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Przedstawione	wyniki	stawiają	pod	znakiem	zapytania	fun-
damentalne	 założenia	 metodyki	 NDT,	 postulującej	 możliwość	
jakościowej	i	ilościowej	oceny	stanów	naprężeń	konstrukcji	tech-
nicznych	z	gradientu	wycieku	pola	magnetycznego.	Pojęcie	„ma-
gnetycznej	pamięci	metalu”	zostało	utworzone	 i	wypromowane	
bez	uzasadnienia	i	bez	należytych	badań	podstawowych.	Należy	
stwierdzić,	że	nie	wnosi	ono	niczego	nowego	w	stosunku	do	za-
gadnień	magnetycznego	pola	rozproszonego,	dzieląc	inherentne	
ograniczenia związane z tym tematem.
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Dekalog trendów rozwojowych energetyki USA

The Decalogue of the USA power industry development trends

Przez przeszło stulecie misją energetyki było budowanie 
i	eksploatacja	niezawodnego,	dostępnego	i	efektywnego	syste-
mu	energii	elektrycznej.	Jednak	ostanie	dziesięciolecia	były	dla	
krajów	rozwiniętych	czasem	skupienia	się	na	wzroście	efektyw-
ności	eksploatacyjnej,	zaś	kraje	rozwijającej	się	ekonomiki	czy-
niły wysiłki mające na celu przyciągnięcia kapitału dla realizacji 
projektów	w	energetyce.	Zmieniająca	się	rola	i	architektura	ryn-
ków,	rozwój	nowych	technologii	i	rosnące	dążenie	społeczeństw	
do	opanowania	emisji	antropogennych	powoduje	powstanie	no-
wych	priorytetów	rozwoju.	Nowe	możliwości	działań	w	tych	kie-
runkach	wynikają	z	rozwoju	nowoczesnej	energetyki,	szerokiego	
rozpowszechniania	 narzędzi	 software’owych	 oraz	 niskokoszto-
wych	technologii	komunikacyjnych.	

Rewolucja	 łupkowa	w	USA	 i	Kanadzie	 stworzyła	warunki	
do	radykalnej	zmiany	„energy	mix”	 i	zwrotu	od	 technologii	wę-
glowych	 do	 gazowych.	 Silnie	 rozpowszechniły	 się	 technologie	
wiatrowe	i	solarne,	stwarzając	nowe	możliwości	i	wyzwania.	Po-

stęp w zakresie magazynowania energii został pobudzany przez 
energoelektronikę konsumencką oraz umożliwił rozwój pojazdów 
elektrycznych	 i	hybrydowych.	Równocześnie	zakwestionowano	
zdolność	do	zachowania	parametrów	przez	starzejący	się	ma-
jątek	sektora,	co	znalazło	swe	odbicie	w	cząstkowych	i	bardziej	
rozległych	 awariach	 o	 zasięgu	 systemowym,	 wymuszających	
z	kolei	podstawowe	 inwestycje	w	celu	odbudowania	silniejszej,	
bardziej	odpornej	na	zakłócenia	i	bardziej	zrównoważonej	infra-
struktury wytwórczej i sieciowej. 

Dziesięć kluczowych dylematów

Współczesny	 system	 elektroenergetyczny	 zarządza	 inte-
rakcjami	pomiędzy	mnogością	składników	majątku,	elementów	
mobilnych	i	celami	interesariuszy.	Polityki	o	zasięgu	lokalnym,	re-
gionalnym	(stanowym)	i	wspólnotowym	(federalnym),		powstanie	
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rynków energii oraz konkurencyjności przyczyniły się do za-
sadniczej	 zmiany	 orientacji	 tradycyjnych	 metod	 planowania	
i  projektowania. Powstały nowe metody oceny i narzędzia 
analityczne	dla	 sprostania	nowym,	dopiero	 co	 kształtującym	
się	potrzebom.	Można	dziś	wyodrębnić	za	[1,2]	na	przykładzie	
amerykańskim	 dziesięć	 kluczowych	 obszarów	 oraz	 określić	
ich	 potencjalny	 wpływ	 na	 przyszłość	 sektora	 elektroenerge-
tycznego.

Wycofanie elektrowni węglowych. Obowiązujące	regu-
lacje	i	definiowanie	polityki	ograniczenia	emisji	gazów	cieplarnia-
nych	(GHGs)	mogą	prowadzić	do	znaczących	wycofań	elektrow-
ni	opalanych	węglem.	Jak	energetyka	USA	upora	się	ze	stratą	
generacji	w	strefie	obciążeń	podstawowych?

Energetyka wiatrowa i solarna. Rośnie	zaufanie	sektora	
odnośnie	do	niezawodności	przy	znaczącym	udziale	 zasobów,	
niepodlegających	 operatorskiemu	 rozdziałowi	 obciążeń	 przy	
postępie	technicznym,	zmniejszających	koszt	technologii	wiatro-
wych	i	solarnych.	Czy	tendencje	do	szybkiego	rozwoju	tych	źró-
deł	(określanych	cechą	nieciągłości	generacji	–	„intermittency”)	
będą utrzymane?

