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Świat energii w ostatnim czasie ulega silnym zmianom. Wymuszają je zmiany klimatyczne 
powodowane emisją gazów cieplarnianych, nieefektywność systemów energetycznych (np. 
spektakularne awarie). Istotną przyczyną jest brak infrastruktury energetycznej w większości 
biednych krajów, liberalizacja rynku energii, a także rozwój nowych technologii związanych z 
generacją rozproszoną. 
 
 W tym momencie wydaje się, że najlepszym wyjściem z sytuacji tworzonej przez powyższe 
czynniki jest generacja rozproszona (Distributed Generation – DG). Można ją zdefiniować 
najprościej jako wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. Takie rozwiązanie posiada szereg zalet, 
do których należy głównie brak konieczności przesyłu energii na duże odległości czy lepsze 
dopasowanie się do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Najprawdopodobniej następnych kilka lat 
będzie okresem dramatycznego zwiększenia liczby rozproszonych jednostek generujących 
elektryczność: wiatr, fotowoltaika, ogniwa paliwowe, układy kogeneracji elektryczność-ciepło. 
W przyszłości zastosowanie w DG mogą znaleźć obecnie wschodzące technologie energetyczne, 
takie np. jak: ogniwa paliwowe, mikroturbiny, koła zamachowe, nadprzewodniki, 
ultrakondensatory, silniki gazowe, silniki Sterlinga. Wspomniane technologie spowodują, że 
dostarczanie energii stanie się coraz bardziej zdecentralizowane, udział w tym będą mieć także 
trendy w kierunku budowy coraz to mniejszych elektrowni tradycyjnych (np. modułowe reaktory 
jądrowe). 
 
 Następnym krokiem jest połączenie różnych małych instalacji generacji rozproszonej w sieć, w 
której będą działać razem i współpracować, tworząc wielką rozproszoną elektrownię 
kontrolowaną przez lokalny zdecentralizowany system zarządzania energią. Taka mocno 
powiązana sieć dostawców energii nazywana jest czasem wirtualną elektrownią. 
 Koncepcja wirtualnej elektrowni stała się możliwa dzięki rozwojowi w ostatnich latach 
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Obrazowo można przedstawić wirtualną 
elektrownię jako punkt, do którego zbiegają się: innowacyjne rozwiązania rozproszonej 
generacji, deregulacja rynku energii elektrycznej i rozwój sektora e-usług. Te technologie mogą 
transformować biznes energetyczny w sposób podobny do tego, w jaki komputery osobiste 
zmieniły biznes komputerowy (rozproszone sieci komputerowe, czyli Internet). 
 
Tradycyjnie, dzisiaj energia jest generowana przez wielkie (węglowe lub jądrowe) elektrownie i 
przesyłana do odbiorców poprzez sieć linii transmisyjnych i dystrybucyjnych. 



Ogólny schemat takiego (scentralizowanego) połączenia wraz z nowym systemem przedstawione 
są na rys. 1.  
 Widoczne jest, że w tradycyjnym układzie istnieje tylko jednokierunkowy przepływ energii od 
dostawcy do odbiorcy. W schemacie obecnie wdrażanym przepływ energii jest już 
dwukierunkowy, co oznacza, że odbiorca może także przekazywać do Zakładu Energetycznego 
energię (np. niewykorzystane przez siebie nadwyżki z zainstalowanych we własnym domu 
urządzeń rozproszonej generacji). Taki dwukierunkowy przepływ energii musi być w jakiś 
sposób kontrolowany, stąd konieczność obustronnej wymiany informacji. 
 Sytuacja taka, że klient, odbiorca końcowy staje się jednocześnie producentem energii, 
powoduje, że kompanie energetyczne będą zmuszone do przedefiniowywania swej roli – bardziej 
niż producentem staną się koordynatorem aktywności energetycznej w tworzonej sieci 
energetycznej i będą asystować użytkownikom końcowym we wzajemnych połączeniach, i 
pomagać im dzielić nadwyżkę energii w sposób efektywny i najbardziej korzystny. 
 
