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Streszczenie: W referacie przedstawiono charakterystykę SE 

Mikułowa, skrócony opis funkcjonalny zastosowanej automatyki 

oraz wyniki badań działania układu automatycznej regulacji czterech 

przesuwników fazowych zainstalowanych w liniach wymiany 

międzynarodowej Mikułowa – Hagenwerder. Badania wykonano w 

ramach prac uruchomieniowych przesuwników fazowych 

prowadzonych w SE Mikułowa w 2016 roku. Wyniki te pozwalają 

zweryfikować rzeczywisty zakres regulacji przepływu mocy czynnej 

pomiędzy systemem elektroenergetycznym Polski i Niemiec oraz 

wpływ regulacji na rozpływ mocy czynnej w KSE. Jest to pierwsza 

tego typu instalacja na połączeniu transgranicznym w Polsce. 

Zmiana przepływu mocy czynnej z wykorzystaniem przesuwników 

fazowych nie była dotychczas stosowana w KSE. 

 
Słowa kluczowe: przesuwnik fazowy, regulacja przepływu mocy 

czynnej, linia wymiany międzynarodowej. 

 

1. WPROWADZENIE 

Genezą powstania niniejszego referatu były 

doświadczenia praktyczne związane z instalacją czterech 

przesuwników fazowych, o mocy znamionowej 1200 MVA 

każdy, w stacji elektroenergetycznej Mikułowa. Przesuwniki 

fazowe o takiej mocy znamionowej są urządzeniami, które nie 

były dotychczas stosowane w KSE. Pracują natomiast  

w zagranicznych systemach energetycznych np. Niemcy – 

stacja elektroenergetyczna Diele.  

Przesuwnik fazowy (PF) to polskie tłumaczenie nazwy 

Phase Shifting Transformer (PST). Przesuwniki fazowe 

zainstalowano w dwóch liniach wymiany międzynarodowej 

Mikułowa – Hagenwerder 400kV, w celu regulacji przepływu 

mocy czynnej. Zastosowane PF (Rys. 1) są praktycznie 

symetryczne (strona Source – S i Load – L) i każdy z nich 

składa się z dwóch osobnych transformatorów (series – 

szeregowy i exciter – wzbudzający).  

Transformator wzbudzający TW ma oba uzwojenia połączone 

w gwiazdę. Uzwojenie pierwotne TW jest zasilane z sieci, 

a uzwojenie wtórne współpracuje z przełącznikiem zaczepów 

pod obciążeniem. Uzwojenie wtórne transformatora 

szeregowego TS, wytwarzające napięcie dodawcze, jest 

włączone w szereg z linią, w której reguluje się przesunięcie 

fazowe napięcia. Przez uzwojenie przepływa pełny prąd linii. 

Uzwojenie pierwotne TS jest natomiast połączone w trójkąt 

(co zapewnia przesunięcie napięć o π/2) i jest zasilane  

z uzwojenia regulacyjnego transformatora wzbudzającego 

[1]. 

 
 

Rys. 1. Schemat połączeń pomiędzy TW i TS przesuwnika 

fazowego produkcji Siemens Weiz, zastosowanego w SE 

Mikułowa [3] 

 

Regulacja przepływu mocy czynnej przez przesuwniki 

fazowe polega na zmianie rozpływu bez zmiany sumarycznej 

mocy wytwarzanej w sieci. Wykorzystana jest tutaj znana 

zależność określająca przepływ mocy czynnej przez 

pojedynczą gałąź o charakterze indukcyjnym. Ma ona 

następującą postać [2]: 

sin
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P      (1) 

w której: 

P – moc czynna wypływająca z rozpatrywanej gałęzi, 

Ui, Uj – moduły napięć na początku i końcu gałęzi, 

δ – kąt obciążenia (różnica argumentów napięć węzłowych na 

początku i końcu gałęzi, δ = δi - δj). 

Regulacja przepływu mocy czynnej przez przesuwniki 

fazowe polega na zmianie wartości kąta obciążenia poprzez 

zmianę numeru zaczepu w uzwojeniu wtórnym TW. 

Zainstalowane w SE Mikułowa PF posiadają 65 stopni 

regulacji (± 32 zaczepy), dzięki którym możliwa jest zmiana 

wartości jak i kierunku mocy czynnej płynącej w linii MIK-

HAG. 

PF posiadają dwa przełączniki zaczepów firmy 

Reinhausen współpracujące ze sobą. Pierwszy przełącznik 

OLTC (On-Load Tap Changer) zmienia położenie numeru 

zaczepu w zakresie 0…32 i jest zlokalizowany przy TW (Rys. 