Elektrownie gazowe. Elastyczna		generacja	w	źródłach	
gazowych	oferuje	szybkie	przejmowanie	obciążeń	o	charakte-
rze	skokowym	(„ramping”)	dla	sprostania	zarówno	zwiększa-
niu	jak	i	zmniejszaniu	obciążeń	przy	krótkich	czasach	dostę-
pu,	co	znacząco	ułatwia	zarządzanie	generacją	o	znaczącym	
udziale	nowych	mocy	wiatrowych	i	solarnych	oraz	zmniejsza	
problemy	związane	z	wycofywaniem	mniej	elastycznych	i	wy-
eksploatowanych	 źródeł	 cieplnych.	 Jak	 rynki	 energii	 będą	
nagradzać za elastyczność redukującą koszty systemowe 
i emisje?

Pojazdy elektryczne. Pojazdy	 EV	 coraz	 energiczniej	
wkraczają	 do	 sektora	 transportowego.	 Dla	 przyspieszenia	
tego procesu konieczne będą szybkie i poważne inwestycje 
w	infrastrukturę	 oraz	 uzyskanie	 wsparcia	 politycznego.	 Jak	
ważne okażą się właściwości inteligentnego zarządzania 
energią	 tych	 pojazdów	 i	 wspierające	 rozwój	 zachęty	 ekono-
miczne?

Magazynowanie energii.	 Technologie	 magazynowania	
dążą	do	uzyskania	konkurencyjności	względem	 innych	 rozwią-
zań	 systemowych,	 w	 rodzaju	 regulacji	 częstotliwościowej	 lub	
rezerw	o	krótkim	czasie	dostępu,	co	warunkuje	szersze	rozpo-
wszechnianie	projektów	 „zasobnikowych”	Czy	magazynowanie	
może odegrać znaczącą rolę w sieci dostatecznie elastycznej 
i odpornej na zakłócenia?

Generacja rozproszona. Wzrost	 generacji	 rozproszonej	
(DG)	 jest	promowany	przez	czynniki	polityczne	 (np.	na	drodze	
wspierania	 wybranych	 technologii	 i	 subsydiowanie),	 ale	 DG	
może	 efektywnie	 uczestniczyć	 w	 rozwoju	 skojarzonych	 syste-
mów	ciepła	i	energii	elektrycznej	(CHP).	Czy	można	oczekiwać,	
że	DG	 i	mikrosieci	będą	wspierać	sieci	 tradycyjne	 i	 jaka	może	
być siła tego wsparcia?

Zarządzanie rozproszonymi źródłami solarnymi. Szyb-
ki	 rozwój	 rozproszonych	 źródeł	 tego	 rodzaju	może	 ograniczyć	
zdolność sieci do wpływania na warunki napięciowe i obciążenia 
przy	rozproszeniu	źródeł	i	stworzyć	potrzebę	nowych	systemów	
dystrybucji	 i	sterowania	poziomami	napięć.	Jak	wyzwania	 inte-
gracyjne	wpływają	np.	na	rozwój	fotowoltaiki	i	jakich	typów	roz-
wiązań można oczekiwać?

Dynamiczne źródła mocy biernej. Wycofanie	 wyeks-
ploatowanych	elektrowni,	 zlokalizowanych	w	pobliżu	punktów	
zapotrzebowania,	rozwój	asynchronicznych	źródeł	wiatrowych	
oraz generacji solarnej przy znaczącej zmienności obciążeń 
w sieci będą wymagać rezerw mocy biernej i zdolności do za-
chowania	 stabilności	 napięciowej.	 Jak	 sieć	 będzie	 zdolna	 do	
zapewnienia stabilnego i dynamicznego wsparcia parametrów 
napięcia?

Zarządzanie obciążeniem. Zasoby po stronie generacji 
historycznie	biorąc	były	tworzone	dla	zapewnienia	energii	elek-
trycznej	 po	 możliwie	 najniższych	 kosztach	 oraz	 przy	 pokryciu	
zapotrzebowania	 na	 usługi	 systemowe	 i	 zdolności	 wytwórcze,	
spełniające	 warunki	 niezawodności	 w	 warunkach	 obciążeń	
szczytowych.	 Obecnie	 zarządzanie	 obciążeniem	 (DSM)	 może	
zrealizować	te	uwarunkowania.	Jaki	 jest	prawidłowy	„mix”	oraz	
typy	programów	 i	 zachęt	dla	maksymalizacji	 korzyści	wprowa-
dzania	projektów	DSM?

Zapewnienie odporności eksploatacyjnej struktur 
sieciowych zawierających mikrosieci. Katastrofy	naturalne	
silnie	zapisują	się	w	pamięci	decydentów	politycznych	i	moty-
wują lokalne władze oraz  przedsiębiorstwa energetyczne do 
zapewnienia większej odporności eksploatacyjnej dla szero-
kiego	zakresu	krytycznych	 infrastruktur	 i	usług.	Jaka	 jest	 rola	
mikrosieci	 w	zapewnieniu	 odporności	 infrastruktury	 sieciowej	
na zakłócenia?

