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Zawartość opracowania
Analizy zaprezentowano na układach sieci zasilających o parametrach zgodnych z aktualnymi
danymi dotyczącymi majątku sieciowego OSD, wynikającymi z arkuszy sprawozdawczych G-10.5
oraz z danymi dotyczącymi przepływów energii w sieci, zawartymi w arkuszach
sprawozdawczych G-10.7.
Pracę podzielono na dwie części teoretyczną i praktyczną.
Część teoretyczna obejmuje:
• podstawy teorii mocy i energii czynnej oraz biernej występujących w obwodach
elektrycznych, charakterystykę obciążeń sieci niskiego napięcia oraz charakterystykę nowych
rodzajów odbiorników przyłączanych do tej sieci,
• dane dotyczące parametrów sieci wykorzystywanych do zasilania odbiorców na poziomie
niskiego napięcia oraz sposoby prowadzenia oceny wpływu przepływu energii biernej na
poziom napięć w sieci niskiego napięcia,
• sposób wyliczenia optymalnego poziomu przepływu energii biernej, poprzez określenie
optymalnej wartości współczynnika tgφ odbioru powodującego minimalizację kosztów strat
wynikających z przepływu energii biernej przez sieć i kosztów nabycia i użytkowania
kompensatorów energii biernej u odbiorców; obliczenia optymalizacyjne oparto na ofertach
dostawy kompensatorów na rynku polskim, uzyskane drogą ankietyzacji oraz na
wyznaczaniu kosztów strat wynikających z przepływów energii biernej przy uwzględnieniu
realnych stratności sieci dystrybucyjnych OSD oraz cen rynkowych energii zakupywanej
przez OSD dla ich pokrycia,
• w części teoretycznej omówiono również postanowienia aktów prawnych dotyczących
zagadnień przepływu energii biernej poprzez sieć i zaproponowano zmiany zmierzające do
poprawy efektywności kompensacji energii biernej u odbiorców.
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Przyczyny podjęcia analizy optymalnych
wartości kompensacji energii biernej
•

•
•
•
•
•
•

Instalacja w sieci niskiego napięcia wielu odbiorników korzystających
z energoelektronicznych zasilaczy
Przyłączenie wielu źródeł, przeważnie fotowoltaicznych, korzystających
falowników dla wprowadzania energii elektrycznej do sieci
Instalacja liczników bilansujących na stacjach SN/nn zasilających sieci
niskiego napięcia
Instalacja systemów inteligentnego opomiarowania u coraz
liczniejszych grup odbiorców
Występowanie istotnych poziomów wprowadzania energii biernej do
sieci
Modernizacja wielu obszarów sieci dystrybucyjnej zmieniającej poziom
strat sieciowych
Długi okres obowiązywania dopuszczalnego poziomu poboru energii
biernej z sieci, który jest wyrażany poprzez wartość tgφ=0,4 dla poboru
energii biernej oraz tgφ=0,0 dla wprowadzania energii biernej do sieci.
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Koszty strat wywołane przepływem energii do odbiorców
w sieci niskiego napięcia i koszty kompensacji energii biernej
Obliczenia prowadzono przy założeniu, że energia bierna pobierana i przesyłana do
systemu przesyłowego jest darmowa – OSD ani odbiorca za nią nie płaci. Podstawą
obliczeń są podstawowe zależności na straty energii oraz ich koszty ponoszone przy
dystrybucji energii:
∆𝐸 = ∆𝐸𝑐𝑧 + ∆𝐸𝑏
(1)
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Ps – moc szczytowa przesyłana do odbiorców,
Uzn – napięcie znamionowe odbioru,
tgodbφ= Eab/Eacz ,
Rz – zastępcza rezystancja układu sieciowego wykorzystywanego do zasilania odbioru,
Ts – czas użytkowania mocy szczytowej,
t st SN/nn – czas trwania strat maksymalnych stacji SN/nn.

𝐾𝑠𝑡 =

𝑃𝑠2
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𝑈𝑧𝑛
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∗ 𝑅𝑧 ∗ 𝜏𝑠𝑡 𝑆𝑁/𝑛𝑛 ∗ (1 + 𝑡𝑔𝑜𝑑𝑏
𝜑) ∗ 𝐶𝑟𝑦𝑛

(5)

Cryn – rynkowa cena energii ustalana w procesie przetargowym zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej
przez poszczególnych OSD,

𝐾𝑑𝐾𝑀𝐵 = 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑏 ∗ 𝑃𝑠 ∗ 𝑇𝑠

𝑆𝑁
𝑛𝑛

∗ (|𝑡𝑔𝜑𝑜𝑑𝑏 | − |𝑡𝑔𝜑𝑜𝑝𝑡 |)

LCOEb- zdyskontowana wartość wytwarzania energii biernej

(6)
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Optymalna kompensacja energii biernej
Koszty strat energii biernej w przypadku dostarczania energii do odbiorcy
kompensowanego przedstawia poniższe równanie:
𝐾𝑠𝑡𝑏 =

