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Informacje o projekcie

Informacje o Projekcie

EUniversal

Numer Grantu: 864334

Status

W toku

Start                                                              Koniec

1 lutego 2020                               1 czerwca 2023

Finansowanie

H2020-EU.3.3.4.

Całkowity budżet

€ 9 774 227,50 

Lider konsorcjum

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.

Portugalia

Polski obszar demonstracyjny

Budżet strony Polskiej:  

975 tys. EUR

Budżet EOP:                    

423 tys. EUR

Dofinansowanie EOP:   

296 tys. EUR

Dofinansowanie EU

€ 7 999 997,50

Konsorcjum 18 członków 

Cel projektu: 

Opracowanie i demonstracja zintegrowanych rozwiązań elastyczności sieci, które pozwolą systemowi dystrybucyjnemu 

funkcjonować w bezpieczny i stabilny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów z dużą kumulacją mikroinstalacji.
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3-4 lata - wystarczający czas  

aby całkowicie zmienić 

zachowania 

klientów/prosumentów, aby 

zmienić potrzeby i wymagania w 

stosunku do pracy sieci nn. 

Transformacja rynku wprowadza 

OSD w nową sytuację i warunki 

działania.

Kończy się  „OSD tradycyjne” 

OSD powinno działać i rozwijać 

się biorąc pod uwagę to jak 

rynek energii będzie 

funkcjonował za 3-5 lat.

Pozwoli to uniknąć wielu sytuacji 

„gaszenia pożarów”
http://www.ptpiree.pl/energetyka-w-polsce/energetyka-w-liczbach/mikroinstalacje-w-polsce

http://www.ptpiree.pl/energetyka-w-polsce/energetyka-w-liczbach/mikroinstalacje-w-polsce
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Zwiększanie możliwości przyłączania mikrogeneracji PV

Regulatory 

napięcia na 

obwodach nn

Magazyny 
energii

Magazyny el.
V2G

Magazynowanie 
ciepła

Usługi 
elastyczności 

Regulacja 
napięcia na 
Trafo SN/nn

Modernizacja

więcej stacji, 

krótsze obwody, 
większe przekroje

Optymalizacja 
napięcia

nastawy Trafo 
SN/nn,
ARN

Rozbudowa sieci, eksploatacja 

i prowadzenie ruchu 

Aktywny 
prosument,
wspólnoty 

energetyczne

Inteligentne sieci,

Elastyczność sieci  
Transformacja rynku energii
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Stacje SN/nn

Linia Szkoła:

- Sieć napowietrzna nn

- 250 kVA

- 114 odbiorców

- 109 kW PV

Mława Podmiejska:

- Sieć kablowa nn

- 400 kVA 

- 98 odbiorców

- 420 kW PV

Czajków:

- Sieć napowietrzna nn

- 400 kVA

- 42 odbiorców

- 53 kW PV
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Sterownik centralny
• pomiary nn
• pomiary w głębi sieci (z AMI)
• sterowanie PPZ
• Komunikacja ze SCADA

Sterowniki polowe
• telemechanika rozdzielnicy SN
• pomiary SN  i wykrywanie zwarć

Komunikacja między 
sterownikami  wg normy 
IEC 61850 

Mława Podmiejska - stacja kontenerowa
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Mława Podmiejska – stacja kontenerowa

RSN – pola 1, 2, 3 (liniowe)

RSN – pole 4 (TR)

Sterownik 

centralny

Rozdzielnica nn

Regulator

PPZ

w trybie

sterowania

zdalnego
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Linia Szkoła – stacja słupowa

Stacja SN/nn

Generacje PV
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Sterownik centralny
• pomiary nn
• pomiary w głębi sieci  (z AMI)
• sterowanie PPZ
• komunikacja ze SCADA

Linia Szkoła – stacja słupowa
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Linia Szkoła – stacja słupowa

Szafka – strona lewa

rozdzielnica nn

Szafka – strona prawa

sterownik + AMI

Daszek

i pólka na laptopa
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Linia Szkoła – stacja słupowa

Stacja SN/nn

Generacje PV
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Sieć nn z generacją fotowoltaiczną

Często najwyższe napięcie w sieci z generacją fotowoltaiczną 

występuje na końcu linii nn

Napięcie w linii nn maleje wraz z oddalaniem od stacji SN/nn
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Sieć nn z generacją fotowoltaiczną

Znaczna generacja fotowoltaiczna skupiona w jednym miejscu 

sieci nn powoduje że w tym miejscu napięcie jest najwyższe

Przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia w linii nn
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Pomiary napięć dla regulacji PPZ
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Pomiary napięć dla regulacji PPZ

