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Streszczenie. W ostatnich latach w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej 

obserwuje się silny wzrost tzw. przepływów kołowych (karuzelowych), czyli 

nieplanowych przepływów wyrównawczych mocy między systemami przesyłowymi 

poszczególnych państw. Jedną z podstawowych przyczyn nasilania się tego zjawiska jest 

dynamiczny rozwój elektrowni wiatrowych na terenie Niemiec. Nieplanowe przepływy 

mocy od systemu niemieckiego są istotnym problemem w Krajowym Systemie 

Elektroenergetycznym (KSE), ponieważ zwiększają ryzyko utraty bezpieczeństwa pracy 

systemu. W celu uniknięcia negatywnych skutków przepływów nieplanowych, polski 

operator systemu przesyłowego podejmuje odpowiednie środki zaradcze, zmierzające do 

zmniejszenia obciążeń zagrożonych elementów lub obszarów KSE. W artykule 

przedstawiono wyniki analiz obrazujących efektywność stosowanych obecnie i plano-

wanych do wdrożenia w najbliższym czasie metod sterowania transgranicznymi 

przepływami mocy jako remedia w odpowiedzi na przepływy nieplanowe.  

Słowa kluczowe: przepływy nieplanowe, przepływy transgraniczne, przesuwniki fazowe, regulacja 

przepływów mocy, środki zaradcze przeciwko przepływom nieplanowym 

COUNTERMEASURES FOR DEALING WITH UNSCHEDULED POWER 

FLOWS WITHIN AN INTERCONNECTED POWER SYSTEM 

Summary. In recent years in Central and Eastern Europe a strong growth in 

unscheduled compensatory power flows between transmission systems of the different 

countries, known as loop flows, has been observed. One of the underlying causes of the 

increase in this phenomenon is the dynamic development of wind farms on the territory 

of Germany. Unscheduled power flows from the German system are a major issue for the 

Polish Power System (PPS), as they heighten the risk of loss of operational safety of the 

system. In order to avoid the negative effects of unscheduled flows, the Polish 

transmission system operator has been taking suitable remedial measures aimed at 

reducing the load of PPS elements and areas at risk. The article describes the results of 

analyses illustrating the effectiveness of control methods (those currently applied and 

those to be implemented) for dealing with cross-border power flows as remedies to 

counteract unscheduled flows. 
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1. WPROWADZENIE 

Zamknięta struktura połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie oraz 

rozkład generacji w poszczególnych rejonach sprawiają, że systematycznie obserwuje się 

występowanie tzw. przepływów kołowych (karuzelowych), czyli nieplanowych przepływów 

wyrównawczych mocy między poszczególnymi systemami. Niewielki wolumen tych 

przepływów może być tolerowany jako naturalna konsekwencja synchronicznej pracy 

połączonych systemów przesyłowych i nie musi mieć negatywnego wpływu na ich 

niezawodne działanie. Jednakże niekontrolowany wzrost przepływów nieplanowych, jaki ma 

miejsce w ostatnich latach, powoduje nadmierne obciążenie sieci przesyłowej Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego (KSE), co może prowadzić do krytycznych sytuacji 

ruchowych. W dodatku przepływy te wymuszają ograniczenie zdolności przesyłowych 

połączeń transgranicznych, udostępnianych uczestnikom rynku energii elektrycznej. Mogą 

powodować również wzrost strat przesyłowych w pewnych obszarach, pogarszając tym 

samym ekonomikę pracy sieci. Główne przyczyny obecnego zagrożenia dla KSE, to m.in. 

znaczący wzrost ilości mocy generowanej przez elektrownie wiatrowe zlokalizowane na 

północy Niemiec w połączeniu z niewystarczającymi zdolnościami przesyłowymi wewnątrz 

Niemiec. Obrót energią elektryczną jest również czynnikiem, który wpływa na wolumen 

przepływów nieplanowych. Transakcje handlowe zawierane na rynkach energii w rejonie 

Europy Środkowo-Wschodniej (szczególnie niemieckim i austriackim) w stopniu 

niewystarczającym uwzględniają fizyczny sposób ich realizacji, co znacząco przyczynia się 

do powstania krytycznych przepływów mocy w całej sieci KSE oraz systemach krajów 

sąsiednich [1].  

