenie szczegółowych
zasad dla usług systemowych w zakresie regulacji częstotliwości. Od strony technicznej kwestię tę reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/148511
z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, tzw. SO GL, od strony handlowej – rozporządzenie
komisji ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania, tzw. EB GL. Część IV
SO GL nakłada na OSP liczne szczegółowe obowiązki w zakresie procesu kontroli
częstotliwości oraz utrzymywania rezerw. Z kolei EB GL zobowiązuje operatorów m.in. do sformułowania standardowych produktów oferowanych w procesie
bilansowania (art. 25) i utworzenia internetowych platform handlowych ułatwiających funkcjonowanie regionalnego rynku bilansującego (rozdział 2). Jest
to istotna zmiana w stosunku do ogólnych, lakonicznych przepisów dyrektywy.
Proces ustanawiania i wdrażania kodeksów sieci ma przy tym również charakter
współregulacji – decyzja o zastosowaniu tego mechanizmu wynika ze zrozumienia Komisji Europejskiej dla roli eksperckiej wiedzy i doświadczenia operatorów
[4]. Kodeksy nie mają jednak na celu pełnej harmonizacji – usługi systemowe
są w nich regulowane w zakresie, w jakim wymaga tego osiągnięcie celu danego kodeksu. Zasady w nich zawarte uwzględniają specyfikę różnych krajów (np.
EB GL dopuszcza zarówno rozdzielne, jak i łączne pozyskiwanie rezerw i energii).
Warto podkreślić, że harmonizację w prawie UE poprzedziła wielostronna
współpraca operatorów w celu opracowania branżowych standardów na długo
przed pierwszymi próbami budowy europejskiego rynku energii – począwszy
od prac UPCTE w latach 50. XX w. [17] aż do wejścia w życie w 2005 r. umowy
zobowiązującej członków UCTE do przestrzegania Operation Handbook [19],
która zawierała m.in. jednolite pojęcia związane z usługami systemowymi.

4. Dlaczego ramy regulacyjne usług systemowych
w III pakiecie energetycznym nie zadowalały Komisji
Europejskiej?
Jedną z kluczowych agend politycznych KE jest budowa jednolitego, konkurencyjnego europejskiego rynku w tym, co wskazano wyżej – rynku energii elektrycznej [12]. Trzy pakiety energetyczne pozwoliły na znaczący postęp w tym
zakresie, jednak w ocenie Komisji i Parlamentu Europejskiego cel nie został
osiągnięty [5,13]. W celu dostosowania europejskiego rynku energii do wyzwań
przyszłości, a także w celu realizacji postulatów Unii energetycznej [16], KE
przedstawiła 30 listopada 2016 r. kolejny pakiet legislacyjny zatytułowany
„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, potocznie zwany pakietem
zimowym lub pakietem Czysta energia (CEP).
Komisja dąży do utworzenia rynku energii, w którym granice państw członkowskich nie stanowią przeszkody w handlu. Mają za tym przemawiać znaczące korzyści ekonomiczne w skali UE [3], bardziej istotne od korzyści czy

10

Dz.Urz. UE z 14.08.2009, L 211/15.

11

Dz.Urz.UE z 25.08.2017 L 220/1
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Ú strat ekonomicznych na poziomie krajów. W ocenie KE i innych instytucji UE
na drodze do powyższego celu wciąż stoją bariery o charakterze technicznym
i regulacyjnym [5]. O ile bariery techniczne można rozwiązać oddolną standaryzacją, o tyle bariery ekonomiczne – w szczególności te wynikające z interwencji publicznych dokonywanych przez państwa członkowskie – wymagają
– w ocenie KE – działania na poziomie unijnym [13].
Ramy regulacyjne usług systemowych nie mogą więc pozostać w stanie
z III pakietu. Swoboda państw członkowskich w tym zakresie pozwalała im
np. na wyłączenie dużej części zasobów spod presji konkurencyjnej, stosowanie regulowanych cen czy omijanie istoty unbundlingu poprzez danie operatorom kontroli nad zasobami wytwórczymi. Prowadzi to do fragmentacji rynków i ogranicza możliwość ich regionalizacji, ale przede wszystkim pozwala
na stosowanie mechanizmów nierynkowo wynagradzających zasoby wytwórcze,
co w ocenie KE szczególnie mocno zaburza rynek europejski i utrudnia jego
integrację. W tym kontekście komisja musiała sprawić, aby usługi systemowe
nie były wykorzystywane jako substytut kontrowersyjnych elementów europejskich rynków energii: mechanizmów mocowych. Szczegółowa analiza tego
zagadnienia wykracza jednak poza zakres opracowania.

5. Nowa propozycja Komisji Europejskiej – nowe rynki
Projekt nowej dyrektywy12, która zastąpi III dyrektywę elektroenergetyczną,
zawiera w definicjach katalog usług systemowych skonstruowany dwustopniowo:
1. art. 2 pkt 38 składa się z dotychczasowej definicji rozszerzonej o wskazanie,
że w skład usług systemowych wchodzą bilansowanie i usługi niedotyczące częstotliwości (non-frequency ancillary services), lecz nie obejmują one
zarządzania ograniczeniami sieciowymi;
2. pkt 39 definiuje zaś usługi niedotyczące częstotliwości poprzez wskazanie katalogu ich zastosowania: utrzymanie stabilności napięcia, szybkie wprowadzanie
prądu13 biernego, inercję oraz zdolność do odbudowy systemu (black start).
Komisja zdecydowała się więc na uregulowanie dopuszczalnego przeznaczenia
usług systemowych, a także wprowadzenie definicji mechanizmów mocowych
w projekcie tzw. rozporządzenia rynkowego14 (art. 2 lit. u), by rozwiać wątpliwości, jak kwalifikować poszczególne mechanizmy rynku energii. Przyczyną
wyłączenia zarządzania ograniczeniami sieciowymi jest zaś znaczenie tego
procesu dla udostępniania zdolności wymiany międzysystemowej i jego szczegółowe uregulowanie w projekcie rozporządzenia rynkowego.
Art. 40 ust. 4 projektu dyrektywy ustanawia ogólne zasady nabywania usług systemowych. Po pierwsze, proces zakupu ma być transparentny, niedyskryminacyjny
i oparty na rynku (art. 40 ust. 4 lit. a), po drugie – ma zapewniać rzeczywisty udział
wszystkich uczestników rynku, w tym źródeł odnawialnych, DSR, magazynów
energii i agregatorów (lit. b). Jako jeden ze sposobów sprostania drugiej zasadzie
projekt dyrektywy wskazuje obowiązek określania we współpracy z rynkiem
technicznych warunków świadczenia usług systemowych na podstawie wymogów konkretnych usług oraz możliwości uczestników rynku.
Transparentność procesu należy rozumieć jako pełną dostępność informacji na temat popytu, podaży i cen na rynku danej usługi. Na podstawie tych
informacji potencjalni usługodawcy mogą podjąć decyzję o wejściu na rynek
(regulacja ma na celu ograniczenie bariery wejścia). Podobny cel ma np. rozporządzenie REMIT15.
Pojęcie niedyskryminacji nie budzi wątpliwości, przy czym obowiązek zapewnie12

 rojekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku
P
energii elektrycznej, COM (2016) 864 final.
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W oryginalnym tekście: fast reactive current injections.

14

 rojekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii,
P
COM (2016) 861 final.
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 ozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie
R
integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, Dz.Urz. UE z 8.12.2011, L 326/1.
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nia rzeczywistego udziału usługodawców
alternatywnych wobec konwencjonalnych
wytwórców energii sugeruje możliwość
wprowadzenia pozytywnej dyskryminacji
tych pierwszych, a co najmniej takiego projektowania usług, żeby mogły objąć jak najszerszy krąg podmiotów. Należy podkreślić,
że nie ma obowiązku dopuszczania dostawców zagranicznych, co jest istotną różnicą
w stosunku np. do mechanizmów mocowych.
Oparcie na rynku oznacza, że cena i wolumen nabywanych usług powinny wynikać
z gry popytu i podaży, a nie np. z aktów
administracyjnych. U podstaw nowej propozycji leży więc założenie, że wszystkie
usługi systemowe mogą być oferowane
i nabywane w taki sposób, jednak wymaga to wyeliminowania barier technicznych
i regulacyjnych, a także ograniczenia interwencji publicznych państw członkowskich.
Oprócz opisanych zasad istotny dla „urynkowienia” usług systemowych jest również
zakaz posiadania przez operatorów zasobów
je świadczących (art. 40 ust. 5 oraz art. 54).
Ma to zapewne uniemożliwić obchodzenie
zasady unbundlingu i zapobiec wyłączaniu
wytwórców z konkurencji na rynku energii.
Powyższe zasady, zmierzające do stworzenia
konkurencyjnych rynków dla każdej z usług
systemowych, są obligatoryjne dla usług
bilansujących oraz mają, co do zasady, zastosowanie do usług niedotyczących częstotliwości. Przepisy wprowadzają więc bardzo
istotną zmianę, zdecydowanie przesuwając
usługi systemowe w kierunku zharmonizowanych, zliberalizowanych obszarów rynku energii. Mimo to w nocie wyjaśniającej
aktu prawnego [14] wskazano, że rozdział
V dyrektywy określa obowiązki operatorów
w sposób podobny, jak dotychczas, zawierając jedynie doprecyzowanie (clarification) pewnych kwestii związanych z usługami systemowymi. KE ciekawie rozumie
zatem pojęcie doprecyzowania, ponieważ
rozdział VI również doprecyzowuje zasady,
na jakich operatorzy mogą posiadać magazyny energii oraz zasoby świadczące usługi
systemowe – wprowadzając wspomniany
wyżej generalny zakaz (art. 54).
Projektowane przepisy przewidują jednak
możliwość wyłączenia stosowania ogólnych
zasad określonych w art. 40 ust. 4 do usług
niedotyczących częstotliwości oraz wyłączenia zakazu posiadania zasobów świadczących usługi systemowe (przepisy dotyczące
magazynów energii – art. 54).
Pierwsze wyłączenie jest możliwe, jeśli analiza kosztów i korzyści przemawia za niestosowaniem ogólnych zasad. Na przykład
elektrownie szczytowo-pompowe mogą nie

być wykorzystywane optymalnie, jeżeli
muszą konkurować na rynku – CBA może
wykazać, że korzystniejsze dla odbiorców
będzie korzystanie z nich przez operatora
systemu jako z urządzenia wspomagającego pracę sieci [11].
Drugie wyłączenie wymaga spełnienia
trzech warunków. Po pierwsze, należy przeprowadzić otwartą i przejrzystą procedurę
przetargową w celu zbadania zainteresowania innych stron świadczeniem takich usług
operatorowi (art. 54 ust. 2 lit. a). Po drugie,
takie usługi muszą być niezbędne dla bezpiecznego, efektywnego i niezawodnego
prowadzenia ruchu systemu oraz nie mogą
wiązać się ze sprzedażą energii na rynek
(lit. b). Po trzecie (lit. c), organ regulacyjny
stwierdził konieczność wyłączenia i wydał
zgodę z uwzględnieniem przesłanek określonych w lit. a i b.
Powyższe mechanizmy wpisują się w założenie, że interwencja publiczna w postaci
np. regulacji cen, świadczenia usług publicznych czy objęcia określonej działalności
monopolem powinny następować dopiero
wówczas, gdy rynek nie może dostarczyć
optymalnych rezultatów dla odbiorców,
czyli generalnie „wolnorynkową” politykę
Komisji Europejskiej.

6. Usługi systemowe
w krajowym systemie
elektroenergetycznym
w świetle nowych zasad
Szczegółowa charakterystyka funkcjonujących w KSE usług, w świetle nowych ram
regulacyjnych, powinna być przedmiotem
odrębnego opracowania. Wskazane jest
oczywiście podjęcie działań w zakresie rozpoznania najkorzystniejszego dla odbiorców
i uczestników rynku sposobu implementacji
tak wcześnie, jak to możliwe po ustaleniu
ostatecznej treści przepisów dyrektywy. Jeżeli analizy ekonomiczne wskażą, że optymalne będzie rozwiązanie bez pełnego uwolnienia rynku, właściwym kierunkiem będzie
skorzystanie z przewidzianych w projekcie
dyrektywy wyłączeń od ogólnych wymogów.
Niestety, obecne brzmienie przepisów budzi
w tym zakresie wiele wątpliwości.

7. Ocena strony legislacyjnej
Projektowana regulacja nie tylko idzie
dalej w harmonizacji rynków energii, ale
przede wszystkim w poziomie szczegóło-
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wości, ograniczając istotnie swobodę państw członkowskich w kwestii market
design. Ryzykowne może się okazać projektowanie niestandardowych usług
systemowych – wszelkie odstępstwa mogą budzić podejrzenia o zamiar dotowania wytwórców. Założenia regulacji są przemyślane i spójne, jednak technika
legislacyjna pozostawia wiele do życzenia.
Pierwsza wątpliwość dotyczy wyłączenia od zakazu posiadania zasobów świadczących usługi systemowe. Z punktu widzenia regulacji w ujęciu ekonomicznym pojęcie „posiadania”, którym się dotąd posługiwaliśmy, jest wystarczająco intuicyjne. Na poziomie legislacyjnym sformułowania dotyczące praw
rzeczowych nabierają jednak istotnego znaczenia. Art. 40 ust. 5 ustanawia
zakaz bycia właścicielem zasobów (operators shall not own assets). Zakaz znosi
spełnienie warunków z art. 54. Jednak art. 54 ust. 1 ponownie zawiera zakaz
– tym razem bycia bezpośrednim właścicielem albo kontrolowania zasobów
pośrednio. Jest to typowy błąd legislacyjny polegający na powtarzaniu norm
prawnych, co może prowadzić do trudności interpretacyjnych; w tym wypadku
prowadzi do trudności w wyznaczeniu zakresu stosowania normy (jeżeli norma zakazuje własności, nie oznacza to zakazu pośredniej kontroli, która jest
słabszym uprawnieniem – w zakazach stosuje się rozumowanie a minore ad
maius, nie a maiore ad minus). Sytuację pogarsza dodatkowo sposób sformułowania zakresu możliwej derogacji – tym razem państwa członkowskie mają
możliwość dozwolić świadczenie usług, zaś opisany powyżej warunek braku
zainteresowania rynku dotyczy własności, kontroli, zarządzania lub prowadzenia ruchu instalacji oferujących usługi systemowe. Dyrektyw co do zasady nie
stosuje się bezpośrednio, jednak nie usprawiedliwia to niestarannej legislacji
uniemożliwiającej odtworzenie treści zakazów i wyłączeń od nich, grożącej
problemami z transpozycją.
Druga niejasność dotyczy relacji zwolnienia usług niedotyczących częstotliwości z ogólnych zasad nabywania (na podstawie CBA) do zwolnienia z zakazu posiadania zasobów. Wydaje się, że uzyskanie drugiego wyłączenia automatycznie powoduje to pierwsze, jednak nie wiadomo, czy taka była intencja
twórców przepisów.
Po trzecie – na marginesie, dyrektywa posługuje się pojęciami technicznymi,
takimi jak inercja, lecz nie odsyła w tym zakresie do definicji z SO GL. Ponadto zakwalifikowanie inercji jako usług niedotyczącej częstotliwości może być
błędem z technicznego punktu widzenia, ponieważ inercja jest powiązana
z utrzymaniem częstotliwości [7]. Taka kwalifikacja wynika z jej oddzielenia
od usług bilansujących prawdopodobnie po to, by rozgraniczyć usługi podlegające regionalizacji od tych, które mają obecnie pozostać w domenie krajowej.
Przypomina to anegdotyczne zakwalifikowanie m.in. marchwi i imbiru jako
owoców na potrzeby dyrektywy dot. dżemów owocowych16 – jest uzasadnione
potrzebami regulacji, jednak może powodować wątpliwości. Ponadto ogólny
zakaz posiadania przez operatorów zasobów świadczących usługi systemowe nie
uwzględnia faktu, że niektóre integralne części sieci przesyłowej, jak kondensatory czy kable HVDC, również zapewniają takie usługi [6]. Poważne wątpliwości
budzi także relacja nowych zasad do przepisów o pomocy państwa – na przykład możliwość ustalania cen opartych na swobodnej grze popytu i podaży,
a zarazem zagwarantowanie odbiorcom przewidywalnych kosztów usług systemowych w kolejnych latach; jest to jednak temat na odrębne opracowanie.

Podsumowanie
Projektowane zasady znacząco utrudnią państwom członkowskim działania zagrażające integracji rynku europejskiego – wszelkie odstępstwa mają
być poparte wynikami odpowiednich analiz. W praktyce jednak można się

16

 yrektywa Rady 2001/113/WE z 20.12. 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek
D
i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Dz.Urz. UE
z 12.01.2002, L 010, s. 67–72.
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Ú spodziewać kreatywnego podejścia i prób omijania przepisów tam, gdzie będzie
tego wymagać interes ekonomiczny. KE będzie więc zapewne wydawać kolejne
dokumenty robocze, interpretacje i wytyczne.
Czy nowe zasady są konieczne? Z punktu widzenia projektu polityczno-ekonomicznego, jakim jest budowa wewnętrznego rynku energii zaprojektowanego
przez KE – tak, i nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Komisja nie zamierzała
poprzestać na trzecim pakiecie, niezależnie od tego, czy został on w pełni wdrożony.
Jest to wyraz ciekawego paradoksu charakteryzującego prawo gospodarcze UE –
swoboda „niewidzialnej ręki rynku” wymaga nieustannego prokonkurencyjnego
działania „widzialnej ręki władzy” na poziomie unijnym. Odbywa się to jednak
kosztem ograniczenia kompetencji państw członkowskich na rzecz kompetencji
biurokracji centralnej (choć usługi systemowe wydają się w tym aspekcie mało
kontrowersyjnym, na tle reszty propozycji w CEP, zagadnieniem), a także kosztem

braku stabilności prawnej, co przy horyzoncie czasowym inwestycji w elektroenergetyce jest poważną wadą regulacji.
Implementacja pokaże, czy rzeczywiście
możliwe jest wprowadzenie konkurencji
w usługach systemowych, a postęp technologiczny pozwoli obniżyć koszty dla
odbiorców. Możliwy jest jednak również
scenariusz, w którym adresaci regulacji
wykonają znaczny wysiłek intelektualny
i finansowy, by wdrożyć pozornie wolny
rynek, gdzie i tak tyle pieniędzy, ile trzeba,
trafi tam, dokąd trzeba.
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Competitive market
for ancillary services
– a regulatory
challenge set
by the European
Commission
Ancillary services, i.e. services performed
for an operator of an electricity system
by system users, provide for adequate quality and reliability of electricity supply. They
are important for the functioning of electricity markets, thus they must be subject
to sectoral regulation. Current regulatory
framework in the EU and Poland gives
system operators significant freedom of
defining specific rules, but is not sufficient
to allow fulfilment of the political goal
of building an internal electricity market unhampered by member state borders.
New rules, consistent with general direction of EU free-market economic policy,
aim at increasing competition, and may
contribute to lowering costs for consumers, provided their ambitious assumptions
prove to be technically feasible.
■

UNIA EUROPEJSKA O ENERGETYCE

17

18

apl. adw. Jakub Guzikowski
Departament Przesyłu,
Wydział Wdrażania Kodeksów
Sieci, PSE SA

Wybrane zagadnienia
formalnoprawne związane
z procesem wdrażania
europejskich kodeksów sieci
i wytycznych

Streszczenie
Poniższy artykuł stanowi rozwinięcie oraz uszczegółowienie tematyki związanej
z procesem wdrażania unijnych kodeksów sieci i wytycznych, przedstawionej
w artykule Jacka Ratza i Roberta Kielaka „Jednolity rynek energii w Europie
i kodeksy sieci”, opublikowanym w nr 1/2017 magazynu „Elektroenergetyka”.
Artykuł skupia się na zagadnieniach formalnych i prawnych, jakie zidentyfikowano na obecnym etapie procesu wdrażania europejskich kodeksów sieci
i wytycznych, w szczególności w zakresie kodeksów sieci w obszarze przyłączania. Zagadnienia te poruszone zostały również przez autora w trakcie spotkania otwartego, dotyczącego wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, które
odbyło się w siedzibie PSE SA w Konstancinie-Jeziornie w dniu 5 lipca 2017 r.

Wprowadzenie
W nr 1/2017 magazynu „Elektroenergetyka” ukazał się artykuł Jacka Ratza
i Roberta Kielaka „Jednolity rynek energii w Europie i kodeksy sieci”. Artykuł opisywał generalne zasady kierujące procesem ustanawiania i wdrażania
kodeksów sieci i wytycznych, a także ukazywał umiejscowienie kodeksów sieci
i wytycznych w perspektywie jednolitego rynku energii w Europie, stanowiącego model docelowy wynikający z tzw. III pakietu energetycznego.
Z kolei w dniu 5 lipca 2017 r. w siedzibie PSE SA w Konstancinie-Jeziornie odbyło
się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających kodeksy sieci i wytyczne w obszarze energii
elektrycznej. W trakcie spotkania prelegenci z PSE SA przedstawiali uczestnikom rynku podstawowe zagadnienia wynikające z przyjmowanych oraz wdrażanych kodeksów sieci i wytycznych, będących narzędziami Unii Europejskiej,
służącymi wprowadzeniu jednolitego rynku energii w UE. Kolejni prelegenci
przedstawiali poszczególne kodeksy sieci/wytyczne z trzech obszarów przedmiotowych: obszaru rynkowego, obszaru przyłączeniowego i obszaru operacyjnego. W trakcie spotkania przedstawiona została także prezentacja dotycząca uwarunkowań formalnoprawnych, związanych z procesem wdrażania
kodeksów sieci i wytycznych [1].
Tematyka kodeksów sieci i wytycznych jest jednym z kluczowych zagadnień dla
wszystkich podmiotów działających na rynku energetycznym, głównie ze względu na konieczność terminowego wypełniania zobowiązań nałożonych przez
kodeksy na uczestników rynku energii, a także dynamikę prac w tym zakresie.
Mając na uwadze kodeksy sieci i wytyczne, istotne wydaje się syntetyczne
przedstawienie wybranych zagadnień formalnoprawnych związanych z procesem wdrażania europejskich kodeksów sieci i wytycznych, w tym poruszanych na wspomnianym spotkaniu otwartym. Warto zwrócić uwagę, że celem
artykułu nie jest powtarzanie informacji zawartych w poprzednim wydaniu
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magazynu, tylko rozwinięcie i uszczegółowienie wybranych kwestii, ogólnie
poruszonych w ww. artykule, oraz opisanie innych kwestii prawnych, które autor
uznaje za istotne i interesujące. Szczególna
uwaga poświęcona zostanie kodeksom sieci
w obszarze przyłączania do sieci, w skład
którego wchodzą:
• Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631
z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks
sieci dotyczący wymogów w zakresie
przyłączenia jednostek wytwórczych
do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016),
dalej: NC RfG [2];
• Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388
z 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks
sieci dotyczący przyłączenia odbioru
(Dz.U. UE L 223/10 z 18.8.2016), dalej:
NC DCC [3];
• Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447
z 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 (Dz.U. UE L 241/1 z 8.9.2016), dalej:
NC HVDC [4].
Przedstawione w artykule zagadnienia
dotyczą kodeksów sieci i wytycznych
z zakresu elektroenergetyki (tab. 1). Należy
bowiem pamiętać, że kodeksy sieci wydawane są również w zakresie rynku gazu
– kodeksy te nie stanowią jednak przedmiotu zainteresowania niniejszego artykułu.

1. Kodeksy sieci jako realizacja
III pakietu energetycznego
Formalną podstawę przyjmowania zarówno kodeksów sieci, jak i wytycznych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009

z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków
dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1228/2003 (Dz.Urz. UE L 211 z 14.08.2009,
z późn. zm.), dalej „rozporządzenie 714”
[5]. Rozporządzenie 714 jest częścią tzw.
III pakietu energetycznego, czyli unijnego
pakietu legislacyjnego, którego celem jest
budowa jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty. Oprócz
rozporządzenia 714 w skład III pakietu
legislacyjnego wchodzą także dwie dyrektywy [6], jedno rozporządzenie przesyłowe [7] oraz rozporządzenie ustanawiające
Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki [8]. Należy przy tym pamiętać, że część wskazanych powyżej regulacji dotyczy rynku gazu, gdyż III pakiet
energetyczny obejmuje legislację zarówno
w zakresie energii elektrycznej, jak i gazu.
Kodeksy sieci i wytyczne w zakresie elektroenergetyki są środkami stosowanymi
na gruncie prawa Unii Europejskiej dla
osiągnięcia celów wynikających z III pakietu energetycznego, w drodze zmiany elementów innych niż istotne rozporządzenia
714 poprzez jego uzupełnienie. Środki te
są opracowywane dla kwestii transgranicznych związanych z siecią, kwestii integracji rynku, w tym poprzez eliminację
barier technicznych, a ponadto określają zasady funkcjonowania i zarządzania
systemami energetycznymi. Eliminacja
barier technicznych, przyczyniająca się
do budowy wspólnego rynku „od Helsinek
po Lizbonę”, na gruncie kodeksów sieci
odbywa się głównie poprzez ujednolicenie
zasad działania poszczególnych przyłączanych do sieci elementów systemu elektroenergetycznego. Na skutek powyższego
powstała wyodrębniona grupa kodeksów
sieci, które określają warunki, jakie spełniać muszą jednostki wytwórcze (NC RfG),
systemy stałoprądowe o wysokim napięciu
(NC HVDC) oraz odbiory (NC DCC), aby
zostać przyłączone do sieci.
Kodeksy sieci przyjmowane są na podstawie art. 6 rozporządzenia 714, natomiast
wytyczne na podstawie art. 18 rozporządzenia 714. Zarówno kodeksy sieci, jak
i wytyczne przyjmują formę rozporządzeń
Komisji Europejskiej. Jest to specyficzny
typ aktów prawnych. Rozporządzenia
Komisji Europejskiej bowiem mają charakter wykonawczy i niesamodzielny, tzn.
przyjmowane są na podstawie dyspozycji
zawartej w akcie podstawowym (rozporządzeniu) w celu uściślenia i właściwej realizacji rozporządzeń wydawanych w zwykłej
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Tabela 1. Lista kodeksów sieci i wytycznych w zakresie elektroenergetyki
Weszły w życie
Rozporządzenie

Opis

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222
z 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne,
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych
i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Wytyczne Rynkowe Capacity Allocation and Congestion Management (CACM), określające zasady
funkcjonowania rynków krótkoterminowych – dnia
następnego (ang. Day-Ahead Market) oraz dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market), w tym wyznaczania
i alokacji zdolności przesyłowych oraz obowiązków
podmiotów zaangażowanych w prowadzenie tych
rynków; Rozporządzenie weszło w życie 14 sierpnia
2015 r.

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

Kodeks Przyłączeniowy Requirements for generators
(NC RfG), określający wymagania dla wytwórców
przyłączanych do systemu elektroenergetycznego;
Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388
z 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks
sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

Kodeks Przyłączeniowy Demand Connection
(NC DCC), określający wymagania dla odbiorców
przyłączanych do systemu elektroenergetycznego;
Rozporządzenie weszło w życie 7 września 2016 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447
z 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.

Kodeks Przyłączeniowy HVDC (NC HVDC), określający wymagania dla połączeń prądu stałego,
przyłączanych do systemu elektroenergetycznego;
Rozporządzenie weszło w życie 28 września 2016 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719
z 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne
dotyczące długoterminowej alokacji zdolności
przesyłowych.

Wytyczne Rynkowe Forward Capacity Allocation
(FCA), określające zasady funkcjonowania rynków
długoterminowych z produktami finansowymi oraz
fizycznymi przeznaczonymi do zarządzania ryzykiem
wahań cen na rynkach krótkoterminowych; Rozporządzenie weszło w życie 17 października 2016 roku.

Projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiające kodeksy sieci lub wytyczne
zatwierdzone przez państwa członkowskie w ramach realizacji procedury komitologii
Projekt rozporządzenia

Opis

Projekt Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu
przesyłowego energii elektrycznej (SO GL).

Projekt Wytycznych Operacyjnych System Operation
Guideline (SO GL), określający zasady współpracy
operatorów systemów przesyłowych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy połączonych systemów
elektroenergetycznych oraz zasady współpracy
operatorów systemów przesyłowych z „significant
grid user (SGU)”, tj. OSD, wytwórcy, odbiorcy, których
działalność ma wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego danego OSP; projekt został zatwierdzony przez przedstawicieli państw członkowskich
w procedurze komitologii w dniu 4 maja 2016 roku,
wkrótce oczekiwana jest jego publikacja w Dzienniku
Urzędowym UE.

Projekt Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu
zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Emergency & Restoration
– NC ER).

Projekt Kodeksu Operacyjnego Emergency and
Restoration (NC ER), określający zasady współpracy
operatorów systemów przesyłowych w zakresie
procesów obrony i odbudowy połączonych systemów
elektroenergetycznych; projekt został zatwierdzony
przez przedstawicieli państw członkowskich w procedurze komitologii w dniu 24 października 2016 r.,
wkrótce oczekiwana jest jego publikacja w Dzienniku
Urzędowym UE.

Projekt Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania
(Electricity Balancing – EB).

Projekt Kodeksu Rynkowego Electricity Balancing
(EB), określający zasady bilansowania europejskich
systemów elektroenergetycznych, w tym definicje
produktów oraz zasady ich aktywowania w ramach
wspólnego rynku bilansującego; projekt został
zatwierdzony przez przedstawicieli państw członkowskich w procedurze komitologii w dniu 16 marca
2017 r.
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Ú procedurze ustawodawczej. Rozporządzenia wykonawcze muszą być zatem zgodne z aktem pierwotnym, na podstawie którego zostały przyjęte [9]. W wypadku
kodeksów sieci i wytycznych aktem tym jest rozporządzenie 714/2009.
Zasadnicza różnica pomiędzy kodeksami sieci i wytycznymi sprowadza się
do procedury przyjmowania obu typów aktów, jaka została przewidziana przez
rozporządzenie 714. W przypadku kodeksów sieci procedura ta jest szczegółowo opisana w art. 6 rozporządzenia 714 i zakłada szerokie uczestnictwo
ENTSO-E oraz ACER, natomiast dla wytycznych rozporządzenie 714 nie przewiduje analogicznie sformalizowanego procesu. Ponadto kodeksy sieci ze swojego
założenia określać mają w sposób jednoznaczny część warunków/parametrów,
pozostawiając jednak określonym podmiotom, w szczególności operatorom
systemów przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD),
pewną swobodę w kształtowaniu pozostałych warunków/parametrów. Założeniem z kolei wytycznych jest określenie obszarów, w których odpowiednie
podmioty (w szczególności OSP) mają wypracować określone warunki/metody
na poziomie wspólnotowym lub regionalnym.