Koncepcja wirtualnej elektrowni 
 
O tym, czy zestaw różnych układów generacji elektryczności zainstalowany w domach jedno-, 
lub wielorodzinnych, małych zakładach, budynkach publicznych stanie się wirtualną elektrownią, 
decyduje połączenie tego układu w sieć, w której możliwa jest wymiana danych, przesyłanie 
poleceń. Połączenie takie schematycznie jest zaprezentowane na rys. 2. 
 Widoczne na nim są następujące układy: 
 • szerokie spektrum jednostek wytwarzających energię elektryczną, jednostki 
wykorzystujące tradycyjne paliwa kopalne (gaz ziemny, ropa naftowa), jednostki pracujące na 
wodorze (ogniwa paliwowe), jednostki korzystające z odnawialnych zasobów energii, tutaj 
istotne znaczenie ma to, że mogą to być zarówno spalające biomasę czy biogaz, jak i korzystające 
z energii słonecznej, wiatrowej, 
 • nieodzowne w takim schemacie jednostki magazynujące energię, rola magazynowania 
energii jest bardzo istotna, gdyż dodatkowo do znanego obecnie zmiennego obciążenia 
(zmiennego zapotrzebowania na energię) dochodzi zmienna wydajność poszczególnych źródeł 
generacji rozproszonej (zwłaszcza odnawialnych). Zatem „pośrednikiem” między zmiennym 
zapotrzebowaniem a zmienną produkcją będą magazyny energii elektrycznej, 
• zdecentralizowany system zarządzania energią (Decentralized Energy Management 
System – DEMS) – mózg wirtualnej elektrowni, koordynuje lokalną produkcję energii z 
lokalnym zapotrzebowaniem poprzez wysyłanie do poszczególnych jednostek informacji 
nakazującej ograniczenie lub wstrzymanie produkcji,  
 • stacja meteorologiczna: pomiary temperatury powietrza, prędkości i kierunku wiatru są 
dokonywane w określonym przedziale czasowym. Dane te są niezbędne dla prognozowania 
pogody. Prognoza pogody przesyłana jest do DEMS, który na jej podstawie przewiduje ilość 
energii, jaką wirtualna elektrownia otrzyma ze źródeł odnawialnych, oraz określa zachowania 



energetyczne odbiorców, np. zwiększenie zapotrzebowania na energię spowodowane spadkiem 
temperatury,  
 • bazy danych z modelami statystycznymi określającymi wzorce energetycznych zachowań 
określonych grup odbiorców dla występujących sytuacji, 
 • inteligentne urządzenia pomiarowe potrafiące monitorować przepływ energii w sieci 
celem tworzenia rozliczeń i statystyk, 
• dodatkowe systemy współpracujące z globalną siecią komunikacyjną, giełdą energii.  
Najistotniejszą sprawą w tym schemacie jest zapewnienie niezawodnej komunikacji i wymiany 
danych wewnątrz sieci i z systemem zarządzania. Widoczne jest, że urzeczywistnienie tego to 
olbrzymie wyzwanie dla technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.  
Wirtualna elektrownia jest rozproszoną dużą elektrownią o wielkiej elastyczności w zakresie 
wyboru paliwa (biomasa, gaz ziemny, biogaz, LPG, wodór) – rys. 3. 
 
Zalety wirtualnej elektrowni 
 
Wirtualna elektrownia i jej zalety: 
 • reprezentuje szeroki zakres środowiskowo atrakcyjnych opcji, koncepcja jest elastyczna i 
niezależna od technologii produkcji elektryczności i ciepła, przyszłe technologie będą mogły być 
wykorzystywane bez żadnych problemów, w ten sposób tworzy dla nich bazę do przyszłego 
wdrażania, 
 • posiada bardzo wysoką wydajność dzięki optymalnemu, lokalnemu wykorzystaniu 
kogenerowanej energii cieplnej na potrzeby grzewcze czy chłodnicze, ciepło to najczęściej jest 
tracone w scentralizowanych elektrowniach dużej mocy, 
• poprawia wiarygodność, bezpieczeństwo i elastyczność dostaw elektryczności dzięki 
rozgałęzionym połączeniom sieciowym i usługom systemowym, 
 • prowadzi do znacznego zmniejszenia ilości transmitowanej energii elektrycznej i 
zmniejszenia długości transmisji i dystrybucji, a w ten sposób do redukcji strat transmisyjnych, 
co powoduje dodatkowe oszczędności energii. Redukcja odległości przesyłania zmniejsza straty 
transmisyjne (można powiedzieć, że w Polsce jedna duża elektrownia pracuje tylko i wyłącznie 
na pokrycie strat przesyłu, wynoszących 7% przesyłanej energii), 
 • oferuje znaczny potencjał oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych: powoduje to oszczędności w konsumpcji energii pierwotnej 10-30% i/lub 
redukcję emisji CO2 o 20-50%, 
 • wytycza drogę w kierunku realizacji zrównoważonej ekonomii wodorowej, gdyż dzięki 
swej elastyczności może używać zarówno gazu ziemnego, jak i wodoru lub gromadzić energię 
elektryczną otrzymaną z odnawialnych źródeł energii, jak biomasa lub promieniowanie 
słoneczne,  
• realizuje hasło dywersyfikacji nośników energii i zapewnienia większego bezpieczeństwa 
energetycznego,  