Dyspozytorzy KSE coraz częściej mają do czynienia z wyjątkowo trudnymi sytuacjami 

ruchowymi, które powodowane są przez niekontrolowane przepływy mocy z systemu 

niemieckiego. Awaryjne wyłączenie pojedynczego elementu systemu, w momencie gdy 

system przesyłowy jest nadmiernie obciążony, może prowadzić do awarii o dużym zasięgu. 

W celu uniknięcia negatywnych skutków przepływów nieplanowych polski operator systemu 

przesyłowego (OSP) podejmuje odpowiednie środki zaradcze, zmierzające do zmniejszenia 

obciążeń zagrożonych elementów lub obszarów KSE. Pomimo stosowania remediów coraz 

częściej zdarzają się sytuacje, że dyspozytorzy zmuszeni są do sterowania pracą systemu 

elektroenergetycznego bez spełnienia tzw. kryterium n-1 [2, 3], które gwarantuje niezawodne 

działanie systemu przesyłowego, nawet jeśli wystąpi awaria któregokolwiek z jego części 

składowych (np. linii, transformatora, sekcji szyn zbiorczych, generatora itp.). Skuteczne 

przeciwdziałanie sformułowanemu zagrożeniu wymaga zastosowania kolejnych środków, 

pozwalających na efektywną redukcję przepływów nieplanowych.  

Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie wyników analiz obrazujących 

efektywność stosowanych obecnie i planowanych do wdrożenia w najbliższym czasie metod 
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sterowania transgranicznymi przepływami mocy jako remedia w odpowiedzi na przepływy 

nieplanowe.  

2. METODY PRZECIWDZIAŁANIA REPERKUSJOM NIEPLANOWYCH 

    PRZEPŁYWÓW MOCY 

W celu uniknięcia reperkusji przepływów nieplanowych należy dokonać zmiany kie-

runku lub ograniczenia rozpływu mocy w sieci przesyłowej prowadzącego do zmniejszenia 

obciążeń zagrożonych elementów lub obszarów KSE. 

2.1. Obecnie stosowane środki zaradcze 

Główne metody wykorzystywane przez operatora KSE obejmują [2, 3, 4]: 

 zmianę topologii sieci KSE przez dokonywanie odpowiednich przełączeń (otwieranie 

sprzęgieł w stacjach lub wyłączanie wybranych linii NN),  

 zastosowanie tzw. pętli stałoprądowej (DC Loop), czyli przesyłanie mocy z Niemiec 

do Polski przez Danię i Szwecję z wykorzystaniem połączeń HVDC – SwePol Link 

(Szwecja – Polska) i Kontek (Dania – Niemcy), 

 zmianę grafików pracy krajowych elektrowni systemowych (internal redispatching),  

 międzynarodową zmianę grafików pracy elektrowni (cross-border redispatching – 

transgraniczne przekierowanie mocy), czyli zaniżenie generacji po stronie niemieckiej 

(głównie operatora 50 Hz) przy jednoczesnym zwiększeniu generacji po stronie 

polskiej (rys. 2b); wzrost efektywności umożliwia dodatkowo zmiana generacji  

w systemach czeskim (CZ) i austriackim (AT). 

2.1.1. Zmiana topologii sieci 

Zmiana topologii sieci jest metodą, której wynikiem są lokalne zmiany przepływów  

w najbardziej zagrożonych obszarach KSE. Jej wpływ na transgraniczne przepływy mocy jest 

niewielki. Metoda ta jest zaliczana do środków bezkosztowych, ponieważ bazuje na 

wykorzystaniu istniejącej struktury sieciowej, bez ingerencji w proces wytwórczy. 

