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W artykule przedstawiono rozważania dotyczące warunków napięciowych w sieci 

niskiego napięcia o dużym nasyceniu mikroinstalacjami w obrębie jednej stacji 

transformatorowej. Przy sumarycznej mocy źródeł większej od mocy transformatora 

pojawiają się przekroczenia napięciowe, które są niekorzystne dla odbiorców. Można je 

złagodzić, wykorzystując możliwości regulacji mocy czynnej i biernej źródeł zgodnie z 

wymaganiami normy EN 50438 [1].  

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz udowodniono, że właściwy dobór parametrów 

charakterystyk P(U) i Q(U) stosowanych do wszystkich instalacji fotowoltaicznych 

związanych z rozważaną stacją MV/LV może znacznie poprawić warunki napięcia i 

spowodować zmniejszenie jego nieakceptowanego wzrostu, co potwierdza celowość zmian 

proponowanych do wprowadzenia w IRiESD. 

 

Rozwój fotowoltaiki postępuje w Polsce powoli. Moc jej zainstalowanych układów przekracza 

dopiero 200-300 MW, co w porównaniu do takich krajów jak: Niemcy, Wielka Brytania czy Dania 

jest wartością znikomą [2]. Najwięcej instalacji przybywa w sieciach niskiego napięcia 

(mikroinstalacje). Jednak ich koszt (na dachu, powyżej 3500 euro/kWp) oraz brak systemu 

wsparcia FIT ogranicza ten wzrost [3].  

 

W niektórych gminach istnieją lokalne fundusze wsparcia, które przyczyniają się do bardzo 

dużej koncentracji układów PV w pojedynczych miejscowościach i stacjach MV/LV.  

 

Jedna z takich miejscowości była przedmiotem badań prowadzonych przez Politechnikę 

Lubelską. Wybór sieci testowej wynikał z faktu występowania w tej wsi instalacji 

fotowoltaicznych o bardzo dużej łącznej mocy znamionowej. Przy mocy transformatora SN/nn 

63 kVA sumaryczna moc znamionowa instalacji PV (według nazewnictwa ustawy o OZE 

zwanych dalej mikroinstalacjami) wynosi 103 kW.  

 

Model sieci obejmuje topologię dwóch rozpatrywanych obwodów, parametry 

poszczególnych odcinków linii, wartości mocy odbieranych na przyłączach oraz lokalizację i 

wartości mocy zainstalowanych mikroinstalacji.  

 

Opracowano model matematyczny rozpatrywanej sieci LV. Dane sieci oraz inwerterów 

odpowiadają stanowi rzeczywistemu. 

 

Na rysunkach przedstawiono schematy rozważanych obwodów. 



Widoczna na rysunku 2 roczna krzywa produkcji energii z instalacji PV o mocy 110 kW oraz 

roczna krzywa zapotrzebowania wskazują, że szczególnie w latem moc generowana 

przewyższa zapotrzebowanie – rysunek 3. Przepływ mocy w kierunku stacji transformatorowej 

powoduje wzrost wartości napięcia na końcach obydwu obwodów. Na rysunku 4 

przedstawiono przebieg rocznych wartości napięć dla obwodu nr 3 (średnie z 15 minut).  

 

 
Rys. 1. Badana stacja transformatorowa oraz obwody niskiego napięcia 

 

 

 

Rys. 2. Przebieg rocznych zmian mocy obciążenia badanej stacji transformatorowej 

(SnT = 63 kVA) oraz mocy generowanej w mikroinstalacjach PV o całkowitej mocy znamionowej 110 kW 

przyłączonych do obwodów zasilanych z tej stacji; pomimo pozornie dużej generacji PV energia konsumowana 

jest dwukrotnie większa od generowanej 



 

 

Rys. 3. Przebieg rocznej nadwyżki mocy generowanej dla badanej stacji transformatorowej (SnT = 63 kVA) w 

mikroinstalacjach PV o całkowitej mocy znamionowej 110 kW przyłączonych do obwodów zasilanych z tej stacji 

 

 

Rys. 4. Przebieg rocznych zmian napięcia na końcu jednego z dwóch obwodów zasilanych 

z badanej stacji transformatorowej (SnT = 63 kVA) oraz mocy generowanej w mikroinstalacjach PV o całkowitej 

mocy znamionowej 110 kW; dla porównania zamieszczono przebiegi napięć dla zerowej generacji mocy 

 

 

W porównaniu ze stanem z zerową generacją dla 15 proc. kwadransów w roku (łączna ich liczba 

to 35 040) napięcie przekracza wartość dopuszczalną, czyli 1,1 Un (Un = 400 V) [4]. 

