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Plan prezentacji

 Usługi systemowe – podstawowe informacje

 Przykłady wykorzystania magazynów energii do 

świadczenia usług systemowych 

 Projekt demonstracyjny Smart Grid obejmujący 

wdrożenie systemu Special Protection Scheme

wraz z magazynem energii elektrycznej

 Wnioski 
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Usługi systemowe – definicja
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Według „ENTSO-E glossary – system services”
In an electric power system, system services are the services, in some 
cases indispensable for proper system functioning, which system 
operators provide for customers in addition to the transmission and 
distribution of electrical energy, and which thereby determine the 
quality of electricity supply: „Frequency stability”, „Voltage control”,
„Restoration of supply”.

Według „Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” 
Usługi systemowe - usługi świadczone na rzecz operatora systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego niezbędne do zapewnienia przez 
tego operatora prawidłowego funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego, niezawodności jego pracy i utrzymywania 
parametrów jakościowych energii elektrycznej.
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Rodzaje usług systemowych w IRiESP
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Rodzaje usług systemowych – wg ENTSO-E

Obecnie (wg System Operation Guidelines)

 FCR (Frequency Containment Reserve)
means the active power reserves available to contain system frequency after the
occurrence of an imbalance;

 FRR (Frequency Restoration Reserve)
means the active power reserves available to restore system frequency to the
nominal frequency and, for a synchronous area consisting of more than one LFC
area, to restore power balance to the scheduled value;

 RR (Restoration Reserve)

means the active power reserves available to restore or support the required level
of FRR to be prepared for additional system imbalances, including operating
reserves;

 Black start

 Voltage control
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Schemat stosowania usług regulacyjnych
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Nowe usługi systemowe 

 Określone w Karcie Aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP

(pkt. 2.1.9.1)

(2) Regulacyjne usługi systemowe (RUS) JGoa

(2.1) Operacyjna rezerwa mocy

 Określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/31 z

dnia 14 kwietnia 2016 r.

„Inercja syntetyczna”

„Inercja syntetyczna” oznacza zdolność modułu parku energii lub systemu
HVDC do imitowania efektu inercji synchronicznego modułu wytwarzania
energii do określonego poziomu działania”.
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Nowe usługi systemowe – c.d. 

 Flexibility* (usługi elastyczności)

Active management of an asset that can impact system balance or grid power flows on a 
short-term basis (from day-ahead to real time). Flexibility can be provided by different
assets. The first three can be both directly or through an aggregator:
• generation (part of the dispatchable units, RES);
• load facilities (involved in a demand response programme);
• storage (pumped storage power station, batteries, etc.); and/or
• interconnectors (intraday energy exchanges).
Flexibility can be used by:
• the TSO for balancing and congestion management in the short term and planning in 
long-term contracting;
• the DSO for congestion management in the short term and planning in long-term
contracting (see Third Package article 25.7); and/or
• the BRP for portfolio management both in the short and long term (investment).

* Na podstawie opracowania „TSO-DSO Data Management Report” 

https://www.entsoe.eu/publications/position-papers/position-papers-
archive/Pages/Position%20Papers/TSO-DSO-Data-Management-Report.aspx
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https://www.entsoe.eu/publications/position-papers/position-papers-archive/Pages/Position Papers/TSO-DSO-Data-Management-Report.aspx
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Przykłady wykorzystania magazynów 

energii do świadczenia usług systemowych
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• Szybki czas reakcji(< 4 sekundy) 

• 20 lat eksploatacji

• 125 000 ekwiwalentnych cykli

• Małe koszty eksploatacji

• Zero emisji

• CAPEX – 4,3 k$/kW

Źródło: Beacon POWER

Wykorzystanie mas wirujących (flyweels)

Instalacja w Stephentown, NY realizująca usługi
regulacji częstotliwości dla NYISO
Moc zainstalowana 20 MW

