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CEL ROZPRAWY

Poprawa niezawodnoSci sieci dystrybucyjnych to przede wszystkim d4Zenie do

minimalizacji liczby i czasu przerw w dostawie energii elektrycznej, przy nie przekraczaniu

dopuszczalnych zakres6w zmian napigi, nieprzeci4zaniu linii i transformator6w w stanach

ustalonych, nie przekraczaniu dopuszczalnych pr4d6w zwarciowych oraz zapewnieniu

wymaganej jakoSci energii elektrycznej.

Celem recenzowanej rozprary doktorskiej jest identyfikacja aktualnego stanu

niezawodnoSci wybranego obszaru sieci dystrybucyjnej - mierzonego wskaznikami SAIDI i

SAIFI - oraz poprawa tej niezawodnoSci po zastosowaniu wybranych i dostgpnych Srodk6w

technicznych.

Opiniowana rozprawa doktorska mieSci sig w nurcie krajowych prac naukowych o du2ym

praktycznym maczeniu dla pol sk iej elektroenergetyk i.

TEZA ROZPRAWY

Doktorant stawia nastgpuj4cq tezg:



Islniejq adekwatne irodki techniczne pozwalajqce na poprerwg poziomu niezawodnoici

badanego obszaru sieci dystrybucyjnej SN do zdefniowanego poziomu, wyznaczone no

podstawie powtorzalnej metody przeprowadzenia analizy weryfikujqcej mo2liwoit

osiqgnigcia zadanych wskoinikiw SAIDI i SAIFI.

Dow6d tezy przeprowadzil doktorant w kilku rozdzialach i podrozdzialach rozprawy.

W podrozdziale 1.3 przedstawil zalo2enia rozprawy obejmuj4ce:

. charakterystykg badanego wybranego obszaru sieci elektroenergetycznej,

. opis modelu obliczeniowego sieci zlokalizowanej na badanyrn obszarze,

. analizy przeprowadzone w normalnych i awaryinych ukladach pracy sieci,

. zastosowanenarzgdziaobliczeniowe,

. dane wej5ciowe do wykonania prognozy zapotrzebowania mocy i energii

elektrycznej.

W rozdziale 2 om6wil wybrane zagadnienia niezawodnoSci w Swietle ustawy Prawo

Energetyczne i dyrektyw Unii Europejskiej oraz wymagari Urzgdu Regutacji Energetyki

zawartych w nastgpujqcych dokumentach:

. ,,Strategia Regulacji Operator6w System6w Dystrybucyjnych na lata 2016-2020,',

o ,,Regulacja JakoSciowa w latach 2016-2020 dla Operator6w System6w

Dystrybucyjnych".

Doktorant scharakteryzowal najczgSciej uzywane w Swiatowej energetyce wskazniki

niezawodnosci i szczeg6lowo om6wil wskazniki SAIDI i SAIFI, kt6rych wartosci s4 u2yrvane do

oceny poziomu niezawodnosci sieci elektroenergetycznych w krajach europejskich oraz w

polskich koncemach energetycznych.

WskaZniki SAIDI i SAIFI zostaly wykorzystane w rozprawie doktorskiej do oceny

niezawodnosci wybranego obszaru sieci dystrybucyjnej przed i po zastosowaniu dostgpnych

Srodk6w technicznych.

w rozdziale 3 scharakteryzowal problemy zwi4zane z prognozowaniem zapotrzebowania

na moc i energig elektryczn4 w Krajowym Systemie Elektroenergetyc znym oraz w sieciach

str.2



dystrybucyjnych. Doktorant wskazai na fakt, ze w sieciach dystrybucyjnych sredniego napiEcia

istotny wplyrv na prognozy maj4 nie tylko plany rozwoju, ale takze wdane zrealizowane lub

niezrealizowane warunki przyl4czenia do sieci nowych odbior6w oraz lokalnych zr6del.

