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mechanizmy wsparcia magazynów energii – o czym 
będziemy mówić? 

• mechanizmy stosowane w Wielkiej Brytanii – 
przetarg na usługi bilansowania systemu 

• regulacje w USA 

– regulacje FERC (Orders) 

– PJM  

– Kalifornia 

– źródło bezpieczeństwa zasilania  



bilansowanie systemu – Wielka Brytania 

• ogłoszony przez OSP – National Grid 

• usługi systemowe w zakresie szybkiej regulacji 
częstotliwościowej (Ehanced Frequency 
Response) 

• zapotrzebowanie na moc: 200 MW 



przetarg na elastyczność – Wielka Brytania 

• kryteria przetargu neutralne technologicznie: 

– parametry świadczonej usługi: udostępnienie w ciągu 
1 sekundy 100% mocy źródła i utrzymanie tej mocy 
przez min. 15 minut 

tradycyjnie świadczone usługi regulacyjne częstotliwości: 
szybkość reakcji 10s i 30s 

• rezultat: 

– większość złożonych ofert (i wszystkie, które wygrały 
przetarg) zakładają wykorzystanie magazynów energii 
do świadczenia zamawianej usługi 



decyzje regulacyjne FERC 

• Order 745 

– wynagradzanie zasobów strony popytowej na 
zasadach rynkowych, jeśli są traktowane jako 
alternatywa dla konwencjonalnych mocy 
wytwórczych 

• Order 755 

– wyższe wynagradzanie jednostek, które są zdolne 
dostarczyć szybkie i precyzyjne usługi w zakresie 
regulacji częstotliwościowej 



decyzje regulacyjne FERC: praktyka (Order 745) 

• Kalifornia: CAISO (CAlifornia Independent System 
Operator) 

– taryfy umożliwiające operatorom instalacji 
magazynowych korzystniejsze pozycjonowanie ofert 
na rynkach 

oferowania energii elektrycznej na rynku dnia następnego 

zmniejszenia poboru energii elektrycznej za licznikiem 

– rzeczywiste dostępne parametry ładowania i 
rozładowania instalacji magazynowych (poprzednio: 
dotychczasowa statystyka) 



decyzje regulacyjne FERC: praktyka (Order 755) 

• PJM ( Regional Transmission Operator: 
Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, 
Maryland, Michigan, New Jersey, North 
Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, 
Virginia, West Virginia, District of Columbia) 

– odpowiednio skonfigurowane magazyny energii 
elektrycznej mają istotną przewagę nad 
konwencjonalnymi jednostkami wytwórczymi 



decyzje regulacyjne FERC: praktyka (Order 755) 

• PJM:  
– magazyny reagują na sygnały operatora w 

milisekundach:  praktycznie natychmiastowa 
dostępność usługi w zakresie regulacji 
częstotliwościowej 

– zainstalowane 110 MW takich instalacji 
magazynowych 
zapewniają usługę regulacji przez 20 minut od sygnału 

operatora (potem jednostki gazowe) 

– kolejne 100 MW jest w fazie przygotowania 



magazyny jako element systemu zapewnienia 
bezpieczeństwa zasilania  

• awaria magazynów gazu w Aliso Canyon 

– realne zagrożenie wprowadzenia wyłączeń 
(elektrownie gazowe) 

– rozwiązanie: budowa magazynów energii 
finansowana przez dostawców 

– całość: 50 MW 

– moc pojedynczych instalacji: między 2 MW a 20 
MW 

– wybór projektów w drodze aukcji 
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