2.1.2. Metoda pętli stałoprądowej 

Mechanizm pętli stałoprądowej realizowany jest za pomocą dwóch połączeń HVDC 

przebiegających po dnie Morza Bałtyckiego – SwePol Link (połączenie systemów Polski  



84 H. Kocot, R. Korab, R. Owczarek, M. Przygrodzki, K. Żmuda 

i Szwecji w relacji Słupsk – Stärnö) i Kontek (połączenie systemów Niemiec i Danii w relacji 

Bentwisch – Bjaeverskov), na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy polskim 

szwedzkim, niemiecki i duńskim OSP. Wykorzystuje on zdolności przesyłowe nieza-

kontraktowane przez uczestników rynku na tych łączach prądu stałego. Kierunek i poziom 

przepływu mocy w pętli stałoprądowej można kształtować według bieżących potrzeb, przy 

czym maksymalny poziom wymuszenia zdeterminowany jest najmniejszymi dostępnymi 

zdolnościami przesyłowymi jednego z wymienionych połączeń. Kontakty międzyoperatorskie 

w tej sprawie są inicjowane przez stronę zainteresowaną. W przypadku wymuszenia kierunku 

przepływu zgodnego z ruchem wskazówek zegara (rys. 1) uzyskuje się znaczne obniżenie 

przepływu mocy na połączeniu Krajnik (PL) – Vierraden (DE), na ogół bardzo obciążonym  

w okresach wzmożonej generacji wiatrowej w północnej części Niemiec. Ze względu na brak 

konieczności zmian w aktualnym poziomie generacji, rozwiązanie to nie pociąga za sobą 

wysokich nakładów finansowych, dlatego ta metoda jest często stosowana (jednocześnie  

z innymi działaniami jedno- i dwustronnymi) dla zmniejszenia ograniczeń przesyłowych na 

granicy polsko-niemieckiej [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Mechanizm bałtyckiej pętli stałoprądowej [5] 

Fig. 1. DC Loop flow principle [5] 
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2.1.3. Zmiana grafików pracy elektrowni 

Celem działań zaradczych polegających na zmianie poziomu generacji jednostek 

wytwórczych jest zmiana drogi rozpływu mocy w taki sposób, aby ograniczyć przepływy 

powodujące zagrożenie w pracy sieci przesyłowej. Ze względu na udział podmiotów 

operatorskich w zmianie grafików pracy elektrowni można wyróżnić działania: jednostronne 

(z udziałem jednego OSP, rys. 2a), dwustronne (z udziałem dwóch OSP, rys. 2b) lub 

wielostronne (z udziałem kilku OSP).  

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2. Zmiana grafików pracy elektrowni: a) jednostronna, b) dwustronna 

Fig.2. Change of power station work schedules: a) unilateral, b) bilateral 

2.2. Przesuwniki fazowe 

Innym sposobem pozwalającym na ograniczenie przepływów nieplanowych i uniknięcie 

wystąpienia ich poważnych reperkusji jest zastosowanie przesuwników fazowych w liniach 

wymiany transgranicznej. Przesuwniki fazowe – PF (phase shifters, phase shifting 

transformers, PSTs) są to transformatory specjalnej konstrukcji, które umożliwiają regulację 

fazy napięcia (tzw. regulacja poprzeczna), i tym samym przepływów mocy czynnej w sieci 

przesyłowej. Na granicy z Niemcami polski OSP zamierza zainstalować cztery komplety PF 

(po jednym w każdym torze linii), dwa komplety PF w dwutorowej linii Mikułowa (PL) – 

Hagenverder (DE) oraz dwa kolejne, po przełączeniu na napięcie 400 kV, w dwutorowej linii 