2. Rozumienie pojęcia „wdrażania” kodeksów sieci
i wytycznych
Kodeksy sieci i wytyczne, będąc rozporządzeniami Komisji Europejskiej, z uwagi na ich bezpośrednią stosowalność od momentu wejścia w życie są używane w każdym państwie członkowskim, nie wymagając transpozycji do prawa
krajowego, jak ma to miejsce w przypadku dyrektyw Unii Europejskiej. Nie
jest zatem dopuszczalne ustanowienie jakichkolwiek aktów prawa krajowego,
które powtarzałyby uregulowania zawarte w kodeksach sieci i wytycznych.
Mogłoby się to bowiem wiązać z zarzutem naruszenia prawa unijnego poprzez
ograniczenie bezpośredniej skuteczności rozporządzeń Komisji Europejskiej,
gdyż ich stosowalność zostałaby uzależniona od wejścia w życie krajowego aktu
prawnego. Zasada bezpośredniej skuteczności rozporządzeń UE wynika wprost
z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [10].
Zgodnie natomiast z art. 291 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
państwo członkowskie ma obowiązek przyjęcia w prawie krajowym wszystkich
środków niezbędnych do wprowadzenia w życie wiążących aktów prawnych
Unii Europejskiej. Kodeksy sieci i wytyczne, będąc rozporządzeniami Komisji
Europejskiej, stanowią prawo Unii Europejskiej, w związku z czym znajduje
do nich zastosowanie wskazany powyżej przepis.
Wdrożenie odbywać się będzie zatem głównie poprzez opracowanie przez
zobowiązane podmioty produktów określonych w kodeksach sieci i wytycznych. W przypadku przyłączeniowych kodeksów sieci produktami tymi będą
w szczególności wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci określonych typów jednostek. Część wymogów w przyłączeniowych kodeksach
sieci określa bowiem jedynie zakres danego parametru, konkretną wartość
parametru określić musi właściwy operator systemu, a następnie wymogi te
zatwierdzane są przez krajowego regulatora energetyki (w przypadku Polski
– Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). W przypadku natomiast wytycznych
w obszarze rynkowym oraz kodeksu sieci i wytycznych w obszarze operacyjnym wdrożenie oznaczać będzie w szczególności opracowanie przez OSP
(wszystkich; operatorów na poziomie regionalnym; samodzielnie przez każdego
z tych operatorów) lub wyznaczonych operatorów rynku (NEMO) podejścia
do określonego zagadnienia. Po opracowaniu wspólnej propozycji przez OSP
na poziomie ogólnoeuropejskim lub regionalnym, bądź też po opracowaniu
takiego dokumentu samodzielnie przez każdego OSP (jeśli dane zagadnienie
ma zostać opracowane przez każdego OSP samodzielnie) lub NEMO, propozycje te składane są przez OSP lub NEMO do krajowych organów regulacyjnych
w celu ich zatwierdzenia. Propozycje przyjmowane na poziomie wspólnotowym zatwierdzane są przez wszystkich regulatorów, propozycje przyjmowane
na poziomie regionalnym przez wszystkich regulatorów regionu, natomiast
propozycje krajowe są zatwierdzane samodzielnie przez każdego z regulatorów.
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Terminy na opracowanie przez wyznaczone podmioty obowiązków określonych
w kodeksach sieci i wytycznych biegną najczęściej od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym UE lub od dnia wejścia kodeksu sieci/wytycznych w życie. Przykładowo
w przypadku przyłączeniowych kodeksów
sieci stosowanie wymogów wynikających
z ww. kodeksów sieci rozpoczyna się trzy
lata po jego publikacji. W naturalny sposób
powstaje zatem okres przejściowy pomiędzy wejściem kodeksu sieci w życie a jego
faktycznym stosowaniem.
W ściśle określonych w kodeksach sieci
i wytycznych przypadkach możliwe będzie
także przeprowadzenie przez państwa
członkowskie określonych działań legislacyjnych, które mają na celu uwzględnienie
specyfiki krajowej w procesie wdrażania
kodeksów sieci i wytycznych.
Dopuszczalność działań legislacyjnych dla
wdrażania kodeksów sieci i wytycznych
ograniczać się będzie głównie do wydania przepisów krajowych, gdy dany kodeks
sieci/wytyczne upoważniają wprost państwa członkowskie do przyjęcia – w ściśle
określonych okolicznościach – regulacji
modyfikujących rozporządzenie. W zakresie wskazanym w rozporządzeniu państwo
członkowskie może zatem podjąć fakultatywne działania dotyczące przykładowo przeniesienia obowiązków wynikających z rozporządzenia z jednego podmiotu
na drugi. Ponadto dopuszczalne będzie
wydawanie ustaw, służących określeniu
właściwości organów krajowych odpowiedzialnych za wykonanie rozporządzenia oraz określeniu sankcji na wypadek
naruszenia postanowień rozporządzenia.
Zidentyfikowane możliwości przyjmowania przez państwa członkowskie krajowych
przepisów modyfikujących rozporządzenia
w celu uwzględnienia specyfiki krajowej
na podstawie przyłączeniowych kodeksów sieci wskazane zostały w rozdz. 5 tego
artykułu.
Dla wdrożenia kodeksów sieci i wytycznych konieczne jest również dostosowanie stosownych klauzul w umowach
oraz warunkach ogólnych (np. Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji), w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami kodeksów
sieci i wytycznych. Oznaczać to będzie
w szczególności konieczność usunięcia
zapisów niezgodnych z kodeksami sieci
i wytycznymi, a także produktami przyjętymi na ich podstawie (wymogi/metody/
itd.). To samo tyczyć się będzie przepisów
prawa krajowego (ustaw, rozporządzeń),
będących w sprzeczności z kodeksami sieci

i wytycznymi, a także produktami przyjętymi na ich podstawie.

3. Miejsce decyzji Prezesa
URE przyjmowanych
na podstawie kodeksów
sieci/wytycznych w krajowej
hierarchii źródeł prawa
W prawie krajowym decyzja administracyjna ze swojego założenia ma charakter indywidualny i konkretny, wydawana jest zatem dla konkretnego podmiotu w konkretnej, sprecyzowanej sprawie.
Decyzja nie może być zatem sprzeczna
z ustawą i wydawana jest na jej podstawie. W przypadku ustawy Prawo energetyczne [11] spotykamy się jednak z sytuacją,
w której decyzja administracyjna dotyczy
znacznie większej liczby podmiotów, które
w dodatku nie są stronami w postępowaniu
administracyjnym, w którym dana decyzja została wydana. Z taką sytuacją mamy
do czynienia chociażby w przypadku decyzji taryfowej, wydawanej właściwym operatorom systemu.
Z zupełnie nową sytuacją mamy natomiast
do czynienia w przypadku decyzji Prezesa
URE, którymi zatwierdzane będą propozycje wynikające z kodeksów sieci/wytycznych, przedłożone regulatorowi przez właściwych operatorów. W rzeczywistości
bowiem decyzje te będą stanowić uzupełnienie przepisów rozporządzeń unijnych
i wydawane będą na ich podstawie. Aby
zatem dostosować się do wspomnianej już
wyżej zasady bezpośredniej skuteczności
rozporządzeń unijnych, a także do zasady
pierwszeństwa stosowania prawa wspólnotowego przed krajowym w przypadku ich
sprzeczności, przyjąć należy, że po wydaniu przez krajowego regulatora decyzji
zatwierdzającej dany produkt decyzja
ta obowiązuje bezpośrednio wszystkich
uczestników rynku/podmioty przyłączone
do sieci, stanowiąc przedłużenie Rozporządzenia Komisji Europejskiej.
Zasada pierwszeństwa stosowania prawa
wspólnotowego przed krajowym w przypadku ich sprzeczności nie została ostatecznie zapisana w traktatach unijnych,
natomiast wynika jednoznacznie z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości/Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej [12], została także potwierdzona przez polski Trybunał Konstytucyjny [13].

Decyzja taka powinna mieć zatem pierwszeństwo stosowania w przypadku
sprzeczności pomiędzy decyzją a prawem krajowym (ustawą, rozporządzeniem,
krajową Instrukcją Ruchu). Interpretacja taka wydawać się może kontrowersyjna, wydaje się jednak, że jest to jedyne racjonalne rozwiązanie przedstawionego
powyżej problemu prawnego, w szczególności mając na uwadze przytoczone
powyżej zasady prawa wspólnotowego.

4. Zakres podmiotowy przyłączeniowych kodeksów
sieci i odstępstwa
Podkreślenia wymaga, że w przypadku wszystkich trzech przyłączeniowych
kodeksów sieci (NC RfG, NC DCC oraz NC HVDC) wymogi przewidziane
w tych kodeksach oraz opracowywane na ich podstawie mają zastosowanie,
co do zasady, wyłącznie do nowych jednostek/instalacji/sieci/urządzeń (zbiorczo: jednostek) przyłączanych do sieci.
Istniejące jednostki nie podlegają wymogom określonym w przyłączeniowych
kodeksach sieci, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a. jednostka została zmodyfikowana w takim stopniu, że jej umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu (w przypadku jednostek
wytwórczych – tylko jednostki typu C i D);
b. organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanawia objąć jednostkę wszystkimi lub niektórymi wymogami przyłączeniowych
kodeksów sieci na wniosek właściwego OSP – nie jest to obecnie planowane.
Na potrzeby przyłączeniowych kodeksów sieci jednostkę uznaje się za istniejącą, jeżeli:
• jest już przyłączona do sieci w dniu wejścia w życie danego kodeksu sieci;
• jego właściciel zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji (wytwórczej, odbiorczej, urządzeń HVDC) w terminie do dwóch lat
od wejścia w życie odnośnego kodeksu sieci i powiadomił właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie
odnośnego kodeksu sieci.
Uznanie jednostki za nową nie zawsze musi jednak wiązać się z obowiązkiem
spełnienia wymogów określonych w przyłączeniowym kodeksie sieci, rozporządzenia przewidują bowiem możliwość uzyskania odstępstw od obowiązku
spełniania tych wymogów.
Zgodnie z przyłączeniowymi kodeksami sieci krajowy organ regulacyjny może
– na wniosek właściciela jednostki, właściwego operatora systemu lub właściwego OSP – przyznać właścicielom jednostek, właściwym operatorom systemów
lub właściwym OSP odstępstwa od przepisu lub przepisów przyłączeniowego
kodeksu sieci.
Aby uzyskać odstępstwo, spełnić należy kryteria określone przez organ regulacyjny
dla danego obszaru regulacyjnego – w Polsce Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Kryteria te przed ich zatwierdzeniem podlegają konsultacjom publicznym. W dniu
19 czerwca 2017 r. zakończył się proces konsultacji powyższych kryteriów dla
NC RfG [14].
W momencie pisania niniejszego artykułu prowadzone są konsultacje w sprawie kryteriów przyznawania odstępstw dla NC DCC [15] oraz NC HVDC [16].

5. Fakultatywne działania państwa członkowskiego
wynikające z przyłączeniowych kodeksów sieci
W przyłączeniowych kodeksach sieci przewidziane zostały dla państw członkowskich możliwości dokonania fakultatywnych działań legislacyjnych, mających na celu modyfikację określonych w tych kodeksach zasad.
Do działań fakultatywnych należą:
1. Nadanie krajowemu regulatorowi kompetencji do badania, czy operator powinien uznać jednostkę za nową czy za istniejącą (art. 4 ust. 2 lit. b) NC RfG;
art. 4 ust. 2 lit. b) DCC; art. 4 ust. 2 lit. b) NC HVDC).
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Ú 2. Przeniesienie kompetencji do zatwierdzania wymogów wynikających z przyłączeniowych kodeksów sieci z organu regulacyjnego na inny organ (art. 7
ust. 1 NC RfG, art. 6 ust. 1 NC DCC, art. 5 ust. 1 NC HVDC).
3. Wprowadzenie obowiązku zatwierdzania przez krajowego regulatora szczegółowych wymogów dotyczących konkretnych zakładów (art. 7 ust. 2 NC
RfG, art. 6 ust. 2 NC DCC, art. 5 ust. 2 NC HVDC).
4. Przeniesienie odpowiedzialności za wypracowanie wymogów ogólnego
stosowania z właściwych operatorów systemu na OSP (art. 7 ust. 9 NC RfG;
art. 6 ust. 9 NC DCC; art. 5 ust. 9 NC HVDC).
5. Przeniesienie kompetencji w zakresie przyznawania odstępstw z organu
regulacyjnego na inny organ (art. 60 ust. 2 NC RfG, art. 50 ust. 2 NC DCC,
art. 77 ust. 2 NC HVDC).
6. Postanowienie, że wymogi NC RfG dotyczące regulacji mocy czynnej będą
mieć zastosowanie do modułów wytwarzania energii elektrociepłowni
wchodzących w skład sieci zakładów przemysłowych (art. 6 ust. 4 NC RfG).
7. Postanowienie, że dokument modułu wytwarzania energii („PGMD”) będzie
musiał być wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący (art. 32
ust. 6 NC RfG).
8. Przeniesienie kompetencji w zakresie klasyfikowania instalacji do powstających technologii z organu regulacyjnego na inny organ (art. 68 ust. 4 NC RfG).
9. Przeniesienie obowiązku przeprowadzania badań dot. niekorzystnych interakcji pomiędzy instalacjami z właścicieli przyłączonych systemów HVDC
na OSP (art. 29 ust. 2 HVDC).
10. Przeniesienie obowiązku przeprowadzania badań regulacji tłumienia podsynchronicznych interakcji skrętnych (SSTI) z właściciela systemu HVDC
na OSP (art. 31 ust. 2 NC HVDC).
Ze względu na charakter tego opracowania działania te nie zostaną szczegółowo opisane, warto jednak zaznaczyć, że dostrzega się potrzebę skorzystania z możliwości:
• wskazanej w punkcie 1 – aby w przypadku wątpliwości właściwego operatora/
OSP, czy dana jednostka spełnia warunki formalne, uznania, że jest jednostką istniejącą, operator ten mógł skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez
organ regulacyjny;
• wskazanej w punkcie 4 – aby zapewnić, że wymogi ogólnego stosowania zostaną opracowane jednolicie na terytorium całego kraju.

6. Wydawanie przez ENTSO-E niewiążących
wytycznych do przyłączeniowych kodeksów sieci
ENTSO-E wspiera proces wdrażania przyłączeniowych kodeksów sieci poprzez
wydawanie niewiążących wytycznych wyjaśniających kwestie techniczne, warunki i współzależności, które należy uwzględnić przy spełnianiu wymogów przyłączeniowych kodeksów sieci na szczeblu krajowym – w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzeń.
17 listopada 2016 r. ENTSO-E opublikowało pakiet 18 dokumentów dot. wdrażania przyłączeniowych kodeksów sieci [17]. Dodatkowo w ramach ENTSO-E
działają zespoły robocze związane z wdrażaniem przyłączeniowych kodeksów
sieci, wspierane w zakresie wątpliwości prawnych przez grupę LRG.
Na gruncie ENTSO-E opracowywane są obecnie kolejne dokumenty dot. wdrażania przyłączeniowych kodeksów sieci, mające na celu wsparcie operatorów
przy opracowywaniu konkretnych wartości parametrów w zakresie wymogów
ogólnego stosowania. Po ich ostatecznym opracowaniu zostaną one opublikowane na stronie internetowej ENTSO-E.

7. Monitorowanie wdrożenia kodeksów sieci/wytycznych
Jak wskazano już w niniejszym artykule, wdrożenie kodeksów sieci i wytycznych jest obowiązkiem państw członkowskich. Wykonanie tego obowiązku
monitorowane jest przez ENTSO-E oraz ACER.
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ENTSO-E monitoruje w szczególności,
czy kodeksy sieci i wytyczne są poprawnie i terminowo wdrażane oraz czy przyjęte na ich podstawie produkty (wymogi,
metody) pozostają uzasadnione w przyjętej formie. ACER, we współpracy
z ENTSO-E, sporządza natomiast wykaz
istotnych informacji, które mają być przekazane przez ENTSO-E do ACER. W tym
celu właściwi OSP przekazują ENTSO-E
stosowne informacje. Z kolei na podstawie wniosku organu regulacyjnego OSD
przekazuje OSP stosowne informacje, których OSP używa do opracowania stosownej
informacji do ENTSO-E.
Ostatecznie celem monitorowania jest
ustalenie przez ENTSO-E lub ACER obszarów, w których wskazana jest dalsza harmonizacja wymogów w celu wspierania
integracji rynku i w konsekwencji zaproponowanie projektów zmian kodeksów
sieci/wytycznych.
W przypadku stwierdzenia przez ENTSO-E
lub ACER niewdrożenia kodeksów sieci/
wytycznych w danym państwie członkowskim bądź ich niepoprawnego lub nieterminowego wdrożenia ciała te mogą skierować do Komisji Europejskiej informację
o tym fakcie. W konsekwencji KE może
wszcząć postępowanie przeciwko państwu
członkowskiemu w celu przymuszenia go
do poprawnego wdrożenia kodeksów sieci/
wytycznych. Postępowanie to może skończyć się skierowaniem sprawy do Trybunału
Sprawiedliwości UE, który może przymusić państwo członkowskie do wdrożenia
tych kodeksów w odpowiednim terminie,
pod groźbą nałożenia sankcji finansowych
na podstawie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym
poprawne i terminowe wdrożenie kodeksów
sieci i wytycznych powinno być traktowane
jako zagadnienie priorytetowe przez wszystkie zainteresowane podmioty, w tym przez
właściwe organy państw członkowskich.
Abstrahując od powyższych rozważań, warto zwrócić również uwagę, że na początku
lipca 2017 r. uruchomiona została w witrynie PSE SA dedykowana podstrona internetowa, na której na bieżąco zamieszczane
są wszystkie istotne informacje dotyczące
procesu wdrażania kodeksów sieci i wytycznych. Adres podstrony: http://www.pse.pl/
index.php? dzid=278&did=3518.

Podsumowanie
Kodeksy sieci i wytyczne stanowią nowe
narzędzia służące wdrożeniu tzw. III pakie-

tu energetycznego, czyli unijnego pakietu
legislacyjnego, którego celem jest budowa
wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty. Zagadnienie wdrażania kodeksów sieci i wytycznych
stanowić powinno obecnie jeden z głównych obszarów zainteresowania zobowiązanych podmiotów, w szczególności operatorów systemów elektroenergetycznych,
ponieważ kodeksy sieci i wytyczne będą
w sposób znaczący zmieniać zasady działania rynku energii elektrycznej, harmonizować będą również zasady przyłączania
do sieci poszczególnych typów urządzeń.
Brak wdrożenia bądź wdrożenie nieterminowe lub niepoprawne kodeksów sieci
i wytycznych może doprowadzić do skierowania przeciwko państwu członkowskiemu skargi, a ostatecznie do nałożenia
sankcji finansowych. Celowe jest dalsze
rozwijanie wśród uczestników rynku świadomości o zmianach, jakie wynikać będą
z kodeksów sieci i wytycznych. Ze względu na wiele pojawiających się wątpliwości
prawnych proces ten powinien być przeprowadzany z należytą starannością oraz
we współpracy z dedykowanymi ciałami
na poziomie europejskim – takimi jak grupy LRG w ramach ENTSO-E.
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Implementation of European Network Codes and Guidelines
– selected legal and regulatory aspects
The article presents chosen legal and regulatory aspects considered during national implementation process of European
Network Codes and Guidelines. In the
article author describes: general issues
concerning European Network Codes
and Guidelines, as well as their purpose,
mostly from the perspective of purposes
of so-called Third Energy Package, the
issue of understanding the term “implementation” in relation to Network Codes

and Guidelines, objective scope of connection Network Codes, the possibilities
of Member State to adopt legal provisions in certain cases, some of the ENTSO-E and ACER responsibilities in the implementation procedure and chosen
legal issues raised during implementation process, like the issue of position
of the decisions adopted on the basis of Network Codes and Guidelines in the
national legal act hierarchy.
The article was prepared as an extension of the article “Single market in Europe
and network codes” of J. Ratz and R. Kielak, published in Elektroenergetyka
magazine no 1 (16)/2017 and of the open meeting for interested stakeholders
concerning Network Codes and Guidelines that took place in PSE SA promises
in Konstancin-Jeziorna on 5th July 2017.
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Streszczenie
Na przestrzeni kilku ostatnich lat Unia Europejska podjęła intensywne działania mające na celu implementację paneuropejskiego rynku energii elektrycznej,
czyli jednego rynku składającego się z dotychczas funkcjonujących krajowych
rynków energii elektrycznej. Równocześnie kluczowym wyzwaniem stawianym
projektantom tego rynku jest wypracowanie takich zasad realizacji transgranicznej wymiany handlowej, których kształt stanowiłby gwarancję zachowania
wysokiego poziomu niezawodności funkcjonowania systemów połączonych
i jednocześnie przyczyniałby się do optymalizacji wykorzystania zasobów
wytwórczych i sieciowych.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie rozwiązań preferowanych do minimalizacji zjawiska, jakim są przepływy nieplanowe, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji mechanizmu alokacji i wyznaczania zdolności przesyłowych w ramach jednolitego Rynku Dnia Następnego na podstawie studium
przypadku regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

1. Jednolity rynek energii elektrycznej w UE
i problematyka przepływów nieplanowych
Na przestrzeni kilku ostatnich lat Unia Europejska podjęła intensywne działania
mające na celu implementację paneuropejskiego rynku energii elektrycznej, czyli
jednego rynku składającego się z dotychczas funkcjonujących krajowych rynków
energii elektrycznej. Idea ta bezpośrednio wpisuje się w wizję stworzenia w ramach
UE wspólnego rynku, traktowanego jako obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Celem
budowy połączonego rynku energii elektrycznej jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej konkurencyjności wśród sprzedawców oraz uzyskanie dostaw
energii po jak najniższych cenach, przy jednoczesnej ich konwergencji dla całej
Wspólnoty. Intensyfikacja konkurencyjności pozwalać będzie na stabilizację cen
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oraz zwiększenie jakości oferowanych usług,
podczas gdy konwergencja cen przyczyni się
do wyrównania szans rozwoju przemysłu
w każdym unijnym państwie.
W ogólności, odwołując się do definicji,
rynek energii elektrycznej stanowi zespół
mechanizmów umożliwiających handel
energią elektryczną i jej pochodnymi [1].
Istotą rynku energii elektrycznej jest zatem
realizacja procesu sprzedaży i zakupu energii elektrycznej.
Rynek energii elektrycznej ma wiele cech
charakterystycznych, które odróżniają go
od innych rynków towarowych. Należą
do nich:
• brak możliwości składowania istotnych
ilości produktu;
• konieczność długookresowego i bieżącego bilansowania dostaw i poboru energii
elektrycznej;
• dotkliwe bądź katastrofalne skutki społeczno-gospodarcze zaburzeń jego działania;
• ograniczone możliwości substytucji produktu;
• homogeniczność produktu (energii elektrycznej) opisywanego tylko przez jeden
parametr – cenę;
• występowanie technicznych ograniczeń
w swobodnym stosowaniu mechanizmów
ekonomii [1].
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Zadaniem twórców rynku energii jest udostępnienie mechanizmów pozwalających
na efektywną i niezakłóconą wymianę
handlową pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Zgodnie z ideą konkurencyjnego rynku energii mechanizmy
te powinny promować liberalność i swobodę handlu, jednocześnie minimalizując dominującą pozycję przedsiębiorstw
energetycznych na rzecz odbiorców oraz
zapewniać racjonalizację gospodarki elektroenergetycznej. Ze względu na kluczowe
znaczenie energii elektrycznej dla całej
gospodarki i społeczeństwa konstrukcja
rynku w szczególności powinna uwzględniać wyższość priorytetu zasilania w energię nad transakcjami finansowymi.
Przyjęty model docelowy jednolitego rynku energii w UE zakłada utworzenie czterech podstawowych segmentów rynkowych: Rynek Dnia Następnego (ang. Day
Ahead Market, RDN), Rynek Dnia Bieżącego (ang. Intra-Day Market, RDB), Rynek
Praw Długoterminowych (ang. Forward
Market, RPD), Transgraniczny Rynek
Bilansujący (ang. Cross-Border Balancing
Market, TRB), przy czym RDN uznawany
jest za podstawowy i najważniejszy segment jednolitego rynku energii.
Rynek Dnia Następnego ma być oparty
na ogólnoeuropejskim algorytmie market
coupling działającym na zasadzie Single
Price Coupling, która polega na jednoczesnym, skoordynowanym wyznaczaniu
ceny i wolumenu wymiany transgranicznej dla wszystkich obszarów rynkowych,
z uwzględnieniem przy tym dostępnych
zdolności przesyłowych. Konstrukcja jednolitego rynku energii jest zatem modelem
strefowym, który zakłada budowę wspólnego RDN opartego na obszarach rynkowych, które traktowane jako miedziane
płyty umożliwiają swobodny handel, bez
konieczności uwzględniania fizycznych
uwarunkowań realizacji tych transakcji,
a jedyne ograniczenia występują na transgranicznych połączeniach między tymi
obszarami.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci, biorąc pod uwagę silne wzajemne powiązania w ramach wielokrotnie
zamkniętej, oczkowej sieci przesyłowej UE,
koordynacja ograniczająca się do wymiany energii realizowanej jedynie pomiędzy
granicami danych obszarów rynkowych
jest niewystarczająca. Brak uwzględnienia
przez uczestników rynku realizujących
transakcje wewnątrzobszarowe fizycznych
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Średniomiesięczna wielkość przepływów nieplanowych na granicy polsko-niemieckiej
w latach 2010–2017.

aspektów funkcjonowania systemu przesyłowego, w przypadku niewystarczającej
definicji tych obszarów, może skutkować powstawaniem sytuacji zagrażających
bezpiecznej pracy systemu. W efekcie operatorzy sieci przesyłowej niejednokrotnie zobligowani są do prowadzenia nadzwyczajnych działań dostosowawczych.
Jednym z kluczowych wyzwań stawianych projektantom jednolitego rynku energii elektrycznej jest wypracowanie efektywnych zasad realizacji transgranicznej
wymiany handlowej, których kształt stanowiłby gwarancję zachowania wysokiego poziomu niezawodności funkcjonowania systemów połączonych i jednocześnie przyczyniałby się do optymalizacji wykorzystania zasobów wytwórczych
i sieciowych. Dlatego też niezwykle istotnym elementem konstrukcji rynku
energii w UE jest wdrożenie właściwej koordynacji wymiany transgranicznej,
która minimalizowałaby kwestię tzw. przepływów nieplanowych.
Przepływy nieplanowane stanowią różnice pomiędzy handlowymi grafikami
wymiany transgranicznej a przepływami fizycznymi. Opisują zjawisko wymiany 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. Przyczyną problemu
jest wskazany wcześniej brak koordynacji i nieuwzględnienie w procesie zawierania transakcji, jak i samej wymiany transgranicznej, technicznych czynników
pracy połączonych sieci przesyłowych. Średnia wielkość przepływów niegrafikowych z ostatnich siedmiu lat przedstawiona została na rys. 1.
Proces ten objawia się m.in. niedostateczną koordynacją wymiany handlowej
w ramach obszaru, którego wewnętrzny bilans bezpośrednio wpływa na inne
obszary rynkowe, niebędące stroną w danej transakcji. W efekcie w synchronicznie połączonych oczkowych strukturach sieci dochodzi do cyrkulacji mocy
w postaci przepływów wyrównawczych, co jest naturalnym procesem fizycznym.
Drugim czynnikiem jest powstawanie przepływów tranzytowych, będących
wynikiem braku uwzględnienia wpływu transakcji pomiędzy obszarami,
na przepływy energii w krajach sąsiednich.
Inną przyczyną zaburzającą proces wymiany transgranicznej jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), których zmienna charakterystyka pracy powoduje wzrost dynamiki zmiany stanów pracy systemów elektroenergetycznych.
W efekcie, biorąc pod uwagę fakt obligatoryjnego wykonywania przez operatora
sieci przesyłowej oszacowań rozkładu obciążeń dla poszczególnych jednostek
wytwórczych, wraz ze wzrostem niepewności oszacowań operator zmuszony Ú
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Wizualizacja przepływów nieplanowych w regionie CEE. Źródło: Unplanned flows in the CEE region
in relation to the common market area Germany – Austria (2013), CEPS, MAVIR, PSE SA, SEPS,
http://www.pse.pl/uploads/pliki/Unplanned_flows_in_the_CEE_region.pdf.
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Cross Border Redispatching (XBR)

Miesięczne wolumeny środków zaradczych w postaci redispatchingu oraz redispatchingu
wielostronnego niezbędnego dla spełnienia kryterium N – 1 w sieci PSE oraz 50 Hertz.

jest do zachowania zwiększonych marginesów bezpieczeństwa i ograniczania
dostępnych mocy przesyłowych.
W Europie Środkowo-Wschodniej silny wpływ na występowanie przepływów
nieplanowanych ma handlowa wymiana transgraniczna pomiędzy Austrią
i Niemcami. Kraje te, wraz z Luksemburgiem, stanowią obecnie wspólny obszar
rynkowy (DE/AT/LU), w związku z czym, zgodnie z europejskim modelem
rynku, wykonywane operacje handlowe nie uwzględniają technicznych ograniczeń w krajach ościennych. Niedostatecznie rozwinięta sieć przesyłowa Niemiec w kierunku północ – południe powoduje, że produkowana na północy
Niemiec nadmiarowa energia z OZE jest przesyłana do Austrii przez systemy
krajów ościennych. W efekcie, przy wysokiej wymianie handlowej Niemcy
– Austria, dochodzi do znaczących przepływów nieplanowanych na granicy
z Polską i Czechami, włączając w to Słowację i Węgry (rys. 2).
Według analiz połączonego studium czterech operatorów: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, do około 50% wymiany handlowej Niemcy – Austria realizowane jest z wykorzystaniem systemów ościennych [2]. Powyższa sytuacja
niesie ze sobą wiele negatywnych skutków, do których przede wszystkim należy zaliczyć pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania połączonych systemów. Biorąc pod uwagę sytuację w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym,
na skutek przepływów nieplanowych krajowy operator często zmuszony jest
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do przeprowadzania działań dostosowawczych w celu uniknięcia powstania niedopuszczalnych przekroczeń obciążalności
poszczególnych elementów systemu. Działania te są źródłem dodatkowych kosztów
i ryzyk, jakie wiążą się ze zwiększonym
ich stosowaniem, a zwłaszcza pojawienia
się zagrożenia wystąpienia poważnej awarii systemowej o zasięgu ogólnoeuropejskim, będącej skutkiem dłuższego czasu
pracy systemu na granicy dopuszczalnych
norm bezpieczeństwa lub w sytuacji ich
chwilowego niespełnienia. Istotę problemu
oraz skalę zjawiska bardzo dobrze ilustruje
zestawienie zawierające wolumen wykorzystanych środków zaradczych mających
na celu odciążenie granicy polsko-niemieckiej (redispatching oraz MRA – redispatching wielostronny) w latach w 2010–2017
(rys. 3). Łączne koszty powyższych działań
w 2015 r. wyniosły około 107 mln euro.
Jednakże, poza kwestiami bezpieczeństwa,
przepływy nieplanowe wprowadzają także
zaburzenia dla efektywnego funkcjonowania wymiany transgranicznej powodującej zmniejszenie efektu makroekonomicznego poprzez ograniczenie swobody
działalności polskiego rynku uniemożliwiającej realizację wymiany. Z kolei jako
efekt przepływu dodatkowej mocy czynnej
przepływy nieplanowe odpowiadają także
za zwiększenie strat sieciowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów
prowadzenia ruchu systemu.
Przyjęty docelowy model jednolitego rynku energii w UE, będąc rynkiem strefowym, w założeniu nie pozwala na całkowite wyeliminowanie zjawiska przepływów nieplanowych. Stan synchronicznej
pracy połączonych sieci przesyłowych
wraz z oczkową, wielokrotnie zamkniętą konfiguracją sieci w naturalny sposób
odpowiada za występowanie przepływów
wyrównawczych, będących źródłem zaburzeń rozpływu mocy w paneuropejskim
systemie przesyłowym.
Prowadząc proces organizacji rynku
wymiany transgranicznej, należy zatem
zaproponować takie reguły, które umożliwiać będą jak największą zdolność do kontroli i alokacji zdolności przesyłowych
przez mechanizmy rynkowe. Ramy funkcjonowania jednolitego rynku energii elektrycznej w UE wyznaczane będą w ramach
tzw. kodeksów sieci, czyli zespołu dokumentów w formie rozporządzeń regulujących poszczególne kwestie rynkowe oraz
systemowe, przy czym z punktu widzenia
RDN najważniejsze jest rozporządzenie
1222/2015 z 24 lipca 2015 r. ustanawiają-

ce wytyczne dotyczące alokacji zdolności
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (ang. CACM – Capacity Allocation and Congestion Management) [3].
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie rozwiązań preferowanych do minimalizacji zjawiska, jakim są przepływy nieplanowe, ze szczególnym uwzględnieniem
konstrukcji mechanizmu alokacji i wyznaczania zdolności przesyłowych w ramach
jednolitego Rynku Dnia Następnego zgodnie ze studium przypadku Europy Środkowo-Wschodniej.

