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Rynek fotowoltaiczny z roku na rok rozwija się coraz szybciej. Energia dostarczana z promieniowania
słonecznego staje się coraz bardziej popularna w kraju i na całym świecie. Już od lat zauważalny jest silny
ruch w stronę odnawialnych źródeł energii. Jest to związane z dramatyczną zmianą warunków klimatycznych
i ocieplającym się klimatem. Rosnąca świadomość ekologiczna przyczyniła się między innymi do rozwoju
fotowoltaiki.
Elektrownie fotowoltaiczne, z racji zmiennych warunków atmosferycznych, nie pracują ze stałą mocą. Zatem
przyłączenie elektrowni wymaga przeprowadzenia analizy możliwości przyłączenia jej do danego punktu
systemu elektroenergetycznego oraz oceny wpływu jej na pracę sieci. W pracy tej opisana została
problematyka związana z przyłączeniem elektrowni fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej średniego
napięcia 15 kV.

Sprawdzono możliwość przyłączenia elektrowni 
fotowoltaicznej w trzech wybranych węzłach 

sieci średniego napięcia:

1. W punkcie 1 - do szyny 2 systemu

2. W punkcie 2 - do szyny 18 systemu

3. W punkcie 3 - do szyny 24 systemu

ZAŁOŻENIA

Suma mocy czynnych generowanych na 
rozpatrywanym modelu sieci wynosi 5,5 MW

Na podstawie obliczeń rozpływów mocy 
wyznaczono obciążenie wszystkich elementów 
systemu przed przyłączeniem elektrowni oraz 

po przyłączeniu elektrowni w trzech  wybranych 
punktach systemu. Sprawdzono spełnienie 

warunku doboru przewodów zastosowanych do 
budowy sieci na dopuszczalną obciążalność 

długotrwałą przewodów, tj.

Iobc ≤ Idd

Sprawdzono, czy napięcia w węzłach systemu 
po przyłączeniu elektrowni fotowoltaicznej w 

wybranych trzech punktach systemu, mieszczą 
się w dopuszczalnych przedziałach zadanych 

przez dystrybutora sieci.

Sprawdzono, czy napięcia w węzłach systemu 
po przyłączeniu elektrowni fotowoltaicznej, 
mieszczą się w dopuszczalnych granicach, tj. 

czy:

∆U = |
UbezPV − UzPV

UzPV
∙ 100%| ≤ 3%

Na podstawie obliczeń zwarciowych 
wyznaczono przyrost mocy zwarciowych w 

poszczególnych węzłach systemu jako różnicę 
pomiędzy mocami zwarciowymi po 

przyłączeniu farmy fotowoltaicznej i przed jej 
przyłączeniem. 

Sk
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Uznaje się, że kryterium jakości energii jest 
spełniony, gdy:

Całkowity współczynnik odkształcenia napięcia:

THDu ≤ 4%

Współczynnik odkształcenia indywidualnych 
harmonicznych napięcia:

iHDu ≤ 1,5%

Aby spełnione zostało kryterium zapasu mocy 
w węźle WN/SN maksymalna moc czynna 

źródeł wytwórczych przyłączonych i 
planowanych do przyłączenia do sieci SN nie 

powinna być większa od sumy mocy 
znamionowej pozornej transformatora oraz 

minimalnego obciążenia mocą czynną 
transformatora:

P(dopuszczalna moc źródeł) ≤ Strafo ∙ cosφ + Pmin_obciążenie GPZ

1. Obciążenie parametrów sieci 2. Statyczna zmiana napięcia

3. Dynamiczna zmiana napięcia 4. Przyrost mocy zwarciowych

5. Odkształcenia napięcia 6. Zapas mocy w węźle WN/SN

PRZEPROWADZENIE ANALIZY
MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA

MODEL ANALIZOWANEJ SIECI 15 KV

16 inwerterów o łącznej mocy elektrowni:

P = 16 ∙ 187,5 kWp = 3000 kWp

PRZYŁĄCZANA ELEKTROWNIA
FOTOWOLTAICZNA

PODSUMOWANIE
➢ Po przyłączeniu elektrowni fotowoltaicznej do analizowanej sieci zauważyć można znaczny 

wzrost obciążenia linii od miejsca przyłączenia elektrowni w kierunku stacji transformatorowej 
WN/SN – nadwyżka mocy generowanej przekazywana jest w stronę sieci wysokiego napięcia.

➢ Przyłączenie elektrowni PV powoduje wzrost poziomu napięcia w systemie – za dużo mocy 
generowanej czynnej oraz mocy generowanej biernej indukcyjnej.

➢ Spełnione zostało kryterium zapasu mocy w węźle WN/SN.
➢ Najkorzystniejszym miejscem przyłączenia elektrowni jest punkt 1 – zauważalne są 

najmniejsze zmiany parametrów sieci po przyłączeniu elektrowni jak najbliżej stacji
transformatorowej WN/SN.


