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1 Wstęp
Rozwój nowoczesnych technologii uwidacznia się w każdej dziedzinie życia, dotyczy

to również sieci elektroenergetycznych oraz całego systemu elektroenergetycznego. Zmiany

dotyczą wszystkich elementów systemu elektroenergetycznego. Od końca lat 80 ubiegłego

wieku  następuje  dynamiczna  zmiana  w  automatyce  sieciowej,  pojawienie  się  urządzeń

cyfrowych  przyniosło  głębokie  zmiany  w  automatyce  zabezpieczeniowej,  układach

pomiarowych i systemach zarządzania siecią elektroenergetyczną. 

Zmieniają  się  również  same  sieci  elektroenergetyczne.  Następuje  ich  ciągła
modernizacja,  doskonalenie  urządzeń  sieciowych.  Można  obserwować  zwiększanie  się
udziału  sieci  kablowych,  pojawiły  się  izolowane  linie  napowietrzne,  transformatory  o
lepszych parametrach czy doskonalsze aparaty sieciowe. Wszystkie te działania mają na celu
zmniejszenie  liczby  awarii  sieciowych,  zwiększenie  niezawodności  dostaw  energii
elektrycznej  oraz  poprawy  jakości  dostarczanej  energii.  Pozwalają  również  na  lepsze
zarządzanie  pracą  sieci,  zmniejszanie  strat  technicznych  i  handlowych  oraz  łatwiejsze
zarządzanie.

Zmiany widoczne są również w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Następuje
zmiana struktury wytwarzania energii. W Europie wyraźnie widoczny jest stały wzrost energii
generowanej  ze  źródeł  odnawialnych,  zmniejsza  się  udział  energii  generowanej  z  węgla.
Tendencje  te  widoczne  są  również  w  Krajowym  Systemie  Elektroenergetycznym  (KSE).
Zasadnicza zmiana widoczna jest także w samej strukturze sektora wytwarzania. Pojawienie
się dużej liczby rozproszonych źródeł energii (DER) takich jak farmy wiatrowe, instalacje PV
biogazownie i inne, sprawia, że zmienia się klasyczny model przepływu energii pomiędzy
wytwórcami  i  odbiorcami.  Generacja  rozproszona,  to  źródła  o  zróżnicowanej  mocy
przyłączane w sieci na różnych poziomach napięcia, dlatego ich praca wpływa zarówno na
sieci przesyłowe jak i dystrybucyjne. 

W pracy sieci elektroenergetycznych pojawiły się również zupełnie nowe elementy
wcześniej  praktycznie  niewystępujące.  Należą  do  nich  magazyny  energii  oraz  pojazdy
elektryczne wyposażone we własny zasobnik energii (elektromobilność). Elementy te mogą
pracować jako odbiornik jak również źródło, a zatem aktywnie wpływać na pracę sieci w ich
najbliższym otoczeniu oraz całego systemu elektroenergetycznego. 

Opisane zmiany przybliżają współczesną sieć elektroenergetyczną do sieci określanej
jako sieć inteligentna (Smart Grid), w której zakłada się współistnienie i aktywną współpracę
wszystkich elementów takich jak operatorzy sieci przesyłowej (OSP) i dystrybucyjnej (OSD),
generacji  systemowej i  źródeł DER oraz odbiorców energii  (w tym prosumentów) w celu
osiągnięcia maksymalnych korzyści technicznych i ekonomicznych.

Wsparcie prawne i finansowe instytucji Unii Europejskiej oraz krajowych sprawia, że
samochody  elektryczne  czy  też  szeroko  rozumiana  elektromobilność  stają  się  istotnym
zagadnieniem rozpatrywanym w planach rozwoju sieci elektroenergetycznych, zarówno na
poziomie lokalnym w sieciach dystrybucyjnym jak i dla całego KSE. 

Celem ekspertyzy jest opisanie bezpieczeństwa energetycznego miasta Lublina przy
założeniu rozwoju elektromobilności do roku 2036. Ekspertyza powstała na potrzeby Gminy
Lublin w związku z realizacją projektu „Strategia rozwoju elektromobilności  w Lublinie”.
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Projekt  jest  finansowany  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki Wodnej w ramach Programu GEPARD II – transport niskoemisyjny. Cześć 2)
Strategia rozwoju elektromobilności.
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2 Charakterystyka systemu energetycznego Lublina 
2.1 Struktura zasilania miasta Lublin

Lublin, jako aglomeracja miejska zasilana jest siecią elektroenergetyczną 400, 220 i

110 kV. Sieć najwyższych napięć tworzy strukturę zamkniętą, dzięki czemu zwiększa się jej

niezawodność i przepustowość. Jest to sieć, w której kierunek przepływu mocy zależy od

wielu czynników i ma charakter zmienny.

Rysunek 1. Układ stacji i linii elektroenergetycznych zasilających miasto Lublin

Jako najważniejsze węzły sieciowe w sieci przesyłowej należącej do OSP (PSE S.A.)

zasilające  miasto  Lublin  należy  traktować  stację  systemową  Lublin  –  Systemowa  (LSY)

zasilaną linią 400 kV z Kozienic (KOZ) oraz stację Abramowice (ABR) zasilana liniami 220

kV ze stacji Puławy (PUL), Stalowa Wola (STW) i Mokre (MKR). Do stacji LSY planowane

jest  przyłączenie  nowobudowanej  linii  400  kV  stanowiącej  połączenie  ze  stacją  Chełm

(CHS). W stacji LSY zainstalowane są dwa transformatory o mocy 250 MVA (500 MVA

łącznie), a w stacji ABR dwa autotransformatory o mocy 160 MVA (320 MVA łącznie) [1].

Stacje  te  należy  traktować,  jako  węzły  zasilające  miasto  Lublin,  choć  warto  zaznaczyć
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również, że teoretycznie możliwe byłoby zasilanie miasta w pewnym zakresie tylko siecią

110 kV.

Sieć 110 kV w obrębie szeroko rozumianej  aglomeracji  miejskiej  Lublina (wraz z

miastem  Świdnik)  tworzy  układ  połączeń  pomiędzy  stacjami  LSY  i  ABR.  Sieć  ta  ma

charakter pierścieniowy (Rysunek 1) i zasila główne stacje zasilające (GPZ) na terenie miasta.

Poszczególne  GPZ  pracujące  w  układzie  H,  mają  dzięki  temu  zapewnione  dwustronne

zasilanie.  Taki  układ  sieci  pozwala  na  rezerwowanie  zasilania  w  przypadku  odłączenia

poszczególnych linii lub transformatorów w GPZ.

Na  terenie  Lublina  znajdują  się  również  dwie  elektrociepłownie  zasilające  sieć

ciepłowniczą oraz dostarczające energię elektryczną do KSE, są to:

1. Elektrociepłownia  Wrotków  (PGE  Energia  Ciepła  S.A.  Oddział

Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków) o mocy zainstalowanej 247 MW [4].

2. Elektrociepłownia Megatem (MEGATEM EC-Lublin Sp. z o. o.) o zainstalowanej

w dwóch blokach łącznej mocy 22,64 MW [5].

Elektrociepłownie te wyprodukowały w roku 2019 odpowiednio: EC Wrotków - 1,091

TWh oraz EC Megatem 101,477 GWh. Pamiętać jednak należy, że produkcja energii w tych

blokach  skojarzona  jest  z  produkcją  ciepła.  Bieżąca  generacja  energii  elektrycznej

uzależniona  jest  nie  tylko  od  potrzeb  KSE,  ale  przede  wszystkim  od  warunków

ekonomicznych determinującej jej opłacalność.

EC  Wrotków przyłączona  jest  do  sieci  110  kV poprzez  GPZ LEC,  stacja  ta  jest

własnością PGE Energia Ciepła S.A., ma za zadanie wyprowadzenie mocy z elektrociepłowni

i nie zasila odbiorców komunalnych siecią SN. EC Megatem przyłączona jest do dwóch GPZ

LFS I i LFS II należących do Towarzystwa Inwestycyjnego "Elektrownia - Wschód" S.A..

Stacje te zasilają odbiorców przemysłowych na terenie dawnej fabryki FSC. Stacje połączone

są z siecią 110 kV należącą do PGE Dystrybucja.

Sieć  SN  zasilana  z  poszczególnych  GPZ  tworzy  ciągi  linii  napowietrznych  i

kablowych zasilające stacje RS stanowiące punkt rozdziału sieci oraz SN/nN zasilające sieć

niskiego  napięcia.  Sieć  ta  tworzy  ciąg  połączeń  pomiędzy  poszczególnymi  GPZ-ami

pozwalając  na rezerwowanie  punktów zasilania.  Docelowo jednak sieć ta  jest  dzielona  w

wybranych punktach rozcięcia i pracuje jako jednostronnie zasilana.

2.2 Obciążenie stacji systemowych i GPZ
Analizę  stanu  obciążenia  infrastruktury  elektroenergetycznej  wykorzystywanej  do

dostarczania energii mieszkańcom Lublina należy rozpocząć od dwóch stacji systemowych

LSY i ABR. Należy jednak nadmienić, że stacje te zasilają nie tylko sieć 110 kV znajdującą

się na terenie Lublina, ale całą sieć należącą do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin (w

skrócie nazywana w dalszej części PGE D Lublin lub OSD). 

Tabela 1 zawiera dane pokazujące obciążenie stacji systemowych w okresie jednego

roku od 17 marca 2019 r. do 16 marca 2020 r. [1]. Pokazano w niej sumaryczną moc pozorną

transformatorów  w poszczególnych  stacjach  (Ssum),  maksymalną  (szczytową)  moc  czynną
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(Pmax), średnią wartość mocy czynnej (Pśr), maksymalne obciążenie transformatora w okresie

letnim  (Smax_L),  maksymalne  obciążenie  transformatora  w  okresie  zimowym  (Smax_Z)  oraz

wartość procentowa maksymalnej mocy pozornej odniesionej do sumy mocy transformatorów

(Smax%).

Tabela 1. Obciążenie bazowe 2019-2020 dla stacji LSY i ABR

Stacja
systemowa

Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Systemowa LSY 500 348,6 138,97 332,26 349,13 69,8

Abramowice ABR 320 274,4 29,93 276,33 205,62 86,4
Suma 

ABR i LSY
820 583,94 462,27 71,2

W  ostatnim  wierszu  Tabela  1 przedstawione  są  wartości  będące  maksymalnym

sumarycznym dziennym obciążeniem występującym dla obu stacji w trakcie roku (nie jest to

suma z poprzednich wierszy). 

Tabela 2 Obciążenie bazowe 2019-2020 dla GPZ w Lublinie

GPZ Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA] Smax% [%]

Lublin
Elektrownia LUE 80 15,4 9,12 15,54 14,23 19,4

Lublin UMCS LUN 80 33,1 15,74 33,12 26,51 41,4
Lublin

Dziesiąta
LUX 50 13,5 6,84 13,71 12,43 27,4

Lublin
Wrotków

WTW 50 21,2 10,95 16,45 21,2 42,4

Lublin
Śródmieście

LUS 50 20,9 9,45 20,94 17,93 41,9

Lublin
Czechów

LUC 50 16,3 9,58 15,55 16,48 33,0

Lublin Czuby LCB 80 24,8 13,64 25,34 22,75 31,7
Lublin Wschód LWS 41 20,8 11,43 21,15 19,01 51,6
Lublin Hajdów LHA 50 15,7 6,18 15,84 13,15 31,7
Lublin Północ LPN 80 17,2 9,59 15,11 17,22 21,5
Abramowice ABR 41 13,1 7,67 12,53 13,42 32,7

Lublin
Odlewnia LUO 32 22 10,84 22,04 18,51 68,9

Lublin Bursaki BUR 50 3,5 1,29 3,51 3,01 7,0
Suma 734
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Przedstawione w tabeli 1 dane pokazują duże rezerwy mocy jakimi dysponują stacje

systemowe.  Zaznaczyć  należy,  że  stacje  te  tworzą  zależny  od  siebie  układ  zasilania,

wzajemnie  rezerwując  swą  pracę.  Ostatni  rekord  pokazuje  wartości  uzyskane  dla

zsumowanych obciążeń obu stacji w poszczególnych dniach. Pamiętać należy, że uzyskane

wartości maksymalne mają charakter chwilowy, występują przez kilka godzin w określonych

dniach roku, dlatego też podano średnią wartość mocy czynnej jako dodatkową informację.

Na obciążenie stacji ABR duży wpływ ma również praca EC Wrotków, stąd tak niska wartość

Pśr. 

Podobne  zestawienie  danych  opracowano  dla  poszczególnych  GPZ  zasilających

mieszkańców Lublina (Tabela 2). W tabeli pominięto LFS I, LFS II oraz LEC jako punkty

zasilające wydzieloną sieć elektroenergetyczną zasilającą odbiorców przemysłowych.

Dla  poszczególnych  GPZ  rezerwy  mocy  są  jeszcze  większe  niż  w  stacjach

systemowych. Jedynie dla LWS i LUO zasilających przeważnie odbiorców przemysłowych

obciążenia maksymalne przekroczyły 50%. Jest to szczególnie widoczne, jeśli analizujemy

wartość obciążenia mocą Pśr  dla poszczególnych stacji. Z uzyskanych danych  [2] widać, że

niektóre  stacje  wykorzystują  w  długich  okresach  czasu  tylko  jeden  z  zainstalowanych

transformatorów. 

Tabela 3 Moce i możliwy udział źródeł zasilania miasta Lublina

Źródło zasilania Moc
[MW]

Udział
[%]

EC Wrotków 247 23,01
EC Megatem 22,64 2,11

Stacja LSY 490 45,66
Stacja ABR 313,6 29,22

Suma 1073,24 -

23%

2%

46%

29%

Udział zródeł zasilania

EC Wrotków
EC Megatem
Stacja LSY
Stacja ABR

Rysunek 2 Możliwe udziały poszczególnych źródeł w zasilaniu miasta Lublina
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Zakładając, że wszystkie stacje systemowe i elektrociepłownie pracują można uzyskać

dla miasta Lublin moc około 1000 MW. Procentowe udziały przedstawia Rysunek 2. 

Rysunek 3 Procentowe obciążenie stacji systemowych i GPZ na terenie Lublina mocą Smax
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Oczywiście jest to pewne uproszczenie, gdyż nie uwzględnia ono rozpływów mocy w

sieci  110  kV,  która  zasila  cały  region.  Może  nią  zarówno  odpływać  energia  ze  stacji

systemowych, ale również i dopływać do nich.

Zaprezentowane dane będą stanowić punkt odniesienia dla kolejnych analiz obciążenia

stacji systemowych i GPZ w latach przyszłych, opisanych w kolejnych rozdziałach.

2.3 Charakterystyka sieci dystrybucyjnej na terenie Lublina
Sieć dystrybucyjna na terenie miasta składa się z sieci 110 kV, sieci SN o różnych

poziomach  napięcia  i  technologii  wykonania  oraz  sieci  niskiego  napięcia  nN  zasilającej

odbiorców o małym poborze energii.