Krajnik (PL) – Vierraden (DE) [6]. Należy zaznaczyć, że tego typu urządzenia są szeroko 

stosowane w europejskiej sieci przesyłowej, a doświadczenia z ich użytkowania są 

pozytywne. Przykładem jest region Beneluksu, którego sieć przesyłowa najwyższych napięć 

została wyposażona w kilka PF, pozwalających na efektywne przeciwdziałanie, wywołanym 

przez generację wiatrową w północnej części Niemiec, nieplanowym przepływom mocy  

w tym rejonie [7].  
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2.2.1. Regulacja przepływu mocy czynnej za pomocą PF 

Przepływ mocy czynnej w linii przesyłowej określa następująca zależność [8]: 

 sin21

LX

UU
P   (1) 

gdzie: U1, U2 – moduły napięć na początku i końcu linii przesyłowej,  – kąt mocy (różnica 

faz napięć węzłowych na początku i końcu linii,  = 1 - 2), XL – reaktancja linii przesyłowej.  

Z zależności (1) wynika, że moc czynną P płynącą w linii przesyłowej można zmieniać 

dokonując zmiany poziomów napięć U1 i U2, wartości reaktancji XL oraz kąta mocy δ. 

Jednakże najszersze zmiany mocy P umożliwia regulacja kąta δ (sterowanie wartością kąta  

pozwala nie tylko na zmianę wartości mocy czynnej płynącej linią, ale również na zmianę 

kierunku jej przepływu). W praktyce może być to wykonane za pomocą PF. 

PF włączony szeregowo do linii przesyłowej (rys. 3a) wprowadza do napięcia na 

początku linii U1 prostopadłe do niego napięcie dodawcze U. W rezultacie wypadkowe 

napięcie U3 za PF jest przesunięte w fazie o kąt α, a kąt mocy dla linii jest równy (δ + ) 

(rys. 3b). W tym przypadku moc czynna przyjmuje następującą postać [9]: 

   


 sin23

PFL XX

UU
P  (2) 

gdzie: XPF – reaktancja PF.  

Regulacja napięcia U powoduje zmianę kąta  i tym samym zmianę mocy P. Napięcie 

U można regulować w zakresie od wartości ujemnych do wartości dodatnich, co powoduje 

odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie kąta mocy i tym samym mocy P.  

 

a) b) 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Regulacja przepływu mocy czynnej za pomocą niesymetrycznego PF: a) schemat układu 

  przesyłowego, b) wykres fazorowy  

Fig. 3. Controlling the active power flow using an asymmetrical PST: a) circuit diagram, b) phasor 

 diagram 
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2.2.2. Typowa konstrukcja PF 

W liniach międzysystemowych często spotykanym rozwiązaniem są PF symetryczne, 

dwurdzeniowe (rys. 4). Ten rodzaj PF składa się z dwóch transformatorów: dodawczego 

(szeregowego) TD oraz wzbudzającego (regulacyjnego) TW. W przypadku urządzeń o dużej 

mocy przechodniej (maksymalna moc przepływająca przez uzwojenia pierwotne TD)  

i odpowiednio dużym zakresie regulacji kąta przesunięcia fazowego, oba transformatory 

umieszone są w oddzielnych kadziach. Przy mniejszej mocy jednostek mogą być 

umieszczone we wspólnej kadzi [10]. Uzwojenia pierwotne TD włączone są szeregowo do 

linii przesyłowej, w której reguluje się przesunięcie fazowe. Uzwojenia te są podzielone na 

dwie równe części, a do punktu środkowego przyłączone są uzwojenia pierwotne TW. 

Uzwojenia wtórne TD są połączone w trójkąt (co zapewnia przesunięcie napięć o 90o)  

i przyłączone do uzwojeń wtórnych (regulacyjnych) TW. Określenie „symetryczny” PF 

oznacza, że w stanie bez obciążenia moduł napięcia wyjściowego jest równy modułowi 

napięcia wejściowego, niezależnie od kąta przesunięcia fazowego pomiędzy nimi [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Schemat połączeń symetrycznego, dwurdzeniowego PF (opracowanie własne na podstawie 

[9]) 

Fig. 4. Connection diagram of a symmetrical, two-core PST (own elaboration based on [9]) 

3. ANALIZA ROZPŁYWÓW MOCY CZYNNEJ  

Przeprowadzono analizę wpływu różnych metod sterowania transgranicznymi 

przepływami mocy czynnej w odpowiedzi na nasilające się przepływy nieplanowe. 