Wprawdzie	 oczekiwać	 można	 pojawienia	 się	 także	 in-
nych	 tendencji,	 wpływających	 na	 ewolucję	 sektora	 energii	
elektrycznej,	to	dziesięć	wymienionych	powyżej	obszarów	po-
winno	stać	się	zasadniczym	odniesieniem	w	dyskusjach	nad-
chodzących	 lat.	Wymaga	 to	 głębokiego	 rozważenia	przynaj-
mniej	 niektórych	 spośród	 wymienionych	 tendencji;	 perspek-
tywy energetyki krajowej taką wyższą rangę nakazują nadać 
problemom	energetyki	węglowej,	generacji	„intermittent”,	ma-
gazynowaniu	energii,	generacji	rozproszonej	oraz	zarządzaniu	
obciążeniem.

Energetyka węglowa

Zasadniczy	 dylemat	 właścicieli	 elektrowni	 węglowych	
w	USA	i	Europie	(gdzie	uznać	można	za	punkty	odniesienia	sy-
tuację	w	Polsce	i	w	Niemczech)	jest	taki	sam	i	sformułować	go	
można	 następująco:	 czy	 inwestować	 nadal,	 w	 celu	 uzyskania	
zgodności z zaostrzanymi  krokowo regulacjami środowiskowy-
mi,	czy	też	„odesłać	na	emeryturę”	nawet	nie	w	pełni	zamorty-
zowany majątek. 

W	USA	Agencja	Ochrony	środowiska	(EPA)	zaproponowa-
ła	zestaw	zasad/standardów	ograniczających	zanieczyszczenie	
powietrza	 i	 wód,	 łącznie	 z	 wartościami	 dla	 gazów	 cieplarnia-
nych.	Zasady,	sformułowane	jako	Międzynarodowe	Reguły	Za-
nieczyszczenia	 Powietrza	 (CSAPR,	 2012),	 zostały	 zablokowa-
ne	 przez	Sąd	Apelacyjny	 i	 skierowane	 do	 poprawek.	Na	 razie	
obowiązująca	wykładnia	stanowi,	że	wymagane	będą	regulacje,	
zmuszające właścicieli do modernizacji w celu albo uzyskania 
zgodności	 z	obowiązującymi	 warunkami,	 albo	 trwałego	 wy-
cofania	 elektrowni.	 Zgodnie	 z	 oszacowaniami	 w	 latach	 2010-
2013	wycofano	jednostki	węglowe	o	mocy	17	GW,	zaś	do	roku	
2021	wycofanie	obejmie	dalsze	69	GW.	Większość	pozostałych	
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	jednostek	wytwórczych	będzie	modernizowana	przez	wprowa-
dzenie	systemów	odsiarczania	spalin	i	zastosowanie	filtrów	tka-
ninowych	przy	szacunkowym	koszcie	90	mld	USD	w	roku	2013	
i	latach	następnych.	Ocenia	się,	że	do	zachowania	poziomu	nie-
zawodności	niezbędne	będzie	wprowadzenie	do	systemu	USA	
od	40	do	50	GW	nowych	mocy.	Na	wartość	wycofań	wpływają	
ceny	gazu,	koszt	działań	dostosowawczych	oraz	koszt	wytwa-
rzania	elektrowni	gazowych.	

Przy	 bieżących	 perspektywach	 cenowych	 rozważany	 jest	
radykalny	scenariusz	wysokich	wycofań	źródeł	węglowych	–	wa-
riant	 86	GW.	 Nieznane	 są	 jednak	 kierunki	 ewolucji	 przyszłych	
reguł	EPA,	ale	obecne	oszacowania	otwierają	drogę	dla	nowych	
inwestycji w źródła. Historycznie rzecz biorąc czynnikiem sprzy-
jającym nowym inwestycjom w podsektorze wytwórczym był 
rozwój gospodarczy i towarzyszący mu wzrost zapotrzebowania 
na	energię	elektryczną.	Dziś	czynniki	 te	powinno	się	uzupełnić	
skutkami polityki energetycznej i regulacjami w zakresie zrów-
noważenia środowiskowego i bezpieczeństwa energetycznego. 
Spadek	cen	paliwa	gazowego	 i	potencjalne	wycofanie	znaczą-
cych	 wartości	 mocy	 w	elektrowniach	 węglowych	 sugerować	
mogą	powrót	w	najbliższych	dziesięcioleciach	koniunktury	w	za-
kresie	nowych	źródeł	generacji	gazowej.