2.3.1 Stacje transformatorowe

Tabela 4 Transformatory w GPZ na terenie Lublina

Lp GPZ Kod Liczba
Transf.

Napięcie
[kV]

Sn
[MVA]

Ssum

[MVA]

1 Lublin Elektrownia LUE 2
110/15/15

40/20/20 80
110/15/10

2 Lublin UMCS LUN 2 110/15/15 40/20/20 80
3 Lublin Dziesiąta LUX 2 110/15 25 50
4 Lublin Wrotków WTW 2 110/15 25 50
5 Lublin Śródmieście LUS 2 110/15/15 25/16/16 50
6 Lublin Czechów LUC 2 110/15 25 50
7 Lublin Czuby LCB 2 110/15/15 40/20/20 80

8 Lublin Wschód LWS 2
110/15/10 25/16/16

41
110/15/10 16/16/16

9 Lublin Hajdów LHA 2 110/15/15 25/16/16 50
10 Lublin Północ LPN 2 110/15/15 40/20/20 80

11 Abramowice ABR 2
110/30/15 16/10/10

41
110/15 25

12 Lublin Odlewnia LUO 2 110/15 16 32
13 Lublin Bursaki BUR 2 110/15 25 50
14 Lublin FS1 LF1 2 110/15/6 25/16/16 175
15 Lublin FS 2 LF2 2 110/15/6 25/16/16 50

16 Lublin EC Wrotków LEC 2
110/15 175

265
110/15 90

Na  terenie  Lublina  znajduje  się  16  stacji  110/SN  pełniących  rolę  GPZ-ów.

Sumaryczna  moc  transformatorów  zainstalowana  w  tych  GPZ  wynosi  1034  MVA.

Pierwszych 15 to stacje należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin zasilające sieć

miejską  SN.  Stacje  nr  16  i  17  należące  do  Towarzystwa  Inwestycyjnego  "Elektrownia  -

Wschód" S.A. zasilają obszar dawnej fabryki FSC a także pozwalają na wyprowadzenie mocy

do sieci 110 kV z EC Megatem. Stacja nr 18 należąca do PGE Energia Ciepła S.A. służy jako
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węzeł poprzez, który energia generowana w EC Wrotków oddawana jest do sieci 110 kV oraz

zasila potrzeby własne elektrociepłowni. 

Sieć średniego napięcia dystrybuuje energię od GPZ w głąb terenów miasta blisko lub

bezpośrednio do odbiorców. Na terenie miasta znajduje się około 1400 rozdzielnic SN/nN, z

których większość należy do lokalnego OSD (ponad 1300). Wśród stacji należących do OSD

652 wyposażone zostało w układy pomiarowe, a 17 (RS) dodatkowo wyposażonych jest w

urządzenia telemechaniki.  Stacje te zasilają zarówno odbiorców komunalnych, usługowych

jak i przemysłowych.

2.3.2 Linie elektroenergetyczne

Tabela 5 Linie 110 kV

Nazwa linii Rodzaj Długość
[km]

Przekrój
[mm2]

ABR-LUO napowietrzna 8,963 3xAFL 8 525
ABR-LWS napowietrzna 13,374 3xAFL 6 240
LSY-BUR

(napowietrzna)
napowietrzna 5,879 3xAFL 120 + 3xAFL 6

240
LSY-BUR (kablowa) kablowa 0,044 3x1x630

BUR-LPN
(napowietrzna)

napowietrzna 1,739 3xAFL 120

BUR-LPN (kablowa) kablowa 0,067 3x1x630
ABR-LEC napowietrzna 4,019 3xAFL 6 240
LEC-LSY napowietrzna 44,255 3xAFL 6 240
ABR-LUX

(napowietrzna)
napowietrzna 2,804 3xAFL 6 120

ABR-LUX (kablowa) kablowa 0,113 3x1x630
LUX-LUE

(napowietrzna)
napowietrzna 2,324 3xAFL 120

LUX-LUE (kablowa) kablowa 0,114 3x1x630
LUE-LUS napowietrzna 2,253 3xAFL 6 240

LUS-WTW napowietrzna 5,383 3xAFL 6 240
ABR-WTW napowietrzna 5,211 3xAFL 6 240

LSY-LHA napowietrzna 5,507 3xAFL 6 240
LHA-LWS napowietrzna 2,285 3xAFL 6 240
LWS-LF2 napowietrzna 0,37 3xAFL 6 240
LUO-LF1 napowietrzna 3,079 3xAFL 6 240
LUO-LF2 napowietrzna 2,763 3xAFL 6 240
LF1-LF2 napowietrzna 1,265 3xAFL 6 240

wewnętrzna ECII napowietrzna 0,703 3xAFL 6 240

Sieć 110 kV zasilającą GPZ-y w Lublinie opisano w rozdziale 2.1, składają się na nią

linie tworzące zamkniętą strukturę pomiędzy stacjami ABR i LSY lub pierścienie zasilające
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kilka  GPZ-ów.  Linie  te  pracują  najczęściej  jako  napowietrzne  jedno  i  dwutorowe.  Linie

kablowe stanowią niewielką część i są wykorzystywane, jako np. podejście do stacji. Takim

przykładem jest linia relacji ABR-LUX. Szczegółowe parametry linii 110 kV przedstawiono

w tabeli powyżej (Tabela 5).

Sieć SN ze względu na swój rozdzielczy charakter ma bardziej  złożoną strukturę i

cechuję się dużo większą różnorodnością uwzględniając sposób wykonania i poziomy napięć.

Informacje  o  strukturze  linii  SN  zawarte  są  w  Tabela  6.  Przedstawione  dane  pokazują

dominację linii kablowych oraz dążenie do unifikacji sieci SN na poziomie napięcia 15 kV. 

Tabela 6 Struktura linii SN należących do PGE Dystrybucja S.A Oddział Lublin [3]

Napięcie
[kV] Rodzaj Długość

[km]

30
kablowe 0,18

napowietrzne 4,648

15
kablowe 1209,713

napowietrzne 29

10
kablowe 103,434

napowietrzne -

Tabela 7 Struktura linii nN należących do PGE Dystrybucja S.A Oddział Lublin [3]

Napięcie
[kV]

Rodzaj Długość
[km]

0,4
kablowe 2889,052

napowietrzne 244,711

Sieci  niskiego napięcia  to  przede  wszystkim sieć  kablowa,  pozostałe  odcinki  sieci

napowietrznej  są  stopniowo modernizowane.  Informacje  o  strukturze  sieci  nN prezentuje

Tabela 7.

2.3.3 Niezawodność SEE

Stan  sieci  oraz  jej  awaryjność  można  ocenić  poprzez  zastosowanie  wskaźników

jakościowych zdefiniowanych ustawie „Prawo Energetyczne”  [6], oraz zarządzenia Prezesa

Urzędu Regulacji  Energetyki.  Pozwalają one porównać wyniki i jakość obsługi odbiorców

poprzez poszczególnych OSD. 

W  danych  zamieszczonych  poniżej  (Tabela  8)  widać  niewielkie  wartości

współczynników SAIDI i SAIFI dla terenów miejskich oraz znaczną wartość dla obszarów

wiejskich w granicach działania RE 1 (Rejon Energetyczny Lublin Miasto). Jest to przede

wszystkim efekt niewielkiej ilości linii napowietrznych na terenie miasta. Zaznaczyć należy,

że wskaźniki te są nieznacznie wyższe od planowanych na rok 2019. Warto również dodać, że
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ze względu na charakter sieci na terenie dużego miasta, jakim jest Lublin wskaźniki te mają

bardzo małą wartość w porównaniu z pozostałymi rejonami należącymi do PGE D Lublin.

Tabela 8 Wskaźniki jakościowe planowane i uzyskane za rok 2019 dla PGE Dystrybucja S.A Oddział Lublin Rejon

Energetyczny Lublin Miasto

Znaczenie wg
poprzedniego
nazewnictwa

Wskaźnik Wartość
planowana

Wartość
wykonana

SAIDI 
planowane i

nieplanowane
łącznie z WN i SN

(bez nN)

Wskaźnik regulacyjny czasu
trwania przerwy na obszarze: duże

miasta - CTPmd
6,69 6,85

Wskaźnik regulacyjny czasu
trwania przerwy na obszarze: wsie

- CTPw
155,16 60,44

SAIFI 
planowane i

nieplanowane
łącznie z WN i SN

(bez nN)

Wskaźnik regulacyjny częstości
przerw na obszarze: duże miasta -

CPmd
0,270 0,304

Wskaźnik regulacyjny częstości
przerw na obszarze: wsie - CPw 2,241 1,634

SAIDI planowane
WN+SN+nN

SAIDI planowane - wg
rozporządzenia "systemowego" 3,876 0,674

MAIFI - 0,393

Tabela 9 Statystyka prac i czasu przerw dla Rejonu Lublin Miasto (RE 1)

Prace SN i nN
Sumaryczny czas

trwania prac 
[h]

Liczba
odbiorców bez

napięcia

Udział w
SAIDI OL Ilość prac

Średni czas trwania
pracy

[h]
4821,29 680 0,2135 1835 2,63

W  Tabela  9 ilościowe  parametry  opisujące  czas  trwania  prac  w  sieci

elektroenergetycznej  oraz  liczbę  odbiorców  pozbawionych  zasilania.  Dane  te  obejmują

zarówno prace planowe oraz awarie.

Tabela 10 Wskaźniki dla RE Lublin Miasto na rok 2020, stan na dzień 26 04 2020.

Wskaźnik Sieć WN Sieć SN Sieć nN
SAIDI planowe 0 0,04 0,01
SAIDI awaryjne 0 2,13 0,17
SAIFI planowe 0 0,00036 0,00044
SAIFI awaryjne 0 0,0042 0,002

Tabela 10 pokazuje wartości  wskaźników SAIDI i  SAIFI dla  pierwszych miesięcy

2020 r w RE Lublin Miasto. Dla tego roku nie określono wskaźników referencyjnych.
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Tabela 11 Wskaźnik przeciętnego czasu potrzebnego do przywrócenia zasilania odbiorcy po awarii dla SN

CAIDI
[h]

CAIDI
[min]

Kliento-
godzina

Kliento-
minuta

Liczba przerw
u odbiorców

0,71 42,43 4 935,00 296 099,87 6979

Dodatkowo w  Tabela 11 zaprezentowano parametr CAIDI za rok 2020 pokazujący

czas potrzebny do przywrócenia zasilania po awarii.

2.3.4 Dane statystyczne o zużyciu energii elektrycznej

W Tabela 12 zaprezentowano dane o zużyciu energii elektrycznej na obszarze Gminy

Lublin  z  uwzględnieniem  podziału  na  poszczególne  grupy  taryfowe.  Wskazano  również

procentowy udział poszczególnych grup w zużyciu energii.

Tabela 12 Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych

Grupa taryfowa Liczba Energia
[MWh]

Udział
[%]

A 2 26265,568 2,63
B 294 435338,101 43,53
C 13041 277822,088 27,78
G 165855 260572,215 26,06
R 103 73,146 0,01

Suma 179295 1000071,118 100

Jak  widać,  największą  ilościową  grupą  odbiorców  są  odbiorcy  w  grupie  taryfowej  G

(Rysunek 1). Jednak nie stanowią oni o największym zapotrzebowaniu na energię.

Rysunek 4 Udział ilościowy odbiorców w grupach taryfowych
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Rysunek 5 Zużycie energii [MWh] w grupach taryfowych w roku 2019

Rysunek 5 przedstawia udział poszczególnych grup taryfowych w konsumpcji energii.

Największe zużycie energii przypada na odbiorców w grupie B (ponad 43 %) oraz w grupach

C i G (ponad 25 %). Udział pozostałych grup jest niewielki.

2.4 Charakterystyka dobowych profili obciążenia 
Dane przedstawione w rozdziale 2.2 mają charakter statystyczny i nie w pełni opisują

zmiany obciążenia głównych stacji  na terenie miasta.  Aby lepiej  je ocenić warto pokazać

profile  obciążeń  dla  wybranych  stacji.  Aby  lepiej  zobrazować  poszczególne  wykresy

przygotowano profile opisujące:

1. Pśr –profil  pokazujący  średnie  dla  całego roku wartości  mocy czynnej  w danej

godzinie,

2. Pśr  min –  dobowy  profil  obciążenia,  dla  którego  uzyskano  minimalną  średnią

(w trakcie doby) wartość mocy czynnej,

3. Pśr  max –  dobowy  profil  obciążenia,  dla  którego  uzyskano  maksymalną  średnią

(w trakcie doby) wartość mocy czynnej,

4. Pmax – dobowy profil, o największej wartości mocy szczytowej.

5. Pmax(min) – dobowy profil, w którym moc szczytowa osiągnęła najniższą wartość.

Ponieważ niektóre z przebiegów są identyczne, nie są widoczne na wykresach.
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Rysunek 6 Obciążenia sumaryczne dla transformatorów stacji Lublin Systemowa (LSY)

Stacja LSY jest głównym węzłem sieci elektroenergetycznej zasilającej region oraz

miasto  Lublin.  Widać  duże  dysproporcje  pomiędzy  obciążeniami  minimalnymi

i maksymalnymi.  Widać również,  że jeżeli  mówimy o szczycie obciążenia to przypada on

w okolicach godziny 18.

Rysunek 7 Obciążenia sumaryczne dla transformatorów stacji Abramowice (ABR)



Bezpieczeństwo energetyczne miasta przy rozwoju elektromobilności w Lublinie - 18 -

Stacja  ABR  jest  drugim  węzłem  systemowym  zasilającym  miasto.  Dużo  niższe

wartości mocy wynikają z pracy EC Wrotków oraz obciążenia stacji LSY.

Rysunek 8. Obciążenie LYS400 i ABR220 w dniu maksymalnego obciążenia stacji LSY400

Rysunek 9. Obciążenie LYS400 i ABR220 w dniu maksymalnego obciążenia stacji ABR220

Na rysunkach powyżej widać wzajemne relacje w pracy dwóch stacji systemowych.

Rysunek 9 pokazuje  dodatkowo przykład  przejęcia  obciążenia  przez  stację  ABR220 przy

braku zasilania od strony LSY400, co dodatkowo obrazuje wzajemne rezerwowanie się obu

stacji systemowych.
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Rysunek 10. Obciążenia sumaryczne dla transformatorów stacji Lublin Wschód (LWS)

Podobne  przebiegi  wyznaczono  dla  poszczególnych  GPZ-ów  na  terenie  Lublina.

Rysunek 10 przedstawia obciążenie GPZ Lublin Wschód (łączna moc transformatorów 41

MVA) zasilające dzielnice przemysłowe i mieszkaniowe. Szczyt obciążenia przypada dla tego

GPZ na godzinę 14.

Rysunek 11. Obciążenia sumaryczne dla transformatorów stacji Lublin Czuby (LCB)
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Rysunek  11 przedstawia  obciążenie  GPZ Czuby  (łączna  moc  transformatorów  80

MVA)  zasilające  dzielnice  mieszkaniowe.  Szczyt  obciążenia  przypada  dla  tego  GPZ  na

godzinę 20. 