Przeanalizowano efekty wynikające z zastosowania każdego ze środków zaradczych osobno 
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oraz przy jednoczesnym zastosowaniu kilku środków. Obliczenia rozpływów mocy zostały 

wykonane przy wykorzystaniu modeli systemu połączonego Europy Środkowo-Wschodniej, 

opracowanych dla lat 2014 i 2020, z odwzorowanymi sieciami 400/220/110 kV KSE oraz 

sieciami przesyłowymi systemów sąsiadujących, dla dwóch charakterystycznych stanów 

obciążenia, obejmujących szczyt letni (LS) i szczyt zimowy (ZS). Dla przykładu, na 

rysunku 5 przedstawiono przepływy mocy czynnej przez połączenia transgraniczne KSE dla 

stanu bazowego pracy systemu połączonego w ZS i LS 2014 roku. Badania zostały 

przeprowadzone za pomocą programu rozpływowego PlansPolSl, a jako metodę 

obliczeniową przyjęto metodę rozłączną Stotta.  

 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.5. Przepływy mocy czynnej przez połączenia transgraniczne KSE na przekroju synchronicznym w 

ZS (a) i LS (b) 2014 roku 

Fig.5. Active power flows through between countries during winter (a) and summer (b) peak demand 

in 2014 

3.1. Opis badań 

3.1.1. Wykorzystanie pętli stałoprądowej 

Sterowanie przepływami międzysystemowymi przy wykorzystaniu bałtyckiej pętli stało-

prądowej zrealizowano przez wymuszanie przepływów (w obu kierunkach) do osiągnięcia 

maksimum przepustowego połączenia SwePol Link, tj. ±600 MW. Zastosowano trzy warianty 

regulacji: 

 ±600 MW w stacji Słupsk ( „+” oznacza kierunek do Polski, a „-” z Polski), 

 ±600 MW w stacji Bentwisch („+” oznacza kierunek do Niemiec, a „-” z Niemiec), 

 przeciwsobna regulacja w obu stacjach (+600 MW w stacji Słupsk; -600 MW w stacji 

Bentwisch). 
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3.1.2. Zmiana grafików pracy elektrowni w KSE  

Sterowanie przepływami międzysystemowymi przez zmiany grafików pracy elektrowni 

zostało przeprowadzone przy założeniu regulacji mocy wytwarzanej od minimum do maksi-

mum technicznego poszczególnych jednostek wytwórczych. Ze względu na oddziaływanie  

i usytuowanie w KSE, regulacji podlegały następujące elektrownie: 

 Dolna Odra (-200 ÷ 600 MW; bloki przyłączone do szyn 400 i 220 kV w stacji 

Krajnik), 

 Turów (-200 ÷ 400 MW; bloki przyłączone do szyn 400 i 220 kV w stacji Mikułowa), 

 Bełchatów (jako węzeł bilansujący wytwarzanie w KSE, przeciwsobna regulacja 

odpowiednio z elektrowniami Dolna Odra i Turów; bloki przyłączone do szyn 400 

i 220 kV w stacji Rogowiec). 

3.1.3. Międzysystemowa zmiana grafików pracy elektrowni  

Metoda ta polega na równoległej zmianie generacji w sąsiadujących systemach, na 

podstawie porozumienia zawartego pomiędzy poszczególnymi OSP. Założono, że regulacja 

zachodzi równomiernie i proporcjonalnie we wszystkich zawodowych jednostkach 

wytwórczych w danym systemie elektroenergetycznym, przy czym zakres zmian generacji  

w systemie polskim przyjęto na poziomie ±600 MW. Rozpatrzone zostały następujące 

warianty regulacji, realizowane z następującymi krokami: 

 zmiana generacji pomiędzy PL – DE, w której: 