Moduł 1MW / 250 kWh



10

Przykłady wykorzystania magazynów 

energii do świadczenia usług systemowych
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Źródło: Smart Grid Task Force workshop, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-
consumers/smart-grids-and-meters/smart-grids-task-force  
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Przykłady wykorzystania magazynów 

energii do świadczenia usług systemowych

STEAG

Komercyjny projekt (w trakcie) zorientowany na świadczenie

usługi regulacji pierwotnej (FCR wg terminologii ENTSO-E)

Instalacje baterii litowo-jonowych (90 MW, 140 MWh) w stacjach:

- Weicher – 15 MW

- Fenne – 15 MW

- Bexbach – 15 MW

- Duisburg-Walsum – 15 MW

- Lunnen – 15 MW

- Herne – 15 MW

Uruchomienie 2016/2017

Na podstawie: Germany Trade & Inwest: Fact Sheet – The Energy Storage Market in Germany
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Projekt demonstracyjny Smart Grid

 Projekt obejmuje wdrożenie systemu Special Protection Scheme na 

ograniczonym obszarze północnej części Polski wraz z magazynem 

energii elektrycznej 

 Koncepcja projektu powstała dzięki zaangażowaniu japońskiej agencji 

rządowej New Energy and Industrial Technology Development 

Organization (NEDO), która finansuje projekt 

 Pierwsza faza projektu obejmuje opracowanie studium wykonalności

 Celem studium jest potwierdzenie możliwości realizacji projektu 

demonstracyjnego dotyczącego optymalnego i skutecznego 

ograniczenia generacji farm wiatrowych przez OSP w sytuacji awarii 
krytycznych elementów sieci koordynowanej (z wykorzystaniem 

magazynów energii) przy występowaniu dużej generacji wiatrowej lub 

w sytuacjach zagrożenie KSE niezbilansowaniem 

 Celem Studium jest również potwierdzenie możliwości wykorzystania 

bateryjnego hybrydowego magazynu energii elektrycznej do 

świadczenia usług systemowych, eliminacji krótkoterminowych 

fluktuacji generacji farm wiatrowych, a także arbitrażu cenowego
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

uczestnicy

 Prace nad studium wykonalności zostały zakończone w czerwcu 2016 r. 

 W projekt po stronie polskiej zaangażowane były podmioty:

o PSE S.A.

o ENERGA-OPERATOR S.A.

o ENERGA WYTWARZANIE S.A. 

 W projekt po stronie japońskiej zaangażowane były:

o Hitachi Ltd. –lider konsorcjum

o Hitachi Chemical Co., Ltd. 

o Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

o Japan Research Institute, Ltd. 
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

obszar oddziaływania
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Północna część 

KSE – obszar 
ENERGA Operator
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

koncepcja SPS i BESS 
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 SPS demonstration system dissolves overloads due to a fault automatically by curtailing windfarms 
and controlling BESS.

 High-speed and appropriate remedial actions based on the on-line analysis enable to secure the 
reliability of power system then increase the limit of TTC(Total Transfer Capability) .

Transmission line is 
isolated due to a fault

Overload !

Charge

Curtail

Windfarm

BESS

Windfarm

Windfarm

Thermal
power plant

BESS SPS dissolves overload 
automatically

Windfarm

Windfarm

Thermal
power plant

Windfarm

Theme of the Feasibility Study;
 Baseline design
 Cost benefit analysis (CBA)
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

koncepcja SPS i BESS – c.d.
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Overload prevention

Provides various kinds of reserves

16

Urgent issue of the Polish grid in the near future

Wind energy gradually increases Displaces conventional generation

Demonstration to keep the Polish grid stable even under a high wind farm rate 

Power quality issue will have to 
be managed

BESSSPS

 Driven by the climate policy, wind energy gradually increases and at the same time displaces 
conventional generation such as thermal power plants.