𝑃𝑠2
2
𝑈𝑧𝑛

2
∗ 𝑅𝑠 ∗ 𝜏𝑠𝑡 𝑆𝑁/𝑛𝑛 ∗ 𝑡𝑔𝑜𝑝𝑡
𝜑 ∗ 𝐶𝑟𝑦𝑛 +

+𝐿𝐶𝑂𝐸𝑏 ∗ 𝑃𝑠 ∗ 𝑇𝑠 𝑠𝑡𝑆𝑁 ∗ ( 𝑡𝑔𝜑𝑜𝑑𝑏 − 𝑡𝑔𝜑𝑜𝑝𝑡 )

(7)

𝑛𝑛

Wyznaczając pochodną kosztów strat po wartości współczynnika tgoptf
przyrównując ją do zera otrzymujemy poniższe równanie:
𝜕(𝐾𝑠𝑡𝑏 )
=
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(8)

Rozwiązując powyższe równanie ze względu na tgoptf mamy:
𝑼𝟐𝒛𝒏 ∗𝑻𝒔 𝒔𝒕 𝑺𝑵/𝒏𝒏 ∗𝑳𝑪𝑶𝑬𝒃

𝒕𝒈𝒐𝒑𝒕 𝝋 = 𝟐∗𝑹

𝒔 ∗𝝉𝒔𝒕 𝑺𝑵/𝒏𝒏 ∗𝑷𝒔 ∗𝑪𝒓𝒚𝒏

(9)
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Wyznaczanie dopuszczalnej kompensacji energii biernej (1)
Dopuszczalny poziom tgdopf wyznaczymy przy założeniu, że straty za przesył energii
biernej do poziomu dopuszczalnego są ujęte taryfie. Zostanie zatem rozwiązane
zadanie określenia dopuszczalnej wartości tgdopϕ przy rekompensacie kosztów strat
przesyłu energii biernej w sieci OSD do poziomu wynikającego z tgdopϕ poprzez część
stawki Szm, co ma miejsce w przypadku poboru energii biernej indukcyjnej.
Koszt strat dystrybucji energii do odbiorców przedstawiono uprzednio poprzez
równanie (5). Część tych kosztów ponoszonych przez OSD pokrywana jest poprzez
zmienną stawkę dystrybucyjną Szm co obrazuje zależność (10):
𝑲𝒔𝒕 =

𝑷𝟐𝒔𝒛
𝑼𝟐𝒛𝒏

∗ 𝑹𝒔 ∗ 𝝉𝒎𝒂𝒙 𝒔𝒕 ∗ (𝟏 + 𝒕𝒈𝟐𝒐𝒅𝒃 𝛗) ∗ (𝑪𝒓𝒚𝒏 − 𝒂 ∗ 𝑺𝒛𝒎 )

(10)

gdzie:
Szm – stawka opłaty zmiennej dystrybucyjnej wynikająca z taryfy OSD w [zł/kWh],
a - liczba określająca udział kosztów strat w dystrybucji energii w stosunku do wszystkich
kosztów uwzględnianych w stawce zmiennej taryfy dystrybucyjnej.

Zakładając, że dla tgdopφ składnik a*Szm pokrywa koszty strat energii czynnej
i biernej, uwzględniając zależności (5) oraz (10), zachodzi:
𝜟𝑬𝒄𝒛 ∗ 𝑪𝒓𝒚𝒏 − 𝒂 ∗ 𝑺𝒛𝒎 = 𝜟𝑬𝒄𝒛 ∗ 𝟏 + 𝒕𝒈𝟐𝒅𝒐𝒑 𝝋 ∗ 𝑪𝒓𝒚𝒏

(11)

Mamy wówczas:
𝒂 ∗ 𝑺𝒛𝒎 = −𝑪𝒓𝒚𝒏 ∗ 𝒕𝒈𝟐𝒅𝒐𝒑 𝝋

(12)

i dalej cena rekompensowanych strat wyniesie:
𝑪𝒔𝒕𝒓𝒅𝒐𝒑 = 𝑪𝒓𝒚𝒏 ∗ (𝟏 + 𝒕𝒈𝟐𝒅𝒐𝒑 𝝋)

(13)
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Wyznaczanie dopuszczalnej kompensacji energii biernej (2)
Opłata rekompensująca straty naliczana jest od energii czynnej, która przepływa w niezmienionej
ilości, bez względu na wartość współczynnika tgφ a zatem koszty rekompensowane OSD można
zapisać jako sumę strat na skutek przepływu energii czynnej oraz energii biernej:
2
𝐾𝑠𝑡 = ∆𝐸𝑐𝑧 ∗ 𝐶𝑠𝑡𝑟 𝑑𝑜𝑝 = ∆𝐸𝑐𝑧 ∗ 1 + 𝑡𝑔𝑑𝑜𝑝
𝜑 ∗ 𝐶𝑟𝑦𝑛 =