     100 MW na obszarze PL, 

     100 MW na obszarze DE, 

 zmiana generacji pomiędzy PL – CZ – DE, w której: 

     100 MW na obszarze PL, 

     50 MW na obszarze CZ, 

     150 MW na obszarze DE, 

 zmiana generacji pomiędzy PL – CZ – AT – DE, w której: 

     100 MW na obszarze PL, 

     50 MW na obszarze CZ, 

     50 MW na obszarze AT, 

     200 MW na obszarze DE. 
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3.1.4. Przesuwniki fazowe 

W analizach rozpływowych rozważono instalację PF we wszystkich torach linii 400 kV 

na przekroju Polska – Niemcy, tj. Mikułowa – Hagenverder oraz Krajnik – Vierraden. 

Regulacja PF była dokonywana równolegle w zakresie kąta przesunięcia fazowego ±45°. 

3.2. Wyniki analiz  

W tabelach 1 i 2 przedstawiono zestawienie wyników analiz dla rozpatrywanych modeli 

oraz wariantów regulacji (znak dodatni przy mocy oznacza przepływ z zagranicy do systemu 

polskiego). Uzyskane wyniki pokazują, że największa efektywność analizowanych metod 

sterowania przepływami mocy czynnej na przekroju Polska – Niemcy (środków zaradczych 

w odpowiedzi na przepływy nieplanowe) została osiągnięta przy skoordynowanej regulacji, 

opartej na współpracy co najmniej dwóch punktów systemu elektroenergetycznego. Są to 

odpowiednio: 

 sterowanie PF w liniach wymiany Mikułowa – Hagenverder (MIK – HGW) oraz 

Krajnik – Vierraden (KRA – VIE), 

 sterowanie w systemach PL – CZ – AT – DE dla metody opartej na między-

systemowej zmianie grafików pracy jednostek wytwórczych, 

 przeciwsobne sterowanie w stacjach Słupsk (PL) oraz Bentwisch (DE) dla metody 

wykorzystującej pętlę stałoprądową, 

 sterowanie równoległe w elektrowniach Dolna Odra i Turów dla metody opartej  

na zmianie grafików pracy jednostek wytwórczych w KSE. 

 

 Tabela 1 

Zakres regulacji przepływów mocy czynnej w liniach transgranicznych oraz na przekroju  

PL – DE dla różnych metod sterowania  

Model 
Linia, 

przekrój 

Zakres regulacji przepływów mocy czynnej, MW 

DC Loop Redispatching 

wariant wariant 

Słupsk Bentwisch 
Słupsk 

i Bentwisch 
Dolna Odra Turów 

Dolna Odra 

i Turów 

ZS 

2014 

MIK – HGW 678 ÷ 390 533 ÷ 526 676 ÷ 394 505 ÷ 622 769 ÷ 574 724 ÷ 655 

KRA – VIE 1020 ÷ 403 664 ÷ 753 1062 ÷ 357 797 ÷ 484 655 ÷ 732 722 ÷ 621 

PL – DE 1698 ÷ 794 1197 ÷ 1279 1738 ÷ 752 1302 ÷ 1106 1424 ÷ 1306 1446 ÷ 1276 

LS 

2014 

MIK – HGW 594 ÷ 296 443 ÷ 432 589 ÷ 302 417 ÷ 494 578 ÷ 417 534 ÷ 455 

KRA – VIE 825 ÷ 189 472 ÷ 541 858 ÷ 154 591 ÷ 254 489 ÷ 541 547 ÷ 437 

PL – DE 1420 ÷ 485 916 ÷ 973 1447÷456 1009÷749 1067 ÷ 958 1080 ÷ 892 
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cd. tabeli 1 

