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Kontynuując naszą korespondencję dotyczącą funkcjonowania mikroinstalacji fotowoltaicznych 

na terenie gminy Rząśnia, po raz kolejny jesteśmy zmuszeni – reagując na bardzo liczne zgłoszenia 

naszych mieszkańców, zwrócić uwagę na duże wahania napięć w sieciach dystrybucyjnych 

należących do PGE Dystrybucja S.A. Wahania te powodują wyłączenia inwerterów, co skutkuje 

bardzo małymi uzyskami mocy czynnej.  

Teren naszej gminy charakteryzuje się dużą koncentracją przedmiotowych mikroinstalacji. Ilość 

domostw posiadających instalację fotowoltaiczną z dotacji budżetu Gminy wynosi 1162 na 1434  

gospodarstw domowych,  nie wliczając przedsiębiorców, instytucji oraz mieszkańców, którzy posiadają 

instalację zakupioną z własnych środków z lub z innych źródeł finansowania.   

Wahania napięć wpływają niekorzystnie nie tylko na pracę urządzeń instalacji fotowoltaicznych, 

ale również w dużym stopniu powodują szereg ujemnych skutków o charakterze techniczno 

– technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym.  

Duże nasycenie sieci elektroenergetycznej źródłami fotowoltaicznymi prowadzi do 

występowania znacznych problemów z utrzymaniem wymaganej jakości napięcia zasilającego w sieci 

elektroenergetycznej na terenie Gminy Rząśnia oraz może powodować przeciążenia transformatorów 

dystrybucyjnych. Wspomniane problemy zostały zidentyfikowane i opisane w opracowanej na nasze 

zlecenie „Analizie funkcjonowania prosumenckich instalacji fotowoltaicznych zamontowanych 

u Mieszkańców Gminy Rząśnia” przez Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Praca została 

zarejestrowana w Instytucie pod numerem: 501-2-22-12-875/2020. 
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Wyniki przeprowadzonej analizy stanu pracy sieci elektroenergetycznej jednoznacznie 

wskazują, że moc zainstalowanych prosumenckich instalacji PV przekracza moce znamionowe 

transformatorów w blisko połowie stacji SN/nN znajdujących się na terenie Gminy Rząśnia (wg. stanu 

na rok poprzedni). Największe przekroczenie zostało zidentyfikowane na stacji Zielęcin 1 8-1469, gdzie 

moc przyłączonych do stacji po stronie niskiego napięcia źródeł PV jest ponad dwukrotnie większa od 

mocy znamionowej zainstalowanego transformatora dystrybucyjnego –  jest to tylko jeden 

z przykładów - najbardziej obrazowych. Ten i inne czynniki, prowadzą do wzrostu wartości skutecznej 

napięcia w poszczególnych węzłach sieci elektroenergetycznej ponad graniczną dopuszczalną dla 

falowników źródeł PV wartość I, 1 UN. Obserwowany wzrost napięcia przyczynia się do znacznego 

zmniejszenia mocy czynnej generowanej przez zamontowane źródła energii. 

W rezultacie, analizowane instalacje przez większą część dnia pracują z ograniczeniem mocy 

czynnej lub podlegają cyklicznym włączeniom i wyłączeniom. Należy podkreślić, iż obserwowane 

reakcje analizowanych instalacji PV na zmiany wartości napięcia zasilającego mają bezpośredni związek 

ze spełnieniem wymagań operatorów sieci dystrybucyjnych oraz są podyktowane aktualnie 

obowiązującymi aktami prawnymi w celu zapewnienia bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej. 

Taki stan rzeczy przekłada się niekorzystnie na stabilną i efektywną pracę zainstalowanych w sieci 

źródeł PV, zmniejszając tym samym potencjalne korzyści finansowe po stronie właścicieli instalacji 

prosumenckiej. 

Przykładowe możliwe i proponowane z naszej strony działania – które wyrażamy już po raz 

kolejny, a możliwe do zrealizowania przez Dystrybutora to na przykład: 

a) dopasowanie przekładni transformatora tak, aby obniżać napięcie na szynach do granicy 

akceptowalnej dla odbiorców w stanie bez generacji mocy instalacji, ale równocześnie 

ograniczanie skutków podbicia w stanie pełnej generacji lub zastosowanie dedykowanych 

urządzeń regulacyjnych w postaci transformatora z podobciążeniową regulacją przekładni lub 

specjalnego dławika pobierającego moc bierną w warunkach wzrostu napięcia.  

b) dopasowanie mocy transformatorów tak aby sumaryczne moce znamionowe mikroinstalacji  nie 

przekraczały mocy transformatora SN/nN. 

c) skrócenie obwodów sieci nN poprzez zwiększenie liczby stacji transformatorowych SN/nN. 

d) wymiana przewodów linii napowietrznych nieizolowanych o małych przekrojach na linie izolowane 

o większych przekrojach.  

Tylko taka gruntowna modernizacja infrastruktury sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy 

Rząśnia, w tym przede wszystkim wymiana transformatorów na jednostki o większej mocy w stacjach 

transformatorowych SN/nN oraz modernizacja przestarzałych linii napowietrznych zasilających 
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odbiorców i prosumentów pozwoli w sposób prawidłowy realizować obowiązującą umowę dystrybucji 

i umowę sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji.  

Z uwagi na powyższe zwracamy się do Państwa z pytaniem o planowane w roku 2022 

i latach następnych inwestycje w sieć elektroenergetyczną na terenie naszej gminy z podaniem ich 

wartości oraz przedmiotu modernizacji (wskazania konkretnych linii oraz zakresu ich przebudowy). 

Odpowiedź na te pytania pozwoli nam poinformować Mieszkańców o możliwości wykorzystywania 

przez nich w odpowiedni sposób mikroinstalacji i perspektywach realnych oszczędności w rachunkach 

za energię elektryczną co jest jednym z głównych celów (oprócz efektu ekologicznego) udzielanych 

dotacji oraz zainwestowanego przez Nich wkładu własnego. 

Reagując również na napływające do nas sygnały o konieczności uiszczania przez naszych 

Mieszkańców opłat za dokonywanie przez Dystrybutora opomiarowania sieci po ich indywidualnych 

zgłoszeniach o istniejących problemach, zwracamy się z uprzejmym pytaniem czy jest możliwe ich 

zwolnienie z tego typu opłat. W naszej opinii dokonywanie takich pomiarów bezpłatnie i w szerszej skali 

pozwoli Dystrybutorowi w jeszcze lepszy i bardziej dokładny sposób zidentyfikować istniejące 

niewątpliwie problemy oraz na podstawie tych danych zaplanować przyszłe działania poprawiające 

jakość sieci elektroenergetycznej, w tym zaplanować odpowiednie inwestycje. 

Zdajemy sobie sprawę, że proces poprawy jakości sieci jest procesem długotrwałym 

i kosztownym, jednocześnie dołożymy wszelkich starań aby pomóc Państwu w pozyskaniu zgód na 

lokalizacje nowoprojektowanych urządzeń elektroenergetycznych i innych niezbędnych do realizacji 

wyżej wymienionych zadań. Wyrażamy tym samym wolę jak najszerszego wsparcia w tym procesie 

i dalszej współpracy. 

 

Z poważaniem  

 

Wójt Gminy Rząśnia 
 

(-) Tomasz Stolarczyk 
(podpisano elektronicznie) 
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