Energetyka wiatrowa i solarna

W	USA,	głównie	w	ostatnim	dziesięcioleciu,	zainstalowa-
no	ponad	50	GW	w	energetyce	wiatrowej.	Wzrost	ten	zachodził	
dzięki	redukcji	kosztów,	większej	dostępności	i	niezawodności	
oraz	 silnemu	 wsparciu	 politycznemu	 w	 horyzontach	 średnio-
terminowych.	 Wiele	 stanów	 wprowadziło	 standardy	 udziału	
technologii	 wykorzystujących	 zasoby	 odnawialne	 („portfolio	
standards”),	 nie	 można	 jednak	 jeszcze	 przesądzać,	 czy	 tak	
sformułowane	cele	będą	dostatecznym	bodźcem	do	dalszego	
wzrostu	 źródeł	 wiatrowych.	 Podobnie	 dla	 energetyki	 solarnej	
zaobserwowano	 skutki	 wsparcia	 politycznego	 w	 formie	 taryf	
gwarantowanych	 (	„feed-in”)	 i	 ulg	 inwestycyjnych,	 przy	 czym	
sposoby	 wspierania	 wiatrowych	 i	 solarnych	 źródeł	 różnią	 się	
w	poszczególnych	stanach	USA,	obejmując	przykładowo	zwol-
nienia	podatkowe,	„zielone”	certyfikaty	czy	też	polityki	prefero-
wania	 założonych	 standardów	 struktury	 źródeł.	 Każdy	 z	 tych	
środków	wzmacniał	pozycję	źródeł	solarnych.	Oczekuje	się,	że	
polityka	silnego	wsparcia	OZE	będzie	kontynuowana	i	przyczy-
ni się do rozwoju energetyki zarówno solarnej jak i wiatrowej. 
Silne	są	efekty,	reprezentowane	przez	kosztową	krzywą	ucze-
nia	 się	 („learning	 curve”),	 co	 skutkuje	 większą	 opłacalnością	
inwestowania	w	zasoby	odnawialne.	Było	to	widoczne	dla	tech-
nologii	 solarnych,	 które	 rozwijały	 się	 w	kilku	 ostatnich	 latach	
w niemającym precedensu tempie. 

W	wyniku	tych	czynników	w	roku	2012	moc	zainstalowana	
w	 technologiach	 słonecznych	 przewyższała	 wartość	 zanoto-
waną	dla	 energetyki	wiatrowej.	W	niektórych	 obszarach	USA	
instalacje	 fotowoltaiczne	 stały	 się	 znaczącym	 składnikiem	 lo-
kalnego	 „energy	mix”.	Energetyka	wiatrowa	 i	 solarna	cechuje	
się kontynuacją wzrostu nawet w sytuacji spowolnienia wzrostu 
zapotrzebowania	na	energię	elektryczną	w	Ameryce	Płn.	i	Eu-
ropie.	To	spowolnienie,	wraz	z	obniżeniem	cen	gazu	ziemnego	
w	Ameryce	Płn.,	 jest	obecnie	wyzwaniem	dla	ekonomiki	tech-
nologii	wiatrowych	 i	 solarnych.	Również	 subsydiowanie	deta-

licznych	 źródeł	 fotowoltaicznych,	 będące	 elementem	 polityki	
energetycznej,	jest	też	wyzwaniem,	gdy	uwzględni	się	transfer	
kosztów	 pomiędzy	 użytkownikami	 portfolio	 o	 mniejszym	 lub	
większym	udziale	fotowoltaiki.	Szybkość	wzrostu	mocy	źródeł	
wiatrowych	i	solarnych	uwarunkowana	jest	w	bliskiej	perspek-
tywie wsparciem politycznym.

Magazynowanie energii

Sektor	energii	elektrycznej	jest	skrajnym	przypadkiem	sys-
temu,	 realizującego	zasadę	„just-in-time”	–	 lub	mówiąc	 inaczej	
–	 zasadę	 systemu,	 w	 którym	 bilansowanie	 strony	 popytowej	
i	podażowej	 zachodzi	w	 czasie	 rzeczywistym.	Magazynowanie	
energii elektrycznej jest środkiem umożliwiającym złagodzenie 
tych	wymagań.	Historycznie	system	elektroenergetyczny	został	
skonstruowany i poddany regulacji w celu zarządzania zmienno-
ścią obciążenia na drodze nadążania za wzrostami i obniżeniami 
procesu	obciążenia	przez	możliwie	dokładne	 i	natychmiastowe	
dopasowanej krzywej generacji do krzywej zapotrzebowania. 
Energetyka	 wiatrowa	 i	 solarna	 zwiększa	 zakres	 zmienności	
mocy,	pokrywanej	przez	pozostałe	źródła	systemowe.	Badania	
wykazały,	że	w	przypadkach,	gdy	udział	w	strukturze	mocy	źró-
deł	wiatrowych	i	solarnych	w	systemie	nie	przekracza	30%	rocz-
nej	wyprodukowanej	energii,	 zmienność	może	być	opanowana	
przez	infrastrukturę	sieciową.	Ogólnie	biorąc	efekt	wygładzenia	
krzywej	zmienności	generacji,	obserwowany	dla	większych	ob-
szarów,	nie	wymusza	jeszcze	potrzeby	magazynowania	energii.	
Jednak	system	wymaga	większej	elastyczności,	co	przejawia	się	
większą potrzebą regulacji częstotliwości i rezerw o różnym cza-
sie dostępu. 