1). Natomiast drugi przełącznik ARS (Advance Retard 

Switch) odpowiada za poszerzenie zakresu regulacyjnego  

z Advance – kierunek zwiększania importu mocy czynnej na 

Retard – wzrost eksportu. Kierunki i wartość przepływu mocy 
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czynnej w zależności od zmian położenia przełączników 

zaczepów ARS i OLTC przedstawiono na Rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2. Sterowanie przełącznikiem zaczepów w celu regulacji 

przepływu mocy czynnej 

 
Stąd maksymalny import mocy czynnej można uzyskać 

w położeniu 32A, a maksymalny eksport w położeniu 32R. 

Aby zmienić kierunek Advance/Retard należy zmieniać 

zaczep PPZ stopniowo o jeden, w kierunku zaczepu 0. Zmiana 

kierunku sterowania Advance/Retard nastąpi automatycznie 

w chwili przejścia przez PPZ z pozycji 0R na 1A lub 0A na 

1R [3]. Należy kontynuować zmianę zaczepów PPZ aż do 

osiągnięcia żądanej pozycji PPZ. 

 

1.1. Charakterystyka węzła Mikułowa (MIK) 

Stacja elektroenergetyczna Mikułowa 400/220/110 kV 

jest położona przy granicy polsko-niemieckiej w pobliżu (ok. 

30 km) Elektrowni Turów. Stacja połączona jest bezpośrednio 

dwoma liniami 400 kV (o długości 36 km) ze stacją niemiecką 

Hagenwerder. W torze linii, oznaczonej jako HAG567, 

zainstalowano szeregowo dwa przesuwniki fazowe PF1 i PF2. 

Analogicznie w torze linii HAG568 zainstalowano szeregowo 

dwa przesuwniki fazowe PF3 i PF4. Rozdzielnia 400 kV 

połączona jest również pojedynczą linią za stacją Czarna 

(Rys. 3).                  

Aktualnie do rozdzielni 220 kV przyłączone są 

generatory: G2, G3, G4, G5, G6. Natomiast do rozdzielni 110 

kV Elektrowni Turów przyłączony jest generator G1. W stacji 

elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa, pracują: 

autotransformatory AT1 i AT2 400/220 kV o mocy 

znamionowej Sn = 500 MVA oraz autotransformatory AT3  

i AT4 220/110 kV o mocy znamionowej Sn = 160 MVA. W 

stacji pracują także przesuwniki fazowe, oznaczone jako TD1 

i TD2, o mocy znamionowej Sn = 500 MVA. TD1 i TD2 

zlokalizowane są po stronie dolnego uzwojenia 220 kV 

autotransformatorów odpowiednio AT1 i AT2.  

 

 
 

Rys. 3. Topologia węzła regulacyjnego MIK 

 

2. SYSTEM STEROWANIA PRZESUWNIKÓW 

FAZOWYCH SSPF 

 

SSPF monitoruje stan topologii linii 567 i 568 oraz 

sprzęgła SP w stacji Mikułowa i dobiera sposób działania do 

aktualnego stanu pracy (łączniki, pomiary z przekładników 

prądowych i napięciowych). Obwody pomiarów prądowych  

i napięciowych oraz odwzorowania stanu położenia 

łączników koniecznych do poprawnej pracy układu są 

doprowadzone bezpośrednio do SSPF. Podobnie sterowanie 

zmianą zaczepów przesuwników PF1 – PF4 realizowane jest 

bezpośrednio poprzez styki wyjściowe SSPF [4]. 

System SSPF przeznaczony jest do automatycznego 

prowadzenia ruchu SE Mikułowa w następującym zakresie: 

 utrzymywanie zadanego poziomu mocy czynnej 

przepływającej przez przesuwniki fazowe stacji – 

kryterium P, 

 sterowanie zaczepami przesuwników fazowych 

(ustawianie zadanego numeru zaczepu przesuwnika i/lub 

realizacja sterowań zaczep w górę/dół) – kryterium Z. 

Nie dopuszcza się asymetrycznej pracy PF (1-0, 2-0, i 2-1)  

w trybie automatycznej regulacji SSPF. Kryterium P (wg. 

zadanej mocy czynnej Pzad) jest podstawowym kryterium 

pracy automatycznej. W kryterium P zadaniem systemu 

sterowania (SSPF) jest utrzymanie zadanej mocy czynnej 

Pzad dla węzła MIK oraz utrzymywanie odpowiednich 

przepływów w linach 400kV MIK-HAG (np. unikanie 

wystąpienia krążenia mocy). 

Nie dopuszcza się pracy przesuwników fazowych z różnymi 

trybami regulacji automatycznej (SSPF) i ręcznej (bez SSPF). 

Gdy zaistnieje taki przypadek to PF, który jest w trybie pracