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ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI ĝREDNIEGO
NAPIĉCIA Z MAGAZYNAMI ENERGII
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Od ostatniego przeáomu stuleci zmieniáo siĊ wyobraĪenie
o pracy elektroenergetycznych sieci Ğredniego napiĊcia. Przyczyną zmiany byáo
umoĪliwienie przyáączania do niej jednostek wytwórczych, jako generacji rozproszonej. Aktualnym zagadnieniem jest moĪliwoĞü przyáączania magazynów
energii. W artykule podano przykáad zastosowania magazynu energii w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, który wspóápracuje z jednostką wytwórczą
generacji rozproszonej. Z uproszczonej analizy przypadku wynikają wstĊpne
wytyczne do konstruowania algorytmów sterowania pracą elektroenergetycznej
sieci Ğredniego napiĊcia z magazynami energii.
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1. WPROWADZENIE
W Instytucie InĪynierii Elektrycznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy od ponad dwóch dekad prowadzone są badania naukowe dotyczące
funkcjonowania systemów elektroenergetycznych, w tym z generacją rozproszoną. Wymiernym efektem prowadzonych badaĔ jest bardzo duĪe zainteresowanie ze strony
polskich operatorów systemów elektroenergetycznych. Zespóá badawczy, pod kierunkiem
autora niniejszego artykuáu, wykonaá juĪ ponad szeĞüset róĪnego rodzaju opracowaĔ
technicznych i ekspertyz dotyczących funkcjonowania systemów elektroenergetycznych. BezpoĞrednimi odbiorcami wyników tych prac byli praktycznie wszyscy polscy
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych oraz Operator Systemu Przesyáowego (analizy
pracy systemów elektroenergetycznych na kaĪdym poziomie napiĊcia). DoĞwiadczenia
naukowo-techniczne Instytutu InĪynierii Elektrycznej w tym zakresie pozwalają na
podejmowanie kolejnych wyzwaĔ stawianych w rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego.
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W ostatnich dwóch dekadach nastąpiáy znaczące zmiany w polskiej elektroenergetyce. Spowodowaáo to koniecznoĞü zmiany wyobraĪenia o funkcjonowaniu systemów
elektroenergetycznych, szczególnie w zakresie funkcjonowania elektroenergetycznych
sieci dystrybucyjnych (rozdzielczych). W informatorze [1] (1977 r.) pod okreĞleniem
sieci elektroenergetycznych rozumie siĊ, w ogólnym ujĊciu, zestaw urządzeĔ i obiektów
sáuĪących do przesyáania, transformowania i rozdzielania energii elektrycznej. Pod
wzglĊdem napiĊcia, wyróĪnia siĊ m.in. elektroenergetyczne sieci Ğrednich napiĊü
(od 1 do 60 kV). Podstawowe funkcje sieci rozdzielczych (dystrybucyjnych) polegają
na przekazywaniu energii elektrycznej z gáównych punktów zasilających (GPZ) do
przyáączy poszczególnych odbiorców lub odbiorników.
W podrĊczniku [2] (2004 r.) podaje siĊ definicjĊ elektroenergetycznej sieci
rozdzielczej jako zbiór urządzeĔ: linii napowietrznych, kablowych, stacji transformatorowo-rozdzielczych, áączników, dáawików, kondensatorów oraz urządzeĔ pomocniczych, wspóápracujących ze sobą w celu realizacji zadania, jakim jest rozdziaá energii
elektrycznej pomiĊdzy odbiorców.
Widaü, Īe sama definicja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (rozdzielczych) nie zmieniáa siĊ. Nawet jej funkcjonalnoĞü, w ogólnym znaczeniu, moĪna
uznaü za taką samą. Jednak wprowadzenie generacji rozproszonej powoduje, Īe w „gáĊbi”
sieci oprócz odbiorców lub odbiorników energii elektrycznej mamy wytwórców lub
prosumentów energii elektrycznej. Wówczas istnieje moĪliwoĞü przekazywania energii
elektrycznej w tej samej sieci od wytwórców lub prosumentów do gáównych punktów
zasilających (GPZ). Z pewnoĞcią wpáywa to na zarządzanie pracą takich sieci elektroenergetycznych.
Ustawa [3] wprowadza pojĊcie klastra energii jako cywilnoprawne porozumienie, w skáad którego mogą wchodziü osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równowaĪenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych
Ĩródeá energii lub z innych Ĩródeá lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napiĊciu
znamionowym niĪszym niĪ 110 kV, na obszarze dziaáania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub piĊciu gmin. Obszarowe i strukturalne funkcjonalnoĞci klastrów, ale równieĪ koniecznoĞü zarządzania pracą sieci przez operatorów
systemów dystrybucyjnych powoduje zwiĊkszone zainteresowanie moĪliwoĞciami sterowania pracą elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, równieĪ na poziomie Ğredniego
napiĊcia.
ZwiĊkszenie podatnoĞü sterowania pracą sieci, a w szczególnoĞci zwiĊkszenie
zakresów zmiennych decyzyjnych w formuáowanych zagadnieniach optymalizacyjnych
pracy sieci, moĪliwe jest przy zastosowaniu magazynów energii.
Wspomniane wyĪej aspekty techniczne zmiany wyobraĪenia o funkcjonowaniu
wspóáczesnych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych są wzmacniane lub uzupeániane przez aktualne uwarunkowania formalno-prawne. W ustawie [4] procesy energetyczne definiowane są jako techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyáania, magazynowania, dystrybucji oraz uĪytkowania paliw lub energii.
Natomiast magazyn energii jest to instalacja sáuĪąca do przechowywania energii,
przyáączona do sieci i mająca zdolnoĞü do dostawy energii elektrycznej do sieci.
W wykáadni ustawy [3], magazyn energii jest to wyodrĊbnione urządzenie lub zespóá
urządzeĔ sáuĪących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących
emisji bĊdących obciąĪeniem dla Ğrodowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej
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czĊĞciowe odzyskanie. Jak widaü bliĪsza znaczeniu technicznemu magazynu energii jest
definicja w ustawie [3]. Z pojĊciem magazynu energii wiąĪe siĊ instalacja zarządzania
popytem [4], która rozumiana jest jako instalacja odbiorcy koĔcowego, której urządzenia
umoĪliwiają zmianĊ profilu poboru energii elektrycznej na Īądanie operatora systemu
dystrybucyjnego, operatora systemu przesyáowego lub operatora systemu poáączonego,
na którą moĪe skáadaü siĊ w szczególnoĞci magazyn energii, instalacja wytwórcza
niewspóápracująca bezpoĞrednio z siecią lub punkt áadowania w kontekĞcie elektromobilnoĞci. Magazynowanie energii, w wykáadni ustawy [4] jest to Ğwiadczenie usáug
przechowywania energii w magazynie energii.
Rozwój technologii magazynowania energii na potrzeby pracy systemów elektroenergetycznych jest widoczny równieĪ w Polsce. Nie ma wiĊkszego znaczenia,
czy technologia idzie za rozwiązaniami formalno-prawnymi, czy odwrotnie, waĪne jest
to, Īe doĞwiadczenia w tym zakresie w Polsce są coraz wiĊksze.

