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Ewolucja energetyki w kierunku rozwiązań prosumenckich i zwiększonej penetracji 

odnawialnych źródeł energii (OZE) o trudno przewidywalnej generacji, stwarza problemy w 

zakresie bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Tworzone są 

jednak nowe rozwiązania techniczne i struktury, których celem jest dostarczenie narzędzi 

łagodzących wspomniane skutki. Technologie pozwalające na magazynowanie energii oraz 

na zarządzanie rozproszonymi zasobami energetycznymi zostały już w dużym stopniu 

opracowane i rozpoczyna się etap ich komercyjnego stosowania. 

 

Europejska polityka klimatyczno-energetyczna wymusza zwiększanie udziału (OZE) w 

bilansie wytwórczym. Według ustaleń z 2014 roku, udział OZE w energii zużywanej w Unii 

Europejskiej (UE) w 2030 r. powinien wynosić przynajmniej 27 proc. [1]. Inne projekty 

rozwoju OZE w UE są jeszcze bardziej ambitne – przykładowo, w Mapie drogowej [2] 

proponuje się, aby w 2050 r. udział energii z OZE w bilansie finalnego zużycia UE osiągnął 

poziom 55 proc. Cel Pakietu energetyczno-klimatycznego  3x20 proc. [3] nakłada na Polskę 

obowiązek uzyskania od 2020 roku produkcji z OZE przynajmniej 15 proc. finalnego zużycia 

energii. Komisja Europejska w Unijnym Pakiecie Energetycznym z 2015 r. [4] zwraca uwagę, 

że przyszłość UE nie może opierać się na przestarzałych technologiach energetycznych 

opartych na paliwach kopalnych, o niskiej efektywności energetycznej oraz przestarzałym 

modelu biznesowym, który charakteryzuje się silnym korporacjonizmem, małą konkurencją, a 

także importem nośników energii. Większe ryzyko gospodarcze dla Europy upatruje się w   

braku innowacyjności energetyki, niż migracji energochłonnego przemysłu z Europy z 

powodu przyjętej polityki klimatycznej [5]. OZE stanowić będą część sektora o coraz 

większym potencjale i znaczeniu dla systemu elektroenergetycznego, zasługują więc na coraz 

większe zainteresowanie ze strony wszystkich interesariuszy. Dotychczasowy rozwój OZE w 

Polsce wiąże się z trudem dostępu tych jednostek do rynku energii elektrycznej i związanym z 

tym problemem kosztów społecznych [6]. Z technicznego punktu widzenia, rozwój OZE nie 

musi generować znaczących problemów, wpływających negatywnie na stan pracy systemu. 

Dostępne są technologie, których wdrożenie i rozwój zniweluje negatywne aspekty, 

podnoszone przez przeciwników OZE. 



Energia elektryczna dostępna w systemie elektroenergetycznym musi być w każdej chwili 

bilansowana. Jej wprowadzanie do sieci musi być skoordynowane z jej odbiorem w tym 

samym czasie. Najczęściej podkreślaną wadą źródeł odnawialnych jest niestabilność ich 

produkcji (dotyczy to głównie źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych). Jednakże, 

hydroelektrownie, oprócz niektórych biogazowni z łatwością mogą zmniejszać lub zwiększać 

produkcję w krótkim czasie w reakcji na zapotrzebowanie, biorąc udział w stabilizacji pracy 

systemu. Należy w tym miejscu podkreślić, że również popyt na energię podlega wyraźnym 

fluktuacjom w czasie. Sposobem na bilansowanie popytu z zapotrzebowaniem na energię 

elektryczną jest odpowiednie  sterowanie  jednostkami wytwórczymi (tzw. jednostki 

centralnie dysponowane). Generatory energii elektrycznej pracują z niższą sprawnością wraz 

ze zmniejszaniem się obciążenia. W celu poprawy warunków i czynników bilansowania 

systemu elektroenergetycznego należy więc wdrożyć nasuwające się w sposób oczywisty 

mechanizmy. Mianowicie, z jednej strony przydatne byłoby magazynowanie energii 

wytwarzanej w sposób ekologiczny na okres zwiększonego zapotrzebowania, z drugiej strony 

– stabilizowanie w czasie zapotrzebowania strony odbiorów. Do pierwszego rozwiązania 

wykorzystuje się układy magazynowania energii, do drugiego – mechanizmy reakcji popytu, 

których to pewnym, rozszerzającym elementem są struktury wirtualnych elektrowni.  