Producenci	 turbin	 wiatrowych	 realizują	 potrzeby	 klientów	
rozwijając	technologie	umożliwiające	uzyskanie	 lepszej	zdolno-
ści do opanowania zmian w generowanej mocy. Przykładowo 
firma	GE	oferuje	hybrydową	turbinę,	zintegrowaną	z	bateryjnym	
zasobnikiem,	oferującą	zintegrowane	usługi	systemowe	i	polep-
szającą	strukturę	rynku	energii.	Chociaż	magazynowanie	energii	
nie	 jest	 jeszcze	 stosowane	powszechnie,	 istnieje	 już	 obszerna	
lista	 potencjalnie	 przydatnych	 rozwiązań	 technicznych.	 Nadal	
poszukuje	się	technologii	umożliwiających	szeroki	zakres	zasto-
sowań,	których	zasadniczym	celem	jest	obniżenie	kosztów	do-
starczanej	energii	 lub	 terytorialny	 transfer	obciążeń,	mający	na	
celu uniknięcie przeciążeń elementów systemu. 

Ogólnie	rzecz	biorąc,	wiele	z	tych	propozycji	nie	zapewnia	
rozwiązań	niskokosztowych,	gdyż	 technologie	magazynowania	
cechują	 się	 kosztami	wyższymi	 niż	 alternatywne	podejście,	 ja-
kim	jest	zarządzanie	przeciążeniami.	Są	to	zastosowania,	nadą-
żające	za	nagłymi	skokami	obciążenia	w	krótkich	przedziałach	
czasu	 i	 zapewniające	 największą	 wartość	 dodaną.	 Istnieją	 już	
zastosowania	 o	 charakterze	 niszowym	 i	 ich	 spektrum	 szybko	
się	 powiększa	 i	 różnicuje.	 Również	 systemy	 wyspowe,	 o	 bar-
dzo	 wysokich	 kosztach	 energii	 elektrycznej,	 często	 wymagają	
względnie	 wysokich	 parametrów	 regulacji.	 Spełniając	 niektóre	
z	tych	wymagań,	realizowanych	przez	usługi	systemowe,	można	
magazynowanie energii uznać za korzystniejsze niż generowa-
nie	z	wykorzystaniem	drogich	paliw	kopalnych.	Przedsiębiorstwa	
w	obszarach,	w	których	nie	działają	zorganizowane	 rynki	ener-
gii,	dokonują	oceny	alternatywnych	rozwiązań	i	magazynowania	
vs.	inne	źródła	elastyczności	operacyjnej	i	powinny	podejmować	
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	decyzje	 raczej	na	podstawie	wartości	kosztów	unikniętych,	nie	
zaś	na	podstawie	dochodów	uzyskiwanych	na	zasadach	oceny	
ofert	rynkowych.	Przytoczyć	tu	można	przypadek	amerykański	z	
lat	dziewięćdziesiątych	ubiegłego	wieku,	kiedy	to	firma	GE wy-
budowała	system	magazynowania	bateryjnego	na	Alasce	w	celu	
ograniczenia stosowania drogiego oleju napędowego do lokal-
nego	generowania	 energii	 elektrycznej.	 System	baterii	w	dwu-
nastoletnim	okresie	eksploatacji	przyniósł	obniżenie	całkowitych	
kosztów,	redukując	rachunki	za	energię	o	ponad	6	mln	USD.	Ale	
nawet	w	wielkich	strukturach	sieciowych	magazynowanie	ener-
gii może okazać się atrakcyjną alternatywą w zakresie działań 
regulacyjnych.	

Zastosowanie	 magazynowania,	 niewymuszone	 przez	
konieczne	 działania,	 może	 być	 ekonomicznie	 konkurencyjne	
w zakresie elastyczności generacji. Ceny rynkowe regulacji 
częstotliwościowej	są	zmienne	dobowo	i	sezonowo,	przy	czym	
dyktowane	są	 rzadkością	oferowanego	 towaru	–	energii	elek-
trycznej.	 Koszt	 magazynowania	 dla	 celów	 regulacji	 częstotli-
wości	 zbliża	 się	 do	 średnich	 bieżących	 cen	 regulacji	 na	 nie-
których	rynkach	energii.	Brak	jednak	bezpośrednich	dowodów,	
że	magazynowanie	 energii	 (przy	 braku	 subsydiowania)	może	
być rzeczywiście konkurencyjne dla zastosowań regulacyj-
nych.	 Obszar	 możliwości	 wykorzystania	 magazynowania	 jest	
jednak	 znacząco	 większy.	 Przykładowo	 centra	miast	 cechują	
się	występowaniem	przeciążeń	linii	i	transformatorów	i	brakiem	
możliwości rozbudowy obiektów w gęstej zabudowie. Zasobnik 
energii może łatwiej wpasować się w lokalne luki między bu-
dynkami,	co	nie	wymaga	rozbudowy	stacji	energetycznych	lub	
rekonfiguracji	sieci.	