• działa jak (rozproszona) centralna elektrownia i nie tylko dostarcza elektryczność do 
sieci, ale też dostarcza usług systemowych, takich jak: 
- aktywna filtracja zakłóceń w sieci 
- kompensacja mocy czynnej, 
 • pozwala na opóźnianie inwestycji wymaganych do wzmacniania infrastruktury systemu 
elektroenergetycznego, inwestycje są częstsze, ale mniejsze i o krótszym okresie realizacji, co np. 
może pozwolić na łatwiejszy dostęp do kredytów, 
• oferuje końcowym użytkownikom więcej stopni swobody w wyborze źródła energii i w 
ten sposób wybór tańszych i bardziej przyjaznych środowisku źródeł energii elektrycznej, 
działając w ten sposób jako motor technologicznych innowacji. 
Ilustrację „efektów ekologicznych” przedstawia wykres 1. Przedstawiono na nim środowiskowe 
aspekty pracy wirtualnej elektrowni (według Gasunie, Holandia) poprzez analizę emisji 
dwutlenku węgla. Daje się zauważyć, że istotne zmniejszenie emisji osiąga się dzięki 
zastosowaniu energii odnawialnych i czystej produkcji wodoru. Natomiast aby zmniejszyć emisję 
CO2 w przypadku używania wodoru z gazu ziemnego, trzeba stosować wyłapywanie 
emitowanego CO2. 
 
Wirtualna elektrownia „negawatowa” 
 
 Elektrownie wirtualne możemy rozpatrywać nie tylko w aspekcie produkcji energii, ale także w 
aspekcie oszczędności energii. Wyobraźmy sobie, że w określonych miejscach zmniejszyliśmy 
zapotrzebowanie na energię (np. instalując urządzenia energooszczędne zamiast zwykłych). Jest 
to w pewnym sensie odpowiednik instalacji w tych miejscach źródeł energii. Zaoszczędzona 
energia posiada wiele zalet w porównaniu do wyprodukowanej (chociażby brak konieczności jej 
przesyłu). Powstała nawet nazwa określająca jednostkę zaoszczędzonej energii: „negawat”. 
 Istnieją oczywiście przykłady realizacji takich rozwiązań: np. w Chicago system zwany 
VNPP(R) pozwala zakładom energetycznym za pomocą bezpiecznych protokołów sieci Internet 
na szeroki zakres kontroli komercyjnych, przemysłowych i rządowych instalacji 
oświetleniowych. Każdy zakład energetyczny stosujący system będzie w ten sposób mógł 
obniżyć zapotrzebowanie na energię w godzinach szczytu (do 50 MW) – realizowane jest to za 
pomocą monitoringu poziomu oświetlenia i dostosowywania go do aktualnych potrzeb oraz 
zdalnego wyłączania niepotrzebnych urządzeń. 
 Firma Sage System opracowała oprogramowanie, które pozwala dostawcy za pomocą 
pojedynczego polecenia wysyłanego przez Internet redukować w pewnym zakresie temperaturę 
na termostacie użytkownika i w ten sposób zmniejszyć zapotrzebowanie na energię u 
użytkowników, w przypadku gdy system energetyczny jest przeciążony. 
Przykładem realizacji takiej negawatowej elektrowni jest także projekt PELP realizowany przez 
krakowskie centrum Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii we współpracy z Wydziałem 
Paliw i Energii AGH. Polegał on na zastąpieniu tradycyjnego oświetlenia energooszczędnym, 



bazując na danych regionalnych zakładów energetycznych. Jak wykazały badania, np. w 
Chełmnie po zainstalowaniu ok. 12,5 tys. energooszczędnych świetlówek, zapotrzebowanie na 
energię w godzinach szczytu spadło o 15%. 
 