W  obu  przypadkach  obciążenie  maksymalne  nawet  nie  zbliża  się  do  sumy

znamionowej  mocy  transformatorów  zainstalowanych  w  tych  stacjach.  Przesunięcie

szczytowej wartości obciążenia na obu wykresach pokazuje jak zmienia się profil obciążenia

w zależności od miejsca usytuowania stacji, a co za tym idzie grup zasilanych odbiorców. 

Rysunek 12 Obciążenia sumaryczne dla transformatorów stacji Lublin Wschód (LWS) w wybranych dniach zimowych i

letnich

Aby  lepiej  pokazać  zmiany  obciążenia  dla  zimy  i  lata  przedstawiono  profile  dla

wybranego dnia tygodnia – środa, w dniach 17 lipca 2019 r. i 15 stycznia 2020 r. Rysunek 12

przedstawia profile dla stacji Lublin Wschód obciążenie szczytowe w dniu 15 stycznia jest

większe  o  około  4  MW  od  obciążenia  17  lipca.  Jednak  maksymalne  obciążenie  w

rozpatrywanym roku dla tej stacji wypadło 29 lipca, czyli też w lecie.

Rysunek  13 opisuje  profile  dla  stacji  Czuby.  Wybrane  zostały  te  same  dni  w

rozpatrywanym  roku.  Obciążenie  w  lipcu  było  niższe  od  styczniowego.  Tym  razem

maksymalne  obciążenie  wypadło  13  września  2019  r.  Na  podstawie  prezentowanych

przebiegów można stwierdzić, że:

 trzymanie się ściśle podziału na obciążenie letnie i zimowe traci sens,

 następuje wyraźne przesunięcie obciążenia szczytowego wraz z wydłużaniem się dnia, co

widać szczególnie dla stacji zasilającej dzielnice mieszkalne. 
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Rysunek 13. Obciążenia sumaryczne dla transformatorów stacji Lublin Czuby (LCB) w wybranych dniach zimowych i letnich

Rysunek 14. Stacja SN/nN osiedle Widok. Wykresy dobowe obciążenia dla czwartku, soboty i niedzieli

Rysunek 14 przedstawia przebiegi dobowe dla wybranych dni tygodnia w miesiącu

kwietniu  dla  stacji  SN/nN  na  osiedlu  Widok.  Jest  to  przykład  stacji  w  dzielnicy

mieszkaniowej zasilającej bloki mieszkalne oraz zakłady usługowo-handlowe. Wybrano jeden

dzień roboczy (czwartek) oraz sobotę i niedzielę, aby pokazać charakter zmiany obciążenia.
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Wyraźnie widać, że szczyt obciążenia przypada między godziną 19 a 21. Wykres ten można

traktować,  jako  przykład  konsumpcji  energii  w  grupie  taryfowej  G  dla  osiedli

mieszkaniowych.

Rysunek 15 Profile obciążenia stacji SN/nN na wybranych osiedlach mieszkaniowych

Dla porównania  różnych punktów zasilania  sieci  nN przedstawiono przeskalowane

przykłady  profili  mocy  dla  trzech  różnych  dzielnic  miasta  (Rysunek  15).  Dzielnice  te

charakteryzują  się  różnym  czasem  powstania,  a  co  za  tym  idzie  różnym  przekrojem

wiekowym mieszkańców. Różnią się one w szczegółach w części środkowej, ale maksimum

pozostaje w przedziale między godziną 19 a 21.

Kolejne wykresy prezentują  przykładowe obciążenia dla budynków rozliczanych w

grupie taryfowej B i C.
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Rysunek 16. Profil CIiZT PL lato (5 czerwca 2019)

Rysunek 16 przedstawia letni dobowy profil obciążenia dla budynku rozliczanego w

grupie  B,  zasilanego  z  sieci  SN.  Jest  to  budynek Centrum Innowacji  i  Zaawansowanych

Technologii  Politechniki Lubelskiej.  Budynek posiadający własną dwusekcyjną rozdzielnie

SN/nN. Różnice pomiędzy obiema liniami pokazują wpływ instalacji PV pracującej na jedną

z sekcji (kolor zielony).

Rysunek 17. Profil CIiZT PL zima (10 stycznia 2019)

Rysunek 17 przedstawia  profil  zimowy dla tego budynku,  jak  widać  mimo różnic

kształtu moce maksymalne są zbliżone.

Rysunek 18. Profil CIiZT PL lato (7 sierpnia 2019)
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Pamiętać  należy  jednak  o  tym,  że  oceniając  profile  dla  danego  odbiorcy  należy

uwzględniać  specyfikę pracy danego przedsiębiorstwa,  instytucji  czy uczelni.  Rysunek 18

wskazuje na unikatowy charakter  pracy uczelni.  Takie sezonowe wahania mogą dotyczyć

wielu odbiorców energii z różnych działów gospodarki i usług.

Rysunek 19. Profile WEiI PL

Pokazują to również profile obciążenia innego budynku na tej samej uczelni. Budynek

Wydziału  Elektrotechniki  i  Informatyki  rozliczany  jest  w  grupie  taryfowej  C.  Budynek

pochodzący z lat 50-siątych XX w. Różnice pomiędzy latem i zimą wynikają tu z charakteru

pracy budynku i sposobu zasilania w media (brak centralnej wentylacji).
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3 Rozwój elektromobilności w Lublinie

Rysunek 20 Aktualne informacje o rynku samochodów elektrycznych [30]
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Obserwowany od wielu lat  rozwój rynku samochodów z napędem elektrycznym w

różnych  postaciach  sprawił,  że  realnie  pojazdy  te  zaczynają  odgrywać  coraz  większe

znaczenie  w komunikacji  prywatnej  i  publicznej.  Według danych z  końca  marca  2020 r.

(Rysunek 20), w Polsce zostało zarejestrowanych 10701 samochodów osobowych z napędem

elektrycznym.  Przy  czym  w  I  kwartale  bieżącego  roku  liczba  rejestracji  samochodów

całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 1 705 sztuk  [30]. Wśród tych

pojazdów 57% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. Battery electric vehicles) –

6 056 szt., a reszta to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 4

645 szt.  Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie

zwiększył  się  do  578  szt.,  natomiast  autobusów elektrycznych  do  248  szt.  Zwiększa  się

również liczba  elektrycznych motorowerów i  motocykli,  która na koniec lutego osiągnęła

wartość 6 584 szt.

Wzrostowi  liczby  pojazdów  towarzyszy  również  rozwój  ogólnodostępnej

infrastruktury ładowania. Według PSPA, pod koniec marca br. w Polsce funkcjonowało 1114

stacji  ładowania pojazdów elektrycznych (2 067 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie

stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o

mocy mniejszej lub równej 22 kW. 

Dodatkowy  rozwój  infrastruktury  wymuszony  został  wprowadzonymi  regulacjami

prawnymi, które obligują gminy powyżej 100 tysięcy mieszkańców do osiągnięcia do dnia 31

grudnia 2020 r.  określonej  liczby ogólnodostępnych punktów ładowania.  Brakującą liczbę

punktów ładowania, zgodnie z opracowanym przez gminę planem budowy ogólnodostępnych

stacji ładowania, budują operatorzy sieci dystrybucyjnych [7].

W Lublinie opracowano projekt i plan, który dotyczy budowy 192 ogólnodostępnych

punktów  ładowania  pojazdów  elektrycznych,  brakujących  do  osiągnięcia  wymogu

ustawowego 210 punktów na terenie miasta. Pełna lista planowanych ogólnodostępnych stacji

ładowania zamieszczona jest w 12.1. 

Na  jej  podstawie  na  schematyczną  mapę  Lublina  naniesiono  w  poszczególnych

dzielnicach przybliżone liczby punktów (kropki z liczbą punktów w tym rejonie) (Rysunek

21). Dzięki temu uniknięto konieczności precyzyjnego mapowania wszystkich punktów. Na

tej podstawie,  na zasadzie rzutowania przypisano poszczególne punkty do GPZ na terenie

Lublina, rzutowanie to ma charakter umowny (układ rozdzielczej sieci elektroenergetycznej

SN pozwala na zmianę punktów zasilania). Tabela 13 przedstawia umowne przypisanie mocy

publicznych stacji ładowania do poszczególnych GPZ-ów na terenie miasta.
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Rysunek 21 Uproszczony obraz graficzny rozmieszczenia i liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych

w Lublinie
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Tabela 13 Przypisanie publicznych stacji do GPZ

Lp GPZ Liczba 
stacji

Moc
[kW]

Udział
%

1 LUE 5 110 2,381
2 LUN 13 286 6,190
3 LUX 3 66 1,429
4 WTW 8 176 3,81
5 LUS 20 440 9,524
6 LUC 18 396 8,571
7 LCB 14 308 6,667
8 LWS 6 132 2,857
9 LHA 1 22 0,476

10 LPN 13 286 6,190
11 ABR 1 22 0,476
12 LUO 1 22 0,476
13 BUR 2 44 0,952

3.1 Określenie  współczynnika  jednoczesności  wraz  ze  wskazaniem  pożądanych
parametrów ładowania

Rysunek 22. Moce dostępnych punktów ładowania pojazdów [31]

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystują różne technologie i moce, są

one  w skrócie  przedstawione  w formie  graficznej  (Rysunek 22).  Niezależnie  od  sposobu

ładowania pojazdów dla dalszych rozważań technicznych należy odpowiedzieć na pytanie jak

wygląda  proces  ładowania  pojazdów,  jak  wpływa  on  na  SEE  zasilający  stacje  zasilania

pojazdów. Istotne jest również pytanie: Jak będą obciążone poszczególne elementy SEE wraz

ze wzrostem liczby pojazdów EV? Dla uproszczenia przyjęto w dalszych rozważaniach, że

liczby dotyczą BEV, co jest trudniejszym przypadkiem.
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Rysunek 23. Rodzaj i czas ładowania samochodu na przykładzie Renault ZOE [31]

Rysunek 23 pokazuje, że na czas ładowania pojazdu bezpośredni wpływ ma wartość

prądu  (mocy)  ładowania.  Podane  czasy  dotyczą  ładowania  baterii  od  0  do  80  %,  po

przekroczeniu  tej  granicy  wiele  pojazdów  ogranicza  skokowo  moc  ładowania  i

doładowywanie do 100% następuje wolniej.

W celu określenia współczynników jednoczesności należy zacząć od rozważań, co do

pojemności baterii  akumulatorów, sposobu wykorzystywania pojazdów oraz niezbędnej  do

tego  energii.  Zgodnie  z  Planem  Rozwoju  Elektromobilności  energia  elektryczna,  którą

zużywać będzie 10000 EV wynosi około 43 GWh rocznie. Czyli na jeden pojazd przypada

4,3 MWh. Oznacza to, że średnia energia  dzienna przypadająca na jeden pojazd to 11,78

kWh. Oznacza to, że samochód należy ładować, co około 4 dni (ZOE – 52 kWh, zasięg 395

km,  0,132 kWh/km).  Szacunki  te  wydają  się  zawyżone,  gdyż  według różnych publikacji

przeciętnie samochód w Polsce pokonuje dziennie dystans 25-40 km. 

Rysunek 24 Współczynnik jednoczesności, wielkość aproksymowana z danych brytyjskich [31]. Skala logarytmiczna
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Ze względu na niewielkie nasycenie polskiego rynku samochodami EV za podstawę

przyjęto  dane  dla  operatorów  brytyjskich  [28].  Rysunek  24 przedstawia  charakterystykę

współczynnika jednoczesności aproksymowaną do 10000.

Rysunek 25. Krzywe współczynników jednoczesności w zależności od czasu ładowania pojazdów

Rysunek  25 pokazuje  potencjalną  zmianę  wartości  współczynnika  jednoczesności

w zależności  od  liczby  pojazdów  przy  różnych  mocach  ładowania.  Zmniejszenie  mocy

ładowania, powoduje wydłużenie czasu ładowania, a co za tym idzie podniesienie krzywej

(kj_3). Zwiększenie mocy obniża krzywą podstawową do kj_2.

3.2 Współczynnik  jednoczesności  dla  wybranych  elementów  sieci
elektroenergetycznych

Na  podstawie  przedstawionej  charakterystyki  (Rysunek  24)  można  określić

współczynniki  kj jednoczesności  dla  wybranych  obiektów  zasilających  samochody  EV

niebędących pojazdami flotowymi:

1. Budynki jednorodzinne

a. Jeden samochód - kj = 1;

b. Dwa samochody - kj = 0,78;

c. Trzy samochody - kj = 0,67;

2. Budynki wielorodzinne dla obwodów (wlz) zasilających punkty ładowania

a. Pięć samochodów - kj = 0,58;

b. 10 samochodów - kj = 0,47;

3. Dla stacji SN/nn

a. 50 samochodów - kj = 0,28;

b. 100 samochodów - kj = 0,22;

4. Dla GPZ

a. 500 samochodów - kj = 0,13;

b. 1000 samochodów - kj = 0,11;
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5. Dla Stacji systemowych

a. 1000 samochodów - kj = 0,11;

b. 3000 samochodów - kj = 0,075;

c. 6000 samochodów - kj = 0,06;

d. 9000 samochodów - kj = 0,053;

e. 10000 samochodów - kj = 0,051;

Przedstawione  współczynniki  jednoczesności  opracowane  zostały  na  podstawie

aproksymacji danych dla około 100 samochodów. W rzeczywistości przy tak dużej liczbie

planowanych pojazdów i stałym rozwoju technologii  (pojemność baterii)  mogą okazać się

danymi przybliżonymi. Będą one wymagały stałej weryfikacji.
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4 Wpływ transportu publicznego na system elektroenergetyczny
Od roku 1952  rozwija  się  w Lublinie  transport  publiczny  wykorzystujący  energię

elektryczną  zasilającą  pojazdy.  Lublin  jest  jednym  z  kilku  miast  w  Polsce  gdzie  w

komunikacji miejskiej wykorzystywane są trolejbusy [10]. 

Obecnie  mamy  w  Lublinie  sieć  trakcyjną  o  długości  72,8  km  obejmującą  swym

zasięgiem znaczną część miasta. Sieć ta została ostatnio rozbudowana o nowe odcinki na ul.

Jana  Pawła  II,  Choiny,  Muzyczną  oraz  Grygowej  (do  Mełgiewskiej).  Pozwoliło  to  lepiej

skomunikować  nową  zajezdnię,  oraz  rozbudować  sieć  na  ważnych  arteriach

komunikacyjnych. 

Jako pojazdy elektryczne wykorzystywane są trolejbusy (ponad 120 sztuk) zasilane

bezpośrednio z sieci  trakcyjnej.  Wśród nich od kilku lat  jeździ  również 65 trolejbusów z

napędem bateryjnym.  Pozwalają  one  na  pokonywanie  ulic  pozbawionych  trakcji.  Śledząc

kolejne  przetargi  ogłaszane  przez  ZTM Lublin  można  zaobserwować  tendencję  zakupów

właśnie takich trolejbusów, co zwiększa elastyczność ich użytkowania.