W konsekwencji uzasadnil konieczno6i rozwazania trzech wariant6w scenariuszy

prognozy:

r ekspansji,

o zr6wnowa2enia,

. stagnacji.

w podrozdziale 4.2 opisal szczeg6lowo wybrany do badari obszar sieci dystrybucyjnej

sredniego napigcia oraz dokonal oceny warunk6w pracy tej sieci w stanach ustalonych i

zwarciowych.

oceng dla roku 2020 przedstawil w podrozdziale 4.3, a dla roku 2025 - w podrozdziale

4.4.

W rozdziale 5 przedstawil wyniki analizy poprawy niezawodnoSci badanego obszaru sieci

wedlug kryterium zmniejszenia warto6ci wska2nik6w SAIDI i SAIFI.

W rozdziale 6 i 7 wykazal, ie decyduj4cym drodkiem technicznym poprawy

niezawodno5cijest zamiana awaryjnych odcink6w linii napowietrznych liniami kablowymi.

W rozdziale 8 przedstawil autorski algorytm przeprowadzania analizy poprawnodci

n iezawodno:ici sieci dystrybucyjnej.

W rozdziale 9 przedstawil uwagi i wnioski koricowe wskazuj4ce na udowodnienie

postawionej tezy.

Praca zawiera bogaty przegl4d literatury (90 pozycje), wskazuj4cy na doglgbne

rozpoznanie prac innych autor6w zajmuj4cych sig podobn4 problematyk4 na Swiecie i w kraju.
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WYKAZANIE POPRAWNOSCI TEZY

Doktorant wykazal w rozprawie metodami obliczeniowymi, Ze proponowany przez niego

autorski algorytm mo2e byi wykorzystany i stosowany do analizy i poprawy niezawodnoici

wybranych obszar6w dystrybucyjnej sieci Srednich napi96.

Problematyka rozprawy doktorskiej ma duZe znaczenie praktyczne dla krajowej

elektroenergetyki.

Rozprawa jest oryginalna w dyscyplinie naukowej elektrotechnika.

UWAGI

Uwagi odnoszq sig do niekt6rych etap6w analizy i poprawy niezawodno6ci prowadzonych

wedfu g autorskiego algorytmu.

Ad Zdefiniowanie zakresu analizy

W sieciach irednich napig6 istotn4 rolg odgrywa spos6b pracy punktu neutralnego. Punkt

neutralny mo2e by6 izolowany, kompensowany lub uziemiony przez rezystor. Sieci z

kompensacjq nie mog4 by6 lqczone z sieciami uziemionymi przez rezyslor, a to znacznie

ogranicza mo2liwod6 awaryjnego zasilania z s4siednich stacj i GPZ 1l0kV/SN. W rozprawie brak

jest informacji na ten temat.

Ad Pozyskanie danych

Obecnie pozyskanie danych dotyczqcych konfiguracji sieci oraz parametr6w zastgpczych

linii i transformator6w wymaga 2mudnej rgcznej pracy, chociaZ dane te s4 zapisane w bazach

danych Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Mo2liwe jest zautomatyzowanie pozyskania takich danych za pomoc4 dedykowanego

oprogramowania. Czy OSD ma takie oprogramowanie, czy teZ nale|y je opracowa6?

Ad Opracowanie prognozy wzrostu zapotrzebowania na moc ienergig elektryczn4

Zwykle dostgpne s4 pomiary energii oraz mocy czynnej i biernej pobieranych z

transformator6w I lokv/SN.
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Niekiedy dostgpne s4 r6wnie2 pomiary mocy czyrnej i biemej na pocz4tku niekt6rych

ci4g6w liniowych SN.

Czgsto jednak w ciqgach liniowych dostgpne s4 tylko pomiary warto5ci skutecznej pr4du,

bez podania kierunku. Znajomosi kierunku pr4du ma znaczenie w syuacji, kiedy do danego

ci4gu s4 przyl4czone lokalne 2r6dta o generowanej mocy przekaczaj4cej sumaryczn4 moc

odbio16w.

Na o96l brak jest r6wnie2 pomiar6w energii i mocy pobieranych z trarsformator6w

SN/nN. Znane s4 jedynie moce znamionowe tych transformator6w.