Wirtualne elektrownie a energetyka wodorowa 
 
 Przypuszcza się, że koncepcja wirtualnych elektrowni będzie motorem rozwoju energetyki 
wodorowej. W miejscu spalania wodór nie emituje żadnych zanieczyszczeń, ale niestety obecnie 
produkowany wodór pochodzi w 96-98% (różne oszacowania) z paliw kopalnych, czemu 
towarzyszy znaczna emisja CO2. 
 Wodór jest tak czysty jak technologie użyte do jego produkcji. W chwili obecnej tańsza jest 
produkcja wodoru z paliw kopalnych nawet jeśli uwzględnić dodatkowe koszty związane z 
przechwytywaniem i gromadzeniem wytworzonego w tym procesie dwutlenku węgla. 
Zastosowanie źródeł odnawialnych jest politycznie poprawne, ale nieopłacalne. Jednak bez 
użycia energii odnawialnych wodór jest tak samo „brudny” jak inne paliwa (nośniki energii). 
 Niestety wodór z odnawialnych źródeł energii jest znacznie droższy niż wodór z gazu ziemnego, 
oleju czy węgla (z paliw kopalnych). Jego produkcja jest kosztowna i nieefektywna, transport i 
magazynowanie jest bardzo kosztowne, a z technicznego punktu widzenia jest to wyzwanie 
szczególnie w pojazdach. Do problemów dołącza się niska gęstość energii i duży zakres 
wybuchowości. 
 
 Dla potrzeb wirtualnej elektrowni wodór może być użyty do magazynowania energii w systemie 
i wykorzystywany przez jednostki generacji zdolne używać zarówno gazu ziemnego, jak i 
wodoru (np. przy sprzyjających warunkach energia z jednostek na źródłach odnawialnych 
pokrywa całe zapotrzebowanie – wtedy nadmiar mocy zostaje przeznaczony na produkcję 
wodoru). Jeżeli stanie się realna produkcja wodoru z wysokotemperaturowego ciepła 
odpadowego, wtedy jego związek z wirtualną elektrownią będzie jeszcze silniejszy. 
 
Przykłady realizacji 
 
 W tym momencie koncepcja jest w fazie realizacji, wdrażanych jest szereg różnych projektów. 
Poniżej zostaną pokrótce scharakteryzowane niektóre z nich. 
 Unia Europejska zamierza wdrożyć programy wprowadzające ekonomię wodorową. Jak 
powiedział Romano Prodi (na podst. Fuel Cells Bulletin, grudzień 2002), przedsięwzięcie to 
będzie tak istotne dla UE jak program kosmiczny dla USA. 
 Jako przykład jednego z kroków może służyć projekt „Virtual Fuel Cell Power Plant” 
(wirtualnej elektrowni na ogniwach paliwowych), obecnie w trakcie realizacji. Projekt przebiega 
w Niemczech, Holandii, Portugalii, liderem projektu jest firma Vaillant. Szereg 
zdecentralizowanych jednostek mikrogeneracji na bazie ogniw paliwowych jest instalowanych w 