=

𝑃𝑠2
2
𝑈𝑧𝑛

∗ 𝑅𝑧 ∗ 𝜏𝑠𝑡 𝑆𝑛 ∗ 𝐶𝑟𝑦𝑛 +
𝑛𝑛

𝑃𝑠2
2
𝑈𝑧𝑛

2
∗ 𝑅𝑠 ∗ 𝜏𝑠𝑡𝑆𝑁 ∗ 𝑡𝑔𝑜𝑑𝑏
𝜑 ∗ 𝐶𝑟𝑦𝑛 = 𝐾𝑠𝑡 𝐸𝑐𝑧 + 𝐾𝑠𝑡 𝐸𝑏 (14)
𝑛𝑛

Koszty rekompensowane OSD z uwagi na przepływ energii biernej do poziomu dopuszczalnego
będą miały wartość:

𝐾𝑠𝑡𝐸𝑏 𝑑𝑜𝑝 𝑂𝑆𝐷 =

𝑃𝑠2
2
𝑈𝑧𝑛

2
∗ 𝑅𝑧 ∗ 𝜏𝑠𝑡 𝑆𝑁/𝑛𝑛 ∗ 𝑡𝑔𝑑𝑜𝑝
𝜑 ∗ 𝐶𝑟𝑦𝑛

(15)

Poprzez dopuszczenie poziomu tgφ=0,4 dla odbierania energii biernej z sieci należy rozumieć, że
do tego poziomu straty na skutek przepływu energii biernej przez sieć do odbiorców są obecnie
rekompensowane.
Wyznaczenie poziomu dopuszczalnego wartości tgdopφ oparte jest o założenie, że rekompensata
jest racjonalna do poziomu tgdopφ, dla którego koszt strat przesyłu energii biernej do odbiorcy
poprzez sieć OSD zrówna się z kosztami jej wytworzenia w instalacji odbiorczej. Dalsze pokrywanie
kosztów przesyłu energii biernej poza wartość tgdopφ byłoby nieracjonalne ponieważ koszty
kompensacji są niższe niż koszty przesyłu tej energii do instalacji odbiorczej.
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Wartość dopuszczalna współczynnika tgφ
W celu wyznaczenia dopuszczalnego tgdopφ porównajmy koszty pozyskiwania energii biernej
obydwoma sposobami – poprzez przesył tej energii poprzez sieć i poprzez jej wytworzenie w
instalacjach odbiorczych:
𝑃𝑠2
2
𝑈𝑧𝑛

∗ 𝑅𝑠 ∗ 𝜏𝑠𝑡 𝑆𝑁/𝑛𝑛 ∗ 𝒕𝒈𝟐𝒅𝒐𝒑 𝝋 ∗ 𝐶𝑟𝑦𝑛 = 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑏 ∗ 𝑃𝑠 ∗ 𝑇𝑠 𝑠𝑡 𝑆𝑁/𝑛𝑛 ∗ (𝑡𝑔𝑜𝑑𝑏 𝜑 −𝒕𝒈𝒅𝒐𝒑 𝝋)

(16)

Rozwiązanie kwadratowego równania (16) ze względu na tgdopφ pozwala na uzyskanie wartości
racjonalnej dopuszczalnego współczynnika tgdopφ w warunkach dopuszczenia pewnego poboru
energii biernej.
Dla trywialnego przypadku
tg odb φ = 2 ∙ tg dop φ
(17)
wartość tę określa następująca zależność:
tg dop φ =

U2zn ∙Ts st SN/nn ∙LCOEb
Rs ∙τmax st ∙Ps ∙Cryn

= 2 ∗ tg opt φ

co obrazuje generalnie wyższą wartość tgdopf w stosunku do tgoptf.
Dla wartości współczynnika
tg odb φ > tg dop φ

(18)

(19)

koszty strat przy poborze energii biernej, opłacane przez odbiorców, są wyższe niż koszty
wytwarzania energii biernej w instalacjach odbiorczych, co wynika z założenia służącego do
określania tgdopφ a zatem jest to wartość graniczna, powyżej której odbiorcy powinni prowadzić
kompensację indywidualną energii biernej, bo jest to w ich interesie.
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Przykładowe przebiegi funkcji rocznych kosztów kompensacji
energii biernej, strat sieciowych i kosztów sumarycznych
K str =

P2s
U2zn

Cryn

∙ R z ∙ τst SN/nn ∙ tg 2opt φ ∙ 1000

K kmb = LCOEb ∙ Ts ∙ Ps ∙ (tg odb φ − tg opt φ)
Ksum=Kstr+Kkmb

(5)
(6)