Trakcja trolejbusowa jest  to napowietrzna sieć dwuprzewodowa zasilana napięciem

660 V prądu stałego z podstacji prostownikowych za pomocą linii kablowych.

Stacja  prostownikowa  jest  obiektem  elektroenergetycznym  przeznaczonym  do

zasilania  sieci  trakcyjnej:  tramwajowej,  kolejowej  lub  trolejbusowej.  Stacje  te  mogą

funkcjonować,  jako  wolnostojące  obiekty  w  wykonaniu  jednozespołowym  (do  zasilania

najbliższych 2 – 3 odcinków trakcji) lub stacje zasilające wielozespołowe wyposażone w 2

lub 3 zespoły prostownicze  składające  się  z  transformatora  i  prostownika diodowego (do

zasilanie większej liczby odcinków trakcji).

Stacja  prostownikowa  jednozespołowa  składa  się  z  kompaktowego  zespołu

prostownikowego:  transformatora  „suchego”  i  zabudowanego  na  nim  zespołu

prostownikowego. Stacja taka zasilana jest najczęściej z pobliskiej stacji średniego napięcia

(RS). Z takiej podstacji zasilane jest od 2 do 4 odcinków trakcji. Zaletą tego typu obiektu są

niewielkie odległości między podstacją a punktem zasilania trakcji.

Stacja prostownikowa wielozespołowa składa się z 2 lub 3 zespołów: transformator i

prostownik diodowy połączonych linią kablową. Stacja taka zasilana jest, co najmniej dwiema

liniami SN z pobliskiego RS lub GPZ. Zasilanie odcinków trakcji  odbywa się za pomocą

rozbudowanego układu linii kablowych o znacznych długościach od 2 do 5 km.

Przykładem stacji wielozespołowej jest podstacja prostownikowa „Szczerbowskiego”.

Jest  ona zasilana z rozdzielni  RS Szczerbowskiego (PGE D Lublin),  zlokalizowanej  obok

budynku podstacji. Rozdzielnia ta zasilana jest z GPZ UMCS dwoma torami istniejących linii

kablowych typu 3xYHAKXS, przekroju 240 mm2 i długości 1,98 km. Ze względu na liczbę

odcinków trakcji zasilanych z tej stacji oraz natężenie ruchu w śródmieściu zainstalowane są

trzy zespoły prostownikowe złożone z transformatora i prostownika. Pracują one rotacyjnie

po dwa. Zespoły te to transformator suchy w izolacji żywicznej o mocy 1200 kVA (2x600
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kVA) i prostownik diodowy. Prostownik ten po stronie prądu stałego ma znamionowy prąd o

natężeniu 1200 A przy napięciu 660 V DC [11].

Dla  nowo  wybudowanych  odcinków  trakcji  zastosowano  rozwiązanie  w  postaci

niewielkich stacji prostownikowych kontenerowych. Podstacje te zasilają tylko trakcję będącą

w najbliższym położeniu względem budynku, dzięki czemu nie ma konieczności budowania

długich linii kablowych zasilających trakcję.

Ponieważ mamy do czynienia z siecią trakcyjną już istniejącą, poszczególne obciążenia

sieci elektroenergetycznej na terenie Lublina wynikające z pracy stacji przekształtnikowej są

już uwzględnione w obciążeniu poszczególnych GPZ pokazanych w 2.2. 

Nową tendencją obserwowaną w ZTM Lublin jest rozszerzenie taboru autobusów i

trolejbusów o autobusy elektryczne. W przetargach ogłoszonych w 2019 r. (umowa podpisana

5 grudnia 2019 r.) zaplanowano zakup:

1. 20 elektrycznych autobusów (wybrano Solaris Urbino12 Electric z bateriami Solaris

HighPower  o  pojemności  116  kWh,  przystosowane  do  częstego  i  szybkiego

ładowania);

2. 15 przegubowych trolejbusów Solaris Trollino 18 z bateriami Solaris High Power o

pojemności 58 kWh.

3. 12 sztuk ładowarek małej mocy

a. 10 szt. ładowarek dwustanowiskowych o mocy większej lub równej 80 kW (2 x

40 kW) 

b. 2 sztuki ładowarek mobilnych o mocy większej lub równej 40 kW. 

4. Dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją  4 sztuki ładowarek dużej  mocy (450

kW)  umożliwiających  ładowanie  autobusów  EV  poprzez  złącze  pantografowe  lub

wtyczkę  według  standardu  CCS  COMBO  2  (ładowarki  dedykowane  dla  węzła

przesiadkowego „Choiny”) [14].

Dodatkowo w dniu  5 maja  2020 r.  podpisano umowę z  firmą Solaris  na  dostawę

kolejnych 12 autobusów elektrycznych (EV).

Szczególnie ciekawa jest informacja o zakupie ładowarek oraz ich rodzaju. Ładowarki

dużej mocy dedykowane są dla węzła przesiadkowego „Choiny”, jest to pierwszy tego typu

obiekt w mieście, dlatego jego wyposażenie może stanowić punkt odniesienia na przyszłość.

Pozostałe ładowarki mniejszej mocy mogą być rozmieszczone w zajezdni na ul. Grygowej.
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Rysunek 26 Struktura sieci trakcyjnej i plan rozmieszczenia punktów ładowania autobusów elektrycznych [10]

Planowane rozmieszczenie stacji ładowania przedstawia Rysunek 26. Są to planowane

węzły przesiadkowe i duże węzły (pętle) komunikacji miejskiej. Należy założyć, że wraz z

rozwojem floty autobusów EV w tych punktach będą pojawiać się ładowarki. Mogą to być

ładowarki małej mocy około 50 kW lub takie jak w węźle „Choiny”.

Tabela 14 Warianty mocy ładowarek w punktach ładowania

Punkt
ładowania

Wariant minimalny
[kW]

Wariant maksymalny
[kW]

GPZ

Choiny 1800 1800 LUC
Os. Choiny 100 1800 LUC
Zbożowa 100 1800 LUC/LUN



Bezpieczeństwo energetyczne miasta przy rozwoju elektromobilności w Lublinie - 35 -

Punkt
ładowania

Wariant minimalny
[kW]

Wariant maksymalny
[kW]

GPZ

Dworzec
zintegrowany

900 1800 LUS/LUE

Węglin
Wróbla

100 1800 LCB

Os. Poręba 100 1800 LCB
Felin Spiessa 100 1800 LWS
Felin granice

miasta
100 1800 LWS

Żeglarska 100 1800 WTW
Suma 2600 16200

Tabela  14 przedstawia  dwa  warianty  wyposażenia  punktów  ładowania,

uwzględniające  potencjalny  rozwój  komunikacji  wykorzystującej  autobusy  EV.  Wariant

minimalny  (rok  2021)  zakłada  istnienie  ładowarki  dużej  mocy  w  węźle  „Choiny”  oraz

ładowarek małej mocy w pozostałych punktach ładowania oraz wariant maksymalny (od 2030

r.) gdzie we wszystkich punktach zainstalowano ładowarki dużej mocy. Możliwe są również

warianty  pośrednie  gdzie  np.  ładowarki  dużej  mocy  będą  instalowane  w  węzłach

przesiadkowych. 

Tabela 15 Obciążenie GPZ mocą punktów ładowania autobusów

GPZ Wariant
minimalny

[kW]

Wariant
maksymalny

[kW]

Godziny pracy

LUC 2000 5400 6-22
LUS 900 1800 6-22
LCB 200 3600 6-22
LWS 200 3600 6-22

WTW 100 1800 6-22
LUO 800 800 24 h

Na zasadzie  mapowania  Tabela  15 przypisano  moce  dla  obu  wariantów.  Założyć

należy,  że  ładowarki  w  zajezdni  przy  ul.  Grygowej  o  łącznej  mocy  (800  kW)  będą

wykorzystywane przez całą dobę, a w punktach ładowania w godzinach 6-22.

Pojawienie  się  autobusów  EV  pozwoli  na  ocenę  ekonomicznych  i  społecznych

kosztów i  potencjalnych  korzyści.  Rozwój  floty  EV będzie  konkurencją  dla  autobusów z

silnikami spalinowymi, ale także dla rozwoju trakcji trolejbusowej. W analizie założono, że

taki  rozwój  nie  będzie  postępował  lub  będzie  tylko  modyfikacją  już  istniejącego  układu

połączeń.
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5 Wpływ  wykorzystania  źródeł  odnawialnych  na  system
elektroenergetyczny

Rozwój  nowych  technologii  w  elektroenergetyce  oraz  polityka  gospodarcza  i

klimatyczna sprawiła, że obserwowany w ostatnich latach przyrost mocy zainstalowanej ze

źródeł rozproszonych PV oraz szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej jest jednym z

elementów wpływających na pracę SEE. Dzięki polityce ekonomicznego wsparcia przynosi

korzyści prosumentom oraz pozwala na ograniczenie emisji CO2. 

Rysunek 27 Przyrost mocy z instalacji PV zainstalowanych w Lublinie

Rysunek 28. Charakterystyki generacji instalacji PV na budynku CIiZT PL w wybranym dniu stycznia i czerwca 
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W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost mocy pochodzącej ze

źródeł  PV w miastach.  Dotyczy to również Lublina.  W roku 2018 zgłoszono instalacje  o

mocy 1,02715 MW, w roku 2019 była to już wartość 2,80943 MW, a w pierwszych czterech

miesiącach 2020 r wartość ta wyniosła 1,23853 MW. W sumie od początku 2018 r przybyło

ponad 5 MW mocy zainstalowanej (Rysunek 27)  [3]. Moc ta jest jeszcze zbyt mała by jej

wpływ był widoczny w stacjach GPZ. Jednak jak pokazuje przykład Politechniki Lubelskiej

może ona być istotnym wsparciem dla sieci zasilające obiekty na napięciu SN i nN.

Niestety  instalacje  PV  mają  swoje  ograniczenia,  co  pokazano  na  Rysunek  28.

Przedstawione charakterystyki dla miesiąca stycznia i czerwca przedstawiają zakres czasowy

pracy instalacji PV oraz godziny osiągnięcia maksimum generacji. Instalacja o mocy 15 kWp

(CIiZT  PL)  maksima  generacji  osiąga  około  godziny  12,  niestety  są  one  różne  dla

poszczególnych  miesięcy.  W  miesiącach  zimowych  jest  to  zaledwie  35  %  mocy

zainstalowanej.  Również przedział  czasowy generacji  jest  ograniczony,  na terenie  Lublina

można przyjąć,  że  dla  miesięcy  zimowych zawiera  się  on pomiędzy godziną  8 a  15,  dla

letnich między 6 a 20. Godziny te wyznaczają,  więc potencjalny przedział  czasowy gdzie

instalacje PV mogą wspierać pracę SEE.

Rysunek 29. Wpływ instalacji PV na moc pobieraną w ZK budynku (uśrednianie 1 godzinne) 

Jako  przykład  oddziaływania  instalacji  PV  można  zaprezentować  wykres

przedstawiony powyżej (Rysunek 29). Moc pobierana przez budynek wielorodzinny (pomiar

w  złączu  kablowym  (ZK))  jest  ograniczana  w  godzinach  pracy  instalacji  PV.  Niestety

instalacja  ta  nie  wpływa na  maksymalne  obciążenie  przypadające  na  godzinę  21.  Jeśli  z
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rozdzielnicy tego budynku byłyby zasilane ładowarki samochodowe, to należy uwzględnić

ich  wpływ na  obciążenie  maksymalne  lub  sprawić  by  nie  mogły  pracować  w godzinach

maksymalnego obciążenia.

Jak pokazują wykresy powyżej (Rysunek 28 i  Rysunek 29) instalacje PV mogą być

wsparciem dla stacji  ładowania pojazdów, z których użytkownicy korzystają  w dzień,  np.

przy centrach handlowych, węzłach komunikacyjnych itp. 

Rysunek 30 Elementy składowe systemu PV-Car Park [15]

W  Europie  i  na  świecie  rozwijają  się  systemy  PV-Car  park.  W  krajach  Europy

południowej oraz innych o dużym nasłonecznieniu od wielu lat istniała tradycja budowania

zadaszonych  parkingów  w  celu  ochrony  parkujących  samochodów  przed  nadmiernym

nasłonecznieniem.  W  sposób  naturalny  wykorzystano  ten  fakt  do  budowy  początkowo

instalacji PV, a następnie układów PV-Car Park. Układ taki może składać się z elementów

omawianych w tej ekspertyzie, należą do nich:

 panele fotowoltaiczne, 

 inwertery,

 zasobniki energii,

 ładowarki samochodowe,

 oraz rozdzielnice stanowiące punkt przyłączenia do sieci [15].

Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie  wytwarzanej  energii  bezpośrednio do

ładowania samochodów, a jej nadmiar jest magazynowany w zasobniku energii lub oddawany

do sieci elektroenergetycznej.
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Rysunek 31. PV-Car Park w Dunsborough Centrepoint Shopping Centre zachodnia Australia

W polskich  warunkach  zadaszone  parkingi  są  rzadko  spotykane.  Brak  tej  tradycji

może ograniczać rozwój tego typu systemów. Nie znaczy to jednak, że wraz ze wzrostem

liczny  samochodów  EV oraz  obniżeniem  kosztów instalacji  PV instalacje  takie  nie  będą

uzasadnione ekonomicznie np. ze względu na wysokie opłaty dla stacji ładowania pojazdów

za  moc  zainstalowaną  ponoszone  na  rzecz  OSD.  Być  może  zachętą  byłyby  również

precyzyjnie dedykowane programy wsparcia dla tego typu instalacji. 

Istnieje jeszcze jeden element współpracy stacji ładowania EV oraz instalacji PV, o

którym  należy  wspomnieć.  Jak  pokazują  badania  realizowane  przez  PL,  wykorzystanie

finansowego  wsparcia  dla  instalacji  prosumenckich  może  prowadzić  do  pojawienia  się

nadmiaru  mocy  PV  zainstalowanej  w  sieci  nN  [21],  co  może  prowadzić  do  kłopotów

technicznych. Pojawienie się ładowarek małej mocy, być może wraz zasobnikami energii, w

instalacjach prosumenckich i ich świadome wykorzystanie w porach dużego nasłonecznienia

może  prowadzić  do  lepszego  wykorzystania  energii  oraz  zwiększenia  korzyści

ekonomicznych  dla  prosumenta.  Dla  sieci  może  być  sposobem na  ograniczenie  zagrożeń

technicznych [19].
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6 Wpływ  zastosowania  magazynów  energii  na  stabilizację  i
bezpieczeństwo systemu energetycznego;

Jednym z popularniejszych rozwiązań zasobników energii stały się magazyny energii

wykorzystujące akumulatory. Oferowane są magazyny o różnej pojemności mogące pracować

w  sieciach  SN  i  nN.  Rozwój  instalacji  prosumenckich  oraz  instalacji  stacji  ładowania

pojazdów  zachęcił  producentów  do  wprowadzenia  na  rynek  magazynów  energii

uzupełniających istniejące instalacje. Energia zgromadzona w takich magazynach może być

wykorzystana  do  poprawy  efektywności  finansowej  instalacji  jak  również  poprawy  jej

parametrów technicznych.