 

Odbiorcy skarżą się na zbyt wysokie wartości napięć (ponad 440 V albo 253 V dla obwodów 

jednofazowych). Doraźne działania operatora sieci to ręczna zmiana przekładni transformatora 

MV/LV; odnotowywane są także wyłączenia instalacji przez zabezpieczenia podnapięciowe. 



Dalszy rozwój mikroinstalacji PV wymaga podjęcia kompleksowych działań zapewniających 

opanowanie wzrostów napięcia na obszarach o dużym nasyceniu mikroinstalacjami. 

 

 

Ocena możliwości redukcji negatywnego oddziaływania napięciowego mikroinstalacji w 

sieciach niskiego napięcia 

Możliwości redukcji negatywnego oddziaływania napięciowego mikroinstalacji wynikają 

wprost z podstawowych relacji przedstawionych poniżej w syntetycznej formie [5, 6, 7]. 

 

Rys. 5. Ogólna charakterystyka warunków napięciowych w sieciach nn – podstawy 

 
Rys. 5. Ogólna charakterystyka warunków napięciowych w sieciach nn – podstawy 

 

 

Tak więc, patrząc na rysunek 5, żeby zredukować efekt podbicia napięcia można zastosować 

poniższe rozwiązania. 

 

Zmniejszenie trwale rezystancji i reaktancji elementów tworzących tor przesyłowy 

(transformator SN/nn i linia niskiego napięcia od stacji do miejsca zainstalowania 

mikroźródeł), poprzez ich modernizację – zwiększenie mocy transformatora oraz zwiększenie 

przekroju przewodów linii. 

 

Zmniejszać wartość mocy generowanej w mikroinstalacjach i przesyłanej w kierunku stacji 

transformatorowej albo w sposób trwały, poprzez ograniczenia przyłączeniowe, albo przejściowo, 

poprzez sterowanie mikroinstalacją ograniczające wartość tej mocy. 

 

Sterować mikroinstalacjami tak, aby pobierały moc bierną przy równoczesnej generacji mocy 

czynnej (według nazewnictwa stosowanego dla generatorów synchronicznych jest to praca 



pojemnościowa, praca z niedowzbudzeniem); według wskazań licznika czterokwadrantowego 

A-R+. 

 

Biorąc pod uwagę przewody i kable stosowane w sieciach niskiego napięcia, można oszacować 

wpływ ograniczenia podskoku napięcia powodowanego przepływem mocy biernej. 

Rozpatrywano źródło PV o mocy 50 kW oraz przyjęto tryb generacji mocy biernej 

odpowiadający współczynnikowi mocy cosφ (pobór) = 0,935, czyli tgφ = – 0,4; przy tak 

ustawionym (zadanym na falowniku, według trybu określonego jako stały współczynnik mocy) 

źródło pobiera z sieci moc bierną równą 20 kvar. 

 

Z przeprowadzonych obliczeń najkorzystniejszy wpływ kompensujący podbicie napięcia osiąga się 

dla linii napowietrznych o dużych przekrojach; dla odcinka wykonanego linią AFL 70 mm² 

podskok napięcia w wysokości 25,5 V byłby kompensowany spadkiem na reaktancji w wysokości 

7,5 V (sumaryczny podskok wyniósłby 18 V). W niektórych sytuacjach ta redukcja miałaby 

istotne znaczenie dla utrzymania napięcia poniżej wartości dopuszczalnej 1,1Un. Dla odcinka 

wykonanego linią kablową o takim samym przekroju kompensacyjny wpływ reaktancji i 

przepływu mocy biernej ograniczyłby się do 2 V – trudno nadać mu istotne znaczenie.  