2. MAGAZYNY ENERGII DO ZASTOSOWAē
W ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECIACH
DYSTRYBUCYJNYCH
Definicje magazynu energii, w ujĊciu formalno-prawnym, podano we wstĊpie.
Wskazano, Īe w ustawie [3] definicja jest bliĪsza znaczeniu technicznemu magazynu
energii. Mówiąc o magazynach energii przyáączanych do elektroenergetycznych sieci
dystrybucyjnych, gdzie wystĊpuje napiĊcie przemienne, w ujĊciu obiektowym dopuszczalne jest rozumienie magazynu energii bliĪsze definicji w ustawie [4], mianowicie
jako instalacja elektroenergetyczna o dwukierunkowym przepáywie energii elektrycznej,
zawierająca ukáad realizujący przemiany energetyczne o zdolnoĞciach magazynowania
energii. Na rysunku 1 przedstawiono, w postaci diagramu poglądowego, wybrane technologie magazynowania energii w kontekĞcie czasu rozáadowania magazynu i jego
energii.

Rys. 1. Wybrane technologie magazynowania energii w kontekĞcie
czasu rozáadowania magazynu i wartoĞci energii (diagram poglądowy)
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W kontekĞcie zastosowania magazynów energii w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych najbardziej interesujące są technologie oparte na klasycznych
bateriach. W tabeli 1 przedstawiono zestawienie podstawowych parametrów charakterystycznych wybranych elektrochemicznych technologii magazynowania energii.

TABELA 1
Zestawienie podstawowych parametrów charakterystycznych wybranych elektrochemicznych technologii magazynowania energii

a)

Technologie
elektrochemiczne

kwasowooáowiowe

litowojonowe

wanadowe
redox

sodowosiarkowe

niklowokadmowe

Moc, MW

pojedyncze

50

-

50

40

Energia, MWh

10

10

-

350

pojedyncze

Czas rozáadowania, h

> 20

4

-

7

pojedyncze

Liczba cykli
(przy % gáĊbokoĞci
rozáadowania)

200 – 300
(80%)
1000 – 2000
(70%)a)

8000
(80%)

10000
(75%)

4000
(100%)

4000
(100%)

Czas reakcji, ms

pojedyncze

pojedyncze

–

pojedyncze

pojedyncze

SprawnoĞü, %

72 – 82

> 90

85

87

72 – 78

GĊstoĞü energii, Wh/kg

30 – 50
25a)

90 – 190

30 – 50

110

45 – 80

Samorozáadowanie,
%/miesiąc

2–5

1

znikome

0

5 – 20

Temperatura pracy, ºC

-5 – 40

-30 – 60

0 – 40

300 – 350

-40 – 50

Dla ogniw kwasowo-oáowiowych gáĊbokiego rozáadowania.

NaleĪy mieü ĞwiadomoĞü, Īe zastosowanie takiego magazynu energii w sieci
elektroenergetycznej jest moĪliwe tylko z zastosowaniem przeksztaátnika energoelektronicznego. W projektowaniu tego typu urządzeĔ stosuje siĊ zasadĊ, Īe magazyn energii
powinien byü dobierany ze wzglĊdu na sprawnoĞü (jak najwyĪsza sprawnoĞü energetyczna procesu magazynowania energii), przy mniejszej uwadze jeĞli chodzi o zewnĊtrzne parametry elektryczne (np. napiĊcie, zarówno co do wartoĞci, jak i rodzaju).
Natomiast wysokosprawny przeksztaátnik energoelektroniczny peáni rolĊ interfejsu
miĊdzy magazynem energii a siecią elektroenergetyczną, do której jest przyáączony
(dopasowanie elektryczne). W kontekĞcie sterowania pracą sieci elektroenergetycznych
z wykorzystaniem magazynów energii, do podstawowych funkcji przeksztaátnika naleĪy
dodaü podatnoĞü na sterowanie w zakresie ksztaátowania praktycznie chwilowych
wartoĞci mocy czynnej i biernej.
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3. PRZYKàADY DZIAàAJĄCYCH MAGAZYNÓW ENERGII
PrzedsiĊbiorstwo Golden Valley Electric Association (GVEA) na Alasce w USA
[5] utrzymuje ok. 5200 km linii przesyáowych i dystrybucyjnych, 35 podstacji i 8 urządzeĔ wytwórczych. Szczytowe obciąĪenie w 2017 roku wyniosáo 206,1 MW. W grudniu
2003 r. uruchomiono magazyn energii, zbudowany na bazie akumulatorów (baterii)
niklowo kadmowych. Na rysunku 2 przedstawiono schemat ideowy tego magazynu
energii. Instalacja jest przyáączona do sieci o napiĊciu 138 kV. Zadaniem magazynu
energii jest szybka reakcja w przypadku awarii związanej z generacją lub przesyáem
energii elektrycznej. W tego typu przypadkach moĪe pracowaü z mocą 27 MW przez 15
minut (max 40 MW przez krótszy czas). W 2017 r. magazyn energii zareagowaá na 72
wydarzenia.