(20)

dla tg opt φ
Ksum = min

dla tg dop φ
Kstr = Kkmb
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Sposób wyznaczania kosztów kompensacji energii biernej LCOEb
Wartość LCOEb wyznaczano dla okresu eksploatacji kompensatora mocy biernej, równego
okresowi jego amortyzacji podatkowej, biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne, koszty
ponoszone na skutek strat mocy czynnej w procesie wytwarzania mocy biernej użytkowanej oraz
niezbędne zabiegi eksploatacyjne w okresie użytkowania kompensatora zgodnie z zależnością:
LCOEb =

KinKMB +σk

(KstiKMB +Kei )

൘

1+r i

E
σk aiKMB൘
(1+r)i

EaiKMB=QKMB*Ts
QKMB=Ps*(tgodbf-tgoptf)

(21)
(22)
(23)

gdzie:
LCOEb – zdyskontowany jednostkowy koszt wytwarzania energii biernej w kompensatorze mocy biernej,
KinKMB – nakłady inwestycyjne na kompensator mocy biernej,
KstiKMB – koszty strat w kompensatorze energii biernej i-tym roku,
Kei – roczne koszty konserwacji kompensatora,
k – długość okresu eksploatacji kompensatora mocy biernej w latach wynikająca z stawki amortyzacji,
r – założona stopa dyskonta.

Nakłady inwestycyjne na kompensator mocy biernej zależą od maksymalnej zdolności
urządzania do generacji mocy biernej oraz od kosztów jednostkowych urządzenia zgodnie
z zależnością:
K inKMB = Q KMB ∙ K jKMB

(24)

gdzie:
QKMB – moc znamionowa urządzenia kompensującego,
KjKMB – koszt inwestycyjny na jednostkę mocy dla kompensatora o mocy znamionowej QKMB.
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Zależności kosztów jednostkowych kompensatorów od ich mocy
Zgodnie z odpowiedziami otrzymanymi od ankietowanych firm, nakłady inwestycyjne na
kompensator energii biernej zależą od mocy tego kompensatora. Na podstawie analiz
odpowiedzi, biorąc pod uwagę nakłady i moc najmniejszego i największego kompensatora
oferowanego, wyznaczono liniową zależność ceny jednostkowej od mocy maksymalnej
kompensatora w postaci zależności (25):

Kj = 0,75 ∙ (-1,2286 ∙ QKMB + 280,71) [zł/kvar]

(25)

gdzie:
QKMB – moc znamionowa kompensatora.
Najmniejsza moc znamionowa kompensatora w odpowiedzi firmy Energysolve to 17,5 kvar a
firmy Olmex 25 kvar. Założono, że zależnością (25) można się posługiwać w zakresie od 5 kvar do
200 kvar ekstrapolując tendencję wzrostową nakładów inwestycyjnych na obszar małych mocy
kompensatorów do 5 kvar.
W przypadku kompensatorów energii biernej pojemnościowej postanowiono nie rozważać
zastosowania kompensatorów wykorzystujących dławiki indukcyjne jako, że rozwiązania takie są
bardzo kosztowne i przestarzałe technologicznie w stosunku do dostępnych obecnie.
Zgodnie z odpowiedzią firmy Olmex, dotyczącą kompensatorów energoelektronicznych SVG
(static var generator) o mocach od 20 kvar do 100 kvar przyjętą do analiz, biorąc pod uwagę cenę
i moc najmniejszego i największego kompensatora oferowanego, liniową zależność ceny
jednostkowej od mocy maksymalnej kompensatora można wyznaczyć zgodnie z:

Kj = -2,875 ∙ QKMB + 507,5 [zł/kvar]

(26)
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Zdyskontowane koszty wytwarzania energii biernej LCOEb
Przyjęte w analizach czasy użytkowania mocy szczytowej Ts
Ts
[h]

Średni dla stacji
SN/nn

Odbiorcy strefowi grupy C

3434

4000 lub zgodnie z danymi przekazanymi przez
poszczególnych OSD

0,03000
zł/kvarh

LCOEb poj 3434h

0,02500
LCOEb poj 4000h
0,02000
LCOEb ind 3434h
0,01500
LCOEb ind 4000h
0,01000
0,00500
Moc znamionowa kompensatora regulowanego [kvar]

0,00000
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Zmiany jednostkowych kosztów energii biernej dla kompensatorów energii indukcyjnej (LCOEb ind) oraz
energii pojemnościowej (LCOEb poj) w zależności od mocy maksymalnej kompensatora
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Sposób określania rezystancji zastępczej układu zasilającego Rz
uwzględniający straty wynikające z przepływu przez sieć energii
do wielu odbiorców
Wyznaczenie rezystancji zastępczej Rz dla znanego układu zasilania sieciowego określonego
odbiornika jest stosunkowo łatwe. Nie można jednak analizować strat powstających przy przesyle
energii dla określonego odbiorcy niezależnie od innych. Wynika to z faktu, że straty w sieci
wywoływane są kwadratem sumy prądów przepływających do odbiorców są one większe od strat
wynikających z sumowania strat generowanych przez indywidualnych odbiorców, co obrazuje
poniższa zależność:
(σn(Ii ))2 ∙ R z > σn Ii2 ∙ R z
(27)
gdzie:
I1, I2……..In – prądy płynące do indywidualnych odbiorców.