2. Metoda analizy i materiały
bazowe
Niniejsza praca została zrealizowana
na podstawie analizy szczegółowych
rozwiązań dotyczących wdrożenia jednolitego rynku energii elektrycznej w UE
zawartych w rozporządzeniu 1222/2015
z 24 lipca 2015 r. ustanawiającym wytyczne
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych
i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (ang. CACM – Capacity Allocation and
Congestion Management) oraz przeglądu sugerowanych działań pomocniczych
zaproponowanych w artykułach naukowych dotyczących problematyki występowania przepływów nieplanowych zrealizowanych we współpracy z PSE SA. Dodatkowo, w artykule wykorzystano informacje
zawarte w decyzji Agencji ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki (ACER),
w sprawie propozycji operatorów dotyczącej utworzenia regionów wyznaczania
zdolności przesyłowych uzupełniającej
rozporządzenie CACM [5].
Szczegółowe informacje z zakresu opisu
zjawiska, jego przyczyn i skali zaczerpnięto z połączonego studium czterech operatorów: Polski, Czech, Słowacji i Węgier,
na temat przepływów nieplanowych
w regionie CEE [6].
Jako uzupełnienie informacji dotyczących
aktualnie prowadzonych działań przeciwko występowaniu ww. zjawiska posłużono
się doniesieniami prasowymi opublikowanymi na przestrzeni kilku ostatnich lat.

3. Przepływy nieplanowe
– jak rozwiązać problem
Remedium na powstawanie przepływów
nieplanowych jest przede wszystkim
implementacja poprawnych mechanizmów
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Kształt regionu CORE.
Źródło: Decision of the Agency for the Cooperation Of Energy Regulators No 06/2016 of 17 november
2016 on the electricity transmission system operators’ proposal for the determination of capacity
calculation regions, Annex 1, ACER, 17 November 2016, Ljubljana.

rynkowych. Model docelowy jednolitego rynku energii w UE przedstawiony
w rozporządzeniu 1222/2015, ustanawiający kodeks CACM, zakłada wdrożenie w ramach paneuropejskiego Rynku Dnia Następnego mechanizmu single
price market coupling.
Oznacza to, że funkcjonowanie RDN opierać się będzie na realizacji jednego
wspólnego algorytmu, który służyć będzie alokacji zdolności przesyłowych
przeprowadzanych w ramach aukcji typu implicit, czyli aukcji jednocześnie
wyznaczających dla każdego obszaru cenę i wolumeny transakcji handlowych.
W efekcie taka konstrukcja rynku zapewni pożądaną konwergencję cen dla całej
Wspólnoty. Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi ACER, zdolności przesyłowe
w UE mają być wyznaczane w sposób skoordynowany, przy czym minimalnym
obszarem koordynacji jest region, a docelowym Europa. Na mocy decyzji ACER
Polska przyporządkowana została do trzech regionów wyznaczania zdolności
przesyłowych, w tym do regionu CORE, który swym obszarem obejmować będzie
dodatkowo następujące kraje: Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Luksemburg,
Austria, Czechy, Węgry, Słowenia, Słowacja, Chorwacja i Rumunia (rys. 4).
Ze względu na często obserwowany nieplanowy charakter wymiany w sieci
wielooczkowej wskazaną metodą wyznaczania zdolności przesyłowej dla regionu CORE (docelowo dla całej Europy kontynentalnej) jest metoda Flow Based
Allocation (FBA), która polega na powiązaniu transgranicznej wymiany handlowej z fizycznym rozpływem sieci, będący następstwem zawartych transakcji.
Niemniej jednak w przypadku obszarów o słabych połączeniach (połączenia
promieniowe) dopuszcza się możliwość stosowania metody Available Transmission Capacity Allocation Metod (ATC), czyli obecnie stosowanej metody
z góry określającej maksymalną możliwą wymianę pomiędzy sąsiadującymi
obszarami rynkowymi, niezależnie od wymiany na innych granicach. Jednakże,
w celu skutecznego zarządzania ograniczeniami w europejskiej sieci przesyłowej, stosowany mechanizm FBA powinien możliwie jak najlepiej odzwierciedlać fizykę pracy tej sieci.
Dlatego też niezbędna jest rewizja obszarów rynkowych, która pozwoli na optymalizację ich wielkości pod kątem minimalizacji pojawiających się zaburzeń
funkcjonowania systemu. Jak wskazują operatorskie analizy krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, chcąc skutecznie zmniejszyć pojawiające się w tym regionie przepływy nieplanowe, konieczne jest rozdzielenie niemieckiego obszaru
rynkowego od obszaru austriackiego, które dotychczas połączone funkcjonowały na zasadzie miedzianej płyty.
Ponadto, by minimalizować naturalną skłonność do powstawania przepływów
wyrównawczych w regionie, niezbędna jest także rozbudowa wewnętrznego Ú
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Wizualizacja alokacji zdolności ATC.
Źródło: Majchrzak H., Purchała K., Sikorski T., Tomasik G., Krajowy rynek energii elektrycznej jako
element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki, „Elektroenergetyka” nr 1-2/2012.

Rysunek 6
obszar D
obszar A

kierunek transakcji
ścieżka hand.
=
fizyczny przepływ

obszar B

obszar C
obszar E

Wizualizacja alokacji zdolności metodą FBA.
Źródło: Majchrzak H., Purchała K., Sikorski T., Tomasik G., Krajowy rynek energii elektrycznej jako
element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki, „Elektroenergetyka” nr 1-2/2012.

systemu przesyłowego Niemiec, tak by zwiększyć przepustowość linii łączących
północ kraju z południem. Ostatecznie, jako rozwiązanie zwiększające elastyczność pracy sieci, realizowany jest projekt budowy specjalnych transformatorów
dodawczych (tzw. przesuwników fazowych – ang. Phase Shifting Transformer
– PST), których specjalna konstrukcja umożliwia zmianę kąta napięcia i zmianę
rozpływu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, a tym samym
zwiększenie się zdolności realnej wymiany transgranicznej.

4. Przepływy nieplanowe – trudna gra interesów
Obecnie transgraniczna wymiana handlowa w UE realizowana jest zgodnie
z metodą ATC, której algorytm wykorzystuje zdolności przesyłowe, które
odgórnie zostały uzgodnione przez sąsiadujących ze sobą operatorów, na podstawie przyjętych założeń co do przewidywanej wymiany na pozostałych granicach i stanu sieci. W metodzie tej ustalana jest zatem maksymalna możliwa
wymiana pomiędzy sąsiadującymi obszarami rynkowymi, przy czym jest ona
niezależna od poziomu wymiany na innych granicach.
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W ramach omawianego systemu ATC każda transakcja dopuszcza zatem realizację
wymiany transgranicznej różnymi ścieżkami handlowymi. W efekcie system ten nie
odzwierciedla wpływu zawieranych transakcji na fizyczne przepływy w poszczególnych liniach przesyłowych, co skutkuje
tym, że przepływy fizyczne nie są równe
przepływom handlowym (rys. 5).
W metodzie Flow Based Allocation (FBA),
w przeciwieństwie do metody ATC, każda transakcja handlowa przeliczana jest
na fizyczne przepływy w sieci, co powoduje, że przepływ handlowy jest równy
przepływowi fizycznemu (rys. 6).
W efekcie metoda FBA pozwala na uwzględnienie współzależności, jakie implikuje
w sieci oczkowej transgraniczna wymiana handlowa, zapewniając tym samym
pożądaną koordynację alokacji zdolności
przesyłowych jednocześnie na wielu granicach danego regionu. Takie podejście
przyczyni się do ograniczenia pojawiającego się zjawiska przepływów nieplanowych,
które negatywnie wpływają na sytuację
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Mechanizm FBA bazuje na macierzy PTDF
(ang. Power Transfer Distribution Factors), która określa zależności występujące pomiędzy bilansem wymiany handlowej
danego obszaru rynkowego a fizycznymi
przepływami na krytycznych elementach
systemu (ang. critical branches). Krytyczne elementy systemu określane są przez
operatorów i stanowią najważniejsze
linie przesyłowe, przy czym są to nie tylko linie transgraniczne, ale również mogą
to być wewnętrzne linie danego obszaru
rynkowego, a także obiekty systemowe,
takie jak np. transformatory. W ogólności
są to zatem elementy najbardziej narażone na powstawanie zakłóceń związanych
ze zmianą bilansu wymiany transgranicznej, a poziom ich obciążenia bezpośrednio
warunkuje bezpieczeństwo pracy całego
systemu.
Niemniej jednak, ze względu na stosowany model traktujący rynki jako miedziane płyty, pewną trudnością w stosowaniu metody FBA jest kwestia wyznaczania
parametrów macierzy PTDF. Co więcej,
zaprezentowane podejście bada jedynie
wpływ transakcji międzyobszarowych,
pomijając transakcje zawierane wewnątrz
danego obszaru. W związku z powyższym
efektywność metody FBA zapewniona jest
jedynie w przypadku prawidłowo zdefiniowanych obszarów, których wielkość
jest odwrotnie proporcjonalna do jakości
uzyskiwanych wyników rynkowych.

Rysunek 7
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Połączenia transgraniczne KSE.
Źródło: Purchała K. (2015), Największe wyzwania w procesie budowy rynku energii UE, PSE SA, Warszawa,
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Zdiagnozowana potrzeba rozdziału niemieckiego obszaru rynkowego poparta
została na wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przez ACER, który uznał,
że rynki Austrii i Niemiec powinny zostać
rozdzielone, tak aby uwzględniały rzeczywiste zdolności przesyłowe pomiędzy tymi
krajami [7]. Gdyby udało się zrealizować
ten postulat, Austria mogłaby importować z Niemiec jedynie taką ilość energii,
jaką dopuszczają fizyczne ograniczenia
połączeń pomiędzy tymi krajami. Polska
przez długi czas zabiegała także o poparcie ww. kwestii przez Komisję Europejską,
argumentując, iż ograniczenie przepływów
nieplanowych pozwoli na odblokowanie
możliwości handlowych na połączeniach
między Niemcami a Europą Środkową.
Skutkiem tych starań było powołanie
zespołu składającego się z przedstawicieli KE, rządów, operatorów i regulatorów państw zainteresowanych, którego
celem jest rozwiązanie problemu pojawiających się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przepływów kołowych.
Polskie stanowisko poparte zostało także
przez komisarz ds. energii Miguel Arias

Cañete, co rodzi nadzieję na implementację stosowanych zapisów w ramach
przygotowywanych kodeksów sieciowych [8].
Jednakże austriacki operator E-Control zaskarżył opinię ACER do Trybunału
Sprawiedliwości UE oraz odwołał się od decyzji agencji w sprawie wdrożenia
alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy – Austria do Rady Odwoławczej ACER. Wątpliwości zgłosił też Eurelectric, czyli zrzeszenie organizacji
grupujących firmy energetyczne w UE, które argumentowało, że ww. działania
stoją w sprzeczności z wizją budowy jednolitego rynku energii w UE, w ramach
której planuje się rozwój integracji stref cenowych [9]. Według Austriaków rozdzielenie rynków spowoduje wzrost cen w Austrii o 15%, gdyż obecnie tania
energia z Niemiec wykorzystywana jest do pompowania wody w elektrowniach
szczytowo-pompowych, które następnie oddają energię w okresach wyższych
cen. Z kolei w Niemczech rozdział rynku spowoduje, że w sytuacji nadprodukcji energii z OZE ceny będą mogły częściej spadać do ujemnych wartości [10].
Ponadto, mając na uwadze duży import energii w kierunku włoskim, wzrost
cen w Austrii bezpośrednio przełoży się także na wzrost cen we Włoszech.
Niemniej jednak obie skargi zostały odrzucone, a w efekcie rozdział niemieckiego obszaru rynkowego ma zostać zaimplementowany przed wdrożeniem
mechanizmu FBA, co zgodnie ze wspólnym komunikatem niemieckiego
i austriackiego urzędu regulacji energetyki, w sprawie uzgodnienia sposobu
realizacji prawnego obowiązku wdrożenia alokacji zdolności przesyłowych
na granicy Niemcy – Austria, nastąpi 1 października 2018 r. [11]. Jednakże
w ramach niniejszego komunikatu regulatorzy zapowiedzieli także, że długoterminowe zdolności przesyłowe będą umożliwiały utrzymanie wymiany transgranicznej na poziomie nawet 4900 MW. Ponadto wielkość ta może
być jeszcze zwiększona w ramach handlu na Rynku Dnia Następnego oraz
Dnia Bieżącego. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia dotyczące Ú
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Ú poziomu wymiany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tak wysoka wartość zdolności przesyłowych może uniemożliwić efektywne rozwiązanie problematyki przepływów niegrafikowych. Dlatego też, w obliczu nietransparentnego
i nieskoordynowanego sposobu prowadzenia uzgodnień o istotnym znaczeniu dla regionu, operatorzy sieci przesyłowych krajów Grupy Wyszehradzkiej
(ČEPS, MAVIR, PSE i SEPS) oraz rumuński operator Transelectrica wystosowali
komunikat prezentujący zaniepokojenie ww. kwestią [12].
Rozwiązaniem zmniejszającym skutki występowania przepływów nieplanowych
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest rozbudowa sieci na zachodniej
granicy KSE poprzez instalację przesuwników fazowych, które wreszcie pozwolą
na realne zarządzanie transgraniczną wymianą energii. Na mocy uzgodnień
międzyoperatorskich Polska zobowiązała się do zbudowania przesuwników
fazowych na południowym połączeniu polsko-niemieckim Mikułowa – Hagenwerder, natomiast Niemcy na północnym połączeniu Krajnik – Vierraden (rys. 7).
Polska część inwestycji została zakończona i oddana do użytku w czerwcu 2016 r.,
natomiast niemiecka, pierwotnie planowana na rok 2017, ze względu na sądowe uchylenie pozwolenia na budowę, prawdopodobnie zrealizowane zostanie
dopiero w 2018 r. [13]. W związku z budową północnego PST w czerwcu 2016 r.
wyłączono z użytkowania na dwa lata linię Krajnik – Vierraden, co jednocześnie
pozwoliło na przeprowadzenie niezbędnych testów południowego urządzenia
PST. Docelowo powyższe inwestycje pozwolą na uzyskanie w 2018 r. zdolności
do importu energii z mocą 500 MW oraz eksportu z mocą 1500 MW [14]. Wart
zauważenia jest także fakt, że wyłączenie linii wraz z uruchomieniem południowego przesuwnika przyczyniło się do zwiększenia sterowalności przepływem
na polskiej granicy, a w efekcie zauważalnie zmniejszyło wielkość przepływów
niegrafikowych (rys. 1).
Budowa przesuwników fazowych realizowana była także na granicy czesko-niemieckiej, gdzie to pierwsze urządzenie PST uruchomione zostało w 2016 r.,
a drugie w 2017 r. Biorąc pod uwagę planowane urządzenia na wschodniej
granicy Niemiec oraz już istniejące PST po stronie zachodniej, istnieje teoretyczna możliwość całkowitego blokowania przepływów nieplanowych. Niemniej jednak takie działanie nie jest rozwiązaniem problemu, gdyż pozostawia
Niemców w trudnej sytuacji nadprodukcji energii z OZE. Mając na uwadze
perspektywiczny dalszy rozwój morskich farm wiatrowych, całokształt ww.
działań zaradczych będzie miał sens, jeżeli Niemcy zaczną budować wewnętrzne
autostrady energetyczne, umożliwiające tranzyt energii z północy na południe
kraju. Jednakże strategia budowy linii przesyłowych napotyka liczne protesty
mieszkańców Bawarii, których opór opóźnia realizacje inwestycji, co więcej
– wymuszając niekiedy konieczność stosowania linii kablowych [15].
Długofalowym rozwiązaniem, mogłaby być przede wszystkim lokalizacja OZE
bliżej odbiorców bądź podział cenowy Niemiec i lokalizacja fabryk ze względu
na niższą cenę energii na północy kraju. Niemniej jednak rozwiązania te stanowią raczej odległą przyszłość.

Podsumowanie
Wdrożenie zakładanego modelu docelowego jednolitego rynku energii w UE
oparty na mechanizmie FBA market coupling wraz z właściwą definicją obszarów rynkowych pozwoli na wzrost efektywności rynku, minimalizując problematykę przepływów nieplanowych w regionie CEE. Jednocześnie, ze względu
na naturalny charakter zjawiska dla sieci oczkowych, znaczący rozwój OZE
na północy Niemiec będzie wzmacniał jego siłę, dlatego też niezbędna jest rozbudowa infrastruktury przesyłowej oraz zakończenie budowy przesuwników
fazowych. Niemniej całokształt rozwiązań nie będzie skuteczny, dopóty nie
zostanie rozwiązana kwestia optymalizacji wielkości obszarów rynkowych w UE.
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Construction of the
single electricity
market in the EU
in the context
of addressing
unscheduled flows
in Central Eastern
Europe
Over the last few years, the European
Union has taken intensive steps to implement paneuropean electricity market,
a single market that consists of existing
national electricity markets. Simultaneously, the key challenge for market designers
is to develop such rules for cross-zonal
trade, which would guarantee a high level of reliability of merged grids operation
and, at the same time, contribute to the
optimization of the use of production and
network resources.
This article, aims to present solutions preferred for minimizing the phenomenon of
unscheduled flows, with particular regard
to the design of capacity calculation and
allocation mechanism within the Single
Day Ahead Market based on the case study
of Central Eastern Europe.
■
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Ochrona pracowników
przed narażeniem na pola
elektromagnetyczne 50 Hz

Streszczenie
W 2016 r. zaszły istotne zmiany w prawodawstwie z zakresu narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne (pola-EM). Jedną z istotnych zmian wynikających
z nowych przepisów jest zmiana terminologii, która utrudnia ich społeczny odbiór.
Dotychczasowy system ochrony pracowników był dobrze oceniany, a zaistniałe zmiany są skutkiem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2013/35/UE [1]. Nowe uregulowania nie zmieniają dotychczasowego podejścia
do potrzeby ochrony pracowników, ale w istotny sposób doprecyzowują obowiązki
pracodawcy w stosunku do osób potencjalnie narażonych na pola EM. W artykule
poruszono zagadnienia oceny narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne
z uwzględnieniem pozyskiwania danych na drodze pomiarowej.

1. Zaistniałe zmiany w przepisach
W obszarze ochrony pracowników przed negatywnymi skutkami odziaływania
pól elektromagnetycznych obowiązują poniższe regulacje prawne:
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych
z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U. 2016, poz. 950).
Rozporządzenie to wprowadza między innymi pojęcia:
»» limitów GPO jako wartości Granicznych Poziomów Oddziaływania rozumianych jako miary oddziaływania bezpośredniego, obejmującego skutki
biofizyczne w organizmie człowieka, w szczególności skutki termiczne lub
pobudzenie elektryczne tkanek, wywołane bezpośrednim oddziaływaniem
pola EM;
»» limitów IPN jako wartości Interwencyjnych Poziomów Narażenia rozumianych jako miary narażenia na pole EM (definiowane poprzez natężenie
składowej elektrycznej i magnetycznej pola), określające poziomy operacyjne ustalone w celu wykazywania, że przy określonym poziomie narażenia
poziom oddziaływania jest zgodny z odnośnymi limitami GPO lub w celu
zastosowania odpowiednich środków ochronnych;
»» osoby potencjalnie narażonej jako każdą osobę mającą dostęp do miejsca
narażenia, mimo że nie wykonuje prac przy użytkowaniu źródła pola-EM;
»» osoby szczególnie chronionej jako osoby, która podlega ograniczeniom
dotyczącym przebywania w polu EM stref ochronnych: kobieta w ciąży,
młodociany, użytkownik aktywnych lub pasywnych implantów medycznych, osoba, u której stwierdzono przeciwskazania do wykonywania pracy
w warunkach narażenia;
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»» użytkownika jako pracodawcę, który
użytkuje źródła pola EM lub przestrzeń
pracy, w której występuje pole EM emitowane ze źródła znajdującego się w tej
przestrzeni lub poza nią [6].
Szczegółowo określone zostały również obowiązki użytkownika wobec osób potencjalnie narażonych.
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.
2016, poz. 952).
Zmiana ta określiła wartości liczbowe dla
limitów narażenia na przemienne sinusoidalnie zmienne pole E i pole M (limitów
IPN) stosowanych między innymi przy
ocenie narażenia na pole EM w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów
elektroenergetycznych i elektrycznych
instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce [7].
• Rozporządzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach związanych z narażeniem
na pole elektromagnetyczne (Dz.U. 2016,
poz. 2284).
Zmiana ta definiuje, że oceny ekspozycji
lub narażenia na pole EM należy dokonać
metodami naukowo sprawdzonymi i zwalidowanymi doświadczalnie i opublikowanymi w czasopiśmie „Podstawy i Metody
Oceny Środowiska Pracy”. Wydłuża ono
również czasokres stosowania dotychczasowej metody pomiaru pola EM do dnia
30.06.2017 r. [8].

2. Pozyskiwanie danych
do oceny na drodze
pomiarowej
Pole elektromagnetyczne zakwalifikowane zostało w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy jako
czynnik szkodliwy w środowisku pracy
[9]. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych
na organizm człowieka, będące podstawą do zakwalifikowania ich jako czynnika szkodliwego, jest szczegółowo opisane
w dostępnych źródłach literaturowych [3].
Czynnik ten został zdefiniowany poprzez
wartości limitów Interwencyjnych Poziomów Narażenia rozumianych jako miary
narażenia na pole EM, określające poziomy
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operacyjne ustalone w celu wykazywania, że przy danym poziomie narażenia
– poziom oddziaływania jest zgodny z odnośnymi limitami GPO lub w celu
zastosowania odpowiednich środków ochronnych. Na podstawie limitów IPN
wyznaczane są granice stref ochronnych pola i obszary o przekroczonym limicie
bazowym. Wprowadzenie nowej terminologii i rezygnacja z dotychczasowego sposobu oceny narażania poprzez wyznaczenie dozy rzeczywistej zrodziło
potrzebę zmiany metodyki pomiaru. Stosowana poprzednio metodyka oparta
była na wymaganiach normy PN-T-06580‒3:2002. Obecnie do oceny ekspozycji
lub narażenia na pole EM rozpoznanego w przestrzeni pracy wykorzystuje się
wyniki pomiarów wykonanych odpowiednimi dla tego pola metodami, opublikowanymi w czasopiśmie „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”.
Metody te muszą być naukowo sprawdzone i zwalidowane doświadczalnie
przez co najmniej dwa współpracujące ze sobą podmioty, które łącznie mają
udokumentowany dorobek naukowy w zakresie pomiarów i oceny pola EM
w przestrzeni pracy i doświadczenie praktyczne w tym zakresie. Metody spełniające powyższe wymagania są metodami rekomendowanymi w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 166) [5].
Do opracowania metody pomiarów dla źródeł pola, jakimi są systemy elektroenergetyczne i elektryczne instalacje zasilające prądu przemiennego w energetyce, został powołany zespół, w którym rolę jednostek o udokumentowanym
dorobku naukowym stanowiły:

Rysunek 1
strefa pośrednia

obszar bezpieczny

Rozkład stref ochronnych pola EM na typowym obiekcie 220/110 kV przy wartościach granicznych 5 kV/m i 10 kV/m.
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Rysunek 2
strefa zagrożenia

strefa pośrednia

obszar bezpieczny

Rozkład stref ochronnych pola EM na typowym obiekcie 220/110 kV przy wartościach granicznych 1 kV/m i 3,3 kV/m.

• Politechnika Wrocławska,
• Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J. Nofera,
• Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
• Instytut Energetyki – Instytut Badawczy.
W roli jednostek posiadających praktyczne doświadczenie stanowiły, wiodące
na rynku, akredytowane laboratoria badawcze repezentujące:
• Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „Energopomiar-Elektryka” Spółka
z o.o. (akredytacja AB269),
• Instytut Energetyki – Instytut Badawczy (akredytacja AB 252),
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Oddział w Radomiu (akredytacja AB1000).
Wynikiem pracy zespołu jest publikacja metodyki pt. „Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego
w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania
szczegółowe”. Metodyka ta, jako jedna z dwóch pierwszych, została opublikowana zgodnie z wymogami prawa w kwartalniku „Podstawy i Metody Oceny
Środowiska Pracy” nr 4 (90) z 2016 r. Opublikowanie tego opracowania staje się
podstawą do zmian metod oceny narażenia w systemie akredytowanym przez
Polskie Centrum Akredytacji (na drodze uaktualnienia zakresu akredytacji).

3. Strefy ochronne pola elektromagnetycznego
Pracodawca, dostosowując środki ochronne do charakterystyki przestrzeni pracy
i urządzeń, jakie są tam eksploatowane, powinien znać rozkład stref ochron-
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nych. Przestrzeń pola EM stref ochronnych rozumiana jest jako przestrzeń pracy,
w której natężenie pola E lub natężenie
pola M przekracza limit dolnej granicy
strefy pośredniej, odpowiednio IPNp-E
lub IPNp-H, w której wyróżnia się:
• przestrzeń pola EM strefy niebezpiecznej – przebywanie w niej określane jest
jako narażenie niebezpieczne, w ramach
codziennej praktyki jest zabronione;
• przestrzeń pola EM strefy zagrożenia
– przebywanie w niej jest dopuszczane pod
warunkiem stosowania środków ochronnych, określonych ze względu na rozpoznane zagrożenia elektromagnetyczne
wynikające z bezpośrednich lub pośrednich skutków oddziaływania pola EM;
• przestrzeń pola EM strefy pośredniej
– przebywanie w niej jest dopuszczane
pod warunkiem stosowania środków
ochronnych ze względu na rozpoznane
zagrożenia elektromagnetyczne wynikające z pośrednich skutków oddziaływania pola EM. Przebywanie w przestrzeni
pola EM strefy zagrożenia lub pośred-

niej określane jest jako narażenie kontrolowane.
Z kolei przestrzeń pola EM strefy bezpiecznej określona jest jako przestrzeń
poza strefami ochronnymi, do której nie
określono warunków ograniczających ekspozycję. Przebywanie w przestrzeni pola
EM strefy bezpiecznej określane jest jako
ekspozycja pomijalna [6].
Zmiana wartości granicznych stref ochronnych wynikająca z rozporządzenia o najwyższych możliwych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych spowodowała znaczące zwiększenie się obszaru
ich występowania. Na przykładzie własnych prac pomiarowych Laboratorium
Pomiarowo-Badawczego PSE SA Oddział
w Radomiu, przeprowadzonych na typowym obiekcie o napięciu 220/110 kV, można zobrazować zaistniałe zmiany w wartościach granicznych.
Powierzchnia stref ochronnych dla badanego obiektu przed zmianą rozporządzenia
o NDN z roku 2016 przyjmowała rozkład
(rys. 1):
• Strefa zagrożenia 0%
• Strefa pośrednia 15%
• Strefa bezpieczna 85%.
Wyznaczenie zasięgu stref ochronnych
rozpoczyna się od wyznaczenia zasięgu
strefy pośredniej, aby ograniczyć zakres
pomiarów do wyznaczenia tej strefy, jeśli
nie zostanie stwierdzone występowanie przestrzeni obsługi w polu EM stref
ochronnych (wyznaczonym przez zasięg
strefy pośredniej). Specyfiką obiektów
elektroenergetycznych, w których w rozległej przestrzeni pola EM stref ochronnych są wykonywane zróżnicowane prace
eksploatacyjne, dotyczące urządzeń będących źródłem pola EM, jest występowanie
wielu lokalnych przestrzeni ich obsługi.
W takich obiektach może więc być uzasadnione wyznaczenie zasięgów wszystkich
stref ochronnych w otoczeniu pierwotnych i wtórnych źródeł pola EM. W takich
okolicznościach kolejność wyznaczania
zasięgów poszczególnych stref nie wpływa na zakres koniecznych pomiarów [6].
Powierzchnia stref ochronnych dla badanego obiektu po zmianie rozporządzenia
o NDN z roku 2016 przyjmowała rozkład
(rys. 2):
• Strefa zagrożenia 33%
• Strefa pośrednia 24%
• Strefa bezpieczna 43%.
Jak widać, zakres stref ochronnych znacząco się zwiększył. Obserwowane zwiększenie stref ochronnych powoduje, że praktycznie wszystkie prace realizowane

Tabela1. Limity narażenia na przemienne sinusoidalnie zmienne pole E
i pole M o częstotliwości 50 Hz [4,6,7]
Natężenie pola M
--Limity narażenia
pracowników

Limity ekspozycji
ogółu ludności

Natężenie pola E

H w kA/m

---

E w kV/m

IPNk-H

8,0

---

---

IPNog-H

3,2

IPNog-E

20
10

IPNod-H

1,6

IPNob-E

IPNod-H

0,53

IPNod-E

3,3

IPNp-H

0,06

IPNp-E

1,0

---

0,06

miejsca zabudowy
mieszkaniowej

1,0

miejsca dostępne
dla ludności

10

Objaśnienia:
IPNp-E, IPNp-H – dolna granica strefy pośredniej; IPNod-E, IPNod-H – dolna granica strefy zagrożenia;
IPNog-E, IPNog-H – górna granica strefy zagrożenia (tj. granica strefy niebezpiecznej); IPNob-E, IPNob-H
– limit bazowy; IPNk-H – limit narażenia kończyn

na stacjach mogą powodować, że osoby je realizujące są narażone na pola
elektromagnetyczne. Należy jednak podkreślić, że zmieniły się również funkcje
tych stref. Najistotniejszą zmianą jest to, że występowanie strefy zagrożenia nie
powoduje ograniczenia czasu przebywania. Organizacja pracy, która ma zapewnić ekspozycję tymczasową, związana jest z przekroczeniem limitu bazowego,
który nie jest powiązany z granicami stref ochronnych. Wartości graniczne stref
ochronnych i limitów bazowych zawarte zostały w tab. 1. Zawiera ona również
porównanie wartości granicznych dla środowiska ogólnego i środowiska pracy.

4. Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne
Użytkownik rozpoznaje i ocenia zagrożenia elektromagnetyczne w miejscach
narażenia ze szczególnym uwzględnieniem prac podczas użytkowania rozpoznanych źródeł pola EM oraz:
• miar narażenia i limitów IPN;
• rodzaju pola EM w danym miejscu oraz jego zmienności w czasie i częstotliwości, czasu i poziomu narażenia oraz jego rozkładu w przestrzeni;
• bezpośrednich skutków biofizycznych oddziaływania pola EM oraz ich miar
i limitów GPO;
• wszelkich skutków pośrednich oddziaływania pola EM mających wpływ
na bezpieczeństwo i higienę pracy;
• skutków dla zdrowia osób szczególnie chronionych;
• dostępności środków technicznych ograniczających emisję lub poziom narażenia;
• informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
• informacji technicznych dostarczanych przez producenta źródła pola EM;
• innych dostępnych informacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy;
• narażenia na pole EM emitowane przez więcej niż jedno źródło pola EM;
• jednoczesnego narażenia na pola EM o różnych częstotliwościach, wywołujących różne skutki bezpośrednie i pośrednie [6].
Wyniki prac własnych Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PSE SA stały się
podstawą do zaproponowanych w publikacji metodyki, przy akceptacji jednostek
naukowych i grona praktyków, uproszczeń w ocenie narażenia na pola elektromagnetyczne. Jedną z cech obiektów elektroenergetycznych jest to, że pracują
w ruchu ciągłym i duża część prac wykonywana jest w sąsiedztwie czynnej aparatury wysokonapięciowej. Jest to przyczyna narażenia pracowników na czynnik
szkodliwy dla zdrowia, jakim jest pole elektromagnetyczne. Katalog prac reali- Ú
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Tabela2. Przykładowe znaki bezpieczeństwa wg normy PN-ISO 7010:2012 [10]
Opis znaku bezpieczeństwa

Znak graficzny

Zakaz wstępu osobom ze stymulatorem serca

Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym

Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
Znak stosowany jedynie przy stwierdzeniu strefy pośredniej
lub zagrożenia pola M

zowanych w ramach eksploatacji jest bardzo rozległy i obejmuje kilka tysięcy
pozycji. Prace wykonywane w ramach eksploatacji, modernizacji, jak również
prace porządkowe, wykonywane są na całym terenie obiektów stacyjnych. Przy
dużej różnorodności prac i grup zawodowych je realizujących występują istotne
trudności w precyzyjnym określeniu miejsca obsługi.
Jednym z aspektów uproszczenia oceny jest możliwość przyjęcia granic stref
ochronnych na granicy ruchu elektrycznego. Obszar ruchu elektrycznego zasadniczo zamyka się w granicach rozdzielni na terenie stacji elektroenergetycznych.
Pozwala to na zastosowanie jednakowych zasad w stosunku do wszystkich osób
potencjalnie narażonych na pola elektromagnetyczne, jak również na ograniczenie oznakowania stref na terenie rozdzielni.
Kolejnym elementem jest wprowadzenie do raportu z pomiarów granicy obszaru,
dla którego ekspozycja na pola powinna być tymczasowa (ograniczona w czasie)
dla wartości natężenia pola powyżej tzw. limitu bazowego. W obecnym kształcie
przepisów występowanie strefy zagrożenia nie jest jednoznaczne z ograniczaniem czasu przebywania (jak było dotychczas). Narażenie tymczasowe rozumiane jest jako oddziaływanie pola EM, podczas którego wskaźnik narażenia
nie przekracza wartości równej jeden (W < 1). Wskaźnik dziennego narażenia
ogólnego wyznaczany jest jako suma wskaźników narażenia wynikających
z narażenia quasi-stacjonarnego, zgodnie z zależnością:
W = Tg (E/IPNob-E)2 + Tg (H/IPNob-H)2
gdzie:
Tg – bezwymiarowy współczynnik krotności czasu narażenia ogólnego w stosunku do 8 godzin,
E i H – wartości natężenia pola E i pola M, maksymalne w punktach pomiarowych odpowiadających narażeniu głowy i tułowia podczas narażenia quasi-stacjonarnego,
IPNob-E i IPNob-H – wartości odpowiednich limitów IPN [6].
Informowanie pracowników o narażeniu tymczasowym dla konkretnego obiektu
realizowane jest na podstawie raportów z badań zawierających wyniki pomiarów oraz określenie w formie graficznej obszarów, dla których przekroczony
został limit bazowy.
Oznakowanie zasięgów stref ochronnych (zgodnie z zapisami § 10 ust. 3 pkt 4
z rozporządzenia [6]) nie jest wymagane, jeżeli dostęp do źródeł i miejsc narażenia został ograniczony ze względu na inne zagrożenia, a w szczególności
na zagrożenie porażeniowe. Ograniczenie dostępu ustanowione na granicy
ruchu elektrycznego, która pokrywa się z granicami stref ochronnych pola,
pozwala na niestosowanie znaków informacyjnych na terenie rozdzielni. Zaleca
się jednak pozostawienie oznakowania na granicy z obszarem dostępnym dla
ludności w rozumieniu Prawa ochrony środowiska. Stosowane znaki graficzne
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powinny być zrozumiałe również dla osób
postronnych (niepodlegających wymogom
prawa pracy w tym obszarze), a najczęściej
stosowane znaki bezpieczeństwa dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych, w tym
miejsc, gdzie występuje silne pole elektromagnetyczne, zaprezentowano w tab. 2.
Jeżeli w przestrzeni pola EM strefy zagrożenia rozpoznano przestrzeń obsługi,
to wyznacza się w niej rozkład poziomu
narażenia quasi-stacjonarnego z rozdzielczością przestrzenną miejscowych wartości natężenia pola E i pola M odpowiednią
do przeprowadzenia przez użytkownika
oceny dotyczącej:
• zasięgów pola EM strefy zagrożenia i niebezpiecznej przy rozpoznanych źródłach,
• poziomu największego narażenia głowy
i tułowia, typowo na wysokości odpowiednio (140 ÷ 180) cm i (80 ÷ 120) cm,
• poziomu narażenia kończyn,
• wskaźnika narażenia.
Jednym z elementów oceny narażenia
na pola w przestrzeni obsługi jest ocena
narażenia głowy i tułowia oraz kończyn
w przypadku zidentyfikowania strefy
zagrożenia. Ma to bezpośredni związek
z oceną limitów Granicznych Poziomów
Oddziały wania. Spełnienie w ymagań dotyczących narażenia na pole EM
o natężeniach pola E i pola M mniejszych
od poziomu górnej granicy strefy zagrożenia, odpowiednio IPNog-E i IPNog-H, jest
operacyjną metodą wykazania zgodności
poziomu bezpośrednich skutków oddziaływania pola EM z limitami GPO [6].
Charakterystycznymi parametrami fizycznymi, dla których określono limity GPO
występujące przy narażeniu na pole EM
od instalacji elektroenergetycznych, są:
• Ew – natężenie pola E indukowanego
w organizmie,
• IC – natężenie prądu kończynowego
kontaktowego, przepływającego w kończynach w wyniku dotykania obiektu
w polu EM.
Jeżeli na drodze spełnienia wymagań dotyczących narażenia na pole EM o natężeniach pola E i pola M wykazana została
zgodność poziomu bezpośrednich skutków oddziaływania pola EM z limitami
GPO, to nie oznacza, że pracownicy nie
obserwują przepływu prądu kontaktowego przez ciało człowieka, kiedy dotyka on
obiektów metalowych będących wtórnym
źródłem pola. W takich przypadkach zalecane jest stosowanie rękawic roboczych
w celu ograniczenia prądu kontaktowego.
Zachowania te mogą sprzyjać ograniczeniu
liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych

w wyniku rażenia prądem kontaktowym
(o wartościach dopuszczalnych).

Podsumowanie
Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne spowodowało istotne
doprecyzowanie obowiązujących zasad
ochrony pracowników przed przekroczeniami zarówno limitów Interwencyjnych Poziomów Narażenia, jak i limitów
Granicznych Poziomów Oddziaływania. Uregulowane zostały również zasady pozyskiwania danych do oceny narażenia na pola EM na drodze pomiarowej
poprzez publikacje metodyki pomiarowej
pt. „Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych
i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda
pomiaru pola elektromagnetycznego in
situ – wymagania szczegółowe”. Na podstawie zapisów powyższego rozporządzenia, jak również uproszczonego podejścia
do oceny narażenia, można sformułować
zasady postępowania obejmujące wszystkie
osoby potencjalnie narażone na pola elektromagnetyczne, których źródłem są instalacje elektroenergetyczne.
Wszyscy pracownicy potencjalnie narażeni
na pola elektromagnetyczne, realizujący
prace na obiektach elektroenergetycznych,
powinni być:
• informowani o występującym narażeniu
na pole elektromagnetyczne,
• poddawani profilaktycznym badaniom
lekarskim w ramach medycyny pracy
w zakresie wynikającym z zaistniałego narażenia, w celu wyeliminowania
przypadków narażenia na pola EM osób
o przeciwwskazaniach medycznych,
• szkoleni z bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach związanych z narażeniem
na pole elektromagnetyczne,
• objęci organizacją pracy, która zapewnia,
gdy jest to konieczne, warunki ekspozycji
tymczasowej,
• zobowiązani do stosowania rękawic
roboczych (nieelektroizolacyjnych)
w celu ograniczenia prądu kontaktowego w przypadku konieczności dotykania elementów metalowych w strefach
ochronnych.
Stosowanie tych prostych zasad w więk-

szości przypadków wyczerpuje aspekty ochrony osób potencjalnie narażonych wykonujących prace na stacjach elektroenergetycznych. Nie wyczerpuje
to jednak aspektów oceny narażenia pracowników realizujących czynności
w technologii prac pod napięciem (PPN), dla których wymagana jest bardziej
precyzyjna analiza limitów GPO.
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Protection of employees against
exposure to 50 Hz electromagnetic fields
In 2016, significant changes were made in the legislation concerning exposure
of employees to electromagnetic fields (EM fields). One of the major changes
resulting from the new regulations is modification of terminology which makes
their social reception difficult. The previous employee protection system was
well evaluated, and the changes in regulations result from the implementation
of Directive of the European Parliament and the Council No 2013/35/EU [1].
The new regulations do not change the existing approach to the need of protecting workers, but they provide detailed clarifications with regard to the duties
of the employer in relation to persons potentially exposed to EM fields. This
study discusses questions related to the assessment of exposure of employees
to electromagnetic fields, taking into account data acquisition through measurements.
■
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Prądy indukowane
geomagnetycznie – realne
zagrożenie dla systemów
elektroenergetycznych
czy naukowa ciekawostka?

Streszczenie
Zjawisko prądów indukowanych geomagnetycznie (tzw. prądy GIC) powodowanych przez burze słoneczne dało o sobie znać już w XIX w., wywołując
efekty, których na ówczesny stan wiedzy nie dało się wytłumaczyć. Aktualnie
doskonale wiemy, co powoduje powstawanie prądów GIC, jednak nie jesteśmy
w stanie dokładnie przewidzieć skali zagrożenia, z jakim przyjdzie się mierzyć
urządzeniom wrażliwym na ich oddziaływanie. Burze słoneczne mogą być
zagrożeniem dla systemów elektroenergetycznych, co opisano na przykładzie
blackoutów w Quebecu i MalmÖ. W KSE zainstalowane są rejestratory mierzące przepływ prądów GIC na kilku transformatorach sieciowych. Pokazano
przykładowe rejestracje zmierzone w trakcie trwania groźnej burzy słonecznej, a we wnioskach końcowych sformułowano rekomendacje mające na celu
zminimalizowanie szkodliwego wpływu prądu GIC na urządzenia w systemie
elektroenergetycznym.

Wprowadzenie
Największą elektrownią w naszym układzie planetarnym jest Słońce. Ta gigantyczna kula plazmy, wewnątrz której zachodzą reakcje syntezy termonuklearnej,
w ciągu zaledwie sekundy traci ok. 4,2 mln ton swojej masy na produkcję energii,
której transport odbywa się za pośrednictwem fotonów poprzez promieniowanie.
Moc promieniowania Słońca jest tak duża, że jakby jego całość dotarła do Ziemi, to w półtorej sekundy zagotowałaby się każda cząsteczka wody na naszej
planecie [1]. Do Ziemi dociera jednak ułamek tej mocy, dodatkowo odbijany
w kosmos przez górne warstwy atmosfery i przez nią pochłaniany. W ziemskiej
energetyce energia ze Słońca może być wykorzystywana do konwersji fototermicznej i fotochemicznej, do termolizy wody, a w przypadku wież solarnych
lub paneli fotowoltaicznych – bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej.
Słońce, mimo wszelkich dobrodziejstw, jakie jego istnienie przynosi dla życia
na Ziemi, stanowi również zagrożenie dla funkcjonowania nowoczesnych
społeczeństw korzystających z osiągnięć współczesnej cywilizacji, takich jak
energia elektryczna, systemy GPS, telewizja satelitarna, telekomunikacja bez-
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przewodowa. W ustawie [2] infrastrukturę
krytyczną opisuje się jako „systemy oraz
wchodzące w ich skład powiązane ze sobą
funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty
budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa
i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów
administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców”. Jeden z systemów
infrastruktury krytycznej opisanej wyżej
polega na zaopatrzeniu w energię, surowce energetyczne i paliwa. Skutki zjawisk
zachodzących na Słońcu mogą mieć szkodliwy wpływ na działanie infrastruktury
krytycznej w postaci prądów indukowanych geomagnetycznie pojawiających się
w sieciach elektroenergetycznych.

1. Pogoda kosmiczna
i związane z nią zagrożenia
dla infrastruktury krytycznej
Skutki oddziaływań pogody kosmicznej i związanego z nimi zjawiska prądów
indukowanych geomagnetycznie (tzw.
prądy GIC – Geomagnetically Induced
Currents) dały o sobie znać już u zrębów
nowoczesnego społeczeństwa korzystającego szybkiej komunikacji i rozwijającego ją na dalekie odległości. Telegraf elektryczny Morse’a wynaleziony w 1844 r. był

bardzo prostym urządzeniem i właśnie
ta prostota była kluczem do jego sukcesu.
Nadajnik i odbiornik były połączone tylko
za pomocą jednego przewodu. Transmisja
była bardzo szybka i niezawodna, a przesył komunikatu odbywał się za pomocą
słynnego alfabetu nazwanego nazwiskiem
odkrywcy tego sposobu przesyłania wiadomości. Rozwijające się wówczas Stany
Zjednoczone bardzo szybko wykorzystały drzemiący w tym wynalazku potencjał
i do końca XIX w. istniało tam już prawie
pół miliona kilometrów sieci telegraficznej.
Jednak nikt nie spodziewał się, że wydarzenia mające miejsce ok. 150 mln kilometrów od Ziemi mogą mieć wpływ na działanie tego nowego sposobu komunikacji
na odległość. Skutek wydarzeń na Słońcu
i ich wpływ na funkcjonowanie przesyłu
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Rysunek 1
Blackout
radiowy

R R R R R
5 4 3 2 1

Rozbłyski słoneczne

• Nagłe wydzielenie się
na Słońcu ogromnej ilości
energii (klasy C, M, X)
• Trwają od kilku minut
do kilku godzin
• Mają ogromną prędkość,
efekty rozbłysków docierają
do Ziemi w kilka minut
• Powodują zaburzenia
w funkcjonowaniu łączności
radiowej i systemów GPS

Burza
radiacyjna

S S S S S
5 4 3 2 1

Burze radiacyjne

• Zwykle pojawiają się
podczas rozbłysków
słonecznych
• Docierają do Ziemi w ciągu
ok. 30 minut od rozbłysku,
niosąc strumień protonów
• Są zagrożeniem
głównie dla satelitów
i operacji kosmicznych
(np. na ISS)

G G G G G
Burza
geomagnetyczna 5 4 3 2 1
Koronalne wyrzuty materii
(CME), dziury koronalne (CH)

• CME może występować
razem z rozbłyskiem
słonecznym, ale nie jest
to warunek konieczny
• Skutki CME i CH docierają
do Ziemi znacznie wolniej
niż skutki rozbłysku
słonecznego (od 1 do 5 dni)
• Efektem CME i CH jest
silny wiatr słoneczny
i zmiany IMF – zjawiska
groźne dla systemów
elektroenergetycznych

Rodzaje zaburzeń w pogodzie kosmicznej [7]. Opracowanie własne.

Rysunek 2

Cykl aktywności słonecznej [9].

Ú
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Ú danych za pomocą telegrafu został zaobserwowany już we wrześniu 1859 r., gdy
efekt potężnego rozbłysku słonecznego dotarł do powierzchni Ziemi, powodując rozległe awarie w funkcjonowaniu transmisji telegraficznej. Odnotowywano również przypadki samozapłonu linii oraz sytuacje, w których mimo
wyłączenia baterii zasilających linie transmisyjne, można było nadal przesyłać komunikaty [3]. Zdarzenia te były spowodowane zaindukowaniem się
prądów GIC. W tym czasie również pojawiły się zorze polarne, które były
widoczne nawet na 20. stopniu szerokości geograficznej w Afryce Północnej czy
Ameryce Środkowej. Ogół tych zdarzeń został nazwany efektem Carringtona
– od nazwiska angielskiego astronoma, który zaobserwował dużą grupę plam
słonecznych, będąc jednocześnie świadkiem rozbłysku słonecznego. Skutki tego
rozbłysku dotarły do Ziemi po ok. 17,5 godziny, powodując przypadki opisane
powyżej [4]. Było to pierwsze odczuwalne zdarzenie i zetknięcie się z pogodą
kosmiczną, która wpłynęła na życie ludzi – szczęśliwie dopiero na początku
drugiej rewolucji przemysłowej, podczas której elektryczność nie była tak bardzo rozpowszechniona.
Na przestrzeni kolejnego stulecia Słońce również dawało o sobie znać. W kablu
atlantyckim łączącym Szkocję z Nową Fundlandią podczas burzy magnetycznej
w marcu 1940 r. odnotowano napięcie sięgające 2,6 kV. Burza ta spowodowała
przerwy w dostawie energii elektrycznej w Nowej Anglii, Nowym Jorku, Pensylwanii, Minnesocie. Blackout w Kanadzie 13 marca 1989 r. spowodowany był
bardzo groźną burzą słoneczną. 6 milionów osób było przez 9 godzin pozbawionych energii elektrycznej. Tego samego roku w czerwcu doszło do katastrofy kolejowej w wyniku eksplozji rurociągu gazowego. Zniszczeniu uległa część
transsyberyjskiej sieci kolejowej, spłonęły dwa pociągi pasażerskie, śmierć poniosło ok. 500 osób [5]. Podejrzewa się, że do tragedii przyczyniły się uszkodzenia
rurociągu spowodowane przez burze geomagnetyczne. 30 października 2003 r.
prądy GIC spowodowały blackout w MalmÖ w Szwecji, 50 tysięcy ludzi było
przez ok. 50 minut pozbawionych energii elektrycznej. Zagrożenie jest realne,
ale aż do dzisiaj nie zarejestrowano równie potężnego zjawiska jak efekt Carringtona, dwa pomniejsze opisano bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu.
Z raportu [6] można się dowiedzieć, jakie skutki na terenie USA miałby efekt
Carringtona, gdyby wystąpił w dzisiejszych czasach. Doszłoby do kaskadowych wyłączeń linii przesyłowych, uszkodzeń wielkiej liczby transformatorów blokowych i sieciowych, zapanowałby chaos komunikacyjny ze względu
na braki sygnału od satelit telekomunikacyjnych, GPS, przestałaby działać
bankowość i finanse. Utrudniony, wręcz niemożliwy byłby transport lotniczy.
Raport podaje, że straty w samych tylko Stanach Zjednoczonych osiągnęłyby
wielkość prawie 2 bilionów dolarów, a odbudowa systemu elektroenergetycznego trwałaby kilka-kilkanaście miesięcy. Wszystko to przez jedno wydarzenie
na najbliższej nam gwieździe będącej głównym kreatorem pogody kosmicznej
w naszym układzie planetarnym.

1.1. Opis pogody kosmicznej i burz geomagnetycznych

Pogoda kosmiczna to ogół zjawisk zachodzących w przestrzeni kosmicznej
mogących mieć wpływ na naszą planetę. Słońce nieustannie wpływa na życie
na Ziemi, a niektóre ze zjawisk zachodzących na nim mogą jednak być groźne i niebezpieczne bezpośrednio dla ludzi, jak i dla nowoczesnych systemów
przesyłowych energii elektrycznej, gazu czy informacji. Wyróżnia się trzy
główne składowe pogody kosmicznej, opisane na rys. 1. Każde z tych zaburzeń
jest groźne dla infrastruktury krytycznej. Z kolei burze geomagnetyczne mogą
powodować uszkodzenia długich ciągów przesyłowych zbudowanych z materiału przewodzącego, uziemionego na obu końcach.
Słońce charakteryzuje się 11-letnim cyklem aktywności (rys. 2), podczas którego
zmienia się liczba plam słonecznych na jego powierzchni. Nie sposób jednak
przewidzieć, kiedy będą miały miejsce zjawiska opisane na rys. 1 – może to mieć
miejsce w minimum, jak i w maksimum aktywności Słońca. Każdy rodzaj
zaburzenia ma swoją skalę zagrożenia, ustaloną przez NASA/NOAA. Np. burze
geomagnetyczne mają skalę od G1 do G5, gdzie G1 to mała burza słoneczna,
a G5 – bardzo groźna. Najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem bezpośrednio
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dla człowieka przebywającego w przestrzeni kosmicznej jest burza radiacyjna, gdyż
wysokoenergetyczne cząstki emitują zabójcze dla organizmów żywych promieniowanie jonizujące. Tych efektów udało się nieświadomie uniknąć podczas misji Apollo
16 i 17. W przerwie między tymi misjami,
2 sierpnia 1972 r., miała miejsce potężna i długotrwała erupcja na Słońcu, która
spowodowała ponadtygodniową, bardzo
groźną burzę radiacyjną [8]. Gdyby astronauci znaleźli się w tym czasie w przestrzeni kosmicznej w strumieniu tych cząstek,
umarliby w męczarniach po kilkunastu
godzinach. Dlatego też ludzkość, planując
eksplorację kosmosu lotami na Księżyc
czy na Marsa, musi uwzględniać możliwość wystąpienia śmiertelnego zagrożenia
ze strony Słońca nawet kilka razy do roku.
Burze geomagnetyczne to zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego wywołanego wiatrem słonecznym. Ziemskie pole
magnetyczne, zwane magnetosferą, chroni
naszą planetę przed wiatrem słonecznym
i oddziaływaniem międzyplanetarnego
pola magnetycznego (IMF – Interplanetary
Magnetic Field). Wiatr słoneczny to strumień elektrycznie naładowanych cząstek
wypływających w sposób ciągły z korony słonecznej. IMF natomiast jest to pole
magnetyczne Słońca, niesione poprzez
wiatr słoneczny w przestrzeń kosmiczną
(rys. 3).
Nie zawsze jednak magnetosfera jest na tyle
silna, by mogła w zupełności chronić Ziemię przed wiatrem słonecznym. Niekiedy
na Słońcu dochodzi do potężnych eksplozji, jak koronalne wyrzuty materii (CME
– Coronal Mass Ejection), które wyrzucają
z wielką prędkością ogromne fragmenty
korony słonecznej w przestrzeń kosmiczną. W momencie, gdy pola magnetyczne
magnetosfery i IMF są przeciwnie skierowane, może nastąpić zjawisko rekoneksji w głównej części magnetosfery [11].
W takim wypadku oba pola magnetyczne
przenikają się i w zależności m.in. od prędkości wiatru słonecznego – wywoływane
są burze geomagnetyczne, których efekty,
głównie na wysokich szerokościach geograficznych, można obserwować w postaci
zórz polarnych. Burze geomagnetyczne
wywołują również przepływ prądów GIC.

1.2. Zdarzenia i zjawiska na Słońcu
powodujące powstawanie prądów GIC

Według naukowców głównymi źródłami zaburzeń geomagnetycznych na Ziemi są koronalne wyrzuty materii i dziury
koronalne (rys. 4).
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Rysunek 3
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Wiatr słoneczny i magnetosfera [10].

Rysunek 4

Earth to scale

Koronalny wyrzut materii (strona lewa) i dziura koronalna – czarna strefa na północnym obszarze Słońca (strona prawa) [12].
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Rysunek 5
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Interakcje między zjawiskami na Słońcu a Ziemią. Źródło [14].

Rysunek 6
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Schemat indukowania się prądów GIC w systemach elektroenergetycznych [15].

Rysunek 7

CME zawierają ogromne ilości naładowanych cząstek, którym przebycie odległości od korony słonecznej do Ziemi zajmuje
pomiędzy 14 a 96 godzin. W trakcie tego
zjawiska część korony słonecznej odrywa się od Słońca i jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną. Natomiast dziury koronalne (CH – Coronal Holes) są to otwarte
przestrzenie pola magnetycznego Słońca,
z których wiatr słoneczny złożony z tych
cząstek „ucieka” w przestrzeń kosmiczną.
Cząstki te zawierają m.in. elektrony oraz
jony, które w zderzeniu z ziemską jonosferą są zdolne do produkowania prądów
jonosferycznych [13]. Prądy te mogą osiągać
wartość nawet kilku milionów amperów,
zaburzają one magnetosferę w czasie. Zmiany te w połączeniu z występującą na obszarze Ziemi zróżnicowaną rezystywnością
gruntu (np. tereny skaliste mają większą
rezystywność w porównaniu np. do terenów podmokłych), powodują zaindukowanie się potencjału przy powierzchni ziemi
(ESP – Earth Surface Potential, mierzony w V/km). Wyższy potencjał będzie
na terenach skalistych, a niższy – na terenach podmokłych. Potencjał ten, łącząc
za pomocą długich ciągów przesyłowych
uziemionych po obu końcach, spowoduje
przepływ prądu o charakterze stałoprądowym (o bardzo niskiej częstotliwości). Prąd
ten zwany jest właśnie prądem indukowanym geomagnetycznie. Zjawisko to może
wystąpić w systemach elektroenergetycznych (liniach przesyłowych, transformatorach), gazociągach, kablach, liniach kolejowych. Rys. 5 obrazuje proces powstawania
prądów GIC.

1.3. Wpływ GIC na urządzenia w SEE

Przepływ prądu
GIC w liniach

Nasycenie się rdzenia
transformatora

Generacja
harmonicznych

Błędne zadziałanie
zabezpieczeń

Nagrzewanie się
rdzenia transformatora

Wyłączanie baterii
kondensatorów

Nagrzewanie się
i wyłączenie generatorów

Zwiększony pobór
mocy biernej

Kontrola napięć,
wyłączeń

Kontrola stabilności
napięciowej i kątowej

Efekty prądów GIC w systemach elektroenergetycznych [14]. Opracowanie własne.
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Proces indukowania się prądów GIC w systemach, których oddalone od siebie uziemione punkty są ze sobą połączone przewodnikiem, w tym przypadku linią przesyłową, prezentuje rys. 6.
Szczegółowy wpływ prądu GIC na sieci
elektroenergetyczne przedstawia rys. 7.
Głównym zagrożeniem jest nasycenie się
rdzenia transformatora w półokresie zmieniającego się strumienia magnetycznego
w czasie z powodu jego podpolaryzowania
pochodzącego z prądu GIC (rys. 8).
Zjawisko to powoduje generację wyższych
harmonicznych, ryzyko przegrzania transformatora i zwiększony pobór mocy biernej. Wyższe harmoniczne mogą powodować błędne zadziałanie zabezpieczeń,
wyłączenia kondensatorów oraz przegrzewanie się i wyłączanie generatorów.
W systemie może nastąpić zwiększony

pobór mocy biernej, co prowadzić może
do zachwiania stabilności napięciowej,
a w konsekwencji do kaskadowego wyłączania linii przesyłowych i blackoutu.
O tym, że zagrożenie prądami GIC jest
poważne, świadczy chociażby informacja
w dokumencie [16] o szkodliwym wpływie burz geomagnetycznych na działanie
amerykańskiej infrastruktury przesyłowej. Ponadto NERC (Północnoamerykańska Rada Niezawodności Elektroenergetycznej) utworzył nawet specjalną grupę
roboczą, której zadaniem jest dogłębne
przestudiowanie zjawiska GIC na terenie
USA, zdefiniowanie ryzyka i potencjalnych
zagrożeń dla systemu elektroenergetycznego oraz opracowanie środków zaradczych
przeciwdziałających skutkom prądu GIC
w sieci elektroenergetycznej [17]. Barack
Obama pod koniec swojej kadencji podpisał rozkaz wykonawczy [18] (tzw. Executive
Order), w którym zawarto m.in. rozkazy
odnośnie do przewidywania i detekcji zdarzeń na Słońcu mających wpływ na infrastrukturę krytyczną, plany i programy niezbędne do wczesnego ostrzegania sektora publicznego i prywatnego w związku
z zagrożeniem spowodowanym pogodą
kosmiczną, opracowanie planów redukcji ryzyka oraz odbudowy infrastruktury. W styczniu tego roku reaktywowana
została Komisja ds. EMP przy Pentagonie
w celu m.in. wydania rekomendacji i złożenia raportu we wrześniu tego roku do Kongresu USA w sprawie zagrożeń związanych
ze skutkami impulsu elektromagnetycznego. W raporcie z 2008 r. szacowano koszt
zabezpieczeń transformatorów sieciowych
przed skutkami prądu GIC na ok. 3,95
miliarda dolarów. Ponadto oszacowano,
że prawdopodobnie przed całkowitym
blackoutem uchronić mogą dodatkowe
zabezpieczenia m.in. na transformatorach
blokowych czy rozdzielczych, a koszt takiej
operacji wyceniono dodatkowo na kilkaset
milionów dolarów [19]. W Europie operatorzy sieci przesyłowej zrzeszeni w ENTSO-E
również poświęcili uwagę temu problemowi. Komitet R&D w 2012 r. opublikował
dokument [20], w którym m.in. zalecano
pracę nad narzędziami mogącymi śledzić
różne scenariusze rozpływów i natężeń
prądu GIC oraz rekonfiguracji topologii
sieci, by zminimalizować skutki wywołane jego przepływem, lepsze zrozumienie wpływu prądu GIC na transformatory
(szkodliwy wpływ nagrzewania się kadzi)
oraz generacji wyższych harmonicznych
prądu i napięcia. Rekomendowano również kontynuację współpracy z ośrodkami
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Rysunek 8
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Zależności pomiędzy strumieniem magnetycznym a prądem magnesującym transformatora [14].
Opracowanie własne.

oraz projektami monitorującymi wpływ burz geomagnetycznych (Solar Shield,
Sunburst, EURISGIC, NERC i Instytutem Meteorologii w Wielkiej Brytanii).