 In order to keep the Polish grid stable, BESS provides overload prevention and various kinds of 
reserves under control of SPS.
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

architektura SPS i sterowanie BESS
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PSE
LFC system

RAS-Engine

RAS-Agent

BESS

SPS-Terminal

Windfarm
SCADA

Windfarm
SCADA

PSE
SCADA/EMS KDM

Windfarm
SCADA

Bystra WindfarmYY WindfarmXX Windfarm

ENERGA-OPERATOR
SCADA CDM

 RAS-Engine sends the control order for BESS based on the FRR request received 
from LFC system.

 RAS-Engine collects the BESS status information and visualize.

FRR request

Collect the BESS status information 
and visualize it to screen display.

(1)

(2)

Control order
for BESS

(2)

BESS status 
information

(1)
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

funkcjonalność BESS
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 Basic functionalities driven by TSO during normal operation
 Provision of frequency regulation services to the TSO (FRR services)

To seek a possibility of alternative energy to thermal power plant
 Ancillary services similar to those provided by the pumped storage hydropower 

plants(PSH)
To seek a possibility of alternative energy to PSH

 Reserve capacity services for the future market
To seek a possibility of expanding the field of FRR to FCR

FRR services Ancillary services similar to PSH 

Control order from LFC via SPS

Discharge

Control order as PSH
Average of PSH output

Charge

Central functions (Control orders are send by SPS)

Reserve capacity services

Discharge Charge
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

funkcjonalność BESS - opis
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 Effect created by the result of the demonstration project

No. functions Comment from the Polish Parties
Effect created by the result of the 

demonstration project

(1)

Curtailment of 
short-term 
fluctuations

Functionality is definitely valuable 
from DSO perspective but currently 
there are no established regulations 
in this area. Without requirements 
concerning permissible fluctuation it 
is difficult to calculate value for the 
grid.

The Polish Parties will be able to 
establish new grid code when large 
numbers of wind farms are connected 
to the grid from the result of the 
demonstration project.

(2)

FRR services

Ancillary services 
similar to PSH 

Reserve capacity 
services

This requires legal framework 
permitting these services. It is 
expected that in EU energy market 
framework relevant regulations shall 
be introduced.

The Polish Parties will be able to derive 
required output/capacity in the Polish 
market of services from the result of 
the demonstration project. Therefore, 
the result will contribute to open the 
Polish market of the services.
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

techniczna realizacja BESS

LiB-TB

Bus line (20kV)

LiB-Tr

xx kVA
xx kV/200-480V*1

LiB-Panel
(1)-1

LiB-Panel
(1)-7

・・・

LiB-PCS

(1)

LiB-DCS

(1)

LL-Tr(1)

xx kVA
xx kV/200-480V*1

LL-Battery
(1)-1-1～3

LL-Battery
(1)-xx-1～3

・・・

LL-PCS

(1)

LL-DCS

(1)

LL-Tr(2)

xx kVA
xx kV/200-480V*1

LL-Battery
(2)-1-1～3

LL-Battery
(2)-xx-1～3

・・・

LL-PCS

(2)

LL-DCS

(2)

M-DCS

Poland side 

scope

SPS-

Terminal

To RAS-Agent

*1: Secondary voltage depend on PCS supplier (Hitachi hasn’t decided PCS supplier yet) *2: Electric and Control line are Poland side scope

BESS facility

BMU BMU

LiB-

Incoming

Panel

LiB-

Feeder

Panel

LL-

Incoming

Panel(1)

LL-

Feeder

Panel(1)

LL-

Incoming

Panel(2)

LL-

Feeder

Panel(2)

M-BMU LL-TB(1)M-BMU LL-TB(2)M-BMU

BMU BMU BMU BMU

Electric line*2

Control line*2

x 2unit
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

techniczna realizacja BESS – c.d.
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 BESS specification
Items Lead acid battery Li-ion battery