Rezystancję zastępczą układu zasilającego grupę odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej
SN/nn wyznaczano na podstawie stratności działania sieci dystrybucyjnej możliwej do
wyznaczenia przy wykorzystaniu uśrednionych wartości rocznych strat powstających na
poszczególnych poziomach napięć sieci, które są raportowane przez OSD w arkuszach
sprawozdawczych G-10.7.
Stratność roczną dostawy energii do odbiorców na poszczególnych poziomach napięcia w
okresie roku jako:

ρ=E

∆𝐸𝑎
awp −∆𝐸𝑎

= η -1

(28)

gdzie:
η – względna sprawność dostarczania energii do odbiorców na danym poziomie napięcia sieci,
ρ - względna stratność dostarczania energii do odbiorców na danym poziomie napięcia sieci,
DEa – straty energii występujące na danym poziomie napięcia sieci przy jej dostawie do odbiorców
przyłączonych do tego poziomu napięcia,
Eaodb – energia odbierana na poszczególnych poziomach napięcia sieci.
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Sposób określania rezystancji zastępczej układu zasilającego Rz
W przypadku wyznaczania rezystancji sieci niskiego napięcia stratność sieci określa następujące
równanie:
ρnn =

∆Enn
Ewpnn −∆Enn

(29)

gdzie:
DEnn – statystyczne straty roczne w sieci niskiego napięcia OSD,
Ewpnn- energia wprowadzona do sieci niskiego napięcia OSD,
(Ewpnn – DEnn) - energia oddana odbiorcom na poziomie niskiego napięcia.

Straty energii przy jej dostawie do odbiorców w sieci niskiego napięcia, ujmowane statystycznie w
sprawozdaniach G-10.7, możemy dla określonej grupy odbiorców zasilanej ze stacji SN/nn wyznaczyć
zgodnie z zależnością:
ΔEnn = ΔPmax ∙ τ st SN/nn
(30)
gdzie:
DPmax – straty maksymalne w układzie zasilania stacji SN/nn,
t st SN/nn - czas trwania strat maksymalnych charakterystyczny dla stacji SN/nn określonego typu układu zasilania OSD.

W celu wyznaczenia wartości strat maksymalnych możemy wykorzystać następującą zależność:
ΔPmax =
gdzie:

2
kjnn ∙σi Ps odbi 2∗(1+𝑡𝑔𝑜𝑑𝑏
𝜑)

U2zn

R z nn

(31)

Ps nn = kjnn∙SiPs odbi – moc szczytowa obciążeń w sieci niskiego napięcia z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności.

Roczną energię dostarczaną do obszaru zasilanego z transformatora WN/SN można natomiast
wyznaczyć z następującej zależności:
Ewpnn − ΔEnn = Eaodb = Ps nn ∙ Ts tr SN/nn

(32)

gdzie:
Ts tr SN/nn – czas użytkowania mocy szczytowej transformatora w stacji WN/SN dla określonego typu układu zasilania OSD.
15

Sposób określania rezystancji zastępczej układu zasilającego Rz
Wprowadzone powyżej zależności (29) do (32) pozwalają na wyznaczenie stratności dostawy
energii w sieci wysokiego napięcia w funkcji parametrów charakteryzujących obwód zasilania i
obciążenia zasilane z sieci wysokiego napięcia, co przedstawiono poniżej:
ρnn =

Ps nn ∙ 1+tg2odb φ ∙τtr SN/nn
U2zn ∙Ts tr SN/nn

R znn

(33)

gdzie:
Ps nn – moc szczytowa sieci niskiego napięcia wykorzystywanego w zasilaniu analizowanych
odbiorców w sieci niskiego napięcia,
tgodbφ – stosunek moc biernej przesyłanej do mocy czynnej przy przesyle mocy Ps nn wynikający
z ogólnego poziomu przepływu energii biernej w sieci do odbiorników kompensowanych i nie
stosujących kompensacji energii biernej,
Rznn – rezystancja zastępcza sieci niskiego napięcia,
Uzn – napięcie znamionowe sieci,
t tr SN/nn - czas trwania strat maksymalnych charakterystyczny dla transformatora SN/nn
wykorzystywanego przy zasilaniu analizowanych odbiorców w sieci niskiego napięcia,
Ts tr SN/nn – czas użytkowania mocy szczytowej charakterystyczny dla transformatora SN/nn
wykorzystywanego w zasilaniu analizowanych odbiorców w sieci niskiego napięcia.
Przekształcając zależność (33) otrzymujemy:
R znn =