1.4. Możliwy wpływ dużych wartości prądów GIC na urządzenia w SEE
– zdarzenia w Quebecu i Malmö

Burze geomagnetyczne już nieraz wyrządziły mniejsze lub większe szkody
operatorom sieci przesyłowych. W artykule tym nie poruszano problematyki
prądów powodujących korozję rurociągów gazowych, co też jest istotnym zagadnieniem przy rozpatrywaniu szkód wywoływanych przez prądy indukowane
geomagnetycznie. W przypadku prądów GIC ich duże wartości spowodowały
istotne straty w Quebecu i w MalmÖ.
13 marca 1989 roku około pierwszej w nocy w prowincji Quebec miały miejsce
dość silne zaburzenia geomagnetyczne. Operator sieci przesyłowej był w stanie
odpowiednio szybko zareagować, aby utrzymać poziom napięcia w sieci. Jednak
o godzinie 2.45 skutkiem bardzo groźnej burzy słonecznej była generacja wyższych harmonicznych w sieci i siedem kompensatorów statycznych uległo wyłączeniu w bardzo krótkim czasie. Spowodowało to wyłączenie jednej linii 735 kV,
a to skutkowało automatycznym odstawieniem się dwóch bloków w elektrowni
wodnej La Grande 4 (utrata ok. 620 MW). Następnie wyłączyły się kolejne cztery
linie w sieci przesyłowej La Grande wraz z dwoma transformatorami blokowymi
w La Grande 4, powodując kompletne odcięcie tej sieci przesyłowej od sieci Hydro-Quebec. Generacja w całym La Grande wynosiła 9400 MW, więc częstotliwość
w Hydro-Quebec gwałtownie spadła. Zadziałała automatyka podczęstotliwościowa,
odstawione zostały większe odbiory, jednak było to za mało, by skompensować Ú
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Rysunek 9
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Obszary dotknięte skutkami burzy geomagnetycznej z 13 marca 1989 r. [22].
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Średnia wartość prądu GIC na transformatorach w Hydro-Quebec i zapotrzebowanie systemu na moc
bierną w trakcie blackoutu 13 marca 1989 roku [23].
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tak dużą utratę generacji [21]. W rezultacie
nastąpiło odcięcie reszty systemu od miasta Montreal i Quebec, czego skutkiem był
blackout w tym regionie (rys. 9).
Następowały kolejne wyłączenia, jednak już
o mniejszej skali. Podczas tych wydarzeń
zanotowany został znaczny wzrost zapotrzebowania systemu Hydro-Quebec na moc
bierną w bardzo krótkim czasie, rzędu 1200
MVar w ciągu zaledwie 4 minut, a średnie
wartości prądu GIC na transformatorach
na fazę wyniosły w szczycie 12 A (rys. 10).
Wszystko to trwało niespełna 3 minuty
i prawie 6 milionów ludzi odczuwało skutki tego wydarzenia przez 9 godzin, w trakcie których udało się przywrócić 83% systemu [23]. Niemniej jednak szkody były
spore, trzy transformatory blokowe (jeden
transformator blokowy w elektrowni jądrowej Salem w Pensylwanii) oraz jeden dła-

Rysunek 11
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wik trzeba było poddać poważnym naprawom. Kompensatory statyczne SVC wymagały drobniejszych napraw i musiały być
przez jakiś czas wyłączone z ruchu.
Z kolei blackout w MalmÖ, mający miejsce 30 października 2003 r., jest najlepiej
zarejestrowanym blackoutem, który został
spowodowany przez burze geomagnetyczne. Bardzo groźna burza geomagnetyczna
spowodowała m.in. konieczność zmian
trasy lotów samolotów z powodu zwiększonego poziomu promieniowania jonizującego w wyższych warstwach atmosfery,
oraz utratę japońskiego satelity ADEOS-II
wartego 600 mln dol. Najbardziej odczuwalnym skutkiem tej burzy był blackout
w MalmÖ. Około 50 tysięcy osób zostało
pozbawionych energii elektrycznej do 50
minut, 20 pociągów miało opóźnienie o pół
godziny, a strata na blackoucie wyniosła
ok. 0,5 mln dolarów [24]. Trwająca w okresie od 29 do 31 października bardzo groźna
burza geomagnetyczna wywołała zaindukowanie się sporych wartości ESP oraz
przepływ prądów GIC powyżej 200 A, czyli
powyżej 60 A na fazę. Rys. 11 przedstawia
estymowane wartości ESP oraz prądu GIC
w transformatorach na stacjach w Simpevarp, Sege, Arrie, Barseback. Wartość
prądu dla stacji w Simpevarp wyliczona na kilka minut przed wystąpieniem
blackoutu wyniosła ponad 300 A.
Niespotykana dotąd duża aktywność geomagnetyczna spowodowała zakłócenia
w działaniu szwedzkiego systemu elektroenergetycznego. Kilka linii i transformatorów zostało wyłączonych przez zabezpieczenia nadprądowe, które miały czułe
nastawy na 3. harmoniczną. W większości
przypadków wyłączone elementy przywrócono do pracy w czasie nie dłuższym
niż 5 minut. Jednak zdarzyły się sytuacje,
w których potrzeba było od 25 do 90 minut,
by po wcześniejszej inspekcji włączyć
je z powrotem do sieci. Tab. 1 prezentuje
sekwencję zdarzeń w szwedzkim systemie
elektroenergetycznym podczas trwania tej
burzy geomagnetycznej.
Szacuje się, że ekstremalna burza słoneczna może zaistnieć mniej więcej cztery razy
w ciągu jednego, jedenastoletniego cyklu
słonecznego. Powyższe przykłady pokazują, że efekty zjawisk zachodzących na Słońcu mają wymierne skutki na funkcjonowanie systemów elektroenergetycznych
i w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do wyłączania zasilania dużych aglomeracji i skupisk ludzkich, tymczasowo
paraliżując istotną składową infrastruktury krytycznej.
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Dwa górne wykresy przedstawiają wyliczone wartości ESP składowej x i y na terenie południowej
Szwecji, a kolejne cztery prezentują wyliczone wartości prądu GIC w okresie 29–30 października
2003 r. [25].

Tabela 1. Sekwencja zdarzeń w szwedzkim systemie elektroenergetycznym
w trakcie bardzo groźnej burzy geomagnetycznej w dniach
29–30 października 2003 r. [24]
29 października 2003 r.
Czas UT

Rodzaj zaburzenia

6.11

Wyłączenie awaryjne linii 220 kV w rozdzielni elektrownianej, utrata 140 MW
(wyłączenie bloku)

6.12

Wyłączenie awaryjne linii 130 kV oraz 400 kV (Hemsjo-Karlshamn) – wyłączenie
linii 400 kV spowodowało zaburzenia w imporcie mocy z Polski do Szwecji na połączeniu
HVDC rzędu 300 MW

7.00

Zanotowano wysokie temperatury na transformatorze blokowym w elektrowni jądrowej
zlokalizowanej na południu Szwecji
30 października 2003 r.

Czas UT

Rodzaj zaburzenia

19.55

Wyłączenie awaryjne transformatora 400/220 kV

20.03

Transformator 400/130 kV powoduje przeciążenia w sieci 130 kV

20.03

Wyłączenie awaryjne transformatora 130/10 kV

20.07

Wyłączenie awaryjne linii 130 kV w MalmÖ powoduje blackout dotykający 50 tysięcy
mieszkańców

20.08

Wyłączenie awaryjne dwóch linii 130 kV
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Rysunek 12
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Budowa układu pomiarowego.

2. Opis rejestratorów mR3pGIC
2.1. Budowa układu pomiarowo-rejestrującego mR3pGIC

Na potrzeby rejestracji prądów indukowanych geomagnetycznie w Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń Instytutu Energetyki zostały opracowane
i wykonane specjalne układy pomiarowe mR3pGIC.
Budowę układu rejestrującego przedstawiono na rys. 12, na którym widoczne
są: przewody prądowe (4), przekładnik prądowy LEM (5) przenoszący zarówno
składową stałą DC, jak i zmienną AC prądu, układy zasilania (1), podgrzewacz/
osuszacz (2), akumulator do podtrzymania pracy w przypadku utraty zasilania (3), a także właściwy rejestrator mierzący i zapamiętujący wyniki mR3p (8)
wyposażony w odbiornik GPS (przewód anteny – 9). Całość uzupełniono o tor
transmisji danych, który składa się z konwertera RS232-Ethernet (6), routera
(10) i modemu telefonii komórkowej (niewidoczny na zdjęciu).
Rejestrator mR3p wyposażony jest w trzy kanały pomiarowe separowane galwanicznie, działające w oparciu o 24-bitowe przetworniki ADC typu sigma-delta,
moduł GPS, Bluetooth oraz kartę pamięci mircoSD, na której zaimplementowany jest system plików.
Za podstawowy cel postawiono rejestrację prądów wolnozmiennych płynących
z punktu zerowego do ziemi, do czego wykorzystano pierwszy kanał rejestratora. Pozostałych dwóch kanałów użyto do rejestracji wartości skutecznej
składowej AC (przetwornik TRMS – 7) oraz temperatury panującej wewnątrz
skrzynki rejestratora.
Pomiary rejestrowane są w plikach jednodniowych ze zmiennym krokiem
próbkowania. Krok wolny nastawiony na próbkowanie np. co 10 minut (wartość uśredniona) pozwala na rejestrację przebiegów wolnozmiennych, gdy nie
dochodzi do przekroczenia wartości progowej. Z chwilą przekroczenia tejże
wartości aż do momentu jej ustąpienia przebiegi są rejestrowane z ustawionym
krokiem szybkim, np. co jedną sekundę. Pozwala to na powstawanie małych,
a przez to łatwych w interpretacji plików danych, które dzięki zastosowanemu torowi transmisji można pobrać zdalnie z komputera operatora systemu
pomiarowego. Pliki mają format, który daje się łatwo interpretować w Excelu.
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Wpięcie układu pomiarowego w punkt zerowy
transformatora.

Na rys. 13 przedstawiono sposób zamontowania układu pomiarowego wpiętego
w bednarkę wyprowadzającą punkt zerowy
transformatora.

2.2. Oprogramowanie układu pomiarowo-rejestrującego

Do obsługi rejestratorów mR3p napisano
specjalny program mRgui umożliwiający:
• nawiązanie komunikacji ze zdalnego komputera operatora systemu pomiarowego;
• kalibrację przekładników;
• nastawy czasu rejestracji i częstotliwości
próbkowania;
• oglądanie przebiegów i odczytu pomiarów w czasie rzeczywistym;
• pobieranie plików z wcześniejszymi rejestracjami bez konieczności przerywania
zapisu rejestracji bieżącej.

3. Rejestratory mR3pGIC
w KSE
3.1. Przykładowe wartości
zarejestrowanych prądów GIC w KSE i ich
związek z burzami geomagnetycznymi

Rejestratory prądów GIC działają w KSE
już od kilku lat, zbierając na bieżąco dane
o prądach wolnozmiennych w kilku rozdzielniach, w których są transformatory.
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Najciekawszym przypadkiem w okresie,
od kiedy się notuje te wartości, były prądy
GIC zarejestrowane 17 marca 2015 r. W tym
dniu miała miejsce groźna burza słoneczna, najgroźniejsza w 24 cyklu aktywności Słońca. Burza wywołana była przez
koronalny wyrzut materii, który nastąpił
w trakcie rozbłysku słonecznego średniej
klasy M1.6 w dniu 16.03.2015 r. Międzyplanetarny indeks aktywności kosmicznej Kp
osiągnął maksymalną wartość 8 w godzinach 12.00–18.00 UT i 21.00‒24.00 UT
(13.00‒19.00 i 22.00‒1.00 czasu polskiego).
Wartość ta wskazuje na intensywne zmiany
pola magnetycznego. Indeks Kp natomiast
jest quazi-logarytmiczną wartością i określa zmiany najbardziej zakłóconej składowej pola magnetycznego liczony jako
średnia z wartości K z 13 obserwatoriów
zlokalizowanych na obu półkulach Ziemi.
Jego wartość zamyka się w granicach <0;9>
[15]. Im wyższe szerokości geograficzne,
tym większe zakłócenia. Predykcja indeksu
Kp jest bardzo trudna ze względu na brak
urządzeń mogących przewidzieć w sposób
dokładny i z odpowiednim wyprzedzeniem prędkość, gęstość i kierunkowość
magnetyczną wiatru słonecznego, który
dotrze do Ziemi. Na rys. 14 pokazana jest
wartość rzeczywistego i przewidywanego
indeksu Kp na dzień 17.03.2015 r.
Rys. 15 prezentuje zaindukowanie się prądu
GIC w stacji Vykhodnoy (Rosja – 68.83°N,
33.08°E). Zaindukowany prąd osiągnął
wartość ponad 50 A, przy bardzo intensywnych zmianach pola magnetycznego
w czasie (dBy/dt) rzędu 400 nT/min w stacji
Ivalo (Finlandia – 68.56°N, 27.29°E).
PSE SA ma możliwość rejestracji składowych stałych prądów w uziemieniach kilku
transformatorów w KSE. Na rys. 16, 17, 18
przedstawiono wartości z urządzeń rejestrujących zainstalowanych na transformatorach w stacjach Dunowo (DUN-TR2),
Lublin (LSY-TR2), Tucznawa (TCN-TR2)
dla dnia, w którym wystąpiła groźna burza
geomagnetyczna. Na przedstawionych charakterystykach, zwłaszcza dla pomiarów
z transformatorów w SE Dunowo i Lublin,
widać, że nastąpił wzrost składowej stałej
między godz. 17.30 a 18.00 UT. W Polsce
po godz. 17.30 UT nastąpiła nagła i gwałtowna zmiana pola geomagnetycznego (rys.
19 i 20) spowodowana burzą geomagnetyczną. Przełożyło się to na wzrost prądu GIC
do wartości 6 A w przewodzie zerowym
transformatora DUN-TR2. Wartości prądu
GIC powyżej abs (2,5) A utrzymywały się
ok. 6 minut. Na transformatorze LSY-TR2
zmierzona wartość prądu GIC osiągnęła
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Wartości prądu GIC w stacji Vykhodnoy (Rosja) i zmian pola geomagnetycznego w stacji Ivalo
(Finlandia) w trakcie groźnej burzy słonecznej 17 marca 2015 r. [26].

również wielkość rzędu 6 A. Obydwie maksymalne wartości zarejestrowano
ok. godziny 17.40 UT (18.40 czasu polskiego). Prąd GIC płynący przez transformator TCN-TR2 wyniósł w tym czasie ok. 2,5 A.
W trakcie trwania groźnej burzy słonecznej nie odczytano żadnych informacji o wyłączeniach awaryjnych. Ponadto, porównując wartości zarejestrowane
w KSE z wartościami zmierzonymi/wyliczonymi podczas zdarzeń w Quebecu
i MalmÖ, można dojść do wniosku, że są one wręcz pomijalne dla zaobserwowanego zdarzenia. Maksymalna zarejestrowana wartość prądu GIC w tym
samym czasie na transformatorze w stacji Vykhodnoy wyniosła prawie dziesięciokrotnie więcej niż na transformatorze DUN-TR2.
Ú
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Wartości prądu GIC w stacji Tucznawa na transformatorze TCN-TR2.

Podsumowanie i wnioski końcowe
Nieprzewidywalność możliwości wystąpienia katastrofalnej burzy geomagnetycznej jest obecnie problemem, z którym muszą mierzyć się operatorzy sieci
elektroenergetycznych krajów zlokalizowanych blisko ziemskich biegunów. Nie
da się nawet zaprognozować, czy takie zdarzenie będzie miało miejsce w minimum czy maksimum 11-letniego cyklu słonecznego. Dzięki sondzie DSCOVR,
umieszczonej na tzw. orbicie L1 (jest to punkt Lagrange’a, miejsce w przestrzeni,
w którym obiekt o pomijalnej masie pozostaje w spoczynku względem Słońca
i Ziemi), która rozpoczęła pracę 27 lipca 2016 r., mamy możliwość przewidywania
strumienia cząstek wiatru słonecznego, prędkości wiatru słonecznego oraz zmian
w międzyplanetarnym polu magnetycznym z wyprzedzeniem 15‒60-minu-
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towym [28]. To wciąż niewiele, aby móc
sprawnie zareagować i bezbłędnie skoordynować szereg skomplikowanych działań.
Na szczęście tak potężne burze geomagnetyczne jak w roku 1859 nie zdarzają się zbyt
często, a prawdopodobieństwo wystąpienia
takiego wydarzenia w nadchodzącej dekadzie określono na ok. 12% [29]. Niemniej
jednak oznacza to, że w przyszłości należy
liczyć się z takim zagrożeniem. W szerokościach geograficznych, na których leży
Polska, takie zagrożenie może być wręcz
pomijalne, co wykazały również pomiary
prądów GIC w KSE na przestrzeni ostatnich kilku lat. Problem głównie dotyczy
krajów położonych na wysokich szerokościach geograficznych. W związku z tym
zostały opracowane propozycje rozwiązań
na poziomie eksploatacyjnym i operatorskim, mogące zminimalizować wpływ tego
zagrożenia na systemy elektroenergetyczne (tab. 2).
Należy mieć jednak na uwadze, że np. dodatkowa rezystancja w zerze transformatora
powoduje zmianę skuteczności uziemienia
sieci, a kondensatory, choć skuteczniejsze,
zmieniają wartości składowej zerowej prądu
zwarcia i powodują powstawanie dodatkowych stanów nieustalonych.
W trakcie kilkuletnich obserwacji indukowania się prądów GIC w KSE nie zaobserwowano zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy sieci wynikającej z przepływu prądów
indukowanych geomagnetycznie. Wartości prądów GIC były wręcz pomijalne,
a największa ich wartość wystąpiła podczas groźnej burzy słonecznej 17 marca
2015 r. i wynosiła ok. 6 A, czyli na fazę
przypadało ok. 2 A, co jest wartością
nikłą. Nie wiemy jednak, jak zachowałby
się połączony system europejski w trakcie tak groźnej burzy, jaka miała miejsce
w 1859 r. Zespół naukowców zrzeszonych
w projekcie EURISGIC w 2012 r. opracował mapę najwyższych wartości prądu GIC
wyliczonych na podstawie danych geomagnetycznych z października 2003 r., czyli
z blackoutu mającego miejsce w MalmÖ,
i nałożył je na uproszczoną sieć najwyższych napięć i stacje transformatorowe.
Rys. 21 pokazuje wyestymowane wartości
prądu GIC w stacjach transformatorowych
dla dużej części Europy dla października
2003 r. (wartości geomagnetyczne zostały
uwzględnione z dnia, gdy nastąpił blackout w MalmÖ).
Z rys. 21 oraz przytoczonych wcześniej
danych i wniosków wynika, że zagrożenie skutkami przepływu prądu GIC w KSE
jest niewielkie, natomiast w krajach, które
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Zmiany ziemskiego pola magnetycznego w czasie zaobserwowane przez magnetogram na Helu [27].
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Tabela 2. Propozycje rozwiązań mogących zminimalizować wpływ prądów
GIC na działanie systemów elektroenergetycznych [30,31]
Eksploatacja

Działania operatorskie

Rezystor tłumiący w przewodzie zerowym transformatora

Zmiana generacji, zwiększenie rezerwy wirującej,
uruchamianie większej liczby jednostek wytwórczych – lepsza możliwość kontroli mocy biernej

Kondensator blokujący w przewodzie zerowym
transformatora

Zmiana/odwołanie wyłączeń planowanych/remontów elementów krytycznych dla zjawiska GIC (np.
kondensatorów)

Moduł pojemnościowy z bypassem w przewodzie zerowym transformatora (bypass w stanie
normalnym – załączony)

Zmiana topologii sieci

Wymuszenie chłodzenia na transformatorach
Kondensatory w każdej fazie w linii

max = 34 A
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Wyniki prądu GIC na stacjach transformatorowych. Użyte zostały uproszczone dane opisujące
konduktywność gruntu, sieci najwyższych napięć oraz informacje charakteryzujące zmiany geomagnetyczne powodujące przepływ prądu GIC. Wielkości kół wskazują na wyliczoną maksymalną wartość prądu GIC (największa wartość w obszarze rysunku wynosiła 34 A) [32].

zetknęły się z efektami tego zjawiska, stosowane są środki przeciwdziałające
jego szkodliwym wpływom na urządzenia w SEE. Zagrożenie w skali globalnej
istnieje, powodowało już duże szkody i konieczność kosztownych napraw oraz
remontów. Jednak nie wszędzie na świecie należy się spodziewać tak poważnych skutków wywołanych tym kosmicznym zagrożeniem. Przy okazji badania
prądów indukowanych geomagnetycznie zaobserwowano zwiększone wahanie
prądów wolnozmiennych w transformatorze znajdującym się w Tucznawie,
nawet w przypadku niewielkiej aktywności Słońca. Może to być związane
z przepływem w skorupie ziemskiej tzw. prądów błądzących powstających
wskutek nie zawsze dobrze domkniętej sieci powrotnej trakcji elektrycznej
kolejowej lub tramwajowej, które są bogato rozwinięte na Śląsku. Przepływ
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tych prądów przez zera transformatorów może prowadzić do zwiększonego
korodowania uziomów, co wymagałoby
osobnych badań.

Geomagnetically
Induced Currents
– real threat for
power systems or
scientific curiosity
The Geomagnetically Induced Currents
(GIC) phenomena, caused by solar storms,
triggered unknown effects in 19th century.
Nowadays, it is much better understood
what is inducing GIC, but it is still hard
to predict the scale of the threat for the
devices vulnerable to its effects. Article
describes that solar storms can be a threat
for TSOs, using blackouts at Quebec and
Malmo as examples. There is a few GIC
recorders in Polish Power System which
constantly register the data regarding
the GIC flow. Records measured during
the severe geomagnetic storm in 2015 are
shown and some recommendations regarding reducing the damaging effects of GIC
for TSOs are also proposed. 
■

Rysunek 21
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Streszczenie
Magazynowanie energii jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi sektora elektroenergetycznego. Rozwój technologii baterii i towarzyszący mu spadek ich
kosztów powodują, że w ostatnich latach obserwujemy na niespotykaną dotąd skalę
inwestycje w bateryjne magazyny energii. Dzięki możliwości elastycznego akumulowania i oddawania energii magazyny bateryjne mogą być wykorzystywane przez
operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, wspierając ich w stabilizowaniu
sieci elektroenergetycznej i zapewnianiu bezpieczeństwa jej pracy. Z punktu widzenia
odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych magazyny energii pozwalają
zmniejszyć negatywne konsekwencje przerw w zasilaniu oraz umożliwiają kontrolę
kosztów energii elektrycznej, a także zwiększają efektywność przydomowych OZE.
Jednak brak spójnych regulacji prawnych w zakresie magazynowania energii
na szczeblu Unii Europejskiej i pluralizm regulacji w krajach członkowskich utrudniają kolejne inwestycje i opóźniają tworzenie magazynów w Europie. Konieczne jest zatem opracowanie elastycznych regulacji dla magazynowania energii
elektrycznej na poziomie europejskim, zapewniających przestrzeń do rozwoju
tej technologii i powstawanie innowacyjnych modeli biznesowych związanych
z jej zastosowaniem. Jednocześnie ważne jest, by regulacje te tworzyły skuteczne
zachęty do powszechnego wykorzystania magazynów w Europie.

Wprowadzenie
Na pierwszy rzut oka park przemysłowy w kalifornijskim Escondido nie odznacza
się niczym szczególnym. Ot, dwadzieścia cztery srebrzące się w słońcu, ustawione w równym rzędzie, duże kontenery. A jednak ta należąca do San Diego Gas
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Ewolucja kosztów i gęstości energetycznej baterii.
Źródło: International Energy Agency, Global EV Outlook 2016.
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2022 General Motors
– docelowy koszt baterii
(pojazd elektryczny)
2022 Docelowa gęstość
energetyczna baterii (pojazd
z napędem hybrydowym)

Gęstość energetyczna
baterii (Wh/L)

Rysunek 1

& Electric instalacja zyskała międzynarodowy rozgłos jako największy na świecie
bateryjny magazyn energii elektrycznej.
Kontenery mieszczą 400 tysięcy baterii o łącznej mocy 30 MW i pojemności
120 MWh, odpowiadającej zapotrzebowaniu 20 tysięcy gospodarstw domowych
przez cztery godziny [1].
Podobne instalacje powstają już na całym
świecie. Głównym motorem wzrostu rynku magazynowania energii jest postępujący rozwój technologii baterii i towarzyszący mu dynamiczny spadek ich kosztów.

1. Technologie magazynów
bateryjnych
Do niedawna najczęściej wykorzystywaną
technologią, szczególnie w celu bilansowania sieci, była bateria kwasowo-ołowiowa.
Jednak ze względu na jej długi czas ładowania i niską gęstość energetyczną jest ona
obecnie zastępowana przez baterię litowo-jonową oferującą coraz lepszy kompromis pomiędzy wydajnością, jakością i ceną.
Podczas gdy w 2010 r. za 1 kWh z baterii
litowo-jonowej o gęstości poniżej 100 Wh/L
trzeba było zapłacić 1000 dol., dziś to już
nieco ponad 200 dol. przy gęstości przekraczającej 300 Wh/L [1]. Tylko w ciągu
18 miesięcy, do czerwca 2016 r., koszt wyprodukowania baterii litowo-jonowej do samochodu elektrycznego spadł o 70% (rys. 1).
Warto również wspomnieć o dynamicznie
rozwijającej się technologii baterii przepływowych zdolnych nieprzerwanie oddawać
energię przez okres nawet do 10 godzin,
osiągających obecnie wytrzymałość nawet
do 100 tysięcy cykli ładowania. Ponadto
w początkach 2017 r. John Goodenough,
jeden z twórców baterii litowo-jonowej,
poinformował o zaawansowanych pracach
nad stworzeniem nowego ogniwa, w któ-
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Rysunek 2
Elektrownie szczytowo-pompowe

Baterie litowo-jonowe  952 MW

Elektromechaniczne magazyny
(flywheels)

931 MW

Magazyny energii sprężonego
powietrza (CAES)

637 MW

Baterie sodowo-siarkowe

189 MW

Zaawansowane baterie
kwasowo-ołowiowe

109 MW

Kondensatory

76 MW

Baterie przepływowe

42 MW

Baterie niklowo-kadmowe

30 MW

Inne baterie 

34 MW

Udział baterii w rynku magazynowania energii elektrycznej na świecie.
Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA), Raport Rethinking Energy 2017.

rym płynny elektrolit zostanie zastąpiony
szkłem. Baterie stworzone z tych ogniw
będą miały gęstość trzykrotnie przekraczającą tę oferowaną obecnie przez baterie
litowo-jonowe i znacznie dłuższy okres
wyładowania [2]. Nie jest jednak jasne,
w jakim czasie baterie te mogłyby zacząć
być wykorzystywane komercyjnie.
I choć baterie (rys. 2) stanowią obecnie
niewielką część wszystkich magazynów
na świecie, to według prognoz Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej
(IRENA) do 2030 r. moc zainstalowana
magazynów bateryjnych wzrośnie do
250 GW z 1 GW obecnie [3].

2. Praktyczne zastosowania
baterii
Zapotrzebowanie na magazyny energii
związane jest przede wszystkim z dynamicznym wzrostem produkcji z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak turbiny wiatrowe czy panele fotowoltaiczne.
Technologie te cechuje duża zmienność
skutkująca osłabieniem stabilności sieci. To sytuacja niepożądana zarówno
ze strony operatora sieci, jak i odbiorców,
zwłaszcza tych przemysłowych, dla których nawet krótka przerwa w dostawie
prądu czy nagły spadek napięcia oznaczają wysokie koszty. W 2012 r. trwający
milisekundę spadek napięcia sieci dystrybucyjnej w Hamburgu zatrzymał produkcję w fabryce należącej do Hydro Aluminium, która na samą naprawę maszyn

musiała przeznaczyć 10 000 dol. [4]. Jednocześnie systemy z dużym udziałem
OZE, takie jak Niemcy, cechuje duża, osiągająca nawet 300%, fluktuacja cen [5].
Ma to negatywny wpływ na społeczną akceptację źródeł energii odnawialnej
i politykę klimatyczną państw, co z kolei stanowi wyzwanie dla politycznych
decydentów, zarówno na szczeblu władzy lokalnej, jak i państwowej oraz organizacji międzynarodowych.
Nowoczesne systemy magazynowania energii są odpowiedzią na te wyzwania. Zamiast ograniczania produkcji energii solarnej w południe, gdy słońce
świeci w Kalifornii najintensywniej, jej nadmiar jest gromadzony przez baterie w Escondido i zlokalizowanym nieopodal magazynie w El Cajon o mocy
7,5 MW, które następnie zasilają sieć w deficytowym czasie nocnym (rys. 3). Tym
samym magazyny energii znacząco ułatwiają operatorom systemu elektroenergetycznego jego codzienne bilansowanie, spełniając rolę w pełni elastycznych
odbiorników (w procesie akumulowania energii z sieci) i zarazem źródeł energii
(w procesie oddawania energii do sieci). Magazyn pozwala nie tylko wykorzystać zgromadzoną energię w okresach wysokiego popytu i tym samym uniknąć skokowych wzrostów jej ceny, ale również uniknąć kosztownych przymusowych wyłączeń w okresach nadprodukcji mogącej stanowić zagrożenie dla
stabilności sieci. Jednak nie jest to ich jedyna funkcja. Magazyny mogą również
wspomagać operatorów w stabilizowaniu napięcia sieci elektroenergetycznych,
tym samym odraczając lub eliminując konieczność kosztownych modernizacji
[6]. Z punktu widzenia długoterminowego planowania instalacja magazynu
może także być tańszą alternatywą dla budowy nowej elektrowni. Powyższe
zalety magazynowania energii sprawiają, że operatorzy sieci transmisyjnych
i dystrybucyjnych są głównym motorem wzrostu sektora w skali globalnej.
W latach 2014‒2015 operatorzy sieci wdrożyli magazyny bateryjne o łącznej mocy
124,3 MW, co stanowiło 23% wszystkich uruchomionych instalacji magazynowania na świecie. Obecnie, tj. w latach 2016–2020, zamówienia na baterie
złożone przez operatorów stanowią 27% rynku. Navigant Research prognozuje
podłączenie przez operatorów około 9000 MW nowych instalacji [7].
Jednym z liderów wykorzystania magazynów bateryjnych w bilansowaniu
systemu elektroenergetycznego w Europie jest włoski operator Terna, obecnie
odpowiedzialny za 90% istniejących i planowanych instalacji magazynowania
w kraju, o łącznej mocy przekraczającej 75 MW. Jako kraj położony na półwyspie
o ograniczonych możliwościach importu energii z krajów sąsiednich, Włochy
borykały się z problemami niewystarczających mocy przesyłowych pomiędzy bogatą w odnawialne źródła południową i charakteryzującą się wysoką Ú
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Rysunek 3
Produkcja energii solarnej
Magazynowanie energii
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„Peak shaving”, czyli korzyści z magazynowania energii.
Źródło: http://www.dnxenergy.com.au/battery-storage-perth/

Rysunek 4

Optymalizacja OZE
i zwiększenie rezerw
systemowych
Zmniejszenie ograniczeń
przesyłowych
Kompensowanie
niskiej inercji

PROBLEM
NIEDOBORU
ENERGII

PROBLEM
NIEDOBORU
MOCY

Sytuacja energetyczna we Włoszech.
Źródło: opracowanie operatora włoskiego Terna.

Rysunek 5
BEZPIECZEŃSTWO
ENERGETYCZNE

ENERGIA DOSTĘPNA
DLA WSZYSTKICH

Trylemat energetyczny. Źródło: własne.

nr 2 (17) | 2017

konsumpcją energii północną częścią kraju
oraz niewystarczającą mocą zainstalowaną
na wyspach, Sycylii i Sardynii. W związku z tym już w 2010 r. Terna uruchomiła
dwa oddzielne plany, rozwoju i ochrony
sieci, których efektem było uruchomienie
magazynów bateryjnych na lądzie, w celu
ochrony sieci przed przeciążeniami, oraz
na wyspach, w celu zapewniania wystarczającej ilości energii w szczycie (rys. 4).
Pilotażowy projekt obejmujący magazyny
bateryjne został również uruchomiony
w 2015 r. w Polsce. Partnerami projektu,
finansowanego przez japońską agencję
rządową NEDO [10], są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator sieci dystrybucyjnej Energa Operator, spółka wytwarzania Energa Wytwarzanie oraz japońskie konsorcjum Hitachi Ltd. W ramach
projektu ma powstać magazyn składający się z baterii litowo-jonowych i kwasowo-ołowiowych oraz dedykowane oprogramowanie, pozwalające na optymalne wykorzystanie magazynu przez OSP,
poprzez wykorzystanie zgromadzonej
energii pochodzącej z farm wiatrowych
w sytuacji zagrożenia niezbilansowania
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) lub awarii sieci, a także gromadzenie energii w momentach zwiększonej generacji. Celem projektu jest również
potwierdzenie możliwości wykorzystania
magazynu do świadczenia usług systemowych na rzecz operatora systemu przesyłowego, takich jak usługa regulacyjna
czy usługa rezerwy mocy, a także w celu
arbitrażu cenowego pomiędzy godzinami
szczytu i dolinami.

Baterie litowo-jonowe – rozwiązanie
trylematu energetycznego?

ENERGIA PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA

Technologia magazynowania energii
umożliwia integrację odnawialnych źródeł energii (OZE) z systemem energetycznym, zapewniając bezpieczeństwo dostaw
czystej i niedrogiej energii dla wszystkich
odbiorców (rys. 5). Warto jednak podkreślić, że baterie litowo-jonowe, będące najdynamicznej rozwijającą się obecnie technologią magazynowania energii
elektrycznej, nie są w pełni neutralne
środowiskowo – ze względu na wykorzystywane do ich produkcji lit, kobalt
i nikiel. Amerykańska Agencja Ochrony
Środowiska zwraca uwagę, że ich zwiększające się wydobycie jest bardzo energochłonne, a wykorzystywana przy ich
produkcji energia często pochodzi z paliw
kopalnych [8]. To ryzyko może być zmniejszone poprzez szybki rozwój technologii

recyklingu zużytych baterii litowo-jonowych, których odzyskuje się obecnie tylko
5% w porównaniu z 90% w przypadku
baterii kwasowo-ołowiowych. Około
11 milionów zużytych baterii litowo-jonowych ma zostać wycofanych z użytku
do 2030 r. Tymczasem, na obecnym etapie,
technologia nie pozwala na osiągnięcie
ekonomicznie opłacalnej stopy odzysku
przez recyklerów [9].