 

Dopasować przekładnię transformatora SN/nn tak, żeby obniżać napięcie na szynach do granicy 

akceptowalnej dla odbiorców w stanie bez generacji (np. do wartości Un), ale równocześnie 

ograniczać skutki podbicia (co najwyżej do wartości 1,1 Un) w stanie pełnej generacji 

mikroinstalacji (najczęściej byłby to zaczep +2,5 proc.). 

 

Zainstalować transformatory SN/nn z podobciążeniową regulacją przekładni, dotychczas 

niestosowane w praktyce krajowej, ale dostępne na rynku. 

 

Zastosować szeregowy transformator specjalny zwiększający reaktancję linii w warunkach 

narastania napięcia, przy równoczesnym poborze mocy biernej przez mikroinstalacje (układy te 

noszą generalnie nazwę LVR – Line Voltage Regulator, np. urządzenie o nazwie ,,AEG – 

Thyrobox'', czy podobne firm ABB oraz Schneider Elecric). 

 

Wymagania dla falowników kluczem do rozwiązania problemu 

Analiza wyposażenia zastosowanego w mikroinstalacjach badanej wsi wykazały, że przy 22 z nich 

wykorzystano falowniki od 11 różnych producentów. Wszyscy dostawcy złożyli deklaracje 

zgodności urządzeń z wymaganiami normy EN 50438. Niestety, były to deklaracje częściowo 

fałszywe. Dla wszystkich jednostek generację mocy biernej ustawiono jako zerową, ustawiając na 

stałe cosφ=1. Tylko dwóch producentów falowników szeroko ustosunkowało się do listu 

Politechniki Lubelskiej, wyjaśniając, że „dla wygody” blokują inne opcje pracy związane z mocą 

bierną.  

 

Co więcej, jeden producent przyznał, że jego falownik ma możliwość ustawienia charakterystyki P 

(U), tak jak wymaga tego norma Nowej Zelandii AS/NZS 4777.2:2015) [8]. 



Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowanie falowników, dla których uaktywniono obydwie 

charakterystyki (widoczne na rys. 6 i rys. 7) pozwala na opanowanie problemu wzrostu napięć, przy 

niewielkim ograniczeniu energii produkowanej w mikroinstalacji [9, 10, 11]. 

 

 

 
Rys. 6. Charakterystyka Q(U), wymagana dla falowników 

 

 

 

Rys. 7. Charakterystyka P(U), wymagana dla falowników 



Wyniki symulacyjnej oceny skuteczności wykorzystania charakterystyk Q(U) oraz P(U) 

 

Dla obwodu z mocą Pgmax = 50 kW zbadano symulacyjnie skuteczność zastosowania 

charakterystyki P(U) oraz Q(U) (zgodnie z rysunkami 6 i 7). Zastosowano każdą 

charakterystykę osobno oraz obydwie razem. 

 

W przypadku charakterystyki Q(U) analityczne wyznaczanie punktu pracy polegało na 

rozwiązaniu równania nieliniowego, dla każdego i-tego kwadransa symulacji 

gdzie: 
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αi – współczynnik generacji dla i-tego kwadransa 

USLV – napięcie na szynach LV (przyjęto stałą wartość) 

Qi(Ui) – moc bierna wg charakterystyki z rys. 6 

 

Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono wyniki symulacji dla tygodnia (w sierpniu 2017 roku). 

Dla mocy instalacji fotowoltaicznej Pgi = αi Pgmax przy napięciu USLV = 420V przekroczenia 

dopuszczalnej wartości napięcia wystąpią przez 25 proc. kwadransów tygodnia (Ui > 440 V), o 

ile Qi = const = 0. Zastosowanie charakterystyki Q(U) (nastawienia: Ud1=400V, Ud2=410V, 

US=420V, Ud3=430V, Ud1=440V) poprawia istotnie jakość napięcia (przekroczenia 

zredukowane do 10 proc.). 

