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Pmax

ВРВНО ОПТОВАРУВАЊЕ

ВРВНА ЕНЕРГИЈА
Се покрива со ХЕ со големи
акумулации и Гасни ТЕ

ПРОМЕНЛИВО
ОПТОВАРУВАЊЕ

ВАРИЈАБИЛНА ЕНЕРГИЈА
Се покрива со електрани кои
можат да работа со променливо
оптоварување
ХЕ со помали акумулации и ТЕ
со фосилни горива

Pmin
БАЗНО
ОПТОВАРУВАЊЕ

РЕГУЛАЦИОНО AGC
(Automatic Generation Control)

БАЗНА ЕНЕРГИЈА
Се покрива со електрани кои генерално
работат со константно оптоварување
ТЕ со фосилни горива. Нуклеарни,
когенеративни и проточни ХЕ

Се покрива со
регулациони
електрани со
брз одзив

ПАЗАР НА СИСТЕМСКИ УСЛУГИ




Во секој пазар на ЕЕ се организира и пазар на системски (помошни
услуги)
Уделот на системските услуги во трошоците за испорачаната
енергија е околу 13 %.



Доминатно во игра е моќност, а мало количество на енергија.



Управувањето на ЕЕС без системски услуги е невозможно.



Системските услуги ги решаваат сите кризни состојби во ЕЕС и со
нив располага систем операторот и ги употребува без уважување на
пазарните законитости.

ТЕХНИЧКИ БАРАЊА ЗА НОРМАЛНО
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЕЕС




Регулација на фреквенција.
Брзо менување и одржување на рамнотежата на моќностите (ротирачка и
спремна резерва).



Обезбедување на моќност за растеретување на водовите.



Покривање на загубите на ЕЕ.



Регулација на напоните.



Воспоставување на ЕЕС после распад.



Стартување на агрегати без надворешен напон.

ПОДЕЛБА НА СИСТЕМСКИТЕ
УСЛУГИ






Постојат две основни компененти на системските услуги:


Системска услуга во вид активна моќност (енергија)



Системска услуга во вид на реактивна моќност (енергија).

Главно прашање е: Колку видови на резерви во вид на
активна моќност треба да постојат во ЕЕС?
Најскапа резерва е ротирачката резерва. Нејзината цена
зависи од тоа дали потрошувачите учествуваат во
процесот или не.

ЗОШТО РОТИРАЧКАТА РЕЗЕРВА Е
СКАПА?










Генераторот е веќе на мрежа и трошоците за пуштање на
генераторот се веќе реализирани (синхронизиран е на мрежа).
Сопственикот на генераторот свесно се одрекува од дел од
капацитетот на генераторот во корист на ротирачка резерва.
Во спротивно би можел тој дел од капацитетот да го продаде на
пазарот или преку билатерален договор.
Одзивот на ротирачката резерва е многу брз.
Тоа значително ја зголемува неговата вредност во однос на
спремната резерва.

ПОД-ПАЗАРИ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА


Ден однапред енергија и управување со загушување во преносот:




Ден однапред системски услуги:




Потенцијални обезбедувачи на оваа услуга даваат понуди за саатна енергија
(Евра/MWh), понекогаш и понуди за старт на агрегати (евра) и работа во празен
од (Евра/h). Ресурси за балансирање на производство и потрошувачка на саатна
основа со уважување на сите преносни ограничувања.

Потенцијални обезбедувачи на оваа услуга даваат понуди за капацитет
(евра/MW) и енергија (евра/MWh) за обезбедување на системски услуги на саатна
основа. Ресурси за обезбедување на претходно дефинираните лимити на
сигурноста во реално време.

Регулација:


Производство под системот на автоматска регулација на производсто која многу
брзо одговара на барање на систем операторот за менување на производството
во плус или минус. Пратење на оптоварувањето на минутна основа во ЕЕС,
непланирана флуктуација на производство.

ПОД-ПАЗАРИ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА


Ротирачка резерва




Спремна резерва:




Возможно дополнително производство на генераторите кои се
веќе синхронизирани на мрежа, која може да се реализира за
неколку минути, а во случај на испад на генератор или преносен
вод.

Генераторски единици кои не се на мрежа, но за време од
десетина минути можат да се синхронизираат на ЕЕС
(хидроелектрани, дизел агрегати)

Фреквентен одзив: Можност за промена производството
на генераторот при промена на фреквенцијата во ЕЕС

РЕЗЕРВА НА АКТИВНА
МОЌНОСТ


Потреба за одржување на номинална фреквенција (50 Hz).