 

MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Pierwotne szacunki niemieckie wskazują na konieczność wybudowania magazynów energii 

elektrycznej o pojemności 200 proc. zainstalowanych mocy elektrowni wiatrowych oraz 350 

proc. mocy źródeł fotowoltaicznych (PV) [7]. Na początku 2016 roku w Niemczech 

funkcjonowało w sieciach niskich napięć 34 000 magazynów podłączonych do instalacji PV o 

łącznej pojemności 200 MWh [8]. Brytyjczycy szacują, że magazyn 1200 GWh wystarczy na 

zmagazynowanie całodziennej produkcji energii elektrycznej w brytyjskich lądowych 

farmach wiatrowych. Szacunki polskiego potencjału wiatrowego (dziennie 30 kWh na osobę) 

podają, że dzięki krajowemu magazynowi o pojemności 1200 GWh, Polska przez 5 dni 

mogłaby się obejść bez dostaw 10 GW energii elektrycznej, zaś każdy Polak bez wytwarzania 

6 kWh dziennie [9]. Aktualnie, na świecie moc zainstalowana magazynów energii, które 

mogą uczestniczyć jako dostawcy usług na rzecz systemu elektro-energetycznego jest rzędu 

1,12 GW i do 2025 r. zwiększy się do 21,6 GW [10]. 

Technologie 

Ze względu na rodzaj zachodzących przemian energetycznych, układy magazynowania 

energii dzieli się na (w nawiasach podano osiągane sprawności przy danej technologii): 

•  elektrochemiczne: 

 ◦ klasyczne:  kwasowo-ołowiowe  LA (75-85 proc.); sodowo-siarkowe Na-S (ok. 90 proc.); 

litowo-jonowe Li-Ion (<98 proc.); litowo-siarkowe Li-S (<99 proc.); sodowo-jonowe Na-Ion 

(>82 proc.); niklowo-kadmowe Ni-Cd (<75 proc.); niklowo-metalowo-wodorkowe Ni-MH; 

litowo-polimerowe LiPo; metalowo-powietrzne Metal-Air; sodowo-niklowo-chlorkowe Na-

NiCl2; 



 ◦ przepływowe (ok. 80 proc.): wanadowe Red-Ox, cynkowo-bromowe Zn-Br 

•  elektryczne: superkondensatory Superca-pacitors – pseudopojemnościowe i dwuwarstwowe 

EDLC (<98 proc.); cewki nad-przewodzące SMES (<95 proc.); 

•  chemiczne: wodorowe (<40 proc.); 

mechaniczne: zasobniki kinetyczne – koła zamachowe Flywheels (ok.90 proc.); elektrownie 

szczytowo-pompowe Pumped-Hydro (ok.85 proc.); pneumatyczne – klasyczne CAES-

Diabatic (50-70 proc.) i adiabatyczne CAES-Adiabatic (>70 proc.). 

Energia do celów użytecznych nie musi być więc magazynowana tylko w formie 

elektrochemicznej, w zależności od technologii do tego celu może służyć w szczególności 

retencja, biogaz, a także magazyn ciepła lub chłodu. Każda z technologii magazynowania 

energii ma charakteryzujące ją parametry, na podstawie których znajduje właściwe 

zastosowanie techniczne. Warto zauważyć, że odpowiednio wykorzystując technologie 

teleinformatyczne (w ramach elektrowni wirtualnej, o których będzie mowa w dalszej części), 

moc oferowana w poszczególnych technologiach magazynowania energii, ze względu na 

możliwość agregacji dużej liczby małych, rozproszonych instalacji nie stanowi kryterium 

najistotniejszego. Jednym z parametrów służących porównaniu technologii jest gęstość 

energii, która informuje o ilości gromadzonej w układzie energii na jednostkę jego masy. 