Sposób pomiaru Uwagi EUniversal

Pomiar 

w regulatorze PPZ

• Regulacja tylko wg wartości zadanej napięcia

• Pomiar w jednej wybranej fazie (dot. PPZ-u zastosowanego w projekcie)

• Dostępny awaryjnie (wybór przyciskiem w regulatorze PPZ)

☑

Pomiar w stacji 

SN/nn

• W zastosowanym algorytmie regulacji – informacja o napięciu na początku linii

• W przypadku braku pomiarów w głębi sieci – możliwość regulacji wg wartości zadanej 

napięcia (wg fazy o najwyższym napięciu lub uśrednionego napięcia trzech faz)
☑

Liczniki AMI (PLC)
• Dostępne pomiary z każdego punktu sieci nn

• Zawodna i powolna transmisja wykorzystująca sieć nn (PLC Power Line Communication) ☑

Licznik AMI (GSM)

• Stosowany u części prosumentów

• Niezawodny (w porównaniu z PLC) odczyt napięcia w miejscach generacji tj. w punktach 

sieci, gdzie spodziewane jest najwyższe napięcie
☑

Komunikacja 

z falownikami

• Konieczność zastosowania modułu komunikacyjnego np. GSM

• Komunikacja dwukierunkowa - możliwość zadawania ograniczenia i zaprzestania 

generacji mocy lub zmiana charakterystyki

• Niejednoznaczne unormowanie prawnie

☑

Układ pomiarowy 

w złączu kablowym

• Dodatkowy koszt układu pomiarowego (przekładniki, miernik)

• Trudność montażu (miejsce w ZK nn) ☐
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Przed korektą

Po korekcie

Algorytm PPZ

Wykorzystanie pomiarów w głębi sieci pozwala na utrzymanie 

napięcia jak najbliżej wartości znamionowej Un.

Z pomiarów wybierane są wartości najmniejsza i największa 

(Umin, Umax), z których obliczana jest wartość średnie UfS.

Algorytm reguluje napięcie tak, aby różnica między napięciem 

znamionowym Un a napięciem średnim UfS dążyła do zera.

Cel zostaje osiągnięty gdy różnica jest mniejsza niż połowa 

kroku przełącznika zaczepów S.

Zastosowany PPZ ma 9 pozycji a regulacja napięcia obejmuje 

zakresie ±10% Un (46 V). Krok przełącznika S = 5,75 V.
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Prace wykonane:

• Zmodernizowano stacje i zamontowano aparaturę lokalizacjach objętych projektem

• Uwidoczniono obiekty w zakresie telemechaniki i pomiarów

• Uruchomiono komunikację z systemami dyspozytorskimi i wykonano testy działania w zakresie 

telemechaniki

• Uwidoczniono obiekty w dodatkowym systemie dyspozytorskim (SCADA DEMO na potrzeby 

udostępniania usług elastyczności sieci, które są przedmiotem projektu EUniversal)

Prace zaplanowane:

• Montaż modułów komunikacyjnych z falownikami u wybranych prosumentów (Mława)

• Nawiązanie komunikacji z licznikami AMI (PLC i GSM) oraz z falownikami u prosumentów

• Testy algorytmu sterowania PPZ (listopad 2022)

• Optymalizacja doboru punktów pomiarowych w głębi sieci, z których będą pobierane wartości napięć

• Optymalizacja nastaw algorytmu PPZ (strefy nieczułości, nastawy czasowe)

• Uruchomienie algorytmu

Postępy prac - podsumowanie
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Opisane rozwiązanie elastycznej stacji elektroenergetycznej zostało 
opracowane i przygotowane do wdrożenia w ramach projektu unijnego 

Market enabling the interface to unlock flexibility solutions
for cost-effective management of smarter distribution grids,

który otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań 
i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 864334.

This project has received funding from the
European Union's Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement
No 864334

euniversal_h2020

euniversal_proj

euniversalproject-h2020

euniversal.eu

https://www.instagram.com/euniversal_h2020
https://twitter.com/euniversal_proj
https://www.linkedin.com/company/euniversalproject-h2020/?viewAsMember=true
https://euniversal.eu/
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Dziękujemy za uwagę 

Mirosław Matusewicz Miroslaw.Matusewicz@energa-operator.pl

Łukasz Kajda l.kajda@ien.gda.pl

mailto:Miroslaw.Matusewicz@energa-operator.pl
mailto:l.kajda@ien.gda.pl