 

 

 

Rys. 8. Tygodniowe zmiany mocy generowanej w instalacji fotowoltaicznej Pgmax = 50 kW 

 



 

 

Rys. 9. Tygodniowe zmiany napięcia w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy założeniu 

cos φ = 1 oraz po zastosowaniu charakterystyki Q(U) 

 

 

W przypadku zastosowania charakterystyki P(U), punkt pracy (Uiαi) znajduje się w miejscu 

przecięcia prostej o równaniu  

 

( )i SLVtg U U = −
 

z charakterystyką opisaną jako α=g(U) – rysunek 7, przy czym 
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Przy odpowiednim doborze parametrów charakterystyki g(U), czyli Ug, Ud and αlim napięcie 

zostaje skutecznie ograniczone do 440 V (wskaźnik przekroczeń równy zeru). Wskaźnik 

niewykorzystanej energii z instalacji wynosi ΔEPV /EPV=26%, co jest wartością możliwą do 

zaakceptowania, aczkolwiek znaczącą. Efekt skutecznego zastosowania charakterystyki P(U) 

falownika fotowoltaicznego pokazano na rysunkach 10 i 11. 

 

Dzięki łącznemu zastosowaniu obydwu charakterystyk P(U) i Q(U) można osiągnąć znaczną 

redukcję wskaźnika niewykorzystanej energii z instalacji. Wartość napięcia również 

utrzymywana jest poniżej 440 V. Najskuteczniejsze wyniki ograniczenia wzrostu napięcia osiąga 

się, gdy UL jest bliskie UH. Na rysunkach 12 i 13 przedstawiono efekty łączenia działania obydwu 

charakterystyk P(U) i Q(U) inwertera dla UL = 435 V i UH = 440 V. Wskaźnik niewykorzystanej 

energii został zredukowany o ponad cztery razy, do wartości 6 proc. 

 



 
Rys. 10. Tygodniowe zmiany mocy generowane w instalacji fotowoltaicznej Pgmax = 50 kW przed i po 

wykorzystaniu charakterystyki P(U) 

 

 

 
Rys. 11. Tygodniowe zmiany napięcia w miejscu przyłączenia instalacji PV, 

przy założeniu cos φ = 1 oraz po zastosowaniu charakterystyki P(U) 

 

 

Wnioski 

Instalowanie w sieciach LV dużej liczby mikroinstalacji PV może doprowadzić do niekorzystnego 

wzrostu napięcia ponad wartość dopuszczalną (Umax = 440, Umaxp = 253 V). Spośród kilku 

sposobów ograniczenia tych wartości w godzinach największego nasłonecznienia na uwagę 

zasługuje odpowiedni dobór charakterystyk falowników – Q(U) i P(U). Wymaga to jednak 

zaangażowania operatorów, tak aby certyfikaty przedstawione przez producentów i instalatorów 

były rzeczywiste, a nie fikcyjne oraz żeby operatorzy potrafili wymusić uaktywnienie tych 

charakterystyk oraz dobór parametrów zgodnie z zaleceniami.  



 

 

Rys. 12. Tygodniowe zmiany mocy w miejscu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej 

przy zastosowanych charakterystykach P(U) i Q(U), (UL=435V, UH=440V) 

 

 

Rys. 13. Tygodniowe zmiany napięcia w miejscu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej 

przy zastosowanych charakterystykach P(U) i Q(U), (UL=435V, UH=440V) 

 

 

To rozwiązanie pozwoli w wielu przypadkach na uniknięcie dodatkowych wydatków na 

przebudowę sieci i kosztowne urządzenia regulacyjne – transformatory z OLTC oraz transformatory 

szeregowe.  

 

Operatorzy w karcie zmian dokumentu IRiESD z 2018 roku wprowadzili obowiązek stosowania 

charakterystyki Q(U) i zalecili uaktywnianie charakterystyki P(U). Jest to krok w dobrym kierunku. 

Zdziwienie budzi jednak fakt, że operatorzy nie znajdują formalnoprawnego sposobu, żeby 

obowiązki w zakresie odpowiedniego kształtu i nastawienia tych charakterystyk były adresowane 

do producentów falowników wprowadzanych na polski rynek, tak jak skutecznie jest egzekwowany 

obowiązek dopasowania podstawowych właściwości różnego rodzaju urządzeń powszechnego 



użytku (samochody, silniki, źródła światła) do krajowych aktów prawnych i norm. Kierowanie 

wymagań w stosunku do inwestorów może okazać się nieskuteczne.   
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