Praktycznymi parametrami są również przewidywana żywotność, mierzona liczbą cykli 

bezproblemowego gromadzenia energii oraz sprawność energetyczna, jako stosunek ilości 

energii odebranej do doprowadzonej do układu w ciągu pełnego cyklu. Najstarszą, a przez to 

najbardziej dojrzałą i najpowszechniej wykorzystywaną formą magazynowania energii 

elektrycznej w systemie są elektrownie szczytowo-pompowe.  Współcześnie, wg szacunków 

[13], na świecie w elektrowniach szczytowo-pompowych jest zainstalowanych łącznie 140 

GW, natomiast we wszystkich pozostałych technologiach jedynie 0,7 proc. zasobów mocy 

zainstalowanej w światowych magazynach energii (co stanowi 976 MW). Drugie co do 

popularności są układy sprężonego powietrza CAES (440 MW). Do celów energetyk 

zawodowej, w zasobnikach chemicznych na świecie magazynuje się ok. 511 MW, najwięcej 

w akumulatorach sodowo-siarkowych (304 MW) i litowo-jonowych (100 MW). W 

zasobnikach kinetycznych magazynuje się 25 MW.  

Energetyka wodna a magazynowanie energii 

W Polsce brak jest wystarczających naturalnych konfiguracji terenowych, sprzyjających 

budowie klasycznych elektrowni szczytowo-pompowych. Jedyną, większą krajową 

inwestycją w tym zakresie jest realizowana od ponad 30 lat elektrownia szczytowo-pompowa 

Młoty o mocy 0,75 GW i pojemności 1,5 GWh. Istniejące krajowe elektrownie szczytowo-

pompowe dysponują łącznie ponad 1,7 GW i mogą zmagazynować niemal 7,8 GWh energii 

elektrycznej . Taka ilość zmagazynowanej energii może zastąpić brak produkcji w źródłach 

wiatrowych w warunkach bezwietrznych przez zaledwie 2 godziny (przy postulowanym 22 

proc.  udziale generacji wiatrowej w krajowym wytwarzaniu energii elektrycznej) [12]. 

Interesującym rozwiązaniem w warunkach krajowych, mogą więc okazać się elektrownie 

wodne szczytowe drugiej generacji z układem przepompowni wody. Wykorzystane tu mogą 

być wyeksploatowane wyrobiska kopalni węgla i rud metali (zarówno odkrywkowe jak i 



głębinowe). Sprawność takich elektrowni jest równie wysoki co rozwiązań klasycznych (75-

80 proc.), a budowa i istota działania jest znana od przeszło stu lat. W przypadku obszarów po 

kopalniach głębinowych, uwzględnia się przenikanie wody ze skał otaczających wyrobisko. 

Dodatkowo, w tym przypadku można wykorzystać podgrzewacz pompy ciepła, 

przepuszczając przez niego wodę podczas pompowania do zasobnika górnego, gdyż woda w 

zbiorniku podziemnym może być ciepła. Wówczas tego typu elektrownia wodna szczytowo-

pompowa może współpracować z sieciami ciepłowniczymi. Rozwiązania te są stosowane na 

świecie (np. w miejscowości Vianden w Luksemburgu, gdzie po rozbudowie moc elektrowni 

może osiągnąć do 1300 MW). Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Polsce część kopalni 

węgla kamiennego zostało zalanych (np. w okręgu wałbrzyskim), są więc warunki do 

inwestycji w krajowe elektrownie szczytowo-pompowe drugiej generacji. 

Sieć elektroenergetyczna jako  magazyn energii 

Własny  układ  magazynowania  energii pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznej sieci 

elektroenergetycznej i jej operatora, zaś motywacje do instalowania przydomowych 

magazynów mogą mieć charakter techniczny oraz ekonomiczny. Układy magazynujące 

umożliwiają bowiem:  

•  poprawę pewności zasilania, która w Polsce jest szczególnie niezadowalająca na obszarach 

wiejskich; 

•  poprawę jakości zasilania energią elektryczną (kształtowanie profilu napięcia); 

•  możliwość prowadzenia handlu energią na własnych warunkach (aktywne uczestnictwo w 

rynku energii) – kryterium zakupu lub sprzedaży energii do sieci zewnętrznej może być 

aktualna cena (zmieniająca się w zależności od warunków pracy systemu zewnętrznego) a nie 

np. czynniki pogodowe; 

•  możliwość realizacji usług systemowych (pomocniczych) na rzecz operatora sieci 

zewnętrznej (udział w regulacji i bilansowaniu systemu elektroenergetycznego). 