We	 wrześniu	 2013	 r.	 kalifornijska	 Komisja	 ds.	 przedsię-
biorstw	 energetycznych	 (CPVC)	 opublikowała	 projekt	 Decyzji	
Ramowej w sprawie stosowania magazynowania energii oraz 
program	zasad	wykonawczych,	adresowane	do	czynników	po-
litycznych	 i	 zawierające	 mechanizmy	 promowania	 technologii	
magazynowania.	 Celami	 tych	 dokumentów	 są	 zastosowanie	
technologii	 magazynowania	 dla	 maksymalizacji	 korzyści	 z	 ist-
niejących	 obiektów	 liniowych	 i	 wytwórczych,	 integracji	 OZE	
oraz	minimalizacji	emisji	gazów	cieplarnianych.	Magazynowanie	
jest	alternatywą	dla	 innych	zasobów,	mogących	zapewnić	sys-
temowi	wymaganą	elastyczność.	Wraz	z	ewolucją	 infrastruktu-
ry	 sieciowej	 zwiększają	 się	wymagania	odnośnie	do	 tej	 cechy,	
a rozwiązania tradycyjne muszą podlegać rewizji. Przy obniżeniu 
kosztów	 magazynowania	 i	 pojawieniu	 się	 nowych	 możliwości	
aplikacyjnych	zaostrzy	się	konkurencja,	przy	czym	rywalizować	
będą	 rozwiązania	z	zakresu	 reakcji	strony	popytowej	 (Demand	
Response	–	DR),	elastycznej	generacji	z	wykorzystaniem	paliw	
kopalnych	 i	 innych,	dopiero	kształtujących	się	 technologii.	Gdy	
magazynowanie energii nie jest jedynym sposobem uzyskania 
pożądanych	 cech	 przez	 system	 elektroenergetyczny,	 istnieją	
już	zastosowania	alternatywne,	w	których	magazynowanie	 jest	
najlepszym	rozwiązaniem	technicznym	i	najbardziej	efektywnym	
kosztowo.

Generacja rozproszona

System	 elektroenergetyczny	 w	 swych	 historycznych	 po-
czątkach	ewoluował	od	rozwiązań,	w	których	 izolowane	źródła	
małej	mocy	zaspokajały	potrzeby	zlokalizowanych	w	sąsiedztwie	

odbiorców.	Wraz	 z	 szybką	 ewolucją	 infrastruktury	 pojawiły	 się	
korzyści	z	centralizacji	wytwarzania.	Scentralizowana	generacja	
w	systemach	połączonych	wykorzystała	efekt	skali,	zróżnicowa-
nie	 obciążeń,	 większą	 elastyczność	 zasobów	 energetycznych	
oraz zwiększoną niezawodność. Te korzyści uzasadniały koszty 
rozbudowy	infrastruktury	sieciowej,	niezbędnej	dla	wyprowadze-
nia	mocy	z	scentralizowanych	źródeł	do	rozproszonych	odbior-
ców.	Ustaliła	się	tendencja	do	budowy	wielkich	sieci	połączonych.	
Dalsza	ewolucja	była	wymuszona	zmianami	w		zakresie	regulacji,	
rozwojem	technologii	oraz	troską	o	środowisko,	zagrożone	emi-
sjami i zmianami klimatu. Ta ewolucja zwiększyła znacząco rolę 
generacji	rozproszonej.	Sama	definicja	DG	ewoluowała	również,	
nie	istnieje	jednak	do	dziś	powszechnie	akceptowana	definicja,	
a	zakres	akceptowanych	technologii	obejmuje	spektrum	od	nie-
sterowanej	fotowoltaiki,	zlokalizowanej	u	użytkownika	„za	liczni-
kiem”	po	skojarzone	źródła	ciepła	i	elektryczności	(CHP),	insta-
lowane	przez	wielkich	odbiorców	przemysłowych	o	mocy	rzędu	
100	MW	i	więcej.	

Większość	obiektów	generacji	 rozproszonej,	znajdujących	
się	w	gestii	odbiorców,	realizuje	jedną	lub	większą	liczbę	nastę-
pujących	właściwości:
•	 wykorzystanie	 lokalnie	 dostępnych	 zasobów	 energii,	 któ-

rych	transport	jest	nieopłacalny	lub	niecelowy;
•	 zwiększenie	 efektywności	 przez	 wytwarzanie	 skojarzone	

ciepła	i	energii	elektrycznej;
•	 zapewnienie	 kosztów	 energii	 elektrycznej	 niższych	 niż	

oferuje	 lokalne	 przedsiębiorstwo	 energetyczne:	może	 to	
być połączone z obniżeniem obciążenia szczytowego dla 
odbiorców	 i	w	 konsekwencji	 –	 obniżenie	 rachunków	 	 za	
energię;

•	 uzyskanie	korzyści	z	zachęt	ekonomicznych	w	ramach	poli-
tyki	energetycznej	w	rodzaju	subsydiów	lub	taryf	gwaranto-
wanych;

•	 zwiększenie	niezawodności	dostawy	energii	dla	odbiorców,	
dysponujących	własnym	źródłem	energii;

•	 zrealizowanie	celów	socjalnych	lub	zrównoważenia,	łącznie	
z uzyskaniem niezależności od przedsiębiorstwa energe-
tycznego,	 tworzeniem	 mikrosieci,	 zapewniających	 odpor-
ność	i	bezpieczeństwo	oraz	uzyskanie	innych,	często	trudno	
mierzalnych	korzyści.