Czy takie przypadki pomiar6w wystepily w badanym obszarze? JeSli tak, to jak

uzyskiwano wartoSci mocy czynnej i biemej?

Wymienione powy2ej uwarunkowania pomiar6w powoduj4, Ze prognozy pobieranych

mocy mog4 byi obarczone duzym blgdem.

Jak ten problem zoslal rczwiqzanv przez doktoranta przy opracowaniu prognoz dla

wybranego obszaru sieci SN?

Ad Ocena warunk6w pracy sieci

W stanach ustalonych doktorant rozwaza spelnienie kryterium napigciowego i pr4dowego

w ukladach normalnych i awaryjnych.

Decyduj4cy wplyrv na poziomy napigi w sieci SN ma regulacja przekladni

transformatora pod obci4Zeniem w stacjach GPZ l1OkV/SN oraz regulacja baterii kondensator6w

przyl4czonych do szyn SN w GPZ. Regulacja odbyrva sig wedlug zadanego napigcia na szynach

SN w GPZ. czy w obliczeniach uwzglEdniana byl taka regulacja napigcia? Jakie wartoici

zadanych napigt, byly przyjmowane?

Kryerium pr4dowe polega na sprawdzaniu, cz! w poszczeg6lnych odcinkach ci4g6w

liniowych SN przy maksymalnym poborze mocy nie wyst4pi przekroczenie dopuszczalnego

pr4du przewod6w i kabli. Ale maksymalny pob6r mocy z danego GpZ czgsto nie pokrywa sig z

chwilq maksymalnego zapotrzebowania mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i

moZe wyst4pii w lecie. W takich przypadkach powinno by(, rozwu2ane dopuszczalne pr4dowe

obci4Zenie w lecie, a nie zimie. W rozprawie brak jest informacj i na ten temat.

Ad Okreilenie dzialafi wptywaj4cych na poprawg niezawodnodci
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Zamiana awaryjnych odcink6w linii napowietrznych na kable to decyduj4cy Srodek

techniczny prowadz4cy do zmniejszenia warto5ci wskaznik6w SAIDI i SAIFI.

Wprowadzenie du2ej liczby linii kablowych prowadzi do wzrostu predu

pojemno5ciowego widzianego z szyn SN w GPZ.

W prrypadku sieci izolowanej moze wyst4pii koniecznoSi zmiany sposobu pracy punktu

neutralnego z izolowanego na kompensowany po przekroczeniu dopuszczalnego przepisami

pr4du pojemnoSciowego..

W przypadku sieci kompensowanej moZe nast4pi6 przekoczenie dopuszczalnego przed

kompensacjq naturalnego prqdu pojemno6ciowego i w rezultacie konieczne moZe byi

rozbudowanie GPZ o now4 sekcjg z nowym transformatorem I l0kV/SN.

Czy w wyborze Srodk6w technicznych do poprawy niezawodnoSci sieci takie przypadki

byly brane pod uwagg? Mo2e to powodowai znaczny wzxost koszt6w.

Mimo powy2szych uwag uwa2am, Ze autorski algorym jest poprawny

udokumentowany.

Rozprawa doktorska jest przejrzy5cie zredagowana.

Material ilustracyjny jest r6wnieZ dobrze dobrany i przekonyvuuj4cy.

dobrze

Kurpasa do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Prof. dr hab. inZ. an Sobierajski
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WNIOSEK KONCOWY

Recenzowana rozprawa doktorska dotyczy bardzo waZnego i trudnego zagadnienia

poprawy niezawodnoSci sieci Srednich napigi za pomocA dostEpnych Srodk6w technicznych.

UwaZam, 2e doktorant rozwi4zuj4c postawione sobie zadanie wykazal sig du24

teoretyczn4 i praktycmq wiedzq z dziedziny elektrotechniki.

Stwierdzam, 2e recenzowana rozprawa doktorska spelnia wymagania obowi4zuj4cej

ustawy o stopniach i tytulach naukowych i wnoszg o dopuszczenie mgr ini. Janusza