Rys. 2. Schemat ideowy instalacji magazynu energii Golden Valley Electric Association
(GVEA) na Alasce w USA [6]

Gáównymi elementami instalacji są: jedna z najpotĊĪniejszych na Ğwiecie bateria
akumulatorów niklowo-kadmowych (firma Saft) oraz przeksztaátnik energoelektroniczny (firma ABB). Bateria akumulatorów Alaskan BESS zawiera 13760 wysokowydajnych ogniw niklowo-kadmowych Saft SBH 920, rozmieszczonych w czterech
równolegáych ciągach, zapewniających nominalne napiĊcie obwodu poĞredniego 5 kV
i pojemnoĞü 3680 Ah. Komórki są wbudowane w 10-ogniwowe moduáy do montaĪu w
systemie regaáów wjezdnych (miĊdzy stojakami zapewniony jest dostĊp do instalacji
i serwisu dla wózka widáowego). KaĪda bateria jest mniej wiĊcej wielkoĞci duĪego
komputera i waĪy ok. 75 kg, natomiast áączna masa caáego magazynu energii wynosi
ok. 1500 ton. Przewidywany okres ĪywotnoĞci akumulatorów wynosi 20-30 lat. Koszt
instalacji wyniósá ok. 35 mln. USD.
Kolejnym przykáadem, juĪ dotyczącym elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej Ğredniego napiĊcia, jest magazyn energii w PacifiCorp (Portland, USA). PrzedsiĊbiorstwo PacifiCorp prowadzi dziaáalnoĞü w szeĞciu zachodnich stanach USA.
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Od marca 2014 roku, w miejscowoĞci Castle Valley (stan Utah) dziaáa system
magazynowania energii oparty na akumulatorach wanadowych redox (VRB-ESS™).
MiejscowoĞü zasilana jest elektroenergetyczną linią dystrybucyjną o napiĊciu 25 kV
i dáugoĞci ok. 137 km. Wanadowe baterie przepáywowe redox magazynują energiĊ
w dwóch elektrolitach (rys. 3), które są pompowane z oddzielnych zbiorników do
membrany wymiany protonów w stosach ogniw, wytwarzając prąd staáy.

Rys. 3. Schemat ideowy dziaáania magazynu energii
opartego na akumulatorze wanadowym Redox [7]

Reakcja jest odwracalna, dziĊki czemu bateria moĪe byü wielokrotnie áadowana
i rozáadowywana z wysoką wydajnoĞcią. Magazyn moĪe pracowaü z mocą 250 kW przez 8
godzin, ze sprawnoĞcią miĊdzy 65% a 80%. System zawiera przeksztaátnik energoelektroniczny, który konwertuje prąd staáy na prąd przemienny podczas rozáadowania, i na odwrót
podczas áadowania. Przeksztaátnik zapewnia dodatkowo kompensacjĊ mocy biernej.
Ta instalacja, podobnie jak opisana wyĪej, ma podstawowe zadanie zwiĊkszenie
niezawodnoĞci i jakoĞci dostaw energii elektrycznej.