Niezależni producenci i przedsiębiorstwa energetyczne 
mogą zdecydować się na przyłączenie do systemu na poziomie 
dystrybucji w przypadku stosunkowo niewielkiej skali działalno-
ści	lub	gdy	polityka	energetyczna	zapewnia	dostateczne	zachęty	
dla	integracji.	Ogólnie	źródła	budowane	są	w	pobliżu	odbiorców	
dla	 uniknięcia	 ograniczeń	 przesyłowych	 i	 zapewniają	 większe	
korzyści	 finansowe.	 Niektóre	 przedsiębiorstwa	 wprowadzają	
strategie,	w	których	DG	jest	wykorzystywana	w	celu	złagodze-
nia	 zlokalizowanych	 przeciążeń	 sieciowych.	 Jednak	 rola	 DG	
w	likwidowaniu	przeciążeń	sieci	przesyłowych	i	dystrybucyjnych	
jest	znacznie	mniejsza	i	bardziej	pośrednia	niż	się	to	powszech-
nie	ocenia.	W	celu	zapewnienia	efektywnej	substytucji	majątku	
sieciowego	produkcja	źródeł	DG	musi	być	dostępna	w	okresie	
szczytu	obciążenia.	Oznacza	to	na	ogół,	że	DG	jest	zarządzana	
przez dystrybutora i na mocy kontraktowania zapewnia wspar-
cie w razie konieczności. Również z powodu mniejszej nieza-
wodności	i	dyspozycyjności	pojedynczych	źródeł	rozproszonych	
(niż	 ma	 to	 miejsce	 w	 strukturach	 scentralizowanych)	 celowa	
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jest		integracja	 jednostek	DG.	Jeżeli	dotyczy	 to	 tylko	niewielkiej	
liczby	źródeł,	koszt	 inwestycji	zapewniającej	niezawodność	nie	
może być znaczący. 

Podczas	gdy	obecnie	największy	udział	w	OZE	mają	tech-
nologie	wiatrowe	i	hydroenergetyka,	to	najszybsze	przyrosty	war-
tości	 mocy	 zainstalowanej	 cechują	 technologie	 solarne.	 Koszty	
fotowoltaiki	 niesubsydiowanej	 są	 jednak	wysokie	w	porównaniu	
z	technologiami	alternatywnymi.	Gdy	instalacje	PV	są	podłącza-
ne	po	stronie	odbiorcy	(„za	licznikiem”),	produkowana	(„własna”)	
energia wypiera dostarczoną typowo przez przedsiębiorstwa 
energetyczne.	Działania	taryfikacyjne	mogą	sprawić,	że	efektywna	
wartość	instalacji	PV	dla	właściciela	równa	się	z	ceną	energii	na	
rynku	detalicznym.	Dziś	wiele	przedsiębiorstw	odzyskuje	swe	stałe	
koszty	obsługi	przez	taryfy	detaliczne,	całkowicie	zależne	od	war-
tości	energii,	dostarczanej	odbiorcom.	Ponieważ	usługi	sieciowe	
są	wymagane	nawet	w	dniach	pochmurnych,	kiedy	to	fotowoltaika	
nie	jest	w	stanie	pokryć	zapotrzebowania,	większość	stałych	kosz-
tów	obsługowych	pozostaje	niezmienna.	Tak	więc	przedsiębior-
stwa	mogą	być	zmuszone	do	rozważenia	alternatywnych	struktur	
taryfikowania	dla	stosownego	odzyskiwania	tych	kosztów	stałych	
bez	obciążenia	odbiorców,	niemających	zdolności	do	autogenera-
cji.	Alternatywami	mogą	być	płatności	za	obciążenie,	podobne	do	
stosowanych	dla	odbiorców	z	przemysłu	lub	rozszerzenie	zakresu	
stałych	usług.	Może	to	też	być	tendencja	do	obniżenia	rachunków	
z	 tytułu	zużytej	energii.	Gdy	 fotowoltaika	osiągnie	kosztowo	po-
ziom	konwencjonalnych	cen	detalicznych	w	niektórych	obszarach	
mechanizmów	cenotwórstwa	konieczna	stanie	się	ingerencja	dla	
zapewniania	właściwego	odzwierciedlenia	rzeczywistych	kosztów	
usług	systemowych.	

Tendencje,	 sprzyjające	 rozwojowi	 DG,	 będą	 się	 nasilać	
w	perspektywie	rozwoju	sieci.	Dominującym,	na	przykład	w	Ame-
ryce	Płn.,	czynnikiem	będzie	polityka	energetyczna,	zwłaszcza	
preferująca	OZE	i	odporność	struktur	sieciowych	na	zakłócenia.	
Rozproszona	fotowoltaika	i	źródła	kogeneracyjne	będą	zapewne	
najbardziej	 dynamicznym	 segmentem	DG.	 Kontynuacja	 obser-
wowanych	 dziś	 trendów	 spowoduje	 długoterminowe	 działania	
w	kierunku	ekonomicznie	uzasadnionego	rozwoju	sieci,	zawiera-
jącej również generację scentralizowaną.