Prosument bez własnego magazynu energii, przyłączony do elektroenergetycznej sieci 

dystrybucyjnej, wytwarzający energię elektryczną, której nie jest w stanie w danej chwili 

zużyć, oddaje ją sieci. Gdy zapotrzebowanie prosumenta na energię będzie większe od jego 

aktualnych możliwości wytwórczych, potrzebną jemu energię będzie pobierał z sieci. W 

takim układzie, z punktu widzenia prosumenta, to sieć dystrybucyjna jest magazynem energii 

i to o teoretycznie nieograniczonej pojemności. Sprawność takiego magazynu może być 

oszacowana na podstawie relacji ceny sprzedaży do zakupu energii z sieci lub różnych 

ograniczeń, wynikających z umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. W Polsce, aktualna 

sprawność tak swoiście pojmowanego magazynu energii dla prosumentów jest na poziomie 

70-80 proc. Krajowe uregulowania stwierdzają bowiem, iż instalacje prosumenckie o mocy 

do 10 kW mogą odbierać energię z sieci, którą do niej wprowadzili w stosunku 0,8 kWh za 1 

kWh, zaś dla instalacji o mocy od 10 kW do 40 kW stosunek ten wynosi 0,7 kWh za 1 kWh 

[8]. Rozbudowa sieci dystrybucyjnych i przesyłowych może złagodzić problem konieczności 

instalacji rozbudowanych układów magazynowania energii w warunkach zwiększonej 



penetracji przez OZE. Inwestycje związane z rozbudową połączeń sieciowych są jednak 

dosyć kosztowne i również napotykają na opory społeczne. 

 

BILANSOWANIE LOKALNE 

Interesującym rozwiązaniem w warunkach dużego nasycenia jednostkami OZE jest tworzenie 

lokalnych częściowo samobilansujących się struktur, obejmujących tereny gmin, osiedli lub 

większych obiektów. Struktury te oprócz integrowania odbiorów, powinny dysponować 

własnymi źródłami wytwórczymi i układami magazynów energii. Temu celowi służy m.in. 

idea tworzenia klastrów energii. Pojęcie to jest używane w obowiązującej ustawie o OZE. 

Jedną z funkcji działania klastra, traktowanego jako cywilnoprawne porozumienie w zakresie 

równoważenia zapotrzebowania,  wytwarzania,  obrotu i dystrybucji energii jest lokalne 

bilansowanie. Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów w ramach klastra wymaga 

odpowiednich układów magazynowania energii. Dodatkowo, rozwój elektromobilności 

stawia przed taką strukturą dodatkowe zadania, ale również nowe możliwości wynikające z 

problemu ładowania samochodów elektrycznych. Pojazdy elektryczne z punktu widzenia 

energetyki w istocie są mobilnymi układami odbiorczo-magazynującymi energię elektryczną. 

W ramach klastra może funkcjonować autonomicznie zarządzana mikrosieć 

elektroenergetyczna. 

Struktury wytwórczo-odbiorcze mogą być integrowane w większe jednostki z punktu 

widzenia systemu elektroenergetycznego, a dzięki wyposażeniu w system zarządzający ich 

wymiana z siecią może, w pewnym zakresie podlegać sterowaniu zewnętrznemu. Tak 

zintegrowana jednostka stanowi tzw. wirtualną elektrownię. Warto podkreślić, że koncepcja 

teleinformatycznie zarządzanych klastrów energetycznych, jako forma regionalnej agregacji 

źródeł energii, w istocie spełnia ideę tzw. wirtualnej elektrowni, jest to mianowicie przykład 

jej zastosowania w mniejszej skali lub na poziomie lokalnym.  

 

ELEKTROWNIE WIRTUALNE 

Wirtualna elektrownia (ang. Virtual Power Plant) jest zarządzanym przez swojego operatora, 

obiektem informatycznym. Tworzy ona zagregowaną, za pomocą rozwiązań 

teleinformatycznych (czyli wirtualnie), strukturę obejmującą sterowalne w pewien sposób 

jednostki (wytwórcze, odbiorcze i zasobnikowe). Takie struktury mogą świadczyć usługi  

systemowe,  wspomagając  pracę całego systemu elektroenergetycznego (na rzecz operatora 

sieci przesyłowej, OSP) lub lokalnie (na rzecz operatora sieci dystrybucyjnej, OSD) [11].  