ρnn ∙TstrSN/nn ∙U2zn
Ps nn ∙ 1+tg2odb φ ∙τtrSN/nn

(34)

która pozwala na wyliczenie rezystancji zastępczej części niskonapięciowej układu zasilania przy
znanych wartościach po prawej stronie zależności (34).
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Zależność na tgoptf na podstawie wyznaczonej Rz
Przedstawiony sposób wyznaczenia rezystancji zastępczej na poziomie niskiego napięcia
zastosowany został do poziomów napięcia średniego, przy założeniu określonego
obciążenia szczytowego ciągu liniowego średniego napięcia zasilającego stacje SN/nn
wynoszącego PsLSN oraz napięcia wysokiego przy założeniu określonego obciążenia
szczytowego transformatora WN/SN wynoszącego PstrWN/SN.
Przyjęto określone wartości stosunków czasów użytkowania mocy szczytowych do
czasów trwania strat maksymalnych dla transformatora WN/SN oraz przyjęto wartości tych
stosunków dla ciągu SN na tym samym poziomie jak dla stacji SN/nn. Pozwoliło to, przy
założeniu rocznych strat energii w rozpatrywanych fragmentach sieci wysokiego i średniego
napięcia na poziomach statystycznych, wynikających z arkuszy G-10.7, na wyznaczenie
rezystancji zastępczej sieci na tych poziomach RzWN oraz RzSN zgodnie z odpowiednio
przekształconymi zależnościami (29) do (34).
Umożliwiło to wyznaczenie rezystancji zastępczej zgodnie z poniższą zależnością:

R z = R zWN + R zSN + R znn

(35)

Uwzględniając występowanie w zależnościach na wyznaczenie rezystancji zastępczych
sieci dystrybucyjnej na poszczególnych poziomach napięcia mocy szczytowych
przepływających na tych poziomach oraz zakładając stosunki wartości obciążenia
szczytowego na wyższych poziomach napięcia jako wielokrotności obciążenia szczytowego
sieci niskiego napięcia dla napięcia wysokiego a także dla napięcia średniego możemy
zapisać:
Ps trWN/SN
Ps nn
Ps LSN
Ps nn

=a

(36)

=b

(37)
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Zależność na tgoptf na podstawie wyznaczonej Rz
Możemy wówczas zależność (35) przy uwzględnieniu zależności na RzSN i RzWN
przekształcić do postaci:
Rz = P

Ts trSN/nn ∙U2zn
s nn ∙

1+tg2odb φ ∙τtrSN/nn

ρnn +

ρSN
b

+

ρWN Ts trWN/SN τtrSN/nn
a τtrWN/SN Ts trSN/nn

(38)

Uwzględniając (38) w (9) otrzymujemy:
𝑳𝑪𝑶𝑬𝒃 ∙ 𝟏+𝒕𝒈𝟐𝒐𝒅𝒃 𝝋

𝒕𝒈𝒐𝒑𝒕 𝛗 =
𝟐∙𝑪𝒓𝒚𝒏 ∙

𝝆
𝝆𝒏𝒏 + 𝑺𝑵
𝒃

𝑻𝐬 𝐭𝐫𝐖𝐍/𝑺𝑵 𝝉𝐭𝐫𝐒𝐍/𝒏𝒏
𝝆
+ 𝐖𝐍 ∙
∙
𝒂
𝝉𝐭𝐫𝐖𝐍/𝑺𝑵 𝑻𝐬 𝐭𝐫𝐒𝐍/𝒏𝒏

(39)

W dalszej części pracy wartości optymalne współczynnika tgoptf wyznaczono dla
trzech uśrednionych układów zasilania miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego
oraz dla wartości LCOEb wyznaczonych dla różnych grup odbiorców (Ts=3434h i
Ts=4000h).
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Zależności pomiędzy czasami Ts oraz τ w stacjach SN/nn i WN/SN
sieci dystrybucyjnej
W celu wyznaczenia optymalnego tgφ dla poszczególnych stacji trzeba znać stosunek tych
czasów t/Ts. Modele określania t w funkcji Ts dla stacji SN/nn zapewniające błąd mniejszy od 10%
przedstawiono w pracy [1]. W analizowanych scenariuszach zastosowano następujący model:
τw = 0,15Tw + 0,85Tw2
Na podstawie badań stacji transformatorowych SN/nn w [2] podano wartość średnią Tw = 0,392
oraz odchylenie standardowe wartości średniej s = 0,112, którą przyjęto dla stacji podmiejskich.
Racjonalnym wydaje się założenie, że stacje SN/nn miejskie będą najbardziej obciążone
natomiast stacje wiejskie najmniej. Obliczenia przeprowadzono dla następujących czasów:
stacje miejskie
Twm st SN/nn = Twśr + σ = 0,504
stacje podmiejskie
Twp st SN/nn = Twśr = 0,392
stacje wiejskie
Tww st SN/nn = Twśr − σ = 0,28
W pracy [1] przedstawiono również modele dla wyznaczenia t = f(Ts) dla stacji WN/SN, dla
których błędy odwzorowania wynoszą mniej niż 10%. W analizowanych scenariuszach
zastosowano zależność:
2,0302
τw = 1,1184 Tw