Zarządzanie stroną popytową

Zarządzanie stroną popytową (lub odpowiedź strony po-
pytowej	–	DR)	obejmuje	pełny	zakres	zasobów,	dostępnych	po	
stronie odbiorców: od bezpośredniego sterowania obciążeniami 
(operatorzy	odłączają	odbiorców	w	razie	potrzeby)	do	stosowania	
dynamicznego	 cenotwórstwa	 i	 innych	 sygnałów	 cenowych	 (sy-
gnały lub procedury stanowienia cen przekazywane są odbior-
com	dla	spowodowania	ograniczenia	poboru	mocy).	Pojawienie	
się	nowych	technologii	umożliwia	stosowanie	opcji	bardziej	wy-
rafinowanych	 i	uwzględniających	DR	w	połączeniu	z	cenotwór-
stwem	 dynamicznym,	 co	 sprawia,	 że	 odbiorca	 ma	 możliwość	
zachowań	bardziej	elastycznych	i	przewidywalnych.	Innowacyjne	
sieci	 inteligentne	 w	zaawansowanych	 strukturach	 opomiarowa-
nia,	 komunikacji	 i	zarządzania	 energią	 na	 poziomie	 odbiorców	
„domowych”	oraz	inteligentne	urządzenia	AGD	czynią	zarządza-
nie	stroną	popytową	zadaniem	zarówno	realizowalnym	technicz-
nie	jak	i	uzasadnionym	ekonomicznie,	sprzyjając	zarazem	szero-
kiemu	rozpowszechnieniu	tych	nowoczesnych	rozwiązań.	

Pomimo względnie niekorzystnej koniunktury gospodarczej 
przedsiębiorstwa	energetyczne	jak	i	programy	DR	są	zachęcane	
przez	narodowych	regulatorów	do	sterowania	mocami	szczyto-
wymi	 i	 ograniczenia	długoterminowych	 kosztów	mocy	 zainsta-
lowanej.	W	USA	dyrektywy	 federalnej	komisji	 regulacji	energe-
tyki	(FERC)	stworzyły	możliwości	udziału	DR	w	rynku	hurtowym	
energii	elektrycznej	[3].	Projekty	DR	obciążone	są	płatnościami	
zgodnie z węzłowymi cenami krańcowymi i są traktowane po-
dobnie	jak	zasoby	energii,	mocy	zainstalowanych	i	usług	syste-
mowych.	DR	przynosi	 korzyści	przedsiębiorstwom	energetycz-
nym,	odbiorcom	oraz	całemu	systemowi	elektroenergetycznemu	
na	wiele	 sposobów,	 łącznie	 z	ograniczeniem	potrzeby	nowych	
inwestycji	 w	 generacji,	 sieciach	 przesyłowych,	 zwiększeniem	
niezawodności	 oraz	 zwiększeniem	 efektywności,	 wynikających	
z	 obciążeń	 reagujących	 na	 bodźce	 cenowe	 i	 zwiększających	
efektywność.	 Oceny	 FERC	 dowodzą,	 iż	 jeżeli	 w	 następnym	
dziesięcioleciu	utrzymany	będzie	dzisiejszy	poziom	DR,	szczy-
towe	zapotrzebowanie	mocy	w	USA	w	r.	2019	zostanie	obniżone	
o	38	GW,	a	dynamiczne	cenotwórstwo	będzie	skutkowało	ogra-
niczeniem	w	zakresie	14-20%	szczytu	(czyli	138-188	GW).	Eks-
pertyza grupy Brattle	[4]	ocenia,	że	do	roku	2030	koszty	uniknięte	
na	skutek	DR	w	USA	osiągną	65	mld	USD.	Właściwe	wykorzy-
stanie	nowych	technologii,	cenotwórstwa	 i	zachęt	umożliwi	DR	
odegranie kluczowej roli w rozwoju systemu elektroenergetycz-
nego przyszłości.

Wnioski

Nowe	 uwarunkowania	 technologiczne,	 zmiana	 zachowań	
rynkowych,	częstsze	anomalie	klimatyczne	oraz	nowe	regulacje	
i polityki kształtują już dziś przyszłość systemów elektroenerge-
tycznych.	Prawidłowość	taka	w	skali	globalnej	zachodzi	zarówno	
w	krajach	rozwiniętych	jak	i	rozwijających	się.	Wiele	elementów	
polityki,	 regulacji,	 rynków	 energii	 oraz	 koszt	 i	 osiągi	 nowych	
i	istniejących	 technologii	 utrudnia	 traktowanie	 zachodzących	
procesów	w	 kategorii	 towaru	 przez	 jego	 oferenta,	 planistę	 lub	
inwestora. Podczas gdy wiele czynników kształtuje niepewność 
przyszłości,	 niezbędne	 są	 wysiłki	 dla	 zidentyfikowania	 kluczo-
wych	czynników	sprawczych,	nawet	przy	świadomości	ułomno-
ści	dokonywanych	dziś	ocen	i	analiz.
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