Elektrownię wirtualną mogą więc tworzyć następujące, wzajemnie powiązane elementy  

charakterze techniczno-organizacyjnym  

•  jednostki wytwórcze generacji rozproszonej, 

•  jednostki odbiorcze o dającym się sterować zapotrzebowaniu na energię (w tym nstalacje 

prosumenckie), 

•  układy magazynujące energię, 



•  sieci teleinformatyczne i infrastruktura telemetryczna,  

•  system zarządzania, 

•  mechanizmy rynku energii. 

Twór ten, z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego jest spójną, zamkniętą i 

sterowalną strukturą, traktowaną jako odrębna całość. Podkreślić należy, że elektrownia 

wirtualna nie służy jedynie wytwarzaniu energii, ale racjonalnej kontroli jej zużycia, również 

w ujęciu potrzeb systemu energetycznego. 

Nisze rynkowe dla wirtualnych elektrowni  

Model biznesowy funkcjonowania elektrowni wirtualnej, tworzącej grupę bilansującą, 

obejmuje obszar obrotu energią, jej wytwarzania, świadczenia usług systemowych na rzecz 

operatorów sieci (OSD i OSP) oraz agregację handlowo-techniczną jednostek wchodzących w 

skład grupy. Operator wirtualnej elektrowni jest więc pośrednikiem, umożliwiającym 

pojedynczym, mniejszym podmiotom, aktywny udział w rynku energii. Mniejsze jednostki 

wytwórcze, oparte na OZE i składające się na generację rozproszoną mają bowiem utrudniony 

dostęp do rynku z uwagi na zbyt małą zdolność produkcyjną (w porównaniu do innych 

jednostek grafikowych) oraz mają ograniczoną zdolność indywidualnego prognozowania i 

sterowania własną produkcją. Warto tu jednak, dokonując odpowiedniej agregacji, 

wykorzystać efekt skali i synergii. Rezultaty to aktywacja jednostek generacji rozproszonej w 

celu reagowania na bodźce rynkowe oraz rozwój rynku poprzez poprawę mechanizmów 

bilansowania zapotrzebowania sieci elektroenergetycznej. 

Jak wymieniono wyżej, w skład wirtualnej elektrowni nie muszą wchodzić tylko jednostki  

wytwórcze,  ale  również  jednostki odbiorcze, oferujące usługi redukcji zapotrzebowania 

(tzw. generacja negawatów). Operator elektrowni wirtualnej zarządza regulacyjnością i 

generacją całej grupy, zawierając kontrakty OTC, dokonując obrotu na giełdach energii oraz 

uczestnicząc w rynku bilansującym. Ryzyko cenowe wynikające z systemu działających 

mechanizmów rynku energii zazwyczaj przejmuje podmiot agregujący, czyli zarządzający 

elektrownią wirtualną, co jest korzystne z punktu widzenia właścicieli rozproszonych 

jednostek wchodzących w skład grupy.   W pełni działającej strukturze, optymalizacja pozycji 

handlowej jest dokonywana w 15-minutowych przedziałach czasowych, 24 godziny na dobę 

przez profesjonalny zespół tradingowy. Jego zadania obejmują analizy trendów rynkowych, 

prognoz cenowych, prognoz zapotrzebowania i podaży energii, podejmowanie decyzji, 

kontrola i sterowanie jednostkami grupy w ustalonych zakresach.  Dodatkowo, wirtualne 

elektrownie (zależnie od technicznych możliwości) mogą aktywnie uczestniczyć w aukcjach 

na rynku usług systemowych, mianowicie w zakresie: 

•  rezerwy regulacyjnej mocy czynnej (symetryczne dostarczanie zadeklarowanej mocy): 

•  pierwotnej (w ciągu do 30 s), 

•  wtórnej (w ciągu do 5 min), 

•  trójnej (w ciągu do 15 min); 



•  pracy według harmonogramu operatora  

– planowania koordynacyjnego; 

•  sterowania pracą sieci (regulacja napięcia, odciążanie gałęzi).  

Dwie pierwsze usługi dotyczą sieci przesyłowej (usługi dla operatora sieci przesyłowej - 

OSP), ostatnia – sieci dystrybucyjnych (na rzecz operatora sieci dystrybucyjnej – OSD). 