ZS 

2020 

MIK – HGW 948 ÷ 639 794 ÷ 789 946 ÷ 641 762 ÷ 877 891 ÷ 668 831 ÷ 786 

KRA – VIE 632 ÷ 121 326 ÷ 419 678 ÷ 73 445 ÷ 196 340 ÷ 431 397 ÷ 281 

PL – DE 1581 ÷ 759 1120 ÷ 1208 1624 ÷ 714 1207 ÷ 1073 1231 ÷ 1099 1228 ÷ 1067 

LS 

2020 

MIK – HGW 768 ÷ 452 614 ÷ 601 761 ÷ 459 604 ÷ 698 689 ÷ 499 652 ÷ 607 

KRA – VIE 391 ÷ -151 79 ÷ 155 429 ÷ -189 167 ÷ -68 108 ÷ 185 164 ÷ 60 

PL – DE 1159 ÷ 302 692 ÷ 756 1190 ÷ 269 771 ÷ 630 797 ÷ 683 815 ÷ 667 
 

 Tabela 2 

Zakres regulacji przepływów mocy czynnej w liniach transgranicznych oraz na przekroju  

PL – DE dla różnych metod sterowania  

Model Linia, przekrój 

Zakres regulacji przepływów mocy czynnej, MW 

Cross-border redispatching Przesuwniki fazowe 

wariant  wariant  

PL – DE PL – CZ – DE PL – CZ – DE – AT  PL – DE 

ZS 

2014 

MIK – HGW 731 ÷ 329 739 ÷ 310 760 ÷ 292  -235 ÷ 1300 

KRA – VIE 895 ÷ 530 911 ÷ 497 933 ÷ 476  161 ÷ 1266 

PL – DE 1625 ÷ 859 1649 ÷ 807 1693 ÷ 768  -74 ÷ 2566 

LS 

2014 

MIK – HGW 618 ÷ 262 646 ÷ 230 669 ÷ 208  -262 ÷ 1154 

KRA – VIE 688 ÷ 306 720 ÷ 270 747 ÷ 244  -12 ÷ 1045 

PL – DE 1306 ÷ 568 1367 ÷ 500 1416 ÷ 451  -274 ÷ 2199 

ZS 

2020 

MIK – HGW 984 ÷ 594 1017 ÷ 541 760 ÷ 292 -67 ÷ 1683  

KRA – VIE 550 ÷ 167 586 ÷ 118 933 ÷ 476 -168 ÷ 946  

PL – DE 1533 ÷ 761 1604 ÷ 659 1693 ÷ 768 -235 ÷ 2629  

LS 

2020 

MIK – HGW 806 ÷ 413 839 ÷ 374 866 ÷ 348 -224 ÷ 1460  

KRA – VIE 313 ÷ -103 348 ÷ -141 378 ÷ -170 -423 ÷ 686  

PL - DE 1119 ÷ 310 1188 ÷ 232 1244 ÷ 178 -647 ÷ 2146  

4. PODSUMOWANIE  

Celem niniejszego artykułu była analiza wpływu różnych metod sterowania 

międzysystemowymi przepływami mocy czynnej w odpowiedzi na nasilające się przepływy 

nieplanowe, które zmniejszają bezpieczeństwo pracy połączonych systemów 

elektroenergetycznych oraz ograniczają dostępne zdolności przesyłowe na połączeniach 

transgranicznych. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że zastosowanie 

przesuwników fazowych na granicy polsko-niemieckiej, z punktu widzenia KSE, jest 

najbardziej efektywną metodą sterowania przepływami transgranicznymi, co potwierdza 

potrzebę instalacji tych urządzeń. Ponadto działanie takie należy uznać za niezbędne, 

ponieważ nieplanowe przepływy mocy, występujące w systemach połączonych Europy 
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Środkowo-Wschodniej, są powodowane głównie przez generację wiatrową w północnej 

części Niemiec, a uwzględniając politykę energetyczną Unii Europejskiej, w szczególności 

politykę energetyczną Niemiec, w której bardzo duży nacisk kładzie się na rozwój źródeł 

odnawialnych, należy przypuszczać, że w kolejnych latach przepływy nieplanowe będą dalej 

zjawiskiem narastającym. 
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