domach wielorodzinnych, małych przedsiębiorstwach, jednostkach użyteczności publicznej itp. w 
celu indywidualnego ogrzewania, chłodzenia i produkcji energii elektrycznej. Jednostki te są 
centralnie kontrolowane i podłączone do sieci. Mają znaleźć swój udział w dostarczaniu energii 
podczas szczytu zapotrzebowania w sieci elektrycznej, działać jako wirtualna elektrownia oraz 
pokazać przydatność ogniw paliwowych w ramach tej koncepcji i poprzez reklamę upowszechnić 
zastosowanie ogniw paliwowych. Jednocześnie ma to być „szerokie otwarcie drzwi” na wejście 
technologii ogniw paliwowych z jej ekologicznymi i ekonomicznymi zaletami.  
 Dotychczasowe wyniki pokazały m.in., że w badanych obiektach 30-60% zapotrzebowania na 
energię elektryczną pochodziło z zainstalowanego systemu, 90% generowanej elektryczności 
użyte zostało na potrzeby własne, a 10% przekazane do sieci. 
 Istotnym problemem wirtualnej elektrowni jest połączenie w sieć odnawialnych źródeł energii 
(OŹE) i odpowiedź na pytania, jaki udział w wirtualnej elektrowni mogą stanowić OŹE, jak 
sprostać wyzwaniom i opracować technologie integracji klasycznych źródeł z odnawialnymi, 
opracowanie odpowiedniego oprogramowania dla systemów sterujących i jednostek 
magazynujących energię. W ramach projektu DISPOWER uruchomiono jednostkę testową, w 
skład której wchodzą m.in. 100 kW mikroturbina, 10 kW panel fotowoltaiczny, 10 kW 
„słoneczny” silnik Stirlinga, magazyny energii (bateria 45 kW i koło zamachowe 100 kW). 
Obecnie instalowane są ogniwa paliwowe i rozbudowywany układ sterowania,  testowane są 
różne techniki i łącza wymiany informacji.  
 
 Projekt FIRMWIND (realizowany w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Norwegii) ma za cel 
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można osiągnąć wysoki udział w wirtualnej elektrowni 
energii pochodzącej z wiatru. Jest to o tyle istotne, że energia wiatrowa jest najmniej stabilnym 
źródłem energii, modelowane są różne sposoby zarządzania i magazynowania energii 
pochodzącej z wiatru, sterowania elektrowni wiatrowych czy wspomagania np. silnikami Diesla. 
 Projekt KonWerl doprowadził do założenia parku energetycznego złożonego z jednostek 
rozproszonej generacji (m.in. na biomasę) na byłym terenie wojskowym w Niemczech. 
Testowane jest w warunkach codziennych zarządzanie energią (systemy DEMS) w aspekcie 
połączenia wielu różnych źródeł energii. 
 Windsor (Kolorado, Encorp) opracowało oprogramowanie dla zdalnego monitoringu i kontroli, 
potrafiące automatycznie przełączać lokalne źródła energii do głównej sieci podczas wzrostu 
zapotrzebowania w szczycie. W ten sposób tworzona jest namiastka wirtualnej elektrowni – 
lokalne źródla wspomagają podczas szczytu główną sieć przesyłową. Dostosowanie istniejącego 
systemu jest szacowane na ok. 100 USD/kW, co jest mniej niż budowa nowych jednostek. 
 Ogólnie, prowadzony jest szereg projektów dotyczących analizy różnych aspektów działania 
sieci, prawnych, technicznych, ekonomicznych i też związanych z ochroną środowiska. 
Testowane są wszelkie aspekty nie tylko wytwarzania, ale magazynowania, protokoły i techniki 
łączności oprogramowanie itd. Budowane są instalacje testowe w skali laboratoryjnej lub 
większej (np. parki energetyczne). 



 Może się to wydać niewiarygodne, ale 4 miliardy ludzi (z całkowitej populacji 6,2 mld) nie 
wykonało w życiu rozmowy telefonicznej, a ponad 1,6 miliarda nie ma dostępu do elektryczności 
ani żadnej innej formy komercyjnej energii. Prawie 2,4 miliarda polega na prymitywnym 
sposobie wytwarzania energii z biomasy do celów grzewczych i gotowania. W przypadku braku 
radykalnych rozwiązań za 30 lat ciągle 1,4 miliarda osób pozostanie bez elektryczności (zgodnie 
z danymi International Energy Agency). W przeciwieństwie do wielkich elektrowni i sieci 
przesyłowych wirtualna elektrownia nie potrzebuje wysokich nakładów inwestycyjnych, więc 
może być to jedyne rozwiązanie dla obszarów obecnie pozbawionych elektryczności. 
 
Autor jest pracownikiem naukowym w Katedrze Wykorzystania Paliw, Wydział Paliw i Energii 
AGH w Krakowie. 