3. Korzyści dla prosumentów
i odbiorców
Technologie magazynowania energii
zyskują coraz większe zainteresowanie
wśród odbiorców przemysłowych i gospodarstw domowych. Z ich punktu widzenia główną zaletą magazynowania jest
możliwość zapewnienia operacyjności
urządzeń w trakcie przerw w dostawach
prądu z sieci oraz ochrona tych urządzeń
przed wahaniami w zasilaniu. Warto jednak podkreślić, że nowoczesne technologie
magazynowania umożliwiają wiele innych
zastosowań, w tym maksymalizację zużycia
energii wytwarzanej na miejscu, na przykład przez panele fotowoltaiczne, poprzez
jej zgromadzenie do późniejszego wykorzystania, a także kontrolę kosztów energii
elektrycznej poprzez zaprzestanie poboru
energii z sieci w okresach wysokich cen,
przy czym ta funkcjonalność jest uwarunkowana istnieniem taryf umożliwiających
kształtowanie okresów niskich i wysokich
cen. Magazyn pozwala również na zapewnienie stabilnych dostaw energii odbiorcom,
którzy nie mogli zostać przyłączeni do sieci,
na przykład z powodu wysokich kosztów
przyłączenia lub warunków technicznych,
które nie pozwoliły na przyłączenie1.
Posiadanie magazynu energii wydaje się
bardzo korzystnym rozwiązaniem dla
prosumentów – dając możliwość zgromadzenia nadmiaru wytwarzanej energii
w celu jej odsprzedaży do sieci w okresach najwyższych cen, uniknięcia kosztów w przypadku cen negatywnych lub
sprzedaży innym odbiorcom w ramach
klastra przy wykorzystaniu sieci dystry1

Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorstwo
zajmujące się dystrybucją lub przesyłem energii
elektrycznej może odmówić przyłączenia do sieci,
w sytuacji gdy nie istnieją warunki techniczne lub
ekonomiczne przyłączenia do sieci, a także gdy
odbiorca nie spełnia warunków przyłączenia do
sieci i odbioru energii – zob. art. 7 ust. 1 ustawy z 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997
nr 54, poz. 348 ze zm.).

bucyjnej. To z kolei przyczynia się do wzrostu rynku usług agregacji źródeł
w celu świadczenia usług dodatkowych dla operatorów sieci, w tym w ramach
odpowiedzi odbioru (Demand Side Response lub DSR) i wirtualnych magazynów energii (Virtual Energy Storage lub VES). Magazyny umożliwiają udział
w rynku energii coraz większej liczbie odbiorców, którzy są już nie tylko biernymi konsumentami. Magazynowanie energii umożliwia im świadome podejmowanie decyzji w sprawie poboru energii z sieci i ponoszonych w związku
z tym kosztów lub otrzymywanych wynagrodzeń. W tym kontekście coraz
większe znaczenie zyskują posiadacze samochodów elektrycznych, których
baterie również mogą brać udział w DSR. To z kolei znacząco zwiększa poziom
społecznej akceptacji dla OZE.
Pilotażowy projekt umożliwiający prosumentom wykorzystanie przydomowych
magazynów bateryjnych do bilansowania systemu uruchomił w 2017 r. Tennet,
operator systemów przesyłowych w Holandii i Niemczech [12]. System powstał
we współpracy z Sonnen, producentem baterii wykonanych z litu i fosforanu
żelaza, oraz IBM, w tym przypadku dostawcą technologii blockchain. Celem
pilotażu jest potwierdzenie skuteczności magazynów bateryjnych w integracji
turbin wiatrowych i paneli słonecznych z systemem elektroenergetycznym. Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu systemy ładowania baterii automatycznie
reagują na zmiany w stanie przeciążenia sieci, gromadząc lub oddając energię.
Tylko w 2016 r. przeciążenia sieci oraz redispatching i konieczność ograniczania
produkcji z OZE kosztowały Niemcy 800 mln euro. Dzięki technologii blockchain sześć tysięcy prosumentów uczestniczących w projekcie stworzy wspólnie zdecentralizowany magazyn o mocy 24 MW, który operator będzie mógł
wykorzystać do bilansowania systemu w miejsce kosztownych przymusowych
ograniczeń produkcji (tab. 1).

Wirtualny magazyn

Pomysł wirtualnego magazynu wykorzystał w swoim modelu biznesowym
brytyjski start-up Upside Energy, który powstał w 2013 r. w ramach konkursu
Nesta Dynamic Demand Challenge. Upside Energy opracował system wykorzystujący technologię chmury, agregujący energię z posiadanych przez prywatnych i przemysłowych odbiorców źródeł energii, takich jak akumulatory,
panele fotowoltaiczne, samochody elektryczne lub systemy grzewcze i chłodzące. Zagregowana energia jest następnie sprzedawana jako usługa operatorowi sieci w celach bilansowania, a wynagrodzenie z tego tytułu przekazywane
jest podmiotom uczestniczącym w systemie. Analiza przeprowadzona przez
National Grid, operatora systemu przesyłowego w Wielkiej Brytanii, wykazała, że każdy MW mocy zagragowanej przy wykorzystaniu oprogramowania Upside Energy zapobiega emisji nawet do 600 ton CO2 [11]. Między innymi ze względu na ograniczenie konieczności budowy nowych mocy
wytwórczych.

Demokratyzacja systemu energetycznego

Magazyny energii zintegrowane z przydomowymi OZE pozwalają gromadzić elektryczność nie tylko na potrzeby własne lub świadczenia usługi DSR.
W ramach tak zwanego obrotu Peer-To-Peer (P2P) prosumenci mogą również
sprzedawać energię wyprodukowaną w przydomowych OZE innym odbiorcom detalicznym. Efektywny sposób na P2P opracował i wdrożył australijski
start-up Power Ledger, który umożliwia uczestnikom obrót energią w ramach
niewielkiego miasta, osiedla lub innego klastra, przy wykorzystaniu sieci
dystrybucyjnej. Aplikacja jest oferowana zarówno dla rynków regulowanych,
gdzie przedsiębiorstwo energetyczne występuje w roli sponsora aplikacji, jak
i rynków w pełni zliberalizowanych, gdzie uczestnicy handlują bez takiego
sponsora. Przy wykorzystaniu technologii blockchain obrót odbywa się bez
pośredników, dzięki czemu nawet transakcje o bardzo małym wolumenie są
ekonomicznie opłacalne. Projekt demonstracyjny został zrealizowany w 2016
r. we współpracy z nowozelandzkim operatorem sieci dystrybucyjnej i objął
składające się z kilku zaopatrzonych w panele słoneczne i baterie budynków
mieszkalnych osiedle White Gum Valley w zachodniej Australii [13].
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Tabela 1. Zastosowania systemów magazynów bateryjnych
ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW BATERYJNYCH
PODŁĄCZENIE DO SIECI

INSTALACJA

FUNKCJE

Instalacje podłączone do sieci
przesyłowej wysokich napięć

Instalacje obejmujące
kilka baterii lub zespołów
baterii

• Bilansowanie systemu elektroenergetycznego
• Regulacja napięcia sieci
• Odroczenie modernizacji sieci
• Alternatywa dla budowy dodatkowych
źródeł generacyjnych

Instalacje podłączone do sieci
dystrybucyjnych średnich
i niskich napięć

Instalacje obejmujące
kilka baterii lub zespołów
baterii

• Regulacja napięcia sieci
dystrybucyjnej
• Odroczenie modernizacji sieci

Instalacje niepodłączone do
sieci

• Baterie przydomowe
• Baterie w samochodach
elektrycznych

• Zapewnienie operacyjności i ochrona
urządzeń przed wahaniami napięcia
• Przesunięcie zapotrzebowania odbiorcy na energię z sieci na inną porę dnia
• Świadczenie usług DSR
• Handel energią Peer-to-Peer

4. Magazyny energii elektrycznej w świetle
obowiązującego prawa
Prawo europejskie nie zawiera szczegółowych regulacji odnoszących się do magazynowania energii elektrycznej. Akty prawne tworzące tak zwany III pakiet
energetyczny z 2009 r. odnoszą się jedynie do magazynów gazu. W związku
z tym magazynowanie energii elektrycznej podlega przepisom w ramach istniejących ram regulacyjnych. Skutkiem tego jest wiele barier dla rozwoju tej
technologii na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim.
Przede wszystkim brak jest jasnej definicji magazynów, jako źródeł generacyjnych,
odbiorców energii lub odrębnej kategorii usług, aktywów albo uczestników rynku, co często skutkuje ich klasyfikacją jako źródła generacyjne i odbiorcy energii
zarazem. W konsekwencji zarówno pobór, jak i oddawanie energii do sieci przez
magazyny podlegają podatkom i opłatom właściwym dla producentów i konsumentów elektryczności. Częściowe uznanie magazynów za źródła generacyjne
uniemożliwia także ich instalację przez operatorów sieci ze względu na zasadę
unbundlingu. Z kolei w sytuacji zupełnego braku rozpoznania magazynów przez
prawo danego kraju nie mają one choćby możliwości świadczenia usług dodatkowych na rzecz operatora sieci lub uczestniczenia w rynku mocy.
W odpowiedzi na te wyzwania część państw członkowskich UE zdecydowała
się na przyjęcie wewnętrznych regulacji. Przykładowo, Włochy [14] i Belgia [15]
wprowadziły przepisy umożliwiające operatorom sieci dystrybucyjnych i przesyłowych instalację i operowanie magazynów pod pewnymi warunkami.
Możliwości takiej nie mają tymczasem operatorzy sieci w Wielkiej Brytanii, gdzie
z powodu braku szczegółowej definicji w prawie magazyny energii są traktowane
jako źródła generacyjne. Podobna sytuacja ma miejsce w Niemczech; tam jednak magazyny zostały uwzględnione w nowelizacji prawa energetycznego EEG
[16] i korzystają z przywileju podłączenia do sieci na równi z instalacjami OZE.
Polskie regulacje w ograniczonym stopniu odnoszą się do magazynów energii.
Samo pojęcie magazynu zdefiniowane jest na podstawie ustawy z 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii [17]. Według tej definicji magazynem energii jest
urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej
postaci, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie. Magazyn
energii może być samodzielną instalacją lub stanowić część instalacji odnawialnego źródła energii. Nie może być to jednak instalacja, która będzie powodować
emisje obciążające środowisko. Dość ogólna definicja nie określa, czy magazyn
energii jest instalacją wytwórczą – ustawa mówi jedynie, że magazyn może być
wykorzystany jako instalacja wspomagająca źródła wytwórcze. Obecny, niewielki
stopień rozwoju wyspecjalizowanych regulacji jest wynikiem niewielkiego wykorzystania magazynów energii na potrzeby polskiego sektora energetycznego.
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5. De lege ferenda – nowe
regulacje dla magazynów
energii elektrycznej
Istniejący pluralizm przepisów prawnych
jest sytuacją niepożądaną z punktu widzenia rozwoju technologii magazynowania
w Europie. Po pierwsze, z powodu nierównych zasad dostępu do rynku w krajach
członkowskich. Po drugie, ze względu
na ryzyka natury regulacyjnej wynikające z niepewności przepisów, które mogą
być poważną barierą dla dużych inwestycji
w instalacje magazynowania. Brak jasności
w zakresie przyszłych opłat i zasad dostępu
do rynku uniemożliwia bowiem wykonanie średnio- i długoterminowych analiz
finansowych projektów. To z kolei znacząco ogranicza dostęp do finansowania
tych inwestycji.
Co więcej, wykorzystanie technologii
magazynowania ma wpływ na wszystkie
elementy łańcucha wartości, generację,
przesył i dystrybucję, ale także konsumpcję energii elektrycznej. Dlatego wprowadzenie przepisów regulujących magazyny
na poziomie europejskim wydaje się uzasadnione i pożądane.
Propozycje takich przepisów opublikowała w listopadzie 2016 r. Komisja Europejska jako część tak zwanego Pakietu
Zimowego, czyli serii unijnych dyrektyw
i rozporządzeń reformujących funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii [18].
Projekty te rozpoznają korzyści związane
z magazynowaniem energii elektrycznej,
takie jak lepsza wydajność sieci, unikanie jej kosztownej rozbudowy czy nowe
możliwości dla konsumentów, lokalnych
społeczności i nowych uczestników rynku, związane z DSR. Wprowadzają one
ogólne przepisy zobowiązujące państwa
członkowskie do umożliwienia operatorom
udzielania zamówień na usługi świadczone
przez magazyny energii, wyszczególniają
integrację magazynów energii z systemem
elektroenergetycznym jako jedno z zadań
operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, nakładając na nich obowiązek współpracy w celu osiągnięcia skoordynowanego dostępu do magazynów. Rozwój
magazynów musi także zostać uwzględniony w dziesięcioletnich planach rozwoju
sieci tworzonych przez operatorów sieci
przesyłowych. Pakiet Zimowy stwierdza
również, że zasady rynkowe muszą generować odpowiednie zachęty do inwestowania w magazyny, aby zaspokoić potrzeby
rynku, a tym samym zapewnić bezpie-

czeństwo dostaw energii. Ponadto sygnały
cenowe powinny umożliwiać odpowiednie wynagrodzenie elastycznych zasobów.
Magazynowanie zostało zdefiniowane
jako kategoria odrębna od wytwarzania i konsumpcji, i oznacza odroczenie
momentu zużycia pewnej ilości wytworzonej energii elektrycznej jako energii
końcowej albo przekształconej w inny
nośnik energii [19].
Jednocześnie przepisy Pakietu Zimowego wyraźnie zakazują operatorom sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych posiadania, tworzenia i obsługi magazynów energii, podobnie jak ma to miejsce w przypadku źródeł wytwarzania [20]. Odstępstwa od tej generalnej zasady są możliwe
wyłącznie w przypadku, gdy inne strony
nie wyraziły w otwartym przetargu zainteresowania prowadzeniem takiej działalności. Jednak i to tylko i wyłącznie
wtedy, gdy jest to niezbędne operatorom
do zapewnienia wydajnego, niezawodnego
i bezpiecznego funkcjonowania systemu
oraz gdy zgodę wyraził regulator rynku.
Uwzględnienie przez komisję magazynów
energii w reformie wewnętrznego rynku energii należy uznać za ważny krok
w dobrym kierunku. Warto zauważyć,
że priorytetem komisji w ramach Pakietu
Zimowego zdaje się być zapewnienie równych zasad dostępu do rynku dla magazynów i źródeł mocy, w znacznej mierze
poprzez zastosowanie do nich tych samych
reguł. Brak jednak w tej propozycji wyraźnych bodźców dla rozwoju technologii
magazynowania i jej wykorzystywania.
Jednak wraz ze spodziewanym rozwojem
magazynowania energii w prawie zaistnieje potrzeba rozwinięcia podstawowych
regulacji w zakresie choćby zasad przyłączania bateryjnych magazynów do sieci,
kształtowania opłat dystrybucyjnych czy
zasad wykorzystania baterii dla potrzeb
systemu energetycznego. Należy jednak
mieć na uwadze, że przy obecnym poziomie rozwoju technologii krajowe regulacje
powinny być przede wszystkim elastyczne.
Tymczasem należy podkreślić, że pomimo dynamicznego postępu technologicznego rynek magazynowania znajduje się
w początkowej fazie rozwoju.
Po pierwsze, oznacza to, że choć ceny baterii spadają, ich koszt pozostaje znaczącą
barierą wejścia dla większości uczestników rynku, szczególnie w sektorze detalicznym. Brak zachęt do powszechnego
wykorzystania technologii magazynowania może spowolnić jej proliferację, choć
magazyny pomimo wysokich nakładów

początkowych pozwalają na wyeliminowanie wielu kosztów już na etapie ich
wykorzystania, jak na przykład uniknięcie poboru energii, gdy jest ona najdroższa, lub kosztów środowiskowych związanych z emisją dwutlenku węgla
z dodatkowego źródła wytwarzania.
Po drugie, jest bardzo prawdopodobne, że postęp technologiczny w najbliższych
latach umożliwi wykształcenie się nowych sposobów wykorzystania magazynów i tym samym nowych modeli biznesowych. Dlatego wydaje się, że wprowadzenie przepisów natury prewencyjnej, takich jak ograniczenie możliwości
posiadania i zarządzania magazynami przez operatorów sieci, na wczesnym
etapie rozwoju technologii, gdy wszystkie jej możliwości nie zostały jeszcze
zdefiniowane, może okazać się barierą dla rozwoju magazynowania.
Po trzecie, propozycja komisji nie zawiera konkretnych propozycji dotyczących
finansowania projektów związanych z rozwojem technologii magazynowania
oraz nowych modeli biznesowych pozwalających na jej komercyjne wykorzystanie. Jak dotąd Unia Europejska wspierała te obszary poprzez program rozwoju inteligentnych sieci w ramach Strategic Energy Technology Plan (SET-P)
[21] [22]. Środki w ramach programu przeznaczone są jednak na wsparcie dla
wszystkich projektów związanych z inteligentnymi sieciami.
W kontekście powyższych uwag wydaje się, że projekt Komisji Europejskiej
mógłby zostać ulepszony nie tylko poprzez uelastycznienie regulacji dotyczących modeli biznesowych związanych z posiadaniem i zarządzaniem magazynami energii, ale również poprzez wprowadzenie bardziej szczegółowych
zachęt do inwestycji w technologie magazynowania lub bodźców dla państw
członkowskich do wprowadzenia tego rodzaju przepisów w ramach krajowych
porządków prawnych. Przykładem tego rodzaju regulacji są choćby wyznaczone
na poziomie UE cele dla liczby publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych, które następnie wdrażane są przez państwa członkowskie za pomocą
wewnętrznych narzędzi prawnych i polityk.
Takie zachęty mogłyby znacząco przyspieszyć inwestycje w magazyny energii
w ramach sektora MŚP i gospodarstw domowych, co z kolei mogłoby przyczynić się do rozwoju klastrów energii i zwiększyć potencjał DSR. Jednocześnie
w miarę rozwoju rynku mogłyby one przyczynić się do wykształcania nowych
modeli współpracy pomiędzy operatorami sieci a prosumentami, odbiorcami
energii i społecznościami lokalnymi.
Dobrym przykładem współpracy pomiędzy administracją publiczną i przedsiębiorstwami energetycznymi jest magazyn energii w Escondido, który powstał
w rekordowym czasie trzech miesięcy. To jednak w odpowiedzi na zarządzenie
Komisji Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej Kalifornii (ang. California
Public Utilities Commission), która w obawie o bezpieczeństwo dostaw energii
zobowiązała lokalne przedsiębiorstwa energetyczne do uruchomienia do 2020 r.
magazynów energii o łącznej mocy 1325 MW. Zdecydowana większość tego rodzaju inwestycji w magazyny bateryjne na świecie odbywa się przy zaangażowaniu
lub w odpowiedzi na bodźce ze strony politycznych decydentów lub regulatorów
rynku, a także przy udziale publicznych środków finansowych.

Ulgi podatkowe dla magazynów bateryjnych

W stanie Maryland wprowadzono w 2017 r. ulgi w podatku dochodowym dla
podmiotów inwestujących w magazyny energii. Zarówno gospodarstwa domowe,
jak i przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o 30% zwolnienie w podatku dochodowym, przy czym nie może być ono większe niż 5000 dol. dla gospodarstw
domowych oraz 75 000 dol. dla podmiotów komercyjnych. Ulgi obowiązują
do końca 2022 r. Według władz stanu Maryland wprowadzenie ulg podatkowych spowoduje zmniejszenie kosztu inwestycji w magazyny energii, a tym
samym wpłynie na popularyzację tej technologii [23].

Podsumowanie
Rozwój wykorzystania magazynów energii to jedna z najbardziej dynamicznie
rozwijających się gałęzi sektora energetycznego – w ostatnich latach obserwo- Ú
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Ú wana jest niespotykana dotąd skala inwestycji w bateryjne magazyny energii
oraz w towarzyszący jej wzrost pojemności magazynów. Największy magazyn, o mocy ponad 100 MW, buduje w Australii Tesla [24]. Z kolei we wrześniu brytyjski Drax ogłosił plan budowy magazynu bateryjnego o mocy do
200 MW. Warunkiem tej inwestycji jest jednak uzyskanie korzystnego kontraktu długoterminowego w ramach rynku mocy [25].
W związku z szybkim rozwojem technologii magazynowania wiele krajów
podejmuje obecnie decyzje o wprowadzeniu rozwiązań prawnych, mających
uregulować aspekty własności i wykorzystania magazynów. Podobne prace
trwają obecnie na szczeblu unijnym. Mnogość regulacji prawnych i częstotliwość ich zmian może utrudniać kolejne inwestycje i w efekcie opóźniać tworzenie kolejnych magazynów na obszarze UE. Nie ulega wątpliwości, że rozwój
wykorzystania magazynów energii powinien znaleźć umocowanie w regulacjach.
prawnych, niemniej tworzone obecnie prawo powinno uwzględniać wczesny
poziom technologii magazynowania i zostawiać przestrzeń do jej rozwoju.

In search of the middle ground
– new regulation for energy storage
Energy storage is one of the most dynamically developing areas within the electricity sector. Due to the accelerating development of battery technology and
the accompanying sharp fall in its costs, investment in electricity storage has
been growing on unprecedented scale in recent years. Because of its flexibility,
battery storage is widely used by transmission and distribution system operators,
supporting them in ensuring stability and security of the grid. For commercial
and retail consumers, energy storage can limit the negative consequences of
outages and help them better control costs of electricity as well as provide better efficiency of their residential RES. However, the lack of coherent regulatory framework on the EU level and across Member States, constitutes a barrier
for investment in electricity storage in Europe. It is therefore crucial to adopt
flexible regulations for electricity storage on European level, leaving sufficient
space for the development of technology and innovative business models for
its deployment. Furthermore, such regulations should provide incentives for
adoption of electricity storage in Europe.
■
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Streszczenie

Implementacja systemu
Special Protection Scheme
(SPS) oraz budowa na farmie
wiatrowej Bystra magazynu
energii elektrycznej (BESS)
w ramach realizacji projektu
demonstracyjnego przy udziale
polskich i japońskich firm

1. Podstawowe informacje
na temat realizowanego
projektu

(KSE) oraz wybudowany zostanie hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej (BESS) na farmie wiatrowej Bystra. Drugi etap, po wdrożeniu systemu SPS oraz wybudowaniu magazynu energii elektrycznej, będzie poświęcony
sprawdzeniu poprawności działania systemu SPS oraz poszczególnych funkcjonalności magazynu BESS w warunkach pracy polskiego systemu elektroenergetycznego. Do głównych funkcjonalności systemu SPS oraz magazynu
BESS, które zostaną przetestowane w czasie realizacji projektu, można zaliczyć:
• eliminację przeciążeń w sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej wysokiego
napięcia (WN), powstających wskutek zakłóceń, poprzez ograniczanie generacji mocy czynnej farm wiatrowych;
• regulację wtórną częstotliwości;
• pracę interwencyjną;
• wygładzanie krótkoterminowych wahań mocy czynnej generowanej przez
farmę wiatrową;
• stosowanie arbitrażu cenowego.
Realizowany projekt ma charakter demonstracyjny, obejmuje jedynie wyodrębnioną część KSE i ma na celu dokonanie oceny efektywności działania systemu
SPS oraz świadczonych przez magazyn energii elektrycznej usług systemowych
w ramach określonych wyżej funkcjonalności.

1.1. Cel i etapy projektu

1.2. Zakres podmiotowy oraz terytorialny projektu demonstracyjnego

W artykule zostały przedstawione główne
cele i założenia projektu realizowanego
w ramach współpracy polsko-japońskiej.
Opisano architekturę systemu SPS, podstawowe funkcje, które będą realizowane
przez system SPS oraz magazyn energii
elektrycznej (BESS). Artykuł został napisany na podstawie dokumentacji technicznej
opracowanej na potrzeby realizacji projektu technicznego systemu SPS oraz magazynu BESS.

Głównym celem projektu jest wdrożenie
systemu, który będzie eliminował powstałe wskutek zakłóceń przeciążenia w sieci
przesyłowej oraz dystrybucyjnej wysokiego napięcia (WN) poprzez ograniczanie generacji mocy czynnej farm wiatrowych. W pierwszym etapie projektu zostanie wdrożony system Special Protection
Scheme (SPS), który będzie obejmował
swoim działaniem północny obszar Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

1.2.1. Zakres podmiotowy projektu

W aspekcie podmiotowym projekt obejmuje swoim zakresem podmioty z Japonii oraz z Polski. W projekt zaangażowane są następujące instytucje oraz firmy:
1. Ministerstwo Energii Rzeczypospolitej Polskiej;
2. NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization (Agencja Badań i Rozwoju japońskiego Ministerstwa Gospodarki,
Handlu i Przemysłu);
3. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA;
4. Hitachi, Ltd.;
5. Hitachi Chemical Co., Ltd.,
Ú
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Rysunek 1
Orientacyjny obszar
projektu demonstracyjnego
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Rysunek 2

Systemy
rezerwowe

Terminale
dyspozytorskie

System LFC

SCADA/EMS KDM

Dedykowane
systemy PSE

Sieć wewnętrzna PSE

RAS-Engine
System LFC

System
SPS

LAN/WAN
RAS-Agent

SCADA/EMS KDM

Magazyn energii elektrycznej (BESS)
Farmy wiatrowe (PSE)
SPS-Terminal

SCADA CDM

Farmy wiatrowe (EOP)

Farma wiatrowa
Bystra

Master DCS

BESS HMI

DCS

DCS

DCS

DCS

DCS

DCS

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

LiB

LL

LL

LL

LL

LL

System LFC

System Load Frequency Control odpowiedzialny za regulację wtórną częstotliwości i mocy wymiany w KSE

SCADA/EMS KDM

System DYSTER KDM oraz Estymator Stanu (EMS)

SCADA CDM

System SCADA w ENERGA – Operator SA

Farmy wiatrowe (PSE)

Farmy wiatrowe z obszaru projektu demonstracyjnego, przyłączone do sieci PSE SA

Farmy wiatrowe (EOP)

Farmy wiatrowe z obszaru projektu demonstracyjnego, przyłączone do sieci ENERGA – Operator SA

LAN/WAN

Wydzielony segment sieci

Master DCS (Distributed Control System)

System zarządzania pracą magazynu energii elektrycznej

DCS (Distributed Control System)

System zarządzania pracą baterii

PCS (Power Conditioning System)

System przekształtnikowy

BESS HMI

Panel operatorski BESS

LiB

Bateria litowo-jonowa

LL

Baterie kwasowo-ołowiowe

Poglądowa architektura systemu SPS, magazynu energii elektrycznej (BESS) oraz współpracujących systemów operatorskich.

6. ENERGA – OPERATOR SA,
7. ENERGA Wytwarzanie SA.
Polskie Ministerstwo Energii patronuje inicjatywie polsko-japońskiej, wyrażając swoje poparcie poprzez podpisanie z NEDO
memorandum o współpracy (Memorandum of Understanding) w zakresie realizacji projektu na rzecz poprawy integra-

cji odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
NEDO, jako agencja rządu japońskiego, nadzoruje oraz wspiera finansowo
realizację projektu w szczególności w aspekcie wdrożenia systemu SPS oraz
budowy magazynu energii elektrycznej.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA pełnią rolę lidera projektu i są odpowiedzialne za koordynację prac przy realizacji projektu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA będą docelowo użytkownikiem i właścicielem systemu SPS.
Firmy Hitachi, Ltd. oraz Hitachi Chemical Co., Ltd. zostały wybrane przez Ú
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Ú

Tabela 1. Opis realizowanych funkcji oraz ról pełnionych przez urządzenia
i systemy prezentowane na rys. 2 przedstawiającym poglądową
architekturę systemu SPS oraz magazynu energii elektrycznej
(BESS)
Nazwa
urządzenia/
systemu

Opis realizowanych funkcji oraz ról pełnionych przez urządzenia i systemy

RAS – Engine

RAS-Engine to zbiór serwerów, które będą zainstalowane w serwerowni PSE SA
w Konstancinie-Jeziornie. RAS-Engine będzie odpowiedzialny za planowanie
środków zaradczych, których głównym celem będzie eliminacja przeciążeń na liniach
i transformatorach z obszaru demonstracyjnego. Do podstawowych czynności, które
będzie wykonywał RAS-Engine, można zaliczyć:
• wykonywanie cyklicznych obliczeń przed wystąpieniem zakłócenia w sieci i po nim,
• pozyskiwanie danych o sieci z systemu DYSTER KDM oraz estymatora stanu PSE
(EMS),
• przyjmowanie poleceń z systemu LFC,
• wykonywanie cyklicznych analiz na podstawie otrzymywanych z systemu DYSTER
KDM oraz estymatora stanu (EMS) danych o analizowanym obszarze sieci w celu
opracowania środków zaradczych na wypadek wystąpienia zakłócenia w sieci,
• wykrywanie wystąpienia zakłócenia w sieci oraz identyfikacja, którego elementu
zakłócenie dotyczy,
• wysyłanie informacji do RAS-Agent o wystąpieniu zakłócenia wraz z podaniem
elementu, którego zakłócenie dotyczy,
• wysyłanie do RAS-Agent przygotowanych w postaci tabelarycznej środków
zaradczych dla każdego zdefiniowanego w obszarze demonstracyjnym przypadku
wyłączenia elementu sieci w wyniku zakłócenia (linii lub transformatora),
• optymalizowanie, na podstawie przeprowadzanych analiz, podjętych środków
zaradczych w trakcie procesu eliminacji przeciążeń elementów sieci,
• wysyłanie do RAS-Agent nowych zoptymalizowanych środków zaradczych w celu
wyeliminowania przeciążeń na elementach sieci,
• wysyłanie wyników obliczeń do SPS HMI w celu wyświetlenia ich w SPS HMI.

RAS – Agent

RAS-Agent, podobnie jak RAS-Engine, będzie zainstalowany w serwerowni PSE SA
w Konstancinie-Jeziornie. Do podstawowych czynności, które będzie wykonywał
RAS-Agent, można zaliczyć:
• określanie, które środki zaradcze powinny być zastosowane,
• wysyłanie poleceń sterujących do systemu DYSTER KDM z wartościami maksymalnej dopuszczalnej generacji mocy czynnej dla farm wiatrowych przyłączonych
na obszarze projektu demonstracyjnego,
• wysyłanie poleceń sterujących do SPS – Terminala z wartością zadaną mocy
czynnej dla magazynu energii elektrycznej (BESS),
• otrzymywanie z SPS – Terminala i przesyłanie do RAS-Engine podstawowych
danych o stanie magazynu energii elektrycznej.

SPS – Terminal

SPS-Terminal, podobnie jak RAS-Engine, i RAS-Agent jest komponentem systemu SPS,
przy czym SPS-Terminal będzie zainstalowany na farmie wiatrowej Bystra. Do podstawowych czynności, za które będzie odpowiedzialny SPS-Terminal, można zaliczyć:
• współpracę z systemem Master DCS,
• wykonywanie przesyłanych przez RAS-Agent sterowań dla magazynu energii elektrycznej.

BESS

Magazyn energii elektrycznej (BESS), który będzie przyłączony do wewnętrznej sieci
farmy wiatrowej Bystra do napięcia 20 kV. BESS będzie zdolny do ładowania i rozładowywania na podstawie poleceń otrzymanych z systemu SPS lub poleceń zadanych
lokalnie z poziomu BESS HMI. SCADA BESS za pośrednictwem SPS-Terminal będzie
wysyłała podstawowe dane o stanie magazynu energii elektrycznej,
m.in. do systemu LFC.