Кај нас фреквенцијата се одржува на ниво 49,9 - 50,1 Hz.









Регулацијата се врши со делување на генераторите и во кризни
состојби со потрошувачите.
Одржувањето на фреквенцијата се врши со фазите на примарна,
секундарна и терциерната регулација.
Примарната регулација не се плаќа (одржување на природниот
напонски профил).

Терциерната регулација е пазарна категорија, а секундарната е
предмет на пазар внатре во регулацискиот домен.

ПРИМАРНА РЕГУЛАЦИЈА








Наменета за брз одзив (ротирачка резерва).
Делува врз основа на вредноста на сигналот на промена
на фреквенцијата и се дава налог на промена на
механичката моќност на турбината.
Уште се нарекува турбинска регулација.

Потребната големина на резервна моќност е 1,5 % до 3
% од максималното оптоварување на ЕЕС.

СЕКУНДАРНА РЕГУЛАЦИЈА










Она што не е сработено со примарната регулација го превзема
секундарната регулација. (Дел од спремната резерва). Целта е да се
донеси фреквенцијата до номинална вредност.
Регулацискиот опсег на делување на секундарната регулација
зависи од типот на турбината.
За хидро турбини максималниот регулациски опсег е ±0,3 од
номиналната моќност на агрегатот.
За термо агрегати опсегот е ±0,05 од номиналната моќност на
агрегатот.
За нуклеарни електрани е ±0,03 од номиналната моќност на
агрегатот.

СЕКУНДАРНА РЕГУЛАЦИЈА










Најважно за секундарна регулација е брзината на одзивот.
Хидроагрегатите се најбрзи (од 15 s до некоколку минути) за
ангажирање на вкупната моќност на агрегатот.

Термоагрегати 2,5-3% од вкупната моќност за 10 s или 3-5% за 30
s.
За нуклеарни електрани брзината на одзивот е 1% за 1 min.
Секундарната регулација е предмет на пазарот на ЕЕ во
регулацискиот домен.

ТЕРЦИЕРНА РЕГУЛАЦИЈА










Кога ќе се искористи примарната и секундарната регулација,
станува актуелна терциерната регулација.
Циклусот на делување на примарната регулација се завршува
најкасно до 30 s од појавата на пореметувањето во ЕЕС.
Циклусот на делување на секундарната регулација се завршува во
интервалот од 30 s до 4 min. од појавата на пореметувањето во
ЕЕС.
Терциерната регулација служи за враќање на примарната и
секундарната регулација во првобитната состојба.
Ова мора да се заврши во периодот од 4 до 15 min.

ТЕРЦИЕРНА РЕГУЛАЦИЈА










Делувањето на терциерната регулација се случува и во случај на
испад на поголеми генератори.
Терциерната регулација (најголем дел од спремната резерва) ја
сочинуваат гасните електрани, хидроелектрани и дизел агрегати.
Посебен облик на терциерната регулација можат да извршуваат
големите потрошувачи.
Пазарно склучуваат договор за договорен период на време за
исклучување од ЕЕС.

Терциерната регулација на фреквенција е пазарна категорија.

Дебаланс на производство/потрошувачка – ∆f
Отстапување од планирана прекугранична размена – ACE
терциерна резерва
секундарна резерва

пореметување

примарна резерва

0
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t

РЕЗЕРВА НА РЕАКТИВНА
МОЌНОСТ И РЕГУЛАЦИЈА НА
НАПОНИ








Одржување на напоните во дефинираните граници согласно
мрежните правила и обезбедување на квалитет на ЕЕ.
Овој тип на резерва се обезбедува од: генераторите, синхроните
компензатори и кондензаторите поврзани паралелно на
собирниците на потрошувачите.
Локалната резерва на реактивна моќност блиску до потрошувачите
е далеку поисплатлива отколку нејзино производство од
генераторите и пренос низ системот.
Цената на системската услуга за реактивна моќност се менува со
оптоварувањето во ЕЕС и промената на пазарната цена на ЕЕ.

РЕЗЕРВА НА РЕАКТИВНА
МОЌНОСТ И РЕГУЛАЦИЈА НА
НАПОНИ










Секоја електрана во високонапонската
автоматска регулација на напон.

мрежа

мора

да

има

Учествува во процесот на регулација на напоните во ЕЕС и се става
на располагање на систем операторот.
Одржување на напонот на јазолот (високонапонската собирница
каде е приклучена) на однапред договорена вредност.
Технички можности на машината за производство на реактивна
моќност во зависност од погонската карта на истата.
Проблем на напонска стабилност и опасности од напонски колапс.