Dla przykładu, w małych instalacjach prosumenckich rosnącą popularność zdobywają

produkty Tesli o nazwie Powerwall o pojemności od 6,4 do 14 kWh i mocy szczytowej 3,3 –

7 kW [22]. Dla większych instalacji dedykowany jest produkt Powerpack o pojemnościach do

210  kWh i  mocy  szczytowej  do  50  kW.  Podawana  moc  szczytowa  magazynu  jest  tylko

jednym z parametrów elektrycznych. Drugim ważnym parametrem jest jego moc ciągła, którą

możemy przekazać do sieci. Dla podanych, jako przykład produktów Powerwall Tesli wynosi

ona od 2 do 5 kW. Inni producenci również oferują swoje magazyny energii, są to między

innymi LG, Sonnen czy Schneider. 

Współczesne  magazyny  oparte  na  technologii  litowo-jonowej  cechuje  duża

żywotność,  która  zależy  od  głębokości  rozładowania.  Dla  głębokości  rozładowania  25 %

można uzyskać do 2500 cykli ładowania. Istotnym elementem instalacji jest również inwerter

współpracujący z magazynem energii.  Jego sposób pracy (jedno lub trójfazowy) oraz moc

decyduje o tym jak potencjalne źródło (magazyn + inwerter) będzie wpływało na pracę sieci

elektroenergetycznej.

Zasobniki energii  instalowane w sieciach nN i SN stabilizują funkcjonowanie sieci

elektroenergetycznej.  Baterie  ładują  się,  kiedy  zapotrzebowanie  na  energię  jest  niskie,

a generacja np. farm wiatrowych lub PV wysoka. Oddają energię w momencie zwiększonego

zapotrzebowania na energie lub przy braku generacji [25], [26]. Magazyny mogą mieć w sieci

charakter regulacyjny, a w przyszłości będą mogły uczestniczyć w rynku usług tzw. demand

response kontraktowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 

Zasobniki energii często montowane są w sieci elektroenergetycznej, jako stabilizatory

pracy niespokojnych źródeł energii lub jako alternatywa dla modernizacji sieci w przypadku

konieczności  zaspokojenia  krótkotrwałego  obciążenia  dużą  mocą.  Decyzja  o  modernizacji

sieci elektroenergetycznej może być spowodowana różnymi czynnikami, należą do nich:

 zły stan techniczny linii,

 zwiększenie obciążenia sieci,

 przyłączanie źródeł energii,

 konieczność zapewnienia właściwych parametrów napięcia,
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 zwiększenie niezawodności zasilania,

 poprawa jakości energii.

Część z tych czynników może również wyeliminować zastosowanie zasobnika energii.
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Rys. 2. Koszt zwiększenia możliwości dostarczenia energii w zależności od czasu jej wykorzystania w ciągu doby

dla sieci nN [24]

Dostępne na rynku magazyny energii oferują koszt instalacji 1 kWh na poziomie 300

USD [3], mimo ciągłego obniżania tej wartości jest on znacząco wyższy niż koszt uzyskania

tej wartości przy modernizacji sieci.

Wybór  lokalizacji  zasobnika  powinien  odbywać  się  na  podstawie  analiz

obliczeniowych tak,  by optymalizować jego wykorzystanie w zakresie regulacji  napięcia i

minimalizacji strat mocy.

W  przypadku  stacji  ładowania  aut  elektrycznych  magazyny  energii  elektrycznej

odgrywają istotną rolę wszędzie tam, gdzie stacje cieszą się dużą popularnością kierowców

samochodów  elektrycznych,  którzy  oczekują  maksymalnej  mocy  ładowania.  Instalacja

magazynów  energii  jest  uzasadniona  tam  gdzie  potrzebujemy  dużej  mocy  ładowania  w

krótkim czasie. 

W  przypadku  stacji  ładowania  o  dużych  mocach  istotnym  czynnikiem  są  koszty

wynikające  z  wysokich  opłat  ponoszonych  przez  operatorów  stacji  na  rzecz  OSD.

Zastosowanie  magazynów  energii  pozwala  na  zastosowanie  przyłącza  o  mniejszej

przepustowości  (niższy  koszt  na  etapie  inwestycji)  oraz  zmniejszeniu  mocy  zamawianej

(umownej), co generuje niższe miesięczne opłaty.

Na początku 2019 r w sieci GreenWay w Polsce funkcjonował tylko jeden magazyn

energii,  zlokalizowany  w  gdańskiej  Galerii  Metropolia.  Kolejne  stacje  ładowania

WattBoostery operator uruchomił w MOP przy drogach szybkiego ruchu (Port Kopytkowo
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przy A1, Posiłek Krapkowice przy A4, Chata Góralska Ciechocinek przy A1 oraz Porto Fino

Lućmierz przy A2).

Z informacji operatora wynika, że „Magazyny zwiększą dostępną moc ładowania na

obecnie istniejących stacjach – w Kopytkowie i Krapkowicach, gdzie moc, ze względu na

koszty, była ograniczona do 40 kW. Teraz, z magazynem energii, stacje będą oferować moc

100 kW.” Instalowane przez GreenWay magazyny mają pojemność 60 kWh, w połączeniu

z mocą dostępną z sieci – 40 kW – pozwoli to oferować łączną moc ładowania na poziomie

100 kW.” Wdrożenie magazynów energii przez GreenWay Polska współfinansowane jest ze

środków  UE  w  ramach  projektu  Łącząc  Europę,  jako  pilotażowy  projekt  sprawdzający

skuteczność i przydatność tej technologii w ekosystemie ładowania pojazdów elektrycznych

[33]. 

Informacja  ta  dobitnie  pokazuje,  że  w  przypadku  stacji  ładowania  pojazdów

zastosowanie  magazynu  energii  ma  na  celu  zwiększenie  mocy  ładowania  stacji,  przy

ograniczonej  mocy  przyłącza.  Założenie  to  zakłada  niewielką  liczbę  ładowań  dużą  mocą

w ciągu doby.
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7 Potencjał  i  wpływ  na  stabilizację  systemu  energetycznego
ładowarek pracujących w technologii V2G, V2H;

Jednym z elementów Smart Grid jest możliwość wykorzystania energii zgromadzonej

w  akumulatorach  pojazdów  elektrycznych.  Vehicle  to  Grid  (V2G),  czyli  technologia

umożliwiająca dwukierunkowy  przepływ  energii  między  pojazdem  elektrycznym  a  siecią

elektroenergetyczną. Jej odmianą jest Vehicle to Home (V2H), czyli współpraca pojazdu z

instalacją domową (prosumencką). 

Wdrożenie V2G pozwala na realizację nie tylko funkcji transportowej pojazdu, może

on pełnić rolę mobilnego magazynu energii. Dwukierunkowy przepływ energii pozwala na jej

zakup  w  okresach  niskiego  zapotrzebowania  i  wyższej  generacji  z  odnawialnych  źródeł

energii  (OZE),  czyli  wtedy, gdy energia jest  tania,  a następnie na jej  sprzedaż do sieci w

godzinach szczytowego zapotrzebowania.  Schemat ten przypomina nieco pracę elektrowni

szczytowo-pompowej. 

W  założeniach  opisanych  dla  Smart  Grid  właściciele  pojazdów  elektrycznych,

podłączając je do sieci, stają się aktywnymi uczestnikami rynku energii elektrycznej i mogą

uzyskiwać z tego tytułu dodatkowy dochód lub skutecznie obniżać koszty zakupu energii.

Idea ta może być szczególnie atrakcyjna dla właścicieli floty pojazdów.

W przypadku  V2H  możemy  w  ogóle  nie  mówić  o  sprzedaży  energii,  a  raczej  o

lepszym wykorzystaniu energii wyprodukowanej w instalacji prosumenta i obniżeniu kosztów

zakupu energii.

Rysunek 32. Model V2G (V2H)  [34]

Aby działanie V2G było możliwe konieczne jest spełnienie następujących warunków:

1. Wyposażenie  pojazdu  w  dwukierunkowy przekształtnik,  który  pozwala  na  oddawanie

zmagazynowanej w jego akumulatorze energii do SEE. 

2. Istnienie odpowiedniej stacji ładowania zapewniającej interfejs elektryczny.

3. Zapewnienie komunikacji pomiędzy pojazdem i stacją ładowania oraz siecią zasilającą.

4. Zdefiniowane muszą zostać ramy prawne i finansowe dla takich operacji.

Urządzenie musi umożliwiać dwukierunkowy przepływ energii,  być wyposażone w

system inteligentnego sterowania procesem ładowania i rozładowania akumulatora tak, aby

samochód  był  dyspozycyjny  z  punktu  widzenia  kierowcy,  a  jednocześnie  energia
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zgromadzona  w  akumulatorze  mogła  być  w  czasie  postoju  samochodu  udostępniona

operatorowi sieci w zależności od potrzeb..

Rysunek 33. Czynniki sprzyjające rozwojowi V2G [27]

Współpraca użytkowników pojazdu EV z siecią tworzy nowe modele biznesowe, w

których  użytkownicy  odgrywają  rolę  dostawców  energii,  będąc  jednocześnie  jej

konsumentami. Opłacalność systemu V2G opiera się na założeniu, że pojazdy EV ładowane

będą  w  nocy  albo  w  okresie  wzmożonej  produkcji  energii  z  OZE.  Daje  to  możliwość

pobierania nadwyżki energii, która znajduje się w sieci, korzystając z tańszej taryfy. Czynniki

sprzyjające rozwojowi V2G pokazane są na Rysunek 33.

Dodatkowo  sterowanie  procesem  ładowania  i  rozładowywania  akumulatorów

znajdujących się w pojeździe może odbywać się zdalnie, będzie to zależeć od:

 stopnia naładowania akumulatorów,

 przewidywanego obciążenia sieci zasilającej,

 rodzaju sieci zasilającej (inteligentna lub tradycyjna),

 zapisów  umowy  pomiędzy  właścicielem  pojazdu,  a  przedsiębiorstwem

energetycznym,

 czasu i zasięgu planowanej jazdy przez użytkownika,

 rodzaju pojazdu EV.

Zgromadzoną w akumulatorze pojazdu EV energię można odsprzedać z zyskiem do

sieci  albo  wykorzystać  w  ciągu  dnia  na  potrzeby  gospodarstwa  domowego  w  okresie

obowiązywania  wyższej  taryfy.  W  przypadku  wcześniejszych  deklaracji  o  gotowości

świadczenia takiej usługi użytkownik może otrzymać dodatkową opłatę. 

W  Europie  realizowane  są  projekty  pilotażowe  prowadzone  przez  producentów

samochodów oraz operatorów sieci elektroenergetycznej,  są to Nissan i  Enel,  Mitsubishi i

NewMotion czy Audi i Ampard.
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W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych zawarto podstawy prawne

dotyczące  tworzenia  i  funkcjonowania  infrastruktury  dla  samochodów  elektrycznych  i

hybrydowych  typu  plug-in,  uregulowano  zagadnienia  związane  z  budową  oraz

funkcjonowaniem  stacji  i  punktów  ładowania  oraz  przesyłu  energii  pomiędzy  nimi  a

pojazdami elektrycznymi. Nie uwzględniono w niej technologii V2G. 

W jednej z propozycji nowelizacji pojawiła się poprawka wprowadzająca technologię

V2G w następującym brzmieniu:

4) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Pobór energii elektrycznej od posiadaczy pojazdów elektrycznych bądź

pojazdów hybrydowych przy wykorzystaniu dwukierunkowego punktu ładowania może być

przeprowadzony przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania lub operatora systemu

dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

2. Dwukierunkowy punkt ładowania powinien być wyposażony w układ pomiarowo –

rozliczeniowy służący do pomiaru energii elektrycznej wprowadzonej przez użytkownika

pojazdu i zapewniać bezpieczne wprowadzanie energii elektrycznej do sieci.”;

Niestety, została ona wycofana w trakcie prac legislacyjnych. 

Brak podstaw prawnych oraz  niezrozumienie  zasady działania  V2G sprawia,  że  w

Polsce ta technologia w najbliższym czasie nie będzie stosowana i  rozwijana.  Pojedyncze

projekty pozostaną tylko projektami badawczymi, bez możliwości pełnego wdrożenia.
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8 Bezpieczeństwo  systemu  elektroenergetycznego  w  aspekcie
ładowania pojazdów elektrycznych

Rysunek 34 Prognoza zapotrzebowania na moc dla poszczególnych scenariuszy [9]

Przystępując do analizy wpływu elektromobilności na SEE zasilający miasto Lublin

należy  uwzględnić,  wzrost  zapotrzebowania  na energię  elektryczną  w KSE do roku 2036

związany z rozwojem gospodarczym kraju. Wykorzystano w tym celu prognozy opracowane

w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Do dalszych prac wykorzystano scenariusz bazowy dla szczytu zimowego (Rysunek

34,  linia  niebieska  ciągła).  Na  tej  podstawie  dokonano  przeliczenia  obciążeń  dla  stacji

systemowych  i  GPZ (opisanych  w  2.2)  w  kolejnych  latach,  w których  prowadzona  była

analiza.

Tabela 16. Prognozowane obciążenie w roku 2036 dla stacji LSY i ABR

Stacja
systemowa

Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Systemowa

LSY 500 444,22 177,08 423,39 444,89 89

Abramowice ABR 320 349,66 38,3 352,12 262,02 110
Suma 820 744,11 589,07 71,83

Tabela 16 pokazuje dane zawarte  w  Tabela  1 przeliczone na rok 2036. Jak widać

wzrost gospodarczy nie spowoduje zagrożenia w pracy stacji systemowych. Przyjęto, że w

tym czasie nie nastąpi zmiana transformatorów i zwiększenie ich mocy. Wartość 110% mocy
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sumarycznej  dla  ABR  nie  powinna  niepokoić,  jak  pamiętamy  jest  to  efekt  przejęcia

całkowitego obciążenia stacji LSY. Takie okresowe przekroczenie jest dopuszczalne.
Tabela 17 Prognozowane obciążenie w roku 2036 dla GPZ w Lublinie

GPZ Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Elektrownia

LUE 80 19,62 11,62 19,81 18,14 24,8

Lublin UMCS LUN 80 42,18 20,06 33,78 42,2 52,7
Lublin

Dziesiąta LUX 50 17,2 8,71 17,47 15,84 34,9

Lublin
Wrotków WTW 50 27,01 13,95 20,96 27,02 54,0

Lublin
Śródmieście LUS 50 26,63 12,04 26,68 22,84 53,4

Lublin
Czechów LUC 50 20,77 12,2 19,81 21,00 42,0

Lublin Czuby LCB 80 31,6 17,39 32,29 28,99 40,4
Lublin Wschód LWS 41 26,51 14,57 26,95 24,22 65,7
Lublin Hajdów LHA 50 20,1 7,87 20,19 16,75 40,4
Lublin Północ LPN 80 21,92 12,22 19,25 21,94 27,4
Abramowice ABR 41 16,69 9,77 15,97 17,1 41,7

Lublin
Odlewnia

LUO 32 28,03 13,81 28,09 23,59 87,8

Lublin Bursaki BUR 50 4,46 1,64 4,47 3,84 8,9

Tabela  17 pokazuje  obciążenie  w  poszczególnych  GPZ-ach  w  roku  2036.  Dane

pozostawiają duży zapas mocy, jaką można obciążyć poszczególne stacje. Co jest dobrym

prognostykiem w dalszych analizach.