Najlepsze możliwości regulacyjne mocy czynnej oferują rozproszone magazyny energii, 

mikroelektrociepłownie oraz niektóre małe hydroelektrownie. Harmonogramowanie przez 

OSP w zakresie wyrównywania krzywej zapotrzebowania dobowego na energię („ścinanie 

szczytów” i „wypełnianie dolin”), na podobnej zasadzie jak dla elektrowni szczytowo-

pompowych, jest możliwe dla struktur elektrowni wirtualnych dysponujących dużymi 

zasobami magazynującymi lub zarządzającymi wieloma odbiorami o niskim priorytecie 

zasilania. Ponadto, możliwe jest, aby wirtualna elektrownia pełniła również usługi na rzecz 

odbiorców indywidualnych, nie wchodzących w skład jej struktury, ale fizycznie 

zlokalizowanych w pobliżu jej infrastruktury. Usługa może polegać na zasilaniu rezerwowym 

i/lub poprawie jakości energii (profilu napięcia) [14].    

Implementacja  

Ze względu na podejście do sposobu sterowania, wyróżnia się trzy zasadnicze modele 

elektrowni wirtualnych [15]: 

 – Scentralizowany (CCVPP – Centralized Controlled VPP), gdzie logika sterowania jest 

umieszczona centralnie i zbieranie informacji rynkowych oraz planowanie wykorzystania 

zasobów odbywa się poza jednostkami tworzącymi strukturę.  

 – Rozproszony (DCVPP – Distributed Con-trolled VPP), gdzie model ma strukturę 

hierarchiczną. Na pierwszym poziomie jest kilka lokalnych układów nadzorujących i 

koordynujących przyporządkowane im zasoby, przy czym część decyzji jest podejmowana na 

kolejnym, wyższym poziomie, nadzorującym całą strukturę.  

 – W pełni rozproszony (FDCVPP – Fully Distributed Controlled VPP), gdzie każdy zasób 

ma przyporządkowany mu indywi-dualny, niezależny i inteligentny moduł, który reaguje 

zgodnie z algorytmem na panującą sytuację w systemie elektroenergetycznym i na rynku 

energii. 

Model scentralizowany jest najprostszy, model rozproszony wprowadza zróżnicowanie 

poziomów decyzyjności, natomiast najbardziej obiecujący jest model w pełni rozproszony, 

wdrażający inteligentne zarządzanie w dynamicznie optymalizowanym układzie 

energetycznym. Tworząc elektrownię wirtualną należy mieć na uwadze następujące kwestie 

[15]: 

•  każda jednostka ma prawo wyboru organizacji, z którą chce współpracować, grupa 

członków wirtualnej elektrowni nie jest statyczna, słabość powiązań; 

•  należy przyjąć jeden unormowany standard komunikacji między jednostkami a operatorem 

elektrowni; 



•  możliwość zmiany wybranej strategii zachowania jednostek w zależności od decyzji ich 

właściciela lub operatora elektrowni; 

•  system  musi  być  chroniony  przed zewnętrznymi zagrożeniami i posiadać procedury na 

wypadek utraty zdolności  komunikacji. 

  

Podmioty realizujące ideę elektrowni wirtualnych już funkcjonują na europejskich rynkach 

energii. Najwięksi operatorzy wirtualnych elektrowni w Europie zarządzają rozproszonymi 

jednostkami o mocy zainstalowanej przeszło 3 GW [16]. Liderem i pionierem takich 

rozwiązań jest rynek niemiecki, gdzie wirtualne elektrownie świadczą usługi w zakresie 

obrotu energią, a także regulacji częstotliwości i mocy (systemowe). W Polsce nie zbudowano 

jeszcze powszechnego rynku opartego na mechanizmach DSR (Demand Side Response), 

dyscyplinującego i racjonalizującego pobieranie energii przez pojedynczych odbiorców. 