Obliczenia przeprowadzono dla następujących czasów
Stacje miejskie
Twm st WN/SN = Twśr + σ = 0,592
Stacje podmiejskie
Twpm st WN/SN = Twśr = 0,503
Stacje wiejskie
Tww st WN/SN = Twśr − σ = 0,414
[1] Niewiedział R., Niewiedział E., Wyznaczanie czasu trwania strat maksymalnych w sieciach elektroenergetycznych
modelami obliczeniowymi, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie. www.sep.krakow.pl
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Parametry układów zasilających charakterystycznych dla
obszarów miejskich, podmiejskich i wiejskich dla obszaru Polski
Parametry różnicujące układy zasilania miejski,
podmiejski oraz wiejski

Rodzaj układu

miejski podmiejski wiejski

Transformator WN/SN [MVA]

40

25

16

Pmax Tr WN/SN [MVA]

30

18,75

12

Rodzaj linii SN

K

Ln

Ln

Długość linii SN [km]
Przekrój linii SN [mm2]
Pmax linii SN [kVA]
Transformator SN/nn [kVA]
Pmax Tr SN/nn [kVA]
a
b
τSN/TsSN

2,658
120
4 500
400
300
100
15
0,578

10
70
3 000
250
187,5
100
16
0,483

13,53
50
2 250
100
75
160
30
0,388

τWN/TsWN

0,652

0,551

0,451

Ts st SN/nn [h]

4 415

3 434

2 453

τst SN/nn [h]

2 554

1 659

952

RZ [W]

0,0388

0,0738

0,2269

Stratności względne sieci dystrybucyjnej
na różnych poziomach napięcia wyznaczone
na podstawie uśrednionych danych statystycznych
za lata 2017 – 2019 dla 5 OSDp

r WN

0,0124

r SN

0,0252

r nn

0,0450
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Wartości optymalne współczynnika tgoptφ dla różnych parametrów sieci,
ceny strat oraz czasów użytkowania mocy szczytowych stacji SN/nn
1,400
tgoptf

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400

ind; tgfsieci=0,2, Cryn=238zł/MWh; Ts=4000h
poj; tgfsieci=0,2; Cryn=238zł/MWh; Ts=4000h
ind; tgfsieci=0,4; Cryn=238zł/MWh; Ts=4000h
poj; tgfsieci=0,4; Cryn=238zł/MWh; Ts=4000h
ind; tgfsieci=0,2; Cryn=300zł/MWh; Ts=4000h
poj; tgfsieci=0,2; Cryn=300zł/MWh; Ts=4000h
ind; tgfsieci=0,2; Cryn=238zł/MWh; Ts=3434h
poj; tgfsieci=0,2; Cryn=238zł/MWh; Ts=3434h

LCOEb ∙ 1 + tg 2sieci φ
tg opt φ =
Ts trWNΤSN τtrSNΤnn
ρ
ρ
2 ∙ Cryn ∙ ρnn + SN + WN ∙
∙
a
τtrWNΤSN Ts trSNΤnn
b

0,200
0,000

Q max KMB [kvar]

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Wartość tgoptf zmniejsza się również nieznacznie wraz z obniżaniem wartości obciążania
szczytowego transformatora WN/SN (wyrażonego współczynnikiem „a”) oraz obciążenia
szczytowego ciągu liniowego SN zasilającego stację SN/nn (wyrażonego współczynnikiem „b”) w
stosunku do obciążenia szczytowego stacji SN/nn.
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Proponowana sposoby wyboru optymalnej wartości
współczynnika tgodbf w świetle obciążeń sieci niskiego napięcia
Celem jest dobór jednolitej wartości
optymalnego współczynnika tgoptf dla
70,00
[%]
wszystkich odbiorców zasilanych z sieci
144,56 [MWh/a]
57,64
140,00
60,00
niskiego napięcia.
120,00
50,00
• Oparcie
doboru
współczynników
100,00
charakteryzujących
optymalną
40,00
80,00
kompensację na odbiorcach małych
30,00
24,67
60,00
prowadzi do wysokich wartości tgoptφ
17,68
20,00
40,00
umożliwiających
przepływy
znacznych
10,00
energii biernych w sieci w przypadku
20,00
9,36
większych odbiorców. Jest to wynikiem
1,97
0,00
0,00
Grupa taryfowa C2
G
C1
stosunkowo wysokich cen energii biernej
przy małych mocach kompensatorów.
Optymalne poziomy współczynnika tgoptφ przy wprowadzaniu energii biernej do sieci są około
dwukrotnie wyższe niż dla jej poboru. Spowodowane jest to około dwukrotnie wyższymi kosztami
kompensatorów energii biernej pojemnościowej, wykorzystujących sterowniki energoelektroniczne,
w stosunku do kompensatorów energii biernej indukcyjnej zbudowanych z kondensatorów
regulowanych.
Nie zmienia to konieczności utrzymania kar za wprowadzanie energii biernej do sieci na
dotychczasowym poziomie, ponieważ ich brak może usprawiedliwiać rezygnację
z właściwego doboru kondensatorów oraz stosowania odpowiednich układów regulacyjnych
powodując zagrożenia wynikające z nadmiernej kompensacji i trwałego przesunięcia poziomu
mocy biernej odbiorców w kierunku jej wprowadzania.
Gospodarstwa domowe powinny być zwolnione z obowiązku kompensacji energii biernej
z uwagi na niskie wartości mocy szczytowych. Nie wyklucza to konieczności rozliczania
z ponadumownego poboru mocy biernej odbiorców korzystających z taryfy G dla gospodarstw
domowych, lecz niebędących stricte gospodarstwami domowymi takich jak lokale administracyjne. 22
Dane uśrednione dla 5 OSDp za rok 2019