Wzrost  obciążeń  w stacjach  SN/nN jest  zależny  od  szeregu  czynników,  nie  tylko

rozwoju gospodarczego, ale również przyłączenia nowych odbiorców, zmiany wyposażenia

gospodarstw domowych itp..  Nie  można jednoznacznie  założyć,  że wzrost  ten  będzie  tak

samo skalowalny jak dla GPZ.

Jak pokazują wyniki  w powyższych tabelach,  należy unikać wzrostu obciążenia  w

godzinach występowania obciążeń szczytowych, pozwala to zachować rezerwę, w sytuacjach

awaryjnych,  które  są  w  pewien  sposób  nieuniknione.  Pozwoli  to  również  zrównoważyć

obciążenie, co zaowocuje wzrostem średniego obciążenia stacji. 

W podanych tabelach nie widać zagrożenia ze względu na porę dnia, również żaden z

GPZ nie pozostaje nadmiernie obciążony. Można, więc powiedzieć, że sieć jest gotowa na

zwiększenie obciążenia związanego z rozwojem elektromobilności.

W  celu  odpowiedzi  na  pytanie,  jaki  wpływ  na  sieć  będzie  miało  pojawienie  się

prognozowanej  liczby  samochodów elektrycznych,  w  scenariuszach  uwzględniono  wpływ

nowych stacji ładowania pojazdów dla komunikacji zbiorowej oraz nowych stacji ładowania.

Opracowano trzy scenariusze analiz:
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1. Symulacje  i  ocena  wpływu  na  bezpieczeństwo  systemu  elektroenergetycznego

Lublina  obsługi  ładowania  pojazdów elektrycznych w parametrach  korzystnych

dla systemu

a. 1000 samochodów EV – rok 2021,

b. 10000 samochodów EV – rok 2036.

2. Symulacje  i  ocena  wpływu  na  bezpieczeństwo  systemu  elektroenergetycznego

Lublina obsługi ładowania pojazdów elektrycznych w parametrach niekorzystnych

dla systemu

a. 1000 samochodów EV – rok 2021,

b. 10000 samochodów EV – rok 2036.

3. Symulacje  i  ocena  wpływu  na  bezpieczeństwo  systemu  elektroenergetycznego

Lublina  obsługi  ładowania  pojazdów elektrycznych  w parametrach  opisujących

zachowania rynków o dużym nasyceniu EV

a. 10000 samochodów EV – rok 2036.

8.1 Symulacje  i  ocena wpływu na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
Lublina obsługi ładowania 1000 i 10000 pojazdów elektrycznych w parametrach
korzystnych dla systemu

Pierwszą symulacją jest  ta,  która zakłada rozwiązania korzystne z punktu widzenia

sieci elektroenergetycznej. W symulacji tej przyjęto następujące założenia:

1. Mieszkańcy i firmy będą ładować swoje pojazdy całą dobę.

2. Do ładowania będą wykorzystywane urządzenia Wallbox o mocy 3,7 kW.

3. Stacje ogólnodostępne będą wykorzystywane w godzinach aktywności publicznej

mieszkańców  (godziny  7-19),  moc  stacji  przypisana  do  GPZ  zgodnie  z  ich

położeniem.

4. Przyjęto zawyżone współczynniki jednoczesności kj dla stacji systemowych i GPZ

(celowo znacząco zawyżono ich wartość).

a. 0,5 przy 1000 samochodów (tylko systemowe),

b. 0,4 oraz 0,5 przy 10000.

5. Uwzględniono  wpływ  ładowarek  dla  autobusów  elektrycznych  wraz  z  trybem

pracy. 

6. Przyjęto  równomierny  podział  liczby  samochodów na  poszczególne  GPZ,  moc

publicznych stacji przypisana do GPZ zgodnie z ich położeniem.

Tabela 18. Prognozowane obciążenie w roku 2021 dla stacji LSY i ABR przy 1000 samochodów

Stacja
systemowa

Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Systemowa LSY 500 357,51 143,34 339,73 358,04 71,6

Abramowice ABR 320 282,03 36,65 283,97 212,03 88,7
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Suma 820 599,79 475,24 73,14
Dla  stacji  systemowych  zmiany  w  porównaniu  z  danymi  wyjściowymi

zamieszczonymi na początku ekspertyzy (Tabela 1) są nieznaczące, nie można zaobserwować

żadnych zagrożeń.

Tabela 19 Prognozowane obciążenie w roku 2021 dla GPZ w Lublinie przy 1000 samochodów

GPZ Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA] Smax% [%]

Lublin
Elektrownia LUE 80 16,06 9,62 16,2 14,87 20,3

Lublin UMCS LUN 80 34,32 16,45 34,25 27,53 42,8
Lublin

Dziesiąta
LUX 50 14,08 7,27 14,29 13,00 28,6

Lublin
Wrotków

WTW 50 22,07 11,55 17,24 22,08 44,2

Lublin
Śródmieście

LUS 50 22,43 10,42 22,47 19,4 44,9

Lublin
Czechów

LUC 50 18,26 10,86 17,48 18,34 36,7

Lublin Czuby LCB 80 25,92 14,39 26,45 23,81 33,1
Lublin Wschód LWS 41 21,67 12,05 22,02 19,85 57,0
Lublin Hajdów LHA 50 16,28 6,58 16,42 13,68 32,8
Lublin Północ LPN 80 18,07 10,19 15,94 18,08 22,6
Abramowice ABR 41 13,63 8,10 13,04 13,95 34,0

Lublin
Odlewnia LUO 32 24,01 12,22 24,06 20,46 75,2

Lublin Bursaki BUR 50 4,8 2,11 4,8 4,3 9,6

Podobna sytuacja występuje dla GPZ-ów. Warto zaznaczyć, że w tym wariancie moc

pojazdów  EV  została  równo  rozdzielona  na  poszczególne  GPZ.  Moc  miejskich  stacji

ładowania przypisano zgodnie z Tabela 13, a stacji ZTM jak w Tabela 15.
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Rysunek 35 Obciążenie stacji GPZ LCB. Wariant I dla 1000 EV

Jako  przykład  do  porównania  wybrano  GPZ Lublin  Czuby,  który  dla  pierwszego

wariantu przedstawia Rysunek 35

Tabela 20. Prognozowane obciążenie w roku 2036 dla stacji LSY i ABR przy 10000 samochodów

Stacja
systemowa

Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Systemowa LSY 500 457,28 187,77 434,84 457,93 91,6

Abramowice ABR 320 363,42 49,32 365,77 365,77 114,3
Suma 820 770,82 612,28 94,0

Tabela 21 Prognozowane obciążenie w roku 2036 dla GPZ w Lublinie przy 10000 samochodów

GPZ Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Elektrownia

LUE 80 21,16 13,1 21,33 19,68 26,7

Lublin UMCS LUN 80 43,89 21,63 43,91 35,49 54,9
Lublin

Dziesiąta LUX 50 18,69 10,17 18,95 17,33 37,9

Lublin
Wrotków WTW 50 29,51 16,02 23,46 29,52 59,0

Lublin
Śródmieście LUS 50 28,28 13,3 28,33 24,48 56,7

Lublin
Czechów LUC 50 25,29 15,52 24,29 25,38 36,7

Lublin Czuby LCB 80 35,13 20,10 35,75 32,34 44,7
Lublin Wschód LWS 41 29,86 17,18 30,25 27,56 73,8
Lublin Hajdów LHA 50 21,45 9,31 21,62 18,19 43,2
Lublin Północ LPN 80 23,63 13,79 20,96 23,65 29,6
Abramowice ABR 41 18,14 11,21 17,37 18,5 45,1
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GPZ Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Odlewnia

LUO 32 30,81 16,13 30,86 26,36 96,4

Lublin Bursaki BUR 50 6,36 3,32 6,37 5,74 12,7

Dużo większe zmiany widać  dla  2036 roku gdzie  przewiduje  się  10000 pojazdów

(Tabela 20 i Tabela 21). W tym wypadku na dane uwzględniające wzrost zapotrzebowania na

moc  (Tabela  16 oraz  Tabela  17)  nałożono  maksymalne  wartości  z  Tabela  15 oraz  moce

publicznych stacji ładowania (Tabela 13).
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Rysunek 36. Procentowe wartości pozornej mocy szczytowej w stacjach, Wariant I dla 10000 EV
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Rysunek 37. Obciążenie stacji GPZ LCB. Wariant I dla 10000 EV

Rysunek  37 przedstawia  wariant  I  dla  10000  EV.  Widać  wzrost  mocy  w  każdej

godzinie, kształt wykresu pozostał niezmienny.

8.2 Symulacje  i  ocena wpływu na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
Lublina obsługi ładowania 1000 i 10000 pojazdów elektrycznych w parametrach
niekorzystnych dla systemu

Drugą symulacją (wariant II) jest ta, która zakłada rozwiązania niekorzystne z punktu

widzenia sieci elektroenergetycznej. W symulacji tej przyjęto następujące założenia:

1. Mieszkańcy i firmy będą ładować swoje pojazdy w dowolnych godzinach doby,

możliwe jest ładowanie w szczycie 100% liczby samochodów.

2. Do ładowania będą wykorzystywane urządzenia Wallbox o mocy 22 kW.

3. Stacje  ogólnodostępne  będą  wykorzystywane  przez  całą  dobę,  moc  stacji

przypisana do GPZ zgodnie z ich położeniem.

4. Tak jak poprzednio przyjęto nieco zawyżone współczynniki jednoczesności kj  dla

stacji systemowych i GPZ, co jeszcze pogarsza sytuacje.

a. 0,5 przy 1000 samochodów (tylko systemowe),

b. 0,4 oraz 0,5 przy 10000.

5. Uwzględniono  wpływ  ładowarek  dla  autobusów  elektrycznych  wraz  z  trybem

pracy. 

6. Przyjęto  równomierny  podział  liczby  samochodów na  poszczególne  GPZ,  moc

stacji przypisana do GPZ zgodnie z ich położeniem.
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Tabela 22. Prognozowane obciążenie w roku 2021 dla stacji LSY i ABR przy 1000 samochodów

Stacja
systemowa

Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Systemowa

LSY 500 362,08 147,91 344,3 362,6 72,5

Abramowice ABR 320 286,61 37,10 288,51 216,53 90,2
Suma 820 608,90 483,18 74,26

Tabela 23 Prognozowane obciążenie w roku 2021 dla GPZ w Lublinie przy 1000 samochodów

GPZ Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA] Smax% [%]

Lublin
Elektrownia LUE 80 17,47 11,03 17,6 16,27 22

Lublin UMCS LUN 80 35,65 17,86 35,66 28,94 44,6
Lublin

Dziesiąta
LUX 50 15,49 8,68 15,69 14,4 31,4

Lublin
Wrotków

WTW 50 23,48 12,95 18,65 23,49 47,0

Lublin
Śródmieście

LUS 50 23,84 11,82 23,87 20,81 47,7

Lublin
Czechów

LUC 50 19,67 12,27 18,88 19,74 39,5

Lublin Czuby LCB 80 27,33 15,8 27,83 25,18 34,8
Lublin Wschód LWS 41 23,08 13,45 23,4 21,25 57,1
Lublin Hajdów LHA 50 17,68 7,99 17,82 15,08 35,6
Lublin Północ LPN 80 19,47 11,6 17,34 19,49 24,4
Abramowice ABR 41 15,04 9,5 14,41 15,31 37,3

Lublin
Odlewnia LUO 32 25,41 13,62 25,46 21,87 79,6

Lublin Bursaki BUR 50 6,2 3,51 6,21 5,71 12,4

Rysunek 38. Obciążenie stacji GPZ LCB. Wariant II dla 1000 EV
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Przy tak niewielkiej liczbie samochodów ich moc sumaryczna nie wpływa na pracę

stacji systemowych nawet w szczycie obciążenia. Podobna sytuacja występuje dla GPZ, na

każdy przypada mniej niż 100 samochodów.

Tabela 24. Prognozowane obciążenie w roku 2036 dla stacji LSY i ABR przy 10000 samochodów

Stacja
systemowa

Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Systemowa

LSY 500 493,88 224,37 471,44 494,49 98,9

Abramowice ABR 320 400,02 85,92 402,13 402,13 125,7
Suma 820 843,75 678,15 102,9

Tabela 25 Prognozowane obciążenie w roku 2036 dla GPZ w Lublinie przy 10000 samochodów

GPZ Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA] Smax% [%]

Lublin
Elektrownia LUE 80 28,2 20,14 28,32 26,69 35,4

Lublin UMCS LUN 80 50,93 28,67 50,94 42,52 63,7
Lublin

Dziesiąta
LUX 50 25,73 17,21 25,95 24,36 51,9

Lublin
Wrotków

WTW 50 36,55 23,06 30,48 36,56 73,1

Lublin
Śródmieście

LUS 50 31,8 16,82 31,84 28,0 63,7

Lublin
Czechów

LUC 50 32,33 22,56 31,30 32,4 64,8

Lublin Czuby LCB 80 42,17 27,14 42,69 39,33 53,4
Lublin Wschód LWS 41 36,9 24,22 37,22 34,57 90,8
Lublin Hajdów LHA 50 28,49 16,34 28,63 25,22 57,3
Lublin Północ LPN 80 30,67 20,83 28,0 30,68 38,4
Abramowice ABR 41 25,18 18,24 24,31 25,4 61,9

Lublin
Odlewnia LUO 32 37,85 23,17 37,89 23,22 118.4

Lublin Bursaki BUR 50 13,4 10,36 13,4 12,27 26,8

Ten  przypadek  jest  najtrudniejszą  sytuacją.  Dla  SEE,  brak  ograniczeń  skutkuje

wystąpieniem  niewielkich  przekroczeń  w  dwóch  stacjach  oraz  znacznym  wzrostem

obciążenia  pozostałych  stacji.  Taka  sytuacja,  mimo  że  nie  skutkuje  bezpośrednim

zagrożeniem,  przeciążenia  występują  dla  wartości  maksymalnych,  mogłaby  ograniczać

elastyczność sieci np. w przypadku nieplanowanych awarii czy planowych remontów. Warto

również  przypomnieć,  że  wyniki  osiągnięte  zostały  przy  kilkukrotnie  zawyżonych

wartościach  współczynników  jednoczesności  (wynika  to  z  braku  realnej  możliwości  ich

weryfikacji). 
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Można  przyjąć,  że  sieć  zasilająca  Lublin  jest  w  stanie  obsłużyć  tak  dużą  liczbę

pojazdów nawet w szczycie obciążenia. 