SCADA EMS/
KDM

SCADA/EMS KDM wysyła do RAS-Engine dane (m.in.: wyniki estymacji, pomiary,
stany łączników, inne) o analizowanym obszarze sieci w celu opracowania środków
zaradczych na wypadek wystąpienia zakłócenia w sieci.
SCADA/EMS KDM przekazuje polecenia sterujące otrzymane z RAS-Agent i wysyła
bezpośrednio do farm wiatrowych przyłączonych do sieci PSE SA. Polecenia sterujące do farm wiatrowych przyłączonych do sieci ENERGA – Operator SA są przekazywane do systemu SCADA CDM.

LFC system

System LFC wysyła do RAS-Engine polecenia sterujące do BESS w ramach świadczenia usługi regulacji wtórnej częstotliwości.

SCADA CDM

SCADA CDM otrzymuje ze SCADA EMS/KDM (system DYSTER KDM) polecenia
sterujące dla farm wiatrowych przyłączonych do sieci ENERGA – OPERATOR SA
na obszarze projektu demonstracyjnego i wysyła otrzymane polecenia sterujące
bezpośrednio do przedmiotowych farm wiatrowych.
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NEDO, w drodze przetargu, w celu wdrożenia systemu SPS oraz wybudowania
w Polsce magazynu energii elektrycznej.
ENERGA – OPERATOR SA jest zaangażowana w prace nad realizacją projektu
głównie w zakresie realizacji funkcji ograniczania generacji mocy czynnej na farmach wiatrowych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej wysokiego napięcia, będącej własnością ENERGA – OPERATOR SA
ENERGA Wytwarzanie SA jest zaangażowana w prace nad realizacją projektu
głównie w zakresie budowy magazynu
energii elektrycznej na farmie wiatrowej
Bystra, która jest własnością ENERGA
Wytwarzanie SA. ENERGA Wytwarzanie
SA będzie operatorem magazynu energii
elektrycznej.

1.2.2. Zakres terytorialny projektu

Północny obszar KSE cechuje się jeszcze stosunkowo słabo rozwiniętą siecią
przesyłową i dystrybucyjną z dużą penetracją energetyki wiatrowej. Biorąc pod
uwagę fakt, że system SPS będzie eliminował przeciążenia na liniach przesyłowych i dystrybucyjnych wysokich napięć
poprzez wprowadzanie ograniczeń w generacji mocy czynnej na farmach wiatrowych,
podjęto decyzję, że projekt będzie realizowany na wydzielonym obszarze KSE w północnej części Polski. Projekt swoim zasięgiem będzie obejmował północną część
sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia
ENERGA – Operator SA oraz znajdującą
się na tym obszarze sieć przesyłową. Orientacyjny obszar projektu demonstracyjnego
został przedstawiony na rys. 1. Magazyn
energii elektrycznej zostanie wybudowany
i przyłączony do wewnętrznej sieci farmy
wiatrowej Bystra należącej do ENERGA
Wytwarzanie SA.

1.3. Ogólny harmonogram projektu

1. Rozpoczęcie projektu – 17.03.2017 r.
2. Etap projektowania i testowania systemu
SPS oraz magazynu energii elektrycznej
– (od marca 2017 r. do grudnia 2018 r.).
3. Etap instalacji i uruchamiania systemu
SPS – (od lipca 2018 r. do marca 2019 r.)
4. Faza instalacji i uruchamiania magazynu energii elektrycznej (BESS) – (od
stycznia 2019 r. do sierpnia 2019 r.).
5. Etap monitorowania pracy systemu
SPS – (od kwietnia 2019 r. do września 2020 r.).
6. Etap monitorowania pracy magazynu
energii elektrycznej (od września 2019 r.
do września 2020 r.).
7. Zakończenie projektu – wrzesień 2020 r.

2. Podstawowe funkcje
systemu SPS oraz magazynu
energii elektrycznej (BESS)
Końcowym efektem kilkuletniej współpracy polskich oraz japońskich firm będzie
wdrożenie systemu SPS oraz wybudowanie
na farmie wiatrowej Bystra magazynu energii elektrycznej (BESS). System SPS oraz
magazyn energii elektrycznej będą zdolne
do realizacji takich funkcjonalności jak:
1. eliminacja przeciążeń w sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej wysokiego
napięcia (WN), powstających wskutek
zakłóceń, poprzez ograniczanie generacji mocy czynnej farm wiatrowych przyłączonych do sieci o napięciu WN i NN
na terenie obszaru projektu demonstracyjnego (funkcjonalność systemu SPS);
2. generowanie dla służb dyspozytorskich
środków zaradczych w postaci podpowiedzi (DSS – Decision Support System) w przypadku gdy zakłócenie dotyczy elementu sieci, nieobjętego funkcjonalnością automatycznego działania
systemu SPS oraz rozpoczęcia eliminacji powstałych przeciążeń w sieci (funkcjonalność systemu SPS);
3. świadczenie usługi regulacji wtórnej
(funkcjonalność BESS realizowana
na podstawie poleceń z Load Frequency Control (LFC) przekazywanych
za pośrednictwem systemu SPS);
4. świadczenie usługi pracy interwencyjnej (funkcjonalność BESS realizowana
na podstawie poleceń dyspozytorów
OSP przekazywanych za pośrednictwem systemu SPS);
5. wygładzanie krótkoterminowych
wahań mocy czynnej generowanej
przez farmę wiatrową Bystra (funkcjonalność realizowana przez BESS);
6. arbitraż cenowy (ładowanie BESS w czasie gdy ceny energii elektrycznej są niskie,
oraz rozładowywanie w czasie gdy ceny
energii elektrycznej są wysokie).
Poza wyżej wymienionymi funkcjonalnościami magazyn energii elektrycznej
(BESS) będzie przystosowany do realizacji
dwóch różnych niżej opisanych funkcjonalności w tym samym czasie:
• pracy w trybie arbitrażu cenowego i wygładzania krótkoterminowych wahań mocy
czynnej generowanej przez farmę wiatrową Bystra,
• pracy interwencyjnej magazynu energii
elektrycznej i wygładzanie krótkoterminowych wahań mocy czynnej generowanej przez farmę wiatrową Bystra.

Tabela 2. Typy protokołów, które będą stosowane w komunikacji pomiędzy
poszczególnymi systemami oraz komponentami systemu SPS
Lp

Nazwy systemów wymieniających dane
i/lub polecenia sterujące

Rodzaj protokołu

1

EMS/KDM

System SPS (RAS-Engine)

SCP

2

SCADA/KDM

System SPS (RAS-Engine)

TASE2/ICCP

3

System LFC

System SPS (RAS-Engine)

TASE2/ICCP

4

SCADA EMS/KDM
(System DYSTER)

System SPS (RAS-Agent)

IEC 60870-5-104

5

System SPS (RAS-Agent)

System SPS (SPS-Terminal)

DNP 3.0

W trakcie procesu testowania systemu SPS oraz magazynu energii elektrycznej (BESS) będą również przeprowadzane testy sprawdzające czas odpowiedzi
magazynu energii elektrycznej na polecenia dyspozytorskie (wprowadzenie
wartości zadanej).

3. Architektura systemu SPS oraz magazynu energii
elektrycznej (BESS)
System SPS będzie składał się z trzech komponentów:
1. RAS-Engine;
2. RAS-Agent;
3. SPS-Terminal.
RAS-Engine oraz RAS-Agent będą zainstalowane w siedzibie PSE SA w Konstancinie-Jeziornie, natomiast SPS – Terminal będzie zainstalowany na farmie
wiatrowej Bystra. W celu zapewnienia ciągłości działania systemu SPS wszystkie wyżej wymienione krytyczne elementy systemu SPS będą redundantne.
Hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS) zostanie przyłączony
do wewnętrznej sieci farmy wiatrowej Bystra na napięciu 20 kV. W skład magazynu energii elektrycznej wejdzie pięć baterii kwasowo-ołowiowych (LL), każda
o mocy zainstalowanej równej 1 MW, oraz jedna bateria litowo-jonowa (LiB)
o mocy zainstalowanej 1 MW. Całkowita moc zainstalowana hybrydowego
magazynu energii elektrycznej wyniesie 6 MW i około 27 MWh pojemności. Na
rys. 2 została przedstawiona poglądowa architektura systemu SPS oraz magazynu energii elektrycznej (BESS). Istotne z punktu widzenia niezawodności działania magazynu energii elektrycznej, przedstawione na tym rysunku elementy
Master DCS oraz poszczególne DCS będą redundantne.
W tab. 1 został przedstawiony opis realizowanych funkcji oraz ról pełnionych przez podstawowe urządzenia i systemy, które zostały zaprezentowane
na rys. 2 ukazującym poglądową architekturę systemu SPS oraz magazynu
energii elektrycznej (BESS).
Komunikacja pomiędzy poszczególnymi systemami oraz komponentami systemu SPS będzie odbywała się głównie przy wykorzystaniu wydzielonego segmentu sieci LAN/WAN. W tab. 2 podano typy protokołów, które będą stosowane w komunikacji pomiędzy poszczególnymi systemami oraz komponentami
systemu SPS.

Podsumowanie
Duży udział energetyki wiatrowej w całkowitym bilansie mocy zainstalowanej
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wymusza na PSE wdrożenie systemu klasy SPS jako automatyki eliminującej przeciążenia, które potencjalnie mogą Ú
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Ú wystąpić w sieci. Budowa na farmie wiatrowej Bystra hybrydowego magazynu
energii elektrycznej silnie akcentuje innowacyjny charakter całego proponowanego rozwiązania. Zastosowanie w magazynie energii elektrycznej dwóch
różnych typów baterii (litowo-jonowe oraz kwasowo-ołowiowe) zwiększa zdolności techniczne całego magazynu energii elektrycznej ze względu na inną charakterystykę zdolności regulacyjnych obu wyżej wymienionych typów baterii.
Biorąc pod uwagę fakt, że system SPS będzie przeprowadzał cykliczne analizy
na podstawie danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym (online) z systemu
DYSTER oraz danych pozyskiwanych z estymatora stanu PSE, eliminowanie
przeciążeń, które mogą potencjalnie wystąpić w sieci, będzie realizowane poprzez
wprowadzanie optymalnych ograniczeń w generacji mocy farm wiatrowych.
Powyższe rozwiązanie wprowadzania ograniczeń w generacji mocy czynnej
farm wiatrowych, na podstawie wcześniej wykonywanych przez system SPS
analiz, może znacząco zredukować potrzebę wprowadzania ograniczeń prewencyjnych. Najistotniejszymi wartościami dodanymi realizowanego projektu
będą przede wszystkim: możliwość dokonania oceny wpływu systemu klasy
SPS na poprawę bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, przeprowadzenie oceny świadczonych przez magazyn energii elektrycznej usług
systemowych oraz sprawdzenie efektywności modelu biznesowego dla magazynu energii elektrycznej w polskich warunkach rynkowych.

Implementation of Special Protection
Scheme (SPS) and construction Battery
Energy Storage System (BESS) on Bystra
wind farm as part of a demonstration
project with involvement Polish and
Japanese companies
The large share of wind energy in the total balance of installed power in the Polish power system forces PSE to implement the SPS class system as an automation
that eliminate overloads that can potentially appear in the network. The construction on the Bystra wind farm, apart from the SPS system, the hybrid BESS
strongly emphasizes the innovative nature of the proposed solution. The use of
two different battery types (lithium-ion and lead acid) in the BESS increases
the technical capabilities of the entire BESS due to the different characteristics
of the two battery types. Given the fact that the SPS system will perform periodic analyzes based on on-line data from DYSTER system and network data
obtained from the PSE state estimator, elimination of the overloads that may
potentially occur in the network will be eliminated in optimal way by curtailment of wind farms generation. The optimal way of active power curtailment
on wind farms, based on previous SPS analyzes, can significantly reduce the
need of preventive wind farm curtailments. The most important added value
of the implemented project will be the ability to judge the impact of the SPS
system on improving the safety of the power system operation, evaluation of
the ancillary services provided by BESS and checking of the effectiveness of the
business model for the BESS in Polish market conditions.
■
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zarys technologii HTR z wyszczególnionymi jej zaletami i wadami. Omówiono doświadczenia z dotychczasowych projektów HTR
na świecie, zarówno wersji demonstracyjnych, jak i wdrożeń komercyjnych. Część
pracy poświęcono analizie możliwości
polskiego przemysłu do wykorzystania
reaktorów. Przeprowadzono analizę SWOT
dotyczącą rozwoju HTR w Polsce.

1. Opis technologii
Reaktory HTR (High Temperature Reactor lub HTGR – High Temperature Gas
Reactor) to reaktory termiczne, w których
moderatorem jest grafit, a chłodziwem hel.
Ze względu na zastosowanie specjalnego
typu paliwa jest możliwe osiągnięcie bardzo wysokich temperatur chłodziwa, to jest
powyżej 700°C [1]. Paliwo to jest zbudowane z tak zwanych elementów TRISO
(ang. TRiple coated ISOtropic). Są to sfery
o średnicy poniżej milimetra, składające
się z jądra zbudowanego z tlenków materiału rozszczepialnego oraz wielowarstwowej powłoki ceramicznej. Wzbogacenie
izotopem U-235 jest na poziomie 10 proc.
W zależności od koncepcji paliwo występuje w postaci grafitowych kul lub bloków
zawierających w swojej strukturze tysiące
elementów TRISO [19]. Z kul grafitowych
tworzy się rdzeń w postaci złoża usypanego, tak zwanego pebble bed. W konstrukcji tej paliwo może być wymieniane w trakcie pracy reaktora. W koncepcji
blokowej paliwo w postaci sześciokątnych
bloków jest ułożone w cylindryczny rdzeń.
Obydwie konstrukcje po raz pierwszy były
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Analiza możliwości
wykorzystania reaktorów
wysokotemperaturowych
w warunkach polskich
zbudowane w latach 60. XX w. Reaktor ze złożem usypanym został stworzony
w Niemczech, a blokowy w Stanach Zjednoczonych [2].
Niezależnie od konstrukcji rdzenia ciepło wytworzone w reakcjach rozszczepienia zostaje odebrane przez krążący w obiegu hel. Obieg wtórny reaktora może
być zrealizowany na różne sposoby, w zależności od przeznaczenia reaktora. Hel
może zostać wykorzystany bezpośrednio do napędzenia turbiny gazowej w obiegu Braytona lub stanowić górne źródło ciepła w parowym obiegu Rankine’a.
Reaktory HTR charakteryzują się znacznie mniejszą mocą niż powszechnie stosowane reaktory lekkowodne LWR. Moc pojedynczego bloku z dwoma reaktorami,
budowanego w Chinach, ma osiągać moc cieplną 250 MW i elektryczną 100 MW.
Główną korzyścią jest możliwość ich zastosowania w kogeneracji. Produkcja energii elektrycznej i ciepła wysokotemperaturowego daje duże możliwości wykorzystania pary do celów technologicznych. Wiele zakładów przemysłowych ma duże
zapotrzebowanie na ten nośnik energii. Znaczący wpływ na opłacalność technologii HTR ma produkcja seryjna. W przyszłości jest niewykluczone łączenie wielu reaktorów HTR w jeden blok w celu uzyskania dużej mocy i zmniejszenia tym
samym nakładów inwestycyjnych (efekt skali). Wdrożenie technologii HTR może
stymulować rozwój przemysłu, w szczególności chemicznego i petrochemicznego.
Ważnym aspektem jest możliwość produkcji w reaktorach wysokotemperaturowych wodoru, który może w perspektywie czasu znaleźć szerokie zastosowanie
jako paliwo do napędów pojazdów, źródło energii w urządzeniach przenośnych
czy w ogniwach paliwowych [3].
W tab. 1 zostały zestawione główne wady i zalety reaktorów wysokotemperaturowych.

Tabela 1. Główne zalety i wady technologii HTR na podstawie [4,5,6,7]
Zalety HTR
• Wyższa sprawność (w porównaniu z innymi
typami reaktorów).
• Mniejsza ilość odpadów jądrowych
(w porównaniu z innymi reaktorami).
• Większe bezpieczeństwo (niska gęstość
mocy, mało prawdopodobne stopienie rdzenia,
nieznaczne skażenie radioaktywne w przypadku
awarii).
• Wysoki stopień wypalenia paliwa, tzw. burn up.
• Możliwość instalacji blisko odbiorców.
• Stosunkowo krótki czas budowy jednego bloku.

Wady HTR
• Trudne doświadczenia historyczne.
• Problemy technologiczne związane
z dostępnością paliwa TRISO.
• Brak obecnie wytwarzanych komercyjnie turbin
helowych.
• Mała moc pojedynczego bloku – konieczność
budowania kilku reaktorów.
• Problemy prawne związane z ponadnormatywnym wzbogacaniem paliwa TRISO oraz budową
reaktorów blisko siedlisk ludzkich.
• Nierozwiązane w pełni kwestie materiałowe,
zarówno samego układu reaktora, jak
i technologii wytwarzania paliwa TRISO.
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2. Istniejące projekty reaktorów HTR
Ze względu na stopień zaawansowania prac nad reaktorami wysokotemperaturowymi podzielić je można na trzy grupy: instalacje historyczne, projekty
i wersje demonstracyjne reaktorów oraz inne programy R&D.

2.1. Pierwsze istniejące reaktory

Na świecie powstawały już reaktory wysokotemperaturowe. Było ich siedem,
jednak wszystkie już wyłączono z eksploatacji [2]:
• Wielka Brytania, Dragon w Winfrith, moc cieplna 20 MW,
• Japonia, High Temperature Test Reactor, moc cieplna 30 MW,
• Chiny, HTR-10, moc cieplna 10 MW,
• Stany Zjednoczone, Peach Bottom, moc elektryczna 40 MW,
• Stany Zjednoczone, Fort St. Vrain, moc elektryczna 330 MW,
• Niemcy, AVR w Julich, moc elektryczna 15 MW,
• Niemcy, THTR w Hamm-Uentrop, moc elektryczna 300 MW.

2.2. Projekty i wersje demonstracyjne

Prace nad prototypami reaktorów wysokotemperaturowych są prowadzone
w wielu krajach na świecie, z których wiodącymi są Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki i Chiny. Większość projektów bazuje na doświadczeniach z rdzeniem reaktora typu pebble bed. Nad prototypami pracują również
takie kraje jak Francja, Kazachstan i Indonezja, jednak należy nadmienić, że
aktualnie jedynym krajem rozwijającym projekt reaktora wysokotemperaturowego na skalę przemysłową są Chiny (w 2017 r. planowano przyłączenie do sieci
reaktora HTR-PM złożonego z dwóch modułów o mocach cieplnych 250 MW
osiągających łącznie moc elektryczną 210 MW). Termin uruchomienia wersji
testowych pozostałych reaktorów jest szacowany na lata 2020‒2023, co oznacza,
że ich wersja przemysłowa mogłaby być uruchomiona najwcześniej w pierwszej
połowie lat 30. XXI w.

2.3. Programy R&D

W wielu krajach (USA, Francja, Chiny, Japonia, Rosja, RPA, Korea Płn., Polska)
prace nad projektami reaktorów wysokotemperaturowych są w fazie badawczej.
W planach są różnego rodzaju konfiguracje o mocach cieplnych od 30 do 600
MW osiągające wysokie temperatury gazu wylotowego [11].
Szerzej stan zaawansowania prac nad wybranymi projektami HTR na świecie
scharakteryzowano w [21].

3. Perspektywy wzrostu zapotrzebowania na rynku
energii elektrycznej, ciepła i wodoru
3.1. Rynek energii elektrycznej

Obecnie zapotrzebowanie (brutto) na energię elektryczną w KSE wynosi około
162 TWh. Odbiorcami energii elektrycznej są gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i przemysł. Dostępne prognozy zgodnie wskazują, że zużycie energii
elektrycznej w przyszłości będzie rosnąć, choć nie ma zgodności co do tempa
tego wzrostu. Według Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN w zależności od przyjętego scenariusza finalne zapotrzebowanie będzie
kształtować się w zakresie od 180 do 225 TWh w 2050 r. [15]. Opracowanie Krajowej Agencji Poszanowania Energii zakłada wzrost zużycia energii elektrycznej
w 2040 r. do 230 TWh [14]. W przeprowadzonej przez Tomasza Popławskiego
prognozie zapotrzebowanie w roku 2040 w zależności od założonego scenariusza będzie zawierać się w przedziale od 195 do 240 TWh [12]. Średnioroczny
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2005 do 2014 wyniósł
1,1%, natomiast od roku 2009 do 2014 – 1,5%.
Najwięksi odbiorcy energii elektrycznej zakładają wzrost zużycia energii elektrycznej w przyszłych latach. KGHM, który obecnie zużywa 2,5 TWh ener-
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gii elektrycznej, zakłada, że jego zużycie wzrośnie do 2018 r. do 3,5 TWh. PKN
Orlen zużywa rocznie 3 TWh energii elektrycznej, lecz realizuje własne inwestycje oparte na wykorzystaniu gazu mające pokryć zapotrzebowanie na energię
elektryczną we Włocławku (już oddany)
oraz Płocku.

3.2. Rynek ciepła

Agencja Rynku Energii przewiduje wzrost
zużycia ciepła w latach 2010‒2030 o 15%,
z czego największy przyrost będzie dotyczył sektora usług i handlu [16]. Ze względu na nieekonomiczne przesyłanie ciepła
na duże odległości rynek ciepła ma charakter lokalny. Przewiduje się wzrost kosztów ciepła sieciowego w Polsce na skutek
konieczności zakupu uprawnień do emisji
CO2 oraz konieczności modernizacji infrastruktury przesyłowej. Wytwarzanie ciepła
w reaktorze HTR pozwoliłoby ograniczyć
potrzeby zakupu uprawnień, które od 2027 r.
będą przydzielane na aukcjach. Obecnie
notowany spadek cen uprawnień jest tymczasowy. Według prognozy przygotowanej
dla Ministerstwa Energii przewiduje się, że
z obecnych 6 euro/t emisji CO2 cena wzrośnie do 25 euro/t w 2025 r., następnie do 35
w 2030 i 45 w 2040 r. [17].
Wobec powyżej przedstawionych danych
można wykorzystać ciepło z reaktora HTR
na trzech drogach: ciepło sieciowe, ciepło
przemysłowe do wykorzystania konwencjonalnego – para technologiczna, ciepło
przemysłowe do wykorzystania własnego, niekonwencjonalnego – do wytwarzania wodoru metodą termochemiczną. Jest
to uzasadnione, gdyż wiele zakładów przemysłowych buduje własne sieci ciepłownicze i produkuje ciepło na własne potrzeby. Umieszczenie reaktora HTR np. w specjalnej strefie ekonomicznej w Gliwicach,
Tychach czy Katowicach, gdzie istnieje wiele
położonych blisko siebie zakładów, otwiera
drogę do dostarczania ciepła niezależnie
od sieci ogólnodostępnej i jest szansą dla
technologii HTR.

3.3. Rynek wodoru

W Polsce obecnie wodór ma szerokie
zastosowanie w gospodarce konwencjonalnej. 2/3 produkcji wodoru jest zużywane do produkcji amoniaku metodą
Habera-Boscha, przeznaczonego następnie do produkcji nawozów sztucznych.
Dużą gałęzią przemysłu wykorzystującą wodór są zakłady petrochemiczne,
gdzie wodór jest używany do hydrorafinacji oraz hydrokrakingu ropy nafto-

wej. Większość tych zakładów ma jednak
własne jednostki wytwórcze, w związku
z tym ciężko w tej grupie dostrzec dużą
grupę potencjalnych odbiorców wodoru.
Wodór ma również zastosowanie w przemyśle spożywczym do uwodorniania olejów roślinnych, w przemyśle metalurgicznym jako reduktor rudy żelaza oraz jako
chłodziwo w uzwojeniach stojana i wirnika generatorów energetycznych, jednakże nie jest to grupa odbiorców masowych. W przyszłości przewiduje się rozwój
technologii wodorowych, co otwiera nowe
możliwości wykorzystania go jako paliwa do napędu samochodów czy nośnika
energii dla urządzeń przenośnych. Wodór
będzie odgrywał istotną rolę w rozproszonej generacji energii przez lokalne wykorzystanie ogniw paliwowych do celów
energetycznych.
Połączeniem rynku energii, ciepła i wodoru
jest zastosowanie reaktorów wysokotemperaturowych w czystych technologiach
węglowych. Pozwala na to synteza energetyki jądrowej z węglową dzięki bardzo wysokiej temperaturze pracy reaktorów HTR.
Energia elektryczna i/lub ciepło z reaktora
HTR mogą być wykorzystane do produkcji
wodoru z rozkładu wody (elektrolitycznego czy też termochemicznego lub obydwu
jednocześnie). Powstały na tej drodze wodór
w połączeniu z dwutlenkiem węgla pochodzącym z gazów wylotowych elektrowni
węglowej może zostać wykorzystany do produkcji paliw płynnych czy też gazowych
metodą bezpośrednią Bergiusa czy pośrednią Fischera-Tropscha (wymaga większego
nakładu wodoru). Powstały podczas rozkładu tlen może wspomagać procesy spalania
węgla. System ten tworzy więc połączenie
technologii jądrowych, wodorowych oraz
węglowych [18].
Obecnie w Europie większość działań
związanych z synergią systemów jest
skupiona wokół projektu Raphael, który
dotyczy zastosowania reaktorów VHTR
jako źródła energii i ciepła wykorzystywanego do produkcji wodoru. Francuska
Areva zaprojektowała przykładowy system
nazwany ANTARES, sprzęgający reaktor z procesami przemysłowymi. Otrzymywane w reaktorze ciepło jest dzielone
na trzy sekcje:
• wysokotemperaturowe procesy przemysłowe: gazyfikacje węgla, produkcje
wodoru, przetwarzanie żelaza,
• średniotemperaturowe procesy przemysłowe: rafinerie, przemysł papierniczy,
• niskotemperaturowe procesy przemysłowe: ogrzewanie domów, odsalanie.
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Tabela 2. Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony
Polityczne

• dywersyfikacja źródeł energii w Polsce
• wsparcie dla technologii – plan Morawieckiego

• brak przepisów umożliwiających zastosowanie
ponadnormatywnie wzbogaconego uranu
do celów komercyjnych
• problemy z uzyskaniem licencji
• słabo rozwinięty przemysł jądrowy w Polsce

Ekonomiczne
• efektywniejsze wykorzystanie paliwa
pierwotnego dzięki kogeneracji
• minimalizacja strat przesyłowych
• korzystne wskaźniki NPV i IRR przy budowie
seryjnej

• wysokie koszty inwestycji
• wysokie koszty wytworzenia paliwa
• konieczność utylizacji odpadów radioaktywnych

Społeczne
• ograniczenie emisji szkodliwych substancji
• brak przeciwwskazań dla budowy blisko skupisk
ludzi

• obawy społeczeństwa związane z energią
jądrową
• brak doświadczonej kadry

Technologiczne
•
•
•
•
•
•
•

reaktory IV generacji
bezpieczeństwo technologii
lepsze wykorzystanie paliwa – większe wypalenie
krótki czas budowy jednostki
możliwość zastosowania w kogeneracji
produkcja ciepła wysokotemperaturowego
możliwość wytwarzania wodoru
z zastosowaniem reformingu parowego
• możliwość wdrożenia zgazowania węgla

• nowa i niesprawdzona technologia
• brak potencjalnych wytwórców technologii
na dużą skalę
• wciąż istnieje wiele nierozwiązanych kwestii
technicznych

Szanse

Zagrożenia
Polityczne

•
•
•
•
•
•
•

rozwój programu jądrowego
stworzenie nowego wizerunku Polski
rozwój gospodarczy Polski
współpraca na arenie międzynarodowej
realizacja energetyki rozproszonej
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
zmniejszenie importu paliw gazowych i ciekłych

• nowe regulacje uniemożliwiające wdrożenie
technologii HTR
• brak środków na sfinansowanie badań
• zmniejszenie zainteresowania państwa
technologią HTR

Ekonomiczne
• pokrycie wzrostu zapotrzebowania na energię
elektryczną
• opracowanie i sprzedaż technologii
dla reaktorów HTR
• poprawa bilansu eksport – import
• rozwój stref ekonomicznych

• przegranie wyścigu technologicznego
• brak zainteresowania inwestorów nową
technologią
• nieopłacalność ekonomiczna inwestycji
• trudny dostęp do paliwa
• brak odbiorców na ciepło
• ryzyko zmienności cen energii, ciepła
i uprawnień do emisji

Społeczne
• nowe miejsca pracy
• wykorzystanie potencjału polskich naukowców
i inżynierów

• brak akceptacji społecznej dla inwestycji

Technologiczne
• upowszechnienie wodoru jako paliwa i sposobu
na magazynowanie energii
• impuls rozwojowy nowych technologii, w tym
wodorowych
• synergia węglowo-jądrowa

• wyparcie polskiej technologii
• brak odpowiedniej infrastruktury ciepłowniczej
• brak firm podwykonawczych poszczególnych
elementów
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4. Udział polskiego przemysłu w realizacji projektu
reaktorów HTR
Zarys strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwanej potocznie planem
Morawieckiego, wspomina o przygotowaniach do budowy – równolegle z elektrownią jądrową – reaktora wysokotemperaturowego (HTR), który miałby być
źródłem ciepła procesowego dla instalacji przemysłowej [20]. W celu analizy
możliwości zaangażowania polskiego przemysłu jest konieczne wykonanie
inwentaryzacji krajowego przemysłu pod kątem projektu jądrowego HTR.
Dotychczas polskie firmy były zaangażowane w projekty jądrowe na terenie
Europy głównie pod kątem logistyki, montażu i remontów. Specyfika projektu reaktora wysokotemperaturowego nie pozwala na jednoznaczne połączenie
i uznanie tych samych firm, mających doświadczenie w innych projektach jądrowych, do wykonywania prac przy HTR. Dużą grupę przedsiębiorców stanowią
tacy, którzy pomimo dotychczasowego braku doświadczenia w zakresie wykonywania projektów jądrowych są na prostej drodze do uzyskania niezbędnych
pozwoleń, certyfikatów i licencji na wykonywanie tego typu prac w najbliższej
przyszłości.
Bardzo duży potencjał istnieje w sferze naukowo-badawczej. Polska ma kilka
instytutów zajmujących się tematyką jądrową, jak również badaniami nad spiekami ceramicznymi, niezbędnymi do poprawy wytrzymałości sferycznych elementów paliwa TRISO, np. IChTJ, NCBJ, ITME. Ponadto w zakresie inżynierii
materiałowej mogą współpracować wydziały wyższych uczelni technicznych,
jak chociażby Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej czy
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.
Polskie zakłady mają duże doświadczenie w zakresie spawalnictwa, co może
się znacznie przyczynić do zwiększenia udziału polskich firm przy projekcie
budowy reaktora HTR.

5. Analiza SWOT
Przeprowadzono analizę SWOT, polegającą na wyszczególnieniu mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń, z jakimi może się spotkać polski projekt
reaktorów wysokotemperaturowych. Wykorzystano metodykę PEST, czyli
wyszczególniono czynniki otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego,
społeczno-środowiskowego i technologicznego. Wyniki przedstawiono w tab. 2.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że pomimo dużego zaawansowania projektów HTR na świecie wprowadzenie ich do komercyjnego użytku
w Polsce wymagać będzie pokonania istotnych przeszkód. Do najważniejszych
z nich zaliczyć należy ryzyka techniczne, wymagania procesu licencjonowania
i dostosowania regulacji prawnych oraz znaczne nakłady inwestycyjne. Inne
ważne czynniki to polityka energetyczna państwa (oraz wspólnotowa), prowadzona w sposób świadomy lub chaotyczny, oraz otoczenie makroekonomiczne, sprzyjające lub niekorzystne dla projektu. Od wypadkowej tych czynników
zależne będą dalsze kierunki rozwoju projektu HTR w Polsce.
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Analysis of the
possibilities for high
temperature reactors
in Poland
The article presents an overview of HTR
technology, with its advantages and disadvantages. The experience of existing HTR
projects in the world, both demo versions
and commercial implementations, is discussed. Next part of the work is the analysis
of the Polish industry's ability to use reactors. A SWOT analysis of HTR development
in Poland was finally performed. 
■
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Bezzałogowe statki
powietrzne i ich zastosowania
w energetyce (cz. 2)

mgr inż. Rafał Czapaj
PSE Innowacje

Streszczenie
Druga część artykułu jest kontynuacją przeglądu rzeczywistych i perspektywicznych obszarów zastosowań BSP – bezzałogowych statków powietrznych
(dronów) w energetyce krajowej oraz zagranicznej. Analogicznie do części
pierwszej zaproponowano również potencjalnie nowe obszary wykorzystania
BSP dla potrzeb inspekcji i monitoringu elementów infrastruktury energetycznej. Dużą uwagę w niniejszej publikacji poświęcono metodom zasilania BSP,
zarówno tym bardziej oczywistym i będącym w zasięgu ręki, jak i tym raczkującym (ładowanie oparte na wykorzystaniu zasady indukcji magnetycznej).
Artykuł pokazuje również rozwój statków bezzałogowych operujących zarówno
na wodzie, jak i pod wodą.