4. ZASTOSOWANIE MAGAZYNU ENERGII
W POLSKIEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ –
– STUDIUM PRZYPADKU
Rozpatrzmy rzeczywistą elektroenergetyczną sieü dystrybucyjną zasilaną z klasycznego GPZ-u, wyposaĪonego w dwa transformatory elektroenergetyczne (16 MVA,
115/16,5 kV, Yd11), w normalnym ukáadzie sieci pracujących na dwie sekcje. Obliczeniowa moc zwarciowa na szynach rozdzielni 110 kV tej stacji równa jest 1490 MVA.
Nastawa napiĊcia ARN wynosi 15,9 kV.
W ciągach liniowych wyprowadzonych z pierwszej sekcji przyáączone są trzy
jednostki wytwórcze (3 × Vestas V27, Enercon E82 oraz 2 × Enercon E40). W ciągach
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liniowych drugiej sekcji pracuje dwanaĞcie jednostek wytwórczych (TW 500, Enercon
E53, 2 × NTK 300, 4 × Enercon E33, 3 × Vestas V27, 2 × Enercon E40, Bonus
600 + 2 × Enercon E40, Enercon E82, Enercon E53, 2 × Enercon E40, Enercon E82
oraz Enercon E53). Do jednej linii, wyprowadzonej z pola liniowego sekcji drugiej
planuje siĊ przyáączyü kolejną jednostkĊ wytwórczą w postaci dwóch turbin wiatrowych
Gamesa G58. Na rysunku 4 przedstawiono schemat ideowy fragmentu tej linii
z zaznaczonym miejscem planowanego przyáączenia tej jednostki, oznaczonym jako
JW1. Na rysunku widoczny jest równieĪ punkt przyáączenia jednostki wytwórczej JW2
(2 × Enercon E40). Do tej linii przyáączone są jeszcze dwie jednostki wytwórcze:
Enercon E53 oraz 2 × Enercon E40.
W Instytucie InĪynierii Elektrycznej opracowano model matematyczny caáej
rozpatrywanej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, z uwzglĊdnieniem m.in. parametrów poszczególnych odcinków liniowych i profili obciąĪeĔ. Model ten byá podstawą
analizy pracy tej sieci z uwzglĊdnieniem proponowanej do przyáączenia jednostki
wytwórczej.
JeĪeli jednostką wytwórczą JW1, przyáączoną do wĊzáa sieci oznaczonego
numerem 2, są dwie turbiny wiatrowe Gamesa G58 o mocy znamionowej 850 kW
(na wieĪach o wysokoĞci 71 m), to naleĪy zaáoĪyü pracĊ tych turbin, w stosunkowo
dáugim czasie (np. kilka, nawet kilkanaĞcie dni) z minimalną mocą ok. 20% mocy
znamionowej, czyli 170 kW dla kaĪdej turbiny. JeĪeli takie zaáoĪenie okaĪe siĊ
nieprawdziwe, to absolutnie nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla instalowania tego
typu turbin wiatrowych gdziekolwiek.
Ze wzglĊdu na napiĊcie w wĊzáach sieci (maksymalnie 16,5 kV), w wĊĨle nr 2
(rys. 4) bĊdzie moĪliwa generacja energii elektrycznej z mocą maksymalnie 590 kW
przy tgI = 0,4L (35% mocy znamionowej turbin wiatrowych). JeĪeli tgI = 0 (w przypadku ukáadu fotowoltaicznego lub magazynu energii), to wartoĞü mocy przy generacji
energii ograniczona bĊdzie do 270 kW.