Rysunek 39. Procentowe wartości pozornej mocy szczytowej w stacjach, Wariant II dla 10000 EV
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Rysunek 40. Obciążenie stacji GPZ LCB. Wariant II dla 10000 EV

Rysunek 40 przedstawia  najbardziej  niekorzystny  z  rozpatrywanych wariantów dla

przykładowego GPZ LCB. Widać wyraźny wzrost obciążenia stacji. 

8.3 Symulacje  i  ocena wpływu na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego
Lublina obsługi  ładowania pojazdów elektrycznych w parametrach opisujących
zachowania rynków o dużym nasyceniu EV

Trzecim  wariantem  symulacji  jest  ten,  który  zakłada  rozwiązania  najbardziej

prawdopodobne z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej, posłużono się tu przykładami z

Europy Zachodniej [28]. W symulacji tej przyjęto następujące założenia:

1. Mieszkańcy i firmy będą ładować swoje pojazdy w dowolnych godzinach doby,

jednak przyjęto następujące proporcje:

a. 70% procent pojazdów ładowana będzie w godzinach 22 – 6,

b. 30% ładowane w pozostałych godzinach w ciągu dnia [28].

2. Do ładowania będą wykorzystywane urządzenia Wallbox o mocy 22 kW.

3. Moc  stacji  ładowania  będzie  przypisana  procentowo do GPZ,  analogicznie  jak

stacje publiczne. 

4. Stacje  ogólnodostępne  będą  wykorzystywane  przez  całą  dobę,  moc  stacji

przypisana do GPZ zgodnie z ich położeniem.

5. Tak jak poprzednio przyjęto zawyżone współczynniki jednoczesności kj  dla stacji

systemowych i GPZ, co jeszcze pogarsza sytuacje.

a. 0,5 przy 1000 samochodów (tylko systemowe),

b. 0,4 oraz 0,5 przy 10000.

6. Uwzględniono  wpływ  ładowarek  dla  autobusów  elektrycznych  wraz  z  trybem

pracy. 
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Tabela 26. Prognozowane obciążenie w roku 2036 dla stacji LSY i ABR przy 10000 samochodów, wariant III

Stacja
systemowa

Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA]
Smax% [%]

Lublin
Systemowa

LSY 500 463,78 200,06 440,64 464,42 92,9

Abramowice ABR 320 369,22 61,24 371,53 281,29 116,1
Suma 820 783,07 783,07 95,5

Tabela 27 Prognozowane obciążenie w roku 2036 dla GPZ w Lublinie przy 10000 samochodów, wariant III

GPZ Ssum

[MVA]
Pmax

[MW]
Pśr

[MW]
Smax_L

[MVA]
Smax_Z

[MVA] Smax% [%]

Lublin
Elektrownia LUE 80 20,52 12,83 20,69 19,03 25,9

Lublin UMCS LUN 80 44,51 23,2 44,53 36,11 55,7
Lublin

Dziesiąta
LUX 50 17,74 9,43 18,01 16,38 36,0

Lublin
Wrotków

WTW 50 29,35 16,44 23,29 29,35 58,7

Lublin
Śródmieście

LUS 50 29,14 14,89 29,18 25,34 58,4

Lublin
Czechów

LUC 50 26,7 18,24 25,69 26,78 53,6

Lublin Czuby LCB 80 35,91 21,9 36,52 33,18 45,6
Lublin Wschód LWS 41 29,38 17,14 29,78 27,08 72,6
Lublin Hajdów LHA 50 20,19 8,11 20,36 16,93 40,7
Lublin Północ LPN 80 24,25 15,36 21,58 24,27 30,3
Abramowice ABR 41 16,87 10,01 16,14 17,27 42,1

Lublin
Odlewnia LUO 32 29,54 14,94 29,6 25,1 92,5

Lublin Bursaki BUR 50 5,25 2,35 5,26 4,63 10,5

Wariant  ten  doskonale  pokazuje,  jakie  znaczenie  ma  stosowanie  mechanizmów

ekonomicznych (taryfy) na zachowanie odbiorców. Odbiorcy indywidualni zazwyczaj ładują

swe samochody w nocy lub  w miejscu  pracy,  samochody firmowe dodatkowo podlegają

uwarunkowaniom trybu pracy firmy. Jednak głównym czynnikiem pozostaje cena energii.

W wariancie tym widać bardziej spłaszczone przebiegi i brak przekroczeń mimo tak

dużej liczby pojazdów.

Szczegółowe  dane  i  wykresy  dla  wszystkich  stacji  znajdują  się  w  plikach  Excel

zamieszczonych na płycie CD, będącej załącznikiem 2.
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Rysunek 41. Procentowe wartości pozornej mocy szczytowej w stacjach, Wariant III dla 10000 EV
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Rysunek 42. Obciążenie stacji GPZ LCB. Wariant III dla 10000 EV

Rysunek 42 przedstawia  obciążenia  GPZ LCB.  Widać  obniżenie  mocy szczytowej

oraz spłaszczenie wykresów, co dobrze pokazane jest w mocy średniej. Takie było zadanie

tego wariantu, który z jednej strony miał pokazać istniejące tendencje w użytkowaniu EV, a

jednocześnie pokazuje jak ważne może być sterowanie popytem. Widać to również dobrze na

kolejnym wykresie dla stacji systemowej LSY, gdzie wariant ten zaznaczony jest kolorem

zielonym.  W porze  nocnej  następuje  wzrost  zużycia  energii,  a  w dzień  nie  widać  efektu

wzrostu jak w IIb. 

Rysunek 43 Profile stacji LSY 400 dla rozpatrywanych wariantów. Obciążenie mocą czynną [MW]
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9 Zagadnienia  przyłączeniowe  i  użytkowe  związane  z
bezpieczeństwem  systemu  pod  kątem  prognoz  rozwoju
elektromobilności

Zagadnienia  związane  z  pracą  stacji  ładowania  pojazdów zostały  opisane  w wielu

dokumentach, najważniejsze z nich to:

1. Ustawa „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst ujednolicony na dzień 29

marca 2019 r.)

2. „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych” z dnia 11 stycznia 2018 r. 

3. Rozporządzenie  Ministra  Energii  z  dnia  26  czerwca  2019  r.  w  sprawie  wymagań

technicznych  dla  stacji  ładowania  i  punktów  ładowania  stanowiących  element

infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. 

Te  dokumenty  stanowią  ramy  prawne  pozwalające  na  rozwój  rynku  samochodów

elektrycznych  oraz  infrastruktury  ładowania  pojazdów.  Określają  one  szczegółowe

wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji

ładowania oraz wymogów formalnych wobec ich operatora.

Infrastruktura ładowania dzieli się na trzy zasadnicze elementy:

1. Prywatne  punkty  ładowania.  Ładowarka  przeznaczona  wyłącznie  do  ładowania

pojazdów eksploatowanych przez właściciela ładowarki. Do tego typu ładowarek nie

ma zastosowania rozporządzenie.

2. Stacje ładowania

a. Ogólnodostępne.  Usługa  ładowania  jest  świadczona  dla  każdego  pojazdu

elektrycznego  lub  hybrydowego.  Wszystkie  przypadki  podlegają

rozporządzeniu;

b. Nieogólnodostępne.  Usługa  ładowania  jest  świadczona  dla  ograniczonego

kręgu  użytkowników  pojazdów  elektrycznych  lub  hybrydowych.

Rozporządzenie stosuje się do ładowarek o mocy powyżej 3,7 kW.

3. Infrastruktura  ładowania  drogowego  transportu  publicznego.  Zawsze  podlega

wymaganiom rozporządzenia.

Rozporządzenie definiuje:

 wymagania  techniczne  dotyczące  bezpieczeństwa  eksploatacji,  naprawy  i

modernizacji,

 sposób i terminy przeprowadzania badań technicznych oraz ich rodzaje,

 dokumenty i opłaty.

Rozporządzenie  definiuje  również  podstawowe  wymagania  techniczne,  a  wśród  nich

zabezpieczenia realizujące ochronę przeciwporażeniową. Należą do nich: wyłącznik główny,

odcinający  zasilanie  wszystkich  obwodów urządzenia,  wyłącznik  różnicowoprądowy,  gdy

stacja zasilana jest z sieci prądu przemiennego oraz zabezpieczenia nadprądowe.
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Dodatkowo w rozporządzeniu zawarto wymagania, co do opisu i informacji na stacji

ładowania, wymagania dotyczące przeglądów i konserwacji oraz pomiarów elektrycznych.

Na  bazie  rozporządzenia  powstały  dokumenty  pochodne,  które  doprecyzowują

szczegóły  techniczne  lub  regulują  aspekty  w  rozporządzaniu  nieokreślone.  Takim

dokumentem  jest  specyfikacja  techniczna  wydana  przez  PTPiRE  [29],  regulująca  takie

aspekty jak:

 Wymagania elektryczne:

o Obudowa;

o Wymagania techniczne; 

o Materiał obudowy;

o Wymiary stacji ładowania; 

o Posadowienie stacji ładowania - fundament;

o Uziemienie stacji ładowania; 

o Interfejs użytkownika; 

o Przyłącze do sieci. 

 Wyposażenie stacji ładowania 

o Licznik; 

o Punkty ładowania; 

o Zabezpieczenia i łączniki; 

o Komunikacja.

Są to bardzo istotne informacje, ponieważ muszą się do nich dostosować operatorzy

sieci dystrybucyjnych. Wśród istotnych z punktu widzenia tej ekspertyzy można wyróżnić:

1. Wymagania elektryczne, parametry:

 Napięcie znamionowe: 230/400 AC V,

 Napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V,

 Napięcie udarowe wytrzymywane: 8 kV,

 Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 1,89 kV,

 Moc punktu ładowania: do 22 kW,

 Liczba punktów ładowania w stacji do 3 szt.

 Przekrój przewodu zasilającego: 35 – 240 mm2,

 Obsługiwane złącza: wtyki ładowania pojazdu AC typ 2.

2. Dwa warianty przyłączenia do sieci (budowy) stacji ładowania:

 Wariant  1:  Układ pomiarowo rozliczeniowy OSD zabudowany jest  w stacji

ładowania:

 Wariant 2: Układ pomiarowo rozliczeniowy OSD zabudowany jest w osobnym

złączu pomiarowym. 

3. Komunikacja:



Bezpieczeństwo energetyczne miasta przy rozwoju elektromobilności w Lublinie - 63 -

 Urządzenia  stacji  pozwalają  na  instalacje  oprogramowania  do  obsługi

dowolnej platformy informatycznej służącej do zarządzania stacją ładowania.

 Stacja ładowania powinna mieć możliwość softwareowego ograniczenia mocy

całej stacji oraz każdego punktu ładowania.

 Stacja  ładowania  musi,  za  pomocą  odpowiedniego  modemu,  przesyłać

następujące dane do systemu nadrzędnego:

o pomiarowe;

o rozliczeniowe;

o sygnalizacyjne;

o sterujące.

 Komunikacja musi odbywać się za pomocą protokołu OCPP (wersja min.

OCPP 1.6.) zarówno przez sieć GSM/GPRS/UMTS/3G/LTE lub poprzez

podłączenie bezpośrednie do światłowodu lub przez sieć WLAN [26].

Celem tej ekspertyzy jest odpowiedź na pytanie: Co należy w przyszłości zrobić, aby

móc bez ograniczeń rozwijać stacje ładowania? Odpowiedź na to pytanie daje nam ostatni

akapit. Zdaniem autora to komunikacja, a raczej szeroka wymiana informacji pomiędzy OSD,

sprzedawcą  energii,  operatorem  stacji  ładowania  oraz  klientem  pozwoli  uniknąć

potencjalnych problemów. 

Sieć elektroenergetyczna powinna zmierzać w kierunku Smart Grid, to pojęcie bazuje

na współpracy wszystkich użytkowników i operatorów. Każdy z nich powinien mieć z tego

wymierne  korzyści.  Posiadanie  informacji  o  potencjalnych  zagrożeniach  pozwala

podejmować działania zapobiegające ich powstawaniu np. poprzez sterowanie popytem, a w

sytuacjach  krytycznych  ograniczenie  mocy  ładowania  stacji.  Wiedza  o  działaniu  systemu

pozwoli również na precyzyjne wyznaczanie trendów, określenie bieżących potrzeb systemu i

prognozowanie potencjalnych kierunków jego rozwoju.

Już teraz można wskazać potencjalne problemy, o których należy dyskutować przed

ich pojawieniem się, są to:

1. Wzrost  wymagań,  co  do  mocy  stacji  ładowania.  Wraz  z  nowymi  modelami

samochodów poprawiają  się parametry  techniczne  ich akumulatorów. Zwiększenie

pojemności  akumulatorów  będzie  skutkowało  wzrostem  oczekiwań,  co  do  mocy

ładowania  samochodów.  Będzie  to  dotyczyło  zarówno  prywatnych  punktów

ładowania jak i stacji publicznych. 

2. Ładowanie  z  mocą  do  7,4  kW  (34  A)  to  ładowanie  jednofazowe,  w  przypadku

ładowarek  zasilanych  z  instalacji  w  budynkach  użyteczności  publicznej  lub

budynkach mieszkalnych może rodzić problemy techniczne np. asymetria obciążenia

i nadmierne obciążenie przewodu neutralnego.

3. Wiele starszych osiedli mieszkaniowych cierpi na brak miejsc parkingowych. Wraz

ze  wzrostem  liczby  samochodów  EV  na  osiedlach  tych  pojawi  się  dodatkowy
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problem  budowy  nie  pojedynczych,  ale  dużej  ilości  stacji  ładowania,  będących

niejako elementem przestrzeni parkingowej.
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10 Podsumowanie.  Rekomendacje  działań  w  zakresie  dostosowania
SSE  do  rozwoju  elektromobilności  wraz  z  prognozą  wzrostu
zapotrzebowanie  na  energię  w  wariantach  korzystnym  i
niekorzystnym dla liczby 10000 pojazdów w roku 2036

Sieć elektroenergetyczna zasilająca miasto Lublin na dzień dzisiejszy dobrze spełnia

swoje zadanie, gwarantując bezpieczeństwo dostaw energii.  Dodatkowo na terenie Lublina

znajdują się dwie elektrociepłownie o łącznej mocy zainstalowanej niemal 270 MW. Moc ta

w  okresie  zimowym  w  znacznym  stopniu  pokrywa  zapotrzebowanie  miasta  na  energię

elektryczną. 

W  takiej  rzeczywistości  rozpoczyna  się  nowy  temat,  który  w  przyszłości  może

stanowić wyzwanie techniczne,  organizacyjne i społeczne dla lokalnego OSD jak również

władz  miasta  Lublin.  Podsumowując  wykonaną ekspertyzę  można  wyciągnąć  następujące

wnioski:

1. Jak pokazano w  2.2 struktura sieci 110 kV zapewnia niezawodne zasilanie  miasta.

Poszczególne stacje systemowe oraz GPZ charakteryzują się dużym zapasem mocy, co

daje możliwość przyłączania nowych odbiorców. 