Wstęp
W poprzedniej części główna uwaga została skupiona na ukazaniu historycznego
rysu tworzenia dronów oraz na najbardziej upowszechnionych obecnie zastosowaniach BSP w różnych gałęziach szeroko pojmowanej energetyki. Symbolicznie wspomniano poprzednim razem o wykorzystaniu przez krajową spółkę
PKP Cargo SA dronów do monitorowania przewozu składów węgla. W tej części
poświęcono nieco więcej uwagi opisowi korzyści uzyskanych przez tę spółkę
i wspomniano o dalszych planach rozwojowych w tym zakresie.

Rysunek 1
UUV

 Unmanned Underwater Vehicles
(bezzałogowe statki podwodne)

ROV

Remotely Operated Vehicles
(pojazdy sterowane zdalnie)

AUV

Autonomous Underwater Vehicles
(autonomiczne statki podwodne)

Podział bezzałogowych statków podwodnych ze względu na sposób sterowania.
Źródło: na podstawie [1].
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1. Bezzałogowe statki
(nie tylko) powietrzne
Rozwój infrastruktury energetycznej inspiruje wiele różnych rozwiązań zarówno dla
linii napowietrznych, jak i kablowych pracujących na różnych poziomach napięcia
i w zróżnicowanych środowiskach. Oferta
producentów dronów, czyli bezzałogowych
pojazdów powietrznych BSP, rośnie lawinowo i w podobnym tempie rozwija się
rynek usług z ich wykorzystaniem. Coraz
szybciej powiększa się analogiczna oferta
bezzałogowych pojazdów podwodnych
BSPp (UUV – ang. Unmanned Underwater
Vehicles). Trudnością w polskim przekładzie jest wprowadzenie skrótu dla statków „wodnych”. W języku angielskim bezzałogowe statki powietrzne to UAV (ang.
Unmanned Aerial Vehicles), a podwodne
to UUV. W obu przypadkach po polsku
jest to skrót BSP. Dla potrzeb niniejszej
publikacji wprowadzono skrót BSPp dla
statków podwodnych oraz BSPn dla statków nawodnych.
Pojazdy BSPp są czasami nazywane dronami podwodnymi ze względu na sposób
sterowania. Dzielą się one na pojazdy zdalnie sterowane przez człowieka ROV (ang.
Remotely Operated Vehicles) oraz na podwodne pojazdy autonomiczne AUV (ang.
Autonomous Underwater Vehicles) – sterowane w sposób niebezpośredni przez człowieka (rys. 1). Amerykańska Marynarka
Wojenna, agencje NASA, DARPA, a także
firmy prywatne intensyfikują uwagę wokół

produkcji BSPp. W ostatnim czasie doszło
do co najmniej dwóch ważnych incydentów
z udziałem BSPp. W pierwszym przypadku
zaalarmowane zostały służby szwedzkie
z powodu obecności niezidentyfikowanego BSPp w okolicy gazociągu Nordstream.
W drugim przypadku należący do Polski okręt podwodny ORP „Orzeł” miał
„rzekomo” do czynienia (kwiecień 2016 r.)
z bezzałogowym statkiem podwodnym
będącym własnością strony rosyjskiej. Nie
istnieją jednoznaczne informacje o tym,
czy incydent dotyczył statku podwodnego czy bezzałogowego statku podwodnego, a cała sprawa jest owiana tajemnicą.
Strona polska zdementowała wcześniejsze doniesienia niektórych mediów rosyjskich. Bez względu na charakter obecności
BSPp, militarno-szpiegowską czy inną, jest
konieczne rozpoznanie możliwości użycia
dronów podwodnych oraz ewentualnych
z tego wynikających zagrożeń.
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Rysunek 2

Autonomiczne jednostki ACTUV (ang. Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vehicle)
Źródło: na podstawie [3]. Foto: Rafał Czapaj.

Rysunek 3

1.1. BSP nawodne i podwodne

Amerykańska agencja wojskowa DARPA
rozwija projekt autonomicznego drona
nawodnego BSPn rozpoznającego okręty
podwodne – w energetyce takie rozwiązanie
może służyć do badania ukształtowania dna
morskiego, na którym spoczywa kabel lub
gazociąg. Nawodny BSPn stanowi hybrydę
typowego okrętu wojennego i katamaranu
(rys. 2). Statecznik pionowy jest wyposażony
w systemy bazujące na technologiach rozpoznawania i identyfikacji obiektów. W jego
budowie zastosowano czujniki i programy
pozwalające na przetwarzanie obrazu przy
wykorzystaniu głowic optoelektronicznych
z dalmierzem laserowym oraz przy wykorzystaniu tzw. radarów LIDAR (ang. Light
Detection and Ranging) [2,3], które cechują
się dużą niezawodnością w funkcjonowaniu
niezależnie od pogody i oferują duży zasięg,
do 15 km [4]. Wspomniany system LIDAR
wykorzystywany jest na świecie m.in. przy
oblotach śmigłowcowych w celu mapowania terenu. Jednym z zastosowań tego systemu jest także ocena podrostów roślinności
i zadrzewienia wokół tras napowietrznych
linii przesyłowych.
Militarne BSPp [5] o kształcie przypominającym pociski podwodne przeszły
w 2015 r. pozytywnie testy [6]. Mogą one
nawet przez kilka lat przebywać pod wodą
(rys. 3), a wynurzenie na powierzchnię
następuje w celu przesłania zgromadzonych danych. Drony tego typu wykorzystują
do przemieszczania się prądy oceaniczne
i tym samym nie jest konieczne zasilanie
paliwowe. Działające na podobnej zasadzie

Przykład wojskowego drona podwodnego.
Źródło: na podstawie [5].

Rysunek 4

Bezzałogowe statki podwodne.
Źródło: na podstawie [7,8].
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Ú rozwiązania produkcji rosyjskiej (modele typu Koncept – M) są w ostatnich latach
również poddawane testom. Drony podwodne stosowane są nie tylko do celów
wojskowych. Dzięki miniaturyzacji i rosnącej przystępności cenowej zwiększyła się
ich dostępność. Rozwiązania przedstawione na rys. 4 charakteryzują się niewielkimi
rozmiarami, pracą na uwięzi oraz możliwością pracy na znacznych głębokościach.
Kanadyjska firma DeepTrekker oferuje profesjonalne rozwiązania dla podwodnej inspekcji i monitoringu. Jej produkty są wykorzystywane do połowów ryb,
oceny infrastruktury platform wydobywczych i infrastruktury obiektów energetycznych (elektrownie wodne), badań zbiorników wodnych, podwodnych akcji
poszukiwawczych i ratunkowych, badań zewnętrznych struktur statków morskich. Szerokokątne kamery o kącie widzenia 270° umożliwiają łatwy monitoring
przy minimalizacji liczby ruchów oraz skomplikowania ścieżki ruchu pojazdu
(rys. 4) [8] (w środku rysunku). Pojazdy te pozwalają na zanurzenie do głębokości 12 m (obiekt niebieski), 150 m (obiekt czerwony) oraz 75 m (obiekt brązowy).
Alternatywną profesjonalną ofertą jest amerykańska propozycja typu Voyager
ROV System. Model ten pozwala na zanurzenie do głębokości 76 m i zapewnia
prędkość przemieszczania się pod powierzchnią wody równą ok. 3,5 km/h. Drony tego typu mogą być z powodzeniem wykorzystywane do wizualnej inspekcji
zbiorników wodnych.

2. Niestandardowe sposoby
zasilania BSP
Podstawowym sposobem zasilania BSP jest
ładowanie jego akumulatora. Uciążliwe
jest posiadanie tylko jednego akumulatora
ze względu na konieczność przerwy w używaniu drona na czas na jego naładowanie, który może sięgać nawet kilku godzin.
Dodatkowe akumulatory zwiększają koszty
inwestycji. Konieczne jest więc poszukiwanie alternatywnych sposobów (dróg) zasilania BSP. Zarówno agendy wojskowe, jak
i producenci oraz naukowcy opracowują
coraz śmielsze metody zasilania (ładowania) BSP. Kolejna część artykułu ukazuje
wyniki przeglądu alternatywnych sposobów zasilania BSP.

2.1. BSP ładowane z ziemi

Rysunek 5

Zasada działania drona typu PARC pracującego na uwięzi.
Źródło: na podstawie [11,12,13].

Rysunek 6

Idea ładowania indukcyjnego realizowanego na przewodzie napowietrznej linii przesyłowej.
Źródło: na podstawie [13,14,15,16,17,19]. Foto: Rafał Czapaj.
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Jedynie kwestią czasu było przyłączenie
„na stałe” zasilania do autonomicznego
drona (ang. Tethered Drone), co stanowi
remedium na bolączkę zasilanych bateryjnie dronów – czyli na relatywnie krótki czas pracy w powietrzu (kilkanaście,
kilkadziesiąt minut). Amerykańska firma
Cyphyworks Inc. stworzyła drona PARC
(ang. Persistent Aerial Reconnaissance and
Communications), czyli systemu ciągłego
powietrznego rekonesansu i komunikacji (rys. 5). Ciągłość zasilania zapewniona
jest przez połączenie za pomocą przewodu
o niewielkim przekroju. Teoretycznie dron
mógłby pracować w nieskończoność, jednakże producent zaleca zejście na ziemię
po mniej więcej 100 godzinach nieprzerwanej pracy, co z pewnością podyktowane
jest „higieną pracy”. Rozwiązanie zostało zaprezentowane w przeglądzie technicznym (ang. MIT Technology Review)
amerykańskiej uczelni technicznej MIT
oraz na konferencji (EmTech, 2 – 4 listopada 2015 r.) organizowanej przez tę samą
jednostkę uczelnianą. Rozwiązanie było
zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu
militarnym (monitoring dużych obszarów). Również w listopadzie 2015 r. producent uzyskał zgodę amerykańskiej Agencji
FAA (ang. US Federal Aviation Authority)
na loty obsługiwane przez klientów producenta dla celów komercyjnych. Przewód zasilający ma także funkcję przesyłu danych (z kamery HD wyposażonej
w opcję rejestracji pasma podczerwonego oraz noktowizji) oraz komunikację
Ethernet (dla dodatkowego wyposażenia)
ze stacją naziemną [9]. Dron tego typu
jest „samowystarczalny” do pułapu 150 m,

a pułap osiągalny dla wysokości gęstościowej (ang. Density Altitude) wynosi ok 3 km.
W przypadku zerwania przewodu („uwięzi”) dron wyląduje samodzielnie, ponieważ wyposażony jest w pokładową baterię.
[10]. Omawiane rozwiązanie wykorzystuje
układ sześciu wirników i oprócz kamery będącej na wyposażeniu może zostać
dodatkowo obciążony sprzętem o wadze
do 3 kg. Do wad tego rozwiązania należy
zaliczyć konieczność zapewnienia wciągarki, systemu okablowania, źródła zasilania, jednak stacjonarność takiego rozwiązania jest jednocześnie zaletą w sytuacjach wymagających długiego czasu pracy
w ograniczonym miejscu [11].

2.2. Zasilanie BSP z wykorzystaniem
zasady indukcji magnetycznej

Idea ładowania z wykorzystaniem zasady
indukcji magnetycznej została opracowana
przez znanego inżyniera wynalazcę pochodzenia serbskiego, Nikolę Teslę. Możliwe
zastosowanie tej koncepcji do ładowania
akumulatorów BSP z przewodów linii napowietrznych rozpala wyobraźnię coraz szerszej grupy obserwatorów. Nadzieje zostały
jeszcze bardziej rozbudzone w 2016 r., kiedy
naukowcy z Imperial College London (ICL),
w warunkach laboratoryjnych, zaprezentowali drona o rozpiętości ok. 12 cm, który
zamiast baterii ma zamontowaną antenę
odbiorczą (miedzianą cewkę) zasilaną przez
nadajnik (miedzianą cewkę) wytwarzającą
pole magnetyczne [14]. Antena jest uformowana w formie pierścienia i oplata obudowę BSP. Układ elektroniczny jest dostrojony do częstotliwości pola magnetycznego
nadajnika (miedzianej cewki). W konstrukcji drona zamieszczono również prostownik
AC/DC. Wykorzystanie zasady indukcji
zachodzi po wprowadzeniu drona w obszar
oddziaływania pola magnetycznego nadajnika, po którym w odbiorniku indukowane
jest napięcie przemienne i przekształcane
następnie na napięcie stałe (rys. 6). Obecnie
twórcy tego rozwiązania prowadzą prace
nad skomercjalizowaniem zaprezentowanego rozwiązania.
Indukcja magnetyczna (jednostką jest Tesla,
nazwa na cześć wynalazcy) służy do opisywania pola magnetycznego wewnątrz
ciała i definiowana jest przez siłę Lorentza
oddziaływającą na poruszający się ładunek
elektryczny w tym polu magnetycznym
(ujęcie wektorowe – wzór 1). W sensie skalarnym wartość indukcji magnetycznej jest
wynikiem ilorazu siły Lorentza działającej
na ładunek q poruszający się z prędkością
v prostopadle do kierunku indukcji (uję-

cie skalarne – wzór 2). Indukcja magnetyczna jest proporcjonalnie powiązana z natężeniem pola magnetycznego H poprzez przenikalność magnetyczną
ośrodka μ (wzór 3). Ma ona także silny związek z sumą wpływów natężenia
pola magnetycznego i magnetyzacji poprzez iloczyn z przenikalnością magnetyczną próżni (wzór 4).
Indukcja magnetyczna (pole magnetyczne), wytwarzana przez prąd elektryczny, opisywana jest przez prawo Biota-Savarta wiążące pole magnetyczne (tutaj
wokół przewodu fazowego) w zależności od długości przewodnika (długości
tego przewodu
fazowego), w którym płynie prąd o natężeniu I (wzór 5)
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Wcześniejsze
próby samodzielnego lądowania drona w celu doładowania akur
mulatorarpodejmowane były niecałą dekadę temu. Joseph Moore z MIT w Bostonie opracował w ramach swojej pracy magisterskiej w 2011 r. koncepcję BSP,
r
który potrafi wylądować na przewodzie napowietrznej linii elektroenergetycznej [19]. Dalsze prace w Laboratorium Informatyki i Sztucznej Inteligencji (ang. Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) pozwoliły
na udoskonalenie modelu koncepcyjnego. W 2015 r. dron już prawie potrafił
całkowicie samodzielnie wylądować na przewodzie i zasilić swoje akumulatory
(rys. 7). W tej chwili wydaje się, że rozwiązanie jest nadal na etapie testowym
i konieczne jest opanowanie sztuki ponownego startu z przewodu, jednakże,
jak twierdził autor, wówczas w ciągu kilku lat zakładany cel miał zostać osiągnięty. Omawiany BSP wyposażony w czujniki pola magnetycznego wytwarzanego przez przewody, którymi płynie prąd elektryczny, potrafi samodzielnie
zlokalizować pole wokół takiego przewodu. Być może jedną z najtrudniejszych
kwestii do rozwiązania w odniesieniu do ładowania indukcyjnego BSP będzie Ú
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Rysunek 7

Koncepcja BSP lądującego na przewodzie napowietrznej linii elektroenergetycznej w celu doładowania akumulatora.
Źródło: na podstawie [20].

Rysunek 8

Koncepcja drona zasilanego wiązką laserową.
Źródło: na podstawie [13,21].

ograniczenie wpływu oddziaływania pola wytwarzanego przez pracującą linię
napowietrzną na urządzenia elektroniczne BSP w trakcie zbliżania się do linii.

2.3. BSP ładowane z platform dokowania zamontowanych na konstrukcjach
słupów linii napowietrznych

Oprócz koncepcji BSP lądującego bezpośrednio na przewodzie linii napowietrznej funkcjonują także koncepcje stacji dokujących, w które wyposażone mogą
być lądowiska dla dronów. Takie lądowiska mogłyby być zlokalizowane na słupach napowietrznych linii przesyłowych lub na stacjach elektroenergetycznych.

2.4. BSP ładowane z wiązki laserowej z ziemi

Czas lotu dronów powietrznych można także wydłużać poprzez doładowywanie
wiązką laserową ze stacji zamontowanej na pojeździe. Koncepcję takiego rozwiązania zaprezentowano na rys. 8. [21]. W przypadku zastąpienia samochodu
osobowego samochodem terenowym możliwe jest wykorzystanie rozwiązania
w terenie o trudniejszym ukształtowaniu.
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2.5. BSP zasilane ogniwami paliwowymi

Firma Horizon Energy Systems z Singapuru dostarcza m.in. rozwiązania technologiczne dla wojska oraz dla firm stosujących komunikację bezprzewodową
na dużych odległościach. W produkowanych przez nią BSP duży nacisk kładziony
jest na wydłużanie czasu lotu dla amerykańskiej agencji DARPA (lata 2010‒2011).
Ogniwa paliwowe produkowane przez
Horizon Energy Systems osiągają moc
do 3 kW, co znacząco wydłuża czas lotu.
Wyposażenie BSP w nowoczesne ogniwa
paliwowe pozwala na nieprzerwaną pracę
do 5 godzin, czyli nawet 10-krotnie dłużej
niż w przypadku komercyjnych rozwiązań

Rysunek 9

nomicznych pojazdów, w tym również pojazdów zrobotyzowanych. Przedstawiona na rys. 9 idea przewiduje stację ładującą zamontowaną na dachu oraz miejsce
na dodatkowe zrobotyzowane pojazdy naziemne [14].

2.7. Ładowanie typu BSP-BSP w powietrzu

Kolejnym pomysłem [14] wykorzystującym możliwość bezprzewodowego zasilania dronów jest ich wzajemne doładowywanie (dron-dron). Brak jest obecnie
dodatkowych informacji, w jaki sposób rozwiązane będzie wytworzenie stosownego pola magnetycznego (rys. 10). Wydaje się, że idea indukcyjnego ładowania BSP, choć pobudzająca wyobraźnię o potencjalnych korzyściach, będzie
wymagała spożytkowania przez BSP energii na sam ustabilizowany lot w czasie ładowania. Taki wydatek energetyczny nie musi być ponoszony w sytuacji
stacjonarnego doładowywania akumulatorów lub ich wymiany na dedykowanych platformach wyposażonych również w stacje dokujące. Więcej o takim
podejściu napisano w pkt 4.3 niniejszej pracy.
Idea pojazdu realizującego indukcyjne ładowanie BSP
Źródło: na podstawie [13,14].

Rysunek 10

3. Obecne zastosowania bezzałogowych statków
powietrznych w energetyce
Podstawową zasadą pobudzania wyobraźni w odniesieniu do zastosowań BSP
jest przegląd istniejących obszarów ich zastosowań. Pewne jest, że rozważne
zaplanowanie wdrożenia BSP może przynosić wymierne korzyści finansowe,
wielokrotnie przekraczające poniesione wcześniej nakłady inwestycyjne oraz
włożony wysiłek intelektualny.

3.1. BSP do wizualnej inspekcji hali parku maszynowego elektrowni cieplnych

Drony stosowane są na świecie również do wizualnej inspekcji hal i parków
maszynowych elektrowni cieplnych. Systemy sterowania i odbioru sygnałów
w czasie rzeczywistym są obecnie bardzo zaawansowane. Bardziej wyrafinowana stacja wyposażona jest nie w jeden, ale cztery różne monitory przekazujące
obraz rejestrowany przez kamery zainstalowane na dronie. Oprócz typowego zdalnego sterownika typu joystick możliwe też jest sterowanie za pomocą
klawiatury. Stacja ma również wiele programowalnych klawiszy funkcyjnych,
a wszystko jest zebrane w solidnej przenośnej walizce.

3.2. BSP do wizualnego nadzoru transportu kolejowego

Koncepcja indukcyjnego ładowania dron – dron
w powietrzu.
Źródło: na podstawie [13,14].

innych producentów. Drony tego producenta stosowane były już do przeprowadzania
inspekcji napowietrznych linii elektroenergetycznych, gazociągów oraz dla potrzeb
badań geologicznych oraz monitorowania
obszarów objętych klęskami żywiołowymi (głównie w przypadku pożarów lasów).

2.6. BSP ładowane
ze stacji zamontowanych na pojazdach
naziemnych

Naukowcy z ICL poszli za ciosem i zaproponowali również wykorzystanie opisanego wcześniej bezprzewodowego zasilania
na dedykowanym pojeździe, który dodatkowo mógłby służyć do przewożenia auto-

Już w 2015 r. spółka PKP Cargo SA prowadziła testy dronów do zabezpieczania
swoich terenów oraz podległych jej transportów towarów [22]. Obecnie drony
wykorzystywane są na terenie całego kraju (szczególnie na terenie Górnego Śląska). Bezzałogowe statki powietrzne stanowią narzędzie wytoczone przeciwko
kradzieżom powierzonych ładunków (węgla i złomu – z naciskiem na kwestie
zapobiegania). Każdy z dronów obsługiwany jest przez przeszkolonego operatora, który przeszedł stosowne szkolenie z obsługi oraz zdał egzaminy państwowe.
Egzaminy kończyły się uzyskaniem stosownego świadectwa kwalifikacji i certyfikatu, który wydawany jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zastosowanie
działań prewencyjnych we współpracy ze służbami Straży Ochrony Kolei oraz
policji pozwoliły w pierwszym półroczu testów zmniejszyć straty wynikające
z kradzieży przewożonych towarów o ponad półtora miliona złotych [22]. Wykorzystywane drony mają maskującą kolorystykę oraz generują stosunkowo nieduży hałas (natężenie dźwięku). Dodatkowe wyposażenie ich w wysokiej jakości
kamery pozwalające na duże zbliżenia optyczne, a także na rejestrację w trybie
termowizyjnym umożliwiające wykrycie osób z odległości prawie 2 km, daje
wartościowy materiał wideo. Materiał ten przekazywany jest do zespołu operacyjnego w czasie rzeczywistym. Najczęściej przewożonym towarem w omawianej spółce jest węgiel kamienny (rys. 11), a liczba kradzieży również jest największa w przypadku tego towaru. W pierwszym roku stosowania dronów wartość
skradzionych przesyłek i towarów spadła o ok. 60%, a liczba kradzieży o ok. 55%.
Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Działania prewencyjne (lot patrolowy
wspierający) wykonywane są za pomocą drona typu DJI Phantom III o rozpiętości Ú
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Rysunek 11

Wsparcie transportu węgla kamiennego z wykorzystaniem BSP.
Źródło: na podstawie [13]. Foto: Rafał Czapaj.

Rysunek 12

ramion ok. 0,5 m i wyposażonego w kamerę
4K [22]. Czynności patrolowe znaczących
obszarów z dużej wysokości wykonywane
są przy wykorzystaniu drona typu Eagle
o rozpiętości ramion ok. 1 m i wyposażonego w dwie kamery. Jedna kamera wyposażona jest w duży zoom optyczny (nagrywanie twarzy), natomiast druga jest kamerą termowizyjną. Maksymalna osiągana
prędkość to 60 km/h. Drony oprócz działań prewencyjnych i patrolowych pozwalają również na weryfikację stanu wagonów wynajmowanych przez klientów oraz
na obserwację czasu ich zwrotów. Trzecim
typem BSP, który w 2017 r. dołączył do „parku maszynowego”, jest czterowirnikowy
Bielik, będący produktem podwarszawskiej firmy Dron House [22]. Jego aerodynamiczna budowa, w połączeniu z włóknem
węglowym daje wagę ok. 3,5 kg oraz dłuższy
czas lotu w porównaniu z produktami wiodących marek o podobnych parametrach.
Prowadzony program to nie tylko optymalizacja kosztów ponoszonych przez spółkę,
ale także poprawa bezpieczeństwa zarówno
przewożonych ładunków, jak i samej infrastruktury. Ponadto do perspektywicznych
zastosowań BSP wymienianych przez spółkę zaliczyć należy optymalizację składowanych towarów na podległych terenach,
monitoring środków zabezpieczenia tych
terenów (np. stan ogrodzeń) oraz nadzór
nad zachowaniem zasad wykonywania
poleceń [22] przez podległe zespoły ludzkie.

3.3. BSP do inspekcji elektrowni morskich
farm wiatrowych

Morskie farmy wiatrowe i drony.
Źródło: na podstawie [13]. Foto: Rafał Czapaj.

Rysunek 13

Drony są powszechnie stosowane do wizualnej inspekcji morskich farm wiatrowych
(ang. Off-Shore Wind Farms). Wykorzystanie BSP na niestabilnych wodach morskich (rys. 12) gwarantuje uzyskanie dużo
bardziej stabilnego obrazu wideo wspomagającego wizualną inspekcję morskich
turbin wiatrowych, przy jednoczesnym
zachowaniu bezpieczeństwa personelu.

4. Perspektywiczne
zastosowania BSP
w energetyce

Multifunkcyjny słup energetyczny z lądowiskiem dla dronów wkomponowany w klasyczną konstrukcję kratową .
Źródło: na podstawie [13, 24]. Foto: Rafał Czapaj.
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Bieżące potrzeby, dostępność komercyjna
rozwiązań oraz wizja osiągania korzyści
technologicznych i finansowych stanowią
fundamenty dla innowacyjnego podejścia
do praktycznych wdrożeń BSP w różnych
gałęziach energetyki. W kontekście omawianych zastosowań BSP możliwe jest

naśladowanie pionierów lub bycie pionierem – wybór leży w rękach każdej zainteresowanej strony, która sprawuje pieczę
nad powierzonym majątkiem.

4.1. BSP do inspekcji konstrukcji
zapór wodnych elektrowni szczytowo-pompowych

Do oceny wizualnej konstrukcji betonowych zapór wodnych (np. zapora w Solinie)
można wykorzystywać drony powietrzne.
Rozwiązanie takie stanowi alternatywę dla
wynajmu wyspecjalizowanego ludzkiego
zespołu wspinaczkowego. Każdorazowa
inspekcja może być zakończona nagraniem
w jakości HD, a analiza materiału może
być prowadzona w czasie rzeczywistym.
Oferta dronów powietrznych jest obecnie
bardzo szeroka, zarówno w zakresie rozwiązań amatorskich, półprofesjonalnych,
jak i profesjonalnych. Wstępne rozpoznanie oferty w zakresie różnych dronów
powietrznych przedstawiono we wspomnianej wcześniej publikacji niniejszego
zespołu autorów w numerze 8 wydania
„Energetyki” z 2014 r. [22].

4.2. BSP do inspekcji galerii technicznych
w konstrukcjach i zaporach wodnych
elektrowni szczytowo-pompowych

Oględziny wizualne galerii technicznych
w konstrukcjach zapór wodnych przeprowadzane są każdego dnia. Doświadczenie
specjalisty dokonującego takich oględzin
może być poszerzone o nagrania wysokiej
jakości pochodzące z BSP lub z 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. Wyposażenie, które może wchodzić w skład drona czy pojazdu, jest jedynie
kwestią wypadkowej wyobraźni, dostępu
do technologii, potrzeb i rachunku ekonomicznego. Proponowane podejście do zastosowania dronów jest analogiczne do stosowanego obecnie w Barcelonie w przypadku
inspekcji podziemnej sieci kanałów, a sterowanie odbywa się z powierzchni ziemi.
Dzięki takiemu podejściu cztery firmy (trzy
hiszpańskie i jedna niemiecka) pozwoliły
na częściowe odciążenie pracowników [23].

4.3. BSP a multifunkcyjny słup
energetyczny

Kwestia potencjalnego wydłużenia czasu
lotu BSP może zostać rozwiązana dzięki
zastosowaniu lądowisk. W takiej sytuacji
możliwe byłoby pominięcie konieczności

wymiany akumulatorów przez służby eksploatacyjne. Wspomniane lądowiska
mogłyby być montowane na napowietrznych liniach przesyłowych. Lądowisko
mogłoby być częścią składową innowacyjnego rozwiązania konsolidującego
potrzeby komunikacyjne oraz wytwarzania energii na potrzeby dodatkowej infrastruktury napowietrznych linii przesyłowych. Jest to koncepcja multifunkcyjnego
słupa energetycznego opracowana w 2016 r. w PSE Innowacje sp. z o.o. Autorami
są Mateusz Szablicki i Piotr Rzepka [24]. Słup ten w zamierzeniu ma wykorzystywać konstrukcję wsporczą słupów klasycznych dla potrzeb wprowadzania
istniejących i perspektywicznych rozwiązań technologicznych, które pozwolą
zwiększyć wykorzystanie infrastruktury sieciowej, w tym dla rozwiązań niekonwencjonalnych. W skład słupa multifunkcyjnego mogą wchodzić m.in.: wiatrak
o pionowej osi obrotu; panele fotowoltaiczne; kamery, czujniki zbliżeniowe; anteny
(telefonia komórkowa, Wi-Fi). Dodatkowym wyposażeniem może być lądowisko
dla dronów, które w połączeniu z możliwością ładowania ich baterii z wiatraka
czy paneli fotowoltaicznych (np. poprzez stację dokującą) może stanowić znakomite narzędzie wydłużające czas pracy pojedynczego oblotu wykonywanego
przez drona, przyczyniając się do zwiększenia autonomiczności pracy samych
dronów. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest także częściowe odciążenie służb
eksploatacyjnych, które w obecnych realiach po każdym wyczerpaniu się baterii
zasilających drona muszą dokonać jej wymiany lub jej naładowania. Miejscem
montażu multifunkcyjnego słupa energetycznego może być wewnętrzna przestrzeń istniejącej konstrukcji kratowej (rys. 13).

Podsumowanie
Omówione w artykule przykłady praktycznych zastosowań bezzałogowych
statków powietrznych wskazują, że BSP nie są już tylko jedynie hobby modelarzy i fanów fotografii powietrznej. Drony to już nie tylko bezzałogowe statki
powietrzne, ale także statki potrafiące pracować na powierzchni wody i pod jej
powierzchnią. Wielość praktycznych i perspektywicznych zastosowań BSP stanowi potencjalny obszar korzyści zarówno dla operatorów systemów elektroenergetycznych, jak i dla sektora wytwórczego oraz dla sektora wydobywczego.
Obserwacja dynamiki rozwoju BSP pokazuje jasno, że za kilka lat przestaną
obowiązywać pytania typu: „Po co stosować BSP? ”, a zastąpią je pytania: „Jak
poprawi się bezpieczeństwo pracy podległych obiektów przy użyciu BSP? ” oraz
„Ile da się zaoszczędzić stosując BSP? ”.

Unmanned Aerial Vehicles and Their
Applications in the Power Industry
(part 2)
The second part of the paper continues the review of effective and prospective areas of application of Unmanned Aerial Vehicles (Drones) in domestic and foreign
power industries. Similarly to the first part of the paper, potentially new areas of
UAVs usage were proposed for inspection and monitoring of power industry infrastructure components. A great note in this publication is devoted to UAV’s feeding
methods, both the more obvious (within the reach) and the modern ones (charging
based on the use of the magnetic induction principle). The paper also describes the
development of unmanned water vehicles operating above- and underwater. ■ Ú
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