View of BESS

Appearance of Battery

Type LL1500-W-8 CH40AS-12

Nominal capacity 1500Ah/10HR 40Ah/5HR

Nominal voltage 8.0V (2.0V/cell) 42.0V (3.5V/cell)

Voltage range 7.2V ~ 9.7V 32.4V ~ 49.2V

Continuous discharge current 600A (0.4C) 120A (3C)

Continuous charge current 300A (0.2C) 120A (3C)

Operable temperature range 0 deg-C ~ 40 deg-C -20 deg-C ~ 50 deg-C

Mass 477kg 32kg

Size W 799mm,L 506mm,H 473mm W 296mm,L 499mm,H 156mm

The capacity of BESS in the demonstration phase should be 5 to 10 MW and 20 to 40 MWh. 
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Projekt demonstracyjny Smart Grid –

ocena korzyści z realizacji BESS
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 1. In case FCR price increase to the level as that of Germany, IRR will exceed 7%.
 2. The required price for BESS to reach IRR 7% is lower than that of new-built PSH.

Which means that BESS is more cost competitive than new-built PSH. 

FCR・RCS：Current
Polish Price

FCR 10 months
+ RCS 2 months

FCR: Current 
German Price

RCS: Current
Polish Price

FCR 10 months
+ RCS 2 months

FCR only

-26,9％

7,7％

10.5％

Price Usage IRR

（Reference)
Current Price

Ancillary service
Price assumption

in 2020

１．10 years IRR calculated in different situations

2．Comparison of required ancillary price for 10 years IRR to reach 7% between BESS and PSH

The required price for
Reserve Capacity Services

to reach IRR7%

BESS

New built PSH

Used Technology

101

Price (PLN/MW/h)

126-205



Projekt demonstracyjny Smart Grid –

korzyści z realizacji BESS

 Wdrożenie nowoczesnej technologii magazynowania energii

elektrycznej o skali przemysłowej

 Przetestowanie nowych technicznych funkcjonalności BESS:

 Redukcja krótkookresowych fluktuacji mocy farmy wiatrowej

 Absorpcja energii wytworzonej przez farmę wiatrową w sytuacji
zaistnienia problemów sieciowych, zamiast ograniczenia generacji

lub wyłączenia takiej farmy

 Świadczenie systemowej usługi regulacyjnej

 Świadczenie usługi rezerwy mocy (analogicznej jak ESP)

 Arbitraż cenowy

 Integracja BESS z farmą wiatrową jako przykład elastycznej

instalacji odnawialnego źródła energii wprowadzający nową

jakość integracji źródeł OZE do KSE

 Projekt stanowi istotną wartość z punktu widzenia R&D oraz dla

przyszłych zastosowań magazynów energii w KSE
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Wnioski

 Magazyny energii elektrycznej mogą świadczyć pełne spektrum

usług systemowych

 Konkretne zastosowanie magazynu energii elektrycznej wymaga

wykorzystania odpowiedniej technologii magazynowania i

zaprojektowania instalacji

 Wymagane jest uwzględnienie w systemie prawnym magazynów

energii elektrycznej i likwidacja barier stojących na przeszkodzie

ich zastosowaniu (przykład: opłaty sieciowe przy ładowaniu

magazynu)

 Zapewnienie rozwoju zastosowań magazynów energii 
elektrycznej wymaga stworzenia konkurencyjnego rynku usług 

systemowych, gdzie mogą być wykorzystane szczególne cechy 

technologii magazynowania (np. szybkość reakcji)
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Wnioski – zróżnicowana sytuacja prawna w 

różnych krajach
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Źródło: „Commercialisation of Energy Storage in Europe”; 
http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/CommercializationofEnergyStorageFinal_3.pdf



Wnioski - prognoza rynkowa dla zastosowań 

do 2020 r.
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Źródło: The Boston Consulting Group: Revisiting Energy Storage, 2011 



Dziękuję za uwagę