Rys. 4. Schemat ideowy fragmentu analizowanej sieci elektroenergetycznej
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Zastosowanie magazynu energii w wĊĨle nr 2 analizowanej sieci elektroenergetycznej, powoduje, Īe przy generacji energii elektrycznej z dwóch turbozespoáów
wiatrowych (pracujących z mocą minimalną, czyli w sumie 340 kW i tgI = 0,4L)
moĪliwa jest generacja energii elektrycznej z magazynu z mocą maksymalnie 115 kW
(tgI = 0). Jednak ta wartoĞü mocy nie jest równa mocy znamionowej tego magazynu
energii. Moc magazynu energii przy rozáadowywaniu musi byü równa maksymalnej
wartoĞci mocy przy generacji energii w wĊĨle nr 2, czyli 270 kW (praca magazynu
w przypadku braku generacji z turbin wiatrowych).
Natomiast w przypadku mocy przy áadowaniu magazynu, naleĪy przyjąü przypadek, w którym obie turbiny wiatrowe pracują z mocą znamionową (maksymalną),
a wartoĞü tgI jednostki wytwórczej (dwie turbiny wiatrowe, magazyn energii i urządzenia wyprowadzenia energii, np. transformator) nie moĪe przekraczaü 0,4. Wówczas,
aby w wĊĨle nr 2 nie przekroczyü dopuszczalnej wartoĞci napiĊcia (16,5 kV), magazyn
energii musi odbieraü energiĊ z mocą 1,18 MW.
NastĊpnym waĪnym aspektem jest uwzglĊdnienie procesów przepáywu energii
elektrycznej w wĊĨle nr 2. Do tej analizy niezbĊdne jest wykorzystanie profili obciąĪeĔ
w sieci oraz profili mocy generacji energii. Ale na potrzeby studium przypadku, moĪna
nieco uproĞciü analizĊ. ZaáóĪmy, Īe turbiny wiatrowe pracują z mocą znamionową
przez cztery godziny na dobĊ. Wówczas z magazynu energii nie moĪna generowaü
energii, ale koniecznie (ze wzglĊdu na poziomy napiĊcia w sieci) naleĪy pobieraü
energiĊ z okreĞloną mocą. W czasie 4 godzin magazyn pobierze 4,72 MWh energii
elektrycznej. Zatem w czasie jednej doby, z magazynu energii naleĪy pobraü 4,01 MWh
(uwzglĊdniając sprawnoĞü na poziomie 85%). Czyli, aby wyáadowaü tĊ energiĊ
magazyn powinien pracowaü w pozostaáej czĊĞci doby (20 godzin) z mocą 200 kW.
Co ze wzglĊdu na pracĊ turbin wiatrowych, przynajmniej z mocą 340 kW nie jest
moĪliwe, poniewaĪ maksymalnie magazyn moĪe w tym przypadku pracowaü z mocą
115 kW. Ten przykáad pokazuje, Īe nie wnikając w parametry magazynu (gáównie moc
i pojemnoĞü), uzasadnienie jego zastosowania w celu umoĪliwienia pracy turbin wiatrowych jest wątpliwe. Praca turbin wiatrowych z mocą znamionową w wĊĨle nr 2 rozpatrywanej sieci nie bĊdzie moĪliwa. JeĪeli turbiny wiatrowe bĊdą przez cztery godziny
w dobie pracowaáy z mocą mniejszą od znamionowej, np. 80% mocy znamionowej, to
magazyn musi pobieraü energiĊ elektryczną z mocą 303 kW, co w tym czasie daje
energiĊ równą 1,21 MWh. W czasie jednej doby z magazynu musi byü pobrana energia
równa 968 kWh, a zatem magazyn powinien przez pozostaáe 20 godzin doby byü
rozáadowywany z mocą równą 48 kW. Ale taka praca turbin wiatrowych nie ma szczególnego uzasadnienia ekonomicznego (uwzglĊdniając nakáady inwestycyjne).
ZauwaĪmy, Īe w przypadku, gdy jednostkĊ wytwórczą bĊdzie stanowiá ukáad
fotowoltaiczny o takiej samej mocy znamionowej, to magazyn energii speáni swoją rolĊ
z technicznego punktu widzenia (w znaczącej czĊĞci doby nie ma generacji energii elektrycznej
z ukáadu PV i wówczas magazyn moĪe byü skutecznie rozáadowywany).
OczywiĞcie przykáad ten pokazuje równieĪ, Īe analiza pracy jednostki wytwórczej
przyáączonej w danym wĊĨle elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nie moĪe ograniczaü siĊ tylko do aspektów technicznych. Uwarunkowania techniczne są swego
rodzaju warunkami ograniczającymi (krytycznymi) w caáoĞciowym wielokryterialnym
zagadnieniu optymalizacyjnym.
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5. PODSUMOWANIE
Wiele lat temu wiadomo byáo, Īe zwiĊkszenie iloĞci pozyskiwanej energii
elektrycznej ze Ĩródeá energii odnawialnej jest moĪliwe dziĊki rozsądnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w polskich sieciach dystrybucyjnych
do przyáączania generacji rozproszonej. Wprowadzenie magazynów energii elektrycznej
do elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych nie zawsze bĊdzie prowadziáo do
rozwiązania problemu technicznego. Praktycznie kaĪdy przypadek wymaga szczegóáowej analizy, równieĪ z uwzglĊdnieniem aspektów ekonomicznych.
Przedstawiony w artykule przypadek, w kontekĞcie sterowania pracą elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, pokazuje, Īe muszą byü stworzone warunki techniczne i funkcjonalne do sterowania pracą poszczególnych elementów sieci. W przypadku
magazynu energii konieczne jest sterowanie, w niektórych przypadkach nawet chwilowymi wartoĞciami mocy czynnej i biernej w czterech kwadrantach.
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A CONTROL OF MEDIUM VOLTAGE
POWER NETWORKS WITH ENERGY STORAGE
Sáawomir CIEĝLIK
ABSTRACT
Since the last turn of the century, the image of mediumvoltage power networks operations has changed. The main reason for the
change was to enable the generation units connection to it as a distributed
generation. The current problem is the possibility of connecting energy
stores. The article gives an example of the use of energy storage in the
electric distribution network that operates with the generation unit as
distributed generation. The simplified case analysis results in preliminary
design algorithms for medium voltage power grid control with energy storages.
Keywords: distributed generation, energy storage, operation states of
medium voltage network