udział konsumpcji energii w sieci nn

•

•

•

średnie roczne zużycie energii
160,00

•

Wnioski
• Zmiany w sposobie poboru energii przez odbiorniki niskiego napięcia poprzez
przekształtniki energoelektroniczne przyczyniają się do zmiany charakteru
obciążania sieci niskiego napięcia z indukcyjnego na pojemnościowy oraz
zwiększają odkształcenie prądu w stosunku do sinusoidy.
• Sieć dystrybucyjna została w minionym okresie znacznie zmodernizowana dla
zwiększania jej przepustowości oraz rozpoczęto wdrażanie systemów
inteligentnego opomiarowania pozwalającego na rejestracje wielu wielkości
pozwalających na szczegółową ocenę strat i potrzeb kompensacji energii biernej
• W tych nowych okolicznościach przedstawiono oryginalną metodykę wyznaczania
optymalnego poziomu energii biernej opartą na porównaniu kosztów dystrybucji tej
energii poprzez sieć dla zaspokojenia potrzeb odbiorców z kosztami zaspokajania
własnych potrzeb odbiorcy w zakresie energii biernej w wyniku wykorzystywania
przez niego kompensatorów mocy biernej.
• Sformułowano ogólną zależność na optymalną wartość współczynnika tgoptφ, który
powinien dotrzymywać odbiorca dla minimalizacji sumy rocznych kosztów strat
energii biernej pozyskiwanej poprzez sieć oraz kosztów energii biernej
pozyskiwanej z urządzeń kompensacji mocy biernej.
• Przedstawiono oryginalna metodykę pozyskiwania parametrów niezbędnych dla
wyznaczenia wartości optymalnej tgoptφ w oparciu o analizę stratności sieci;
przeprowadzono analizę wpływu zmian wartości parametrów sieciowych
występujących w zależności na otrzymywaną optymalną wartość tgoptφ.
23

Wnioski
• Dopuszczalne wartości tgφ przedstawione w obowiązujących regulacjach
dotyczących poboru energii biernej przez odbiorców są dla większości OSD wyższe
od wartości optymalnych wyznaczonych w wyniku analiz przeprowadzonych
w niniejszym opracowaniu. Dla odbiorców grupy C2 jest to wartość optymalna to
około 0,3, której dalszego obniżenia o 0,1 można spodziewać przy wzroście ceny
zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej do wartości 0,3 zł/kWh. W przypadku
sieci miejskich można uznać obecnie obowiązujący poziom współczynnika
tgdopφ = 0,4 za wartość optymalną.
• Optymalne poziomy współczynnika tgoptφ przy wprowadzaniu energii biernej do
sieci są około dwukrotnie wyższe niż dla poboru energii biernej. Spowodowane jest
to około dwukrotnie wyższymi kosztami kompensatorów energii biernej
pojemnościowej wykorzystujących sterowniki energoelektroniczne w stosunku do
kompensatorów energii biernej indukcyjnej zbudowanych z kondensatorów
regulowanych. Nie zmienia to konieczności utrzymania zerowego poziomu
oddawania energii biernej do sieci ponieważ w innym przypadku wystąpi
zagrożenie przesuwania przez odbiorców potrzeb poboru energii biernej
w kierunku jej wprowadzania poprzez zastosowanie w ich instalacjach
kondensatorów bez regulacji mocy biernej.
• Ze względu na zmieniające się obciążenie sieci energią bierną z pobierania tej
energii w kierunku jej wprowadzania i w celu zapewnienia możliwości ustalania
nowych optymalnych poziomów kompensacji energii biernej wskazane jest
stworzenie nowych możliwości prawnych dla OSD w zakresie wymagań
dotyczących niezbędnej kompensacji mocy biernej przez odbiorców.
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Dziękuję za uwagę
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