Mimo to, rozpoczynają działalność pierwsze krajowe firmy, oferujące część usług w ramach  

wirtualnej elektrowni (przykład opisany w [11]). Rozwój tego typu struktur będzie 

stymulował uwolnienie krajowego rynku mocy. Eksperci zwracają uwagę, że kluczem 

powodzenia rozwoju inicjatyw wirtualnych elektrowni nie jest sama technologia, gdyż ta jest 

już dostępna (np. mikrogeneracja, rozwiązania IT), lecz rachunek ekonomiczny i 

odpowiednio dobrany model biznesowy działalności. To musi uwzględniać realia i kształt 

rynku (rys.7). Nie bez znaczenia w tym aspekcie są również kwestie polityczne i ogólna 

niechęć do zmian, co dotyka struktury energetyki. Przełomem powinno być dokonanie 

cyfryzacji sieci przesyłu i dystrybucji energii oraz umożliwienie dostępu do informacji o 

stanie pracy sieci dla wszystkich jej użytkowników. Inteligentna sieć energetyczna (Smart 

Grid) powinna być na bieżąco optymalizowana z udziałem jej użytkowników i temu celowi 

służyć będą mechanizmy umożliwiające działalność wirtualnych elektrowni.  

 

PODSUMOWANIE 

Zmiana  paradygmatu  funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i upodobnienie się 

funkcjonalne sieci dystrybucyjnych do sieci przesyłowych, poprzez upowszechnienie się 

indywidualnych źródeł wytwórczych, składających się na tzw. generację rozproszoną, 

wymaga zastosowania nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Idea lokalnego 

wytwarzania, spółdzielni i klastrów energetycznych oraz wirtualnych elektrowni wpisuje się 

w formułę rozwoju sektora energetyki opartego o udział społeczeństwa. Problem 

bilansowania energii w sieci przy niestabilności wytwórczej jednostek opartych na OZE może 

zostać złagodzony z jednej strony, dzięki układom magazynującym energię, a z drugiej – 

poprzez odpowiednią agregację podmiotów. Agregacji różnych jednostek dokonywać można 

w celu uśrednienia profilu oraz stworzenia warunków do regulacji obciążeń i wykorzystując 

możliwości rynkowe, zarządzania i bilansowania zasobów oraz czerpania z tego tytułu 

zysków. Jest to misja struktury wirtualnej elektrowni. Do efektów rozwoju inicjatyw opartych 

na wirtualnych elektrowniach można zaliczyć: 



•  aktywizację odbiorców, poprzez racjonalizację zapotrzebowania na energię i świadome 

wykorzystywanie własnej pozycji w zakresie pomocy w wydajnym funkcjonowaniu systemu 

elektroenergetycznego (np. udział w rynku DSR, prosumpcja); 

•  dostarczenie narzędzi do kontroli generacji w rozproszonych jednostkach OZE (wdrożenie 

praktycznych mechanizmów regulacji generacji i konsumpcji energii elektrycznej); 

•  ograniczenie ryzyka związanego z prognozowaniem energetycznym przy zmiennej 

generacji OZE przez operatorów sieci; 

•  umożliwienie dostępu do rynku hurtowego energii dla mniejszych jednostek (w sposób 

pośredni); 

•  rozwój rynku energii (zwiększenie wolumenu, konkurencyjności i interaktywności); 

•  poprawa stopnia dywersyfikacji nośników energii (dzielenie się korzyściami finansowymi z 

członkami grupy będzie stymulowało rozwój kolejnych inicjatyw); 

•  ograniczenie konieczności podnoszenia rezerwy wirującej w systemie poprzez bilansowanie 

na poziomie lokalnym; 

•  ograniczenie strat przesyłowych (zbliżenie generacji do odbiorów); 

•  realizacja idei sieci inteligentnych (Smart Grid) poprzez dostarczanie predestynowanych 

narzędzi teleinformatycznych. 

Elementy takie jak układy magazynowania energii i elektrownie wirtualne będą nieodłącznym 

fragmentem nowoczesnych systemów elektroenergetycznych i z uwagi na znaczenie dla 

stabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego powinny zdobyć istotną pozycję w ramach 

zderegulowanego rynku energii, adekwatnie wynagradzaną. Kwestią wymagającą szczególnej 

uwagi w odniesieniu do rozwoju struktur teleinformatycznych są jednak względy 

cyberbezpieczeństwa. 

Na zakończenie warto podkreślić, iż potencjał małych elektrowni wodnych (MEW) z 

powodzeniem może stanowić istotny komponent elektrowni wirtualnych. MEW wyposażane 

są bowiem w turbiny o szerokich charakterystykach regulacyjności. Ponadto, mogą mieć 

zdolność do kumulowania energii gromadzonej w zbiornikach wodnych, co może 

stabilizować pracę sieci elektroenergetycznej w wymiarze lokalnym i w ramach wirtualnej 

struktury.  
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