2. Sieć  miejska  w Lublinie  charakteryzuje  się  dużą  niezawodnością,  świadczą  o  tym

parametry jakościowe, dotyczy to zarówno sieci WN jak i SN. Wynika to z charakteru

sieci,  w której  dominują  linie  kablowe.  Poszczególne  obszary  sieci  SN mogą być

zasilane, co najmniej z dwóch GPZ, co zwiększa niezawodność sieci i poprawia jej

elastyczność (możliwość zmiany punktów podziału). 

3. Największymi konsumentami energii na terenie Lublina są odbiorcy w grupach B, C

i G,  wpływa  to  na  charakter  obciążenia  sieci.  W  zależności  od  dzielnicy  profile

obciążeń  mogą  się  nieco  różnić,  ale  w  większej  części  miasta  szczyt  obciążenia

przypada  pomiędzy  godziną  17  a  20.  Widać  to  również  w  profilach  dla  stacji

systemowych.  Wyjątek  stanowią  stacje  zasilające  tereny  przemysłowe  np.  LSW  i

LUO, gdzie szczyt przypada w przedziale pomiędzy 12 a 14. 

4. Stacje SN/nN również charakteryzuje duża zmienność obciążenia, ich profile zależą

od grupy odbiorców, którą zasilają. Dodatkowo mocno zmieniają się w zależności od

dni  tygodnia  (Rysunek  14).  Posiadanie  informacji  o  profilu  danej  stacji  pozwala

określić  sposób  wykorzystania  energii  przez  odbiorców zasilanych  z  tej  stacji.  W

dzielnicach mieszkaniowych szczyt obciążenia przypada na godzinę 20, jest on nieco

ruchomy w zależności od pory roku. 

5. Opisane  w  poprzednich  punktach  godziny  występowania  obciążenia  szczytowego

wskazują  jednoznacznie,  że  należy  podjąć  wszelkie  starania  poprzez  użycie

mechanizmów DSR w celu ustalenia odpowiednich zachęt finansowych (taryf), które

sprawią, że odbiorcy będą chcieli ładować swe pojazdy BEV po godzinie 22.
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6. Określone w rozdziale 3.1 współczynniki jednoczesności zostały opisane na podstawie

analizy  zachowań  konsumentów  w  Europie  Zachodniej  przy  ograniczonej  liczbie

pojazdów,  mają  charakter  przybliżony.  Dlatego  też  należy  chociażby  dla

ogólnodostępnych  stacji  gromadzić  dane  w  celu  ich  doprecyzowania  wraz  ze

wzrostem liczby samochodów elektrycznych.  W przyszłości  takie  analizy  powinny

być zlecane również w mniejszej  skali  np. na poziomie wspólnot mieszkaniowych,

osiedli czy dzielnic. Będzie to możliwe przy większej liczbie EV.

7. Planowany  przez  ZTM  Lublin  rozwój  komunikacji  miejskiej  opartej  o  autobusy

elektryczne  i  trolejbusy  jest  dobrym  kierunkiem.  Wykorzystując  doświadczenia  z

pierwszych  stacji  szybkiego  ładowania,  będzie  można  podejmować  w  przyszłości

decyzje  oparte  o  własne  obserwacje.  W  tym  celu  należy  jednak  zadbać  o  pełną

kontrolę (monitorowanie i zbieranie danych) zarówno dla stacji ładowania jak i sieci

zasilającej należącej do OSD.

8. Rozwój  elektromobilności  zbiega  się  w  czasie  z  rozwojem  instalacji  PV  oraz

pojawianiem się magazynów energii.  Pamiętając o tym, że PV generuje  energię  w

określonych godzinach należy dążyć do jej konsumowania w określonych porach dnia

lub w przyszłości do jej magazynowania. Stacje szybkiego ładowania są doskonałym

miejscem do łączenia tych technologii. Warto zastanowić się nad systemami wsparcia

promującymi tego typu instalacje w ściśle określonych częściach (punktach) miasta.

9. Technologię V2G i V2H można traktować,  jako formę magazynów energii,  należy

lobbować za wprowadzeniem do ustawy zapisów pozwalających na jej stosowanie w

Polsce, bez tego, rozważania na temat tej technologii nie mają sensu, gdyż nie będzie

urządzeń spełniających takie wymagania.

10. Przeprowadzone  analizy  wpływu  elektromobilności  na  pracę  sieci

elektroenergetycznej pokazują, że:

a. Obciążenie sieci będzie się zwiększać nawet bez udziału EV;

b. Na  obciążenie  elementów  sieci  wpływ  będzie  miał  transport  publiczny,

ogólnodostępne stacje ładowania oraz prywatne punkty ładowania;

c. Należy bezwzględnie zadbać o to, aby większość samochodów ładowana była w

dolinie nocnej np. przez mechanizmy taryf;

d. Przeprowadzone analizy pokazują, że sieć elektroenergetyczna w roku 2036 jest w

stanie  poradzić  sobie  nawet  w  warunkach  niekorzystnych,  przy  możliwości

ładowania 10000 pojazdów w godzinach szczytu.

11. Rozwój  elektromobilności  będzie  następował  stopniowo  z  narastającą  dynamiką,

istnieją  już  precyzyjne  wytyczne  techniczne  zawarte  w  rozporządzeniach  i

zaleceniach, co do sposobu wykonania i eksploatacji stacji ładowania pojazdów. Nie

da  się  jednak  przewidzieć  i  opisać  wszystkich  przypadków  czy  zagrożeń  w

eksploatacji stacji ładowania. Stąd też należy:

a. Po  stronie  OSD  zwiększyć  zakres  monitorowania  stacji  SN/nN.  Już  teraz  na

terenie Lublina znaczna część stacji jest wyposażona w systemy AMI (Advanced
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Metering  Infrastructure),  a  niektóre  stacje  (RS)  są  wyposażone  w  systemy

telemechaniki. Instalowanie stacji ładowania pojazdów może być przesłanką dla

OSD do dalszej rozbudowy systemu SCADA przynajmniej dla wybranych stacji

SN/nN. Jest to istotne również ze względu na możliwość ograniczania mocy stacji

ładowania oraz w przyszłości stosowania technologii V2G.

b. Po stronie OSD należy stale monitorować (poprzez AMI) wzrost obciążenia stacji

SN/nN wraz  ze  wzrostem liczby  EV,  pozwoli  to  wychwycić  obszary  sieci,  w

których przyrost zapotrzebowania na moc związaną ze wzrostem liczby EV jest

największy  i  podejmować  działania  zaradcze  np.  modernizacja  sieci  czy  stacji

SN/nN.

c. Należy  po  stronie  Miasta  opracować  wytyczne  dla  spółdzielni  i  wspólnot

mieszkaniowych,  co  do  preferowanego  rozmieszczenia  stacji,  sposobu  ich

zasilania, rodzaju stacji oraz warunków dostępu. Te problemy pojawią się wraz ze

wzrostem  liczby  EV.  Brak  takich  wytycznych,  może  skutkować  hamowaniem

rozwoju  struktury  technicznej  stacji  ładowania  oraz  pojawianiem  się  sytuacji

konfliktowych.  W  tym  momencie,  przy  niewielkiej  liczbie  EV  jest  czas  na

spokojną dyskusję i planowanie.

Sporządzona  ekspertyza  pokazała,  że  sieć  elektroenergetyczna  zasilająca  miasto

Lublin  oraz  jego  mieszkańców  powinna  poradzić  sobie  ze  wzrostem zapotrzebowania  na

energię  związanym  z  elektromobilnością.  Ewentualne  problemy,  które  mogą  pojawić  się

lokalnie nie powinny przysparzać dużych problemów technicznych. Mogą być rozwiązywane

w ramach modernizacji SEE, która i tak ma charakter procesu ciągłego. 

Zaznaczyć  należy,  że  planowany  wzrost  pojazdów  EV  zapisany  w  ustawie,  nie

znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Można przyjąć, że scenariusze negatywne przyjęte

w ekspertyzie nie sprawdzą się w przewidywanym okresie. Mniejsza liczba EV nie będzie w

istotny sposób wpływała na pracę SEE. W obecnej sytuacji również wzrost zapotrzebowania

na energię w przyszłych latach może być mniejszy od prognozowanego.
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12 Załączniki
12.1 Planowane stacje ładowania

Tabela 28. Rozmieszczenie planowanych stacji ładowania pojazdów wskazanych przez UM Lublin wg obszarów [12]

Lp
. 

Lokalizacja Działka Obręb Arkusz Moc 
stacji 
[kW] 

Liczba 
punktó
w 

96. ul. Żołnierska 60/2 3 12 22 2 
42. ul. Melomanów 28 4 7 22 2 
25. ul. Jana Kiepury 1/8 5 2 22 2 
31. ul. Kurantowa 1/24 5 2 22 2 
36. ul. Lipińskiego Karola 22 5 3 22 2 
37. ul. Lipińskiego Karola 1/7 5 3 22 2 
50. ul. Paganiniego Niccolo 5/10 5 3 22 2 
51. ul. Paganiniego Niccolo 5/10 5 3 22 2 
6. ul. Braci Wieniawskich 11/2 6 9 22 2 
33. ul. Lawinowa 5/10 6 10 22 2 
34. ul. Legendy 5/8 6 9 22 2 
44. ul. Młodej Polski 1/37 6 10 22 2 
49. ul. Paderewskiego Ignacego 1/10 6 5 22 2 
74. ul. Symfoniczna 1/6 6 8 22 2 
79. ul. Szwajcarska 1/48 6 5 22 2 
81. ul. Śliwińskiego Józefa 1/42 6 5 22 2 
65. ul. Sierpińskiego Seweryna 259/2 9 12 22 2 
17. ul. Dunikowskiego 

Ksawerego 
2/3 10 6 22 2 

29. ul. Królowej Jadwigi 76 11 4 22 2 
30. ul. Królowej Jadwigi 76 11 4 22 2 
95. ul. Zygmunta Augusta 53/2 11 5 22 2 
43. ul. Mełgiewska 17/17 13 6 22 2 
32. ul. Kuronia Jacka 6/8 14 2 22 2 
83. ul. Trześniowska 6/2 14 4 22 2 
84. ul. Tumidajskiego 

Kazimierza 
11/5 14 4 22 2 

80. ul. Szwoleżerów 30/2 15 1 22 2 
13. ul. Długa 4/1 16 1 22 2 
90. ul. Wspólna 26/3 16 9 22 2 
68. ul. Stadionowa 3/26 17 4 22 2 
69. ul. Stadionowa 3/26 17 4 22 2 
70. ul. Stadionowa 3/26 17 4 22 2 
71. ul. Stadionowa 3/26 17 4 22 2 
72. ul. Stadionowa 3/26 17 4 22 2 
73. ul. Stadionowa 3/26 17 4 22 2 
7. ul. Bursaki 29 18 9 22 2 
9. ul. Chodźki Witolda 55/8 18 7 22 2 
10. ul. Chodźki Witolda 55/8 18 7 22 2 
48. ul. Obywatelska 77 18 10 22 2 
54. ul. Prof. Antoniego Gębali 21/6 18 12 22 2 
77. ul. Szeligowskiego Tadeusza 4/10 18 13 22 2 
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94. ul. Związkowa 39/1 18 5 22 2 
38. ul. Łabędzia 1/51 19 10 22 2 
52. ul. Pogodna 48/4 19 5 22 2 
53. ul. Pogodna 141 19 7 22 2 
89. ul. Wrońska 20/10 19 8 22 2 
19. ul. Grażyny 7 21 8 22 2 
28. ul. Krasińskiego Zygmunta 2/7 21 1 22 2 
55. ul. Pustowójtówny Anny 

Henryki 
156 25 4 22 2 

58. ul. Romanowskiego 
Mieczysława 

1/14 25 5 22 2 

12. ul. Czwartaków 4/1 26 6 22 2 
57. ul. Radziszewskiego Idziego 5 26 8 22 2 
3. ul. Agatowa 71/22 27 11 22 2 
8. ul. Bursztynowa 93/1 27 3 22 2 
75. ul. Szafirowa 105/49 27 9 22 2 
76. ul. Szczytowa 16/30 27 5 22 2 
91. ul. Wyżynna 64 27 4 22 2 
26. ul. Kazimierza Wielkiego 158/4 28 3 22 2 
62. ul. Rzeckiego Ignacego 73/4 28 6 22 2 
20. ul. Hetmańska 14/28 30 1 22 2 
40. ul. Matki Teresy z Kalkuty 64/8 30 10 22 2 
56. ul. Radości 27/4 30 4 22 2 
60. ul. Różana 29 30 3 22 2 
78. ul. Szmaragdowa 56/9 30 10 22 2 
5. ul. Baśniowa 172/4 31 11 22 2 
85. ul. Willowa 18/1 31 7 22 2 
86. ul. Willowa 113/1 31 4 22 2 
82. ul. Tarasowa 106/7 32 2 22 2 
45. ul. Morelowa 34/3 33 13 22 2 
46. ul. Nałęczowska 22/11 33 11 22 2 
66. ul. Skromna 9/6 33 12 22 2 
1. al. Unii Lubelskiej 47/10 34 1 22 2 
15. ul. Dolna Panny Marii 128/1 34 7 22 2 
16. ul. Dolna Panny Marii 128/1 34 7 22 2 
61. ul. Rusałka 160/8 34 7 22 2 
93. ul. Zamojska 104/12 34 5 22 2 
11. ul. Czechowska 2/10 36 1 22 2 
18. ul. Gospodarcza 1 37 9 22 2 
21. Ul. Hutnicza 11 37 14 22 2 
35. ul. Leszczyńskiego 

Stanisława 
52/4 41 1 22 2 

47. ul. Obrońców Pokoju 44/1 41 3 22 2 
4. ul. Andersa Władysława 185 42 12 22 2 
14. ul. Dolińskiego Gustawa 38/2 42 13 22 2 
24. ul. Jagodowa 31/16 42 7 22 2 
39. ul. Magnoliowa 64 42 10 22 2 
22. ul. Inżynierska 2/2 43 5 22 2 
23. ul. Inżynierska 2/2 43 5 22 2 
41. ul. Medalionów 94/12 43 7 22 2 
59. ul. Romera Eugeniusza 151/4 43 21 22 2 
63. ul. Samsonowicza Jana 125/12 43 10 22 2 
87. ul. Wojtyłów Emilii i Karola 118/31 43 24 22 2 
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88. ul. Woronieckiego Jacka 45/3 43 32 22 2 
92. ul. Zalewskiego Ludwika 30/2 43 32 22 2 
64. ul. Sieciecha Wojciecha 73/21 65 2 22 2 
2. ul. Abramowicka 1274/6 69 17 22 2 
27. ul. Koralowa 5/25 70 1 22 2 
67. ul. Sławin 22 73 13 22 2 

12.2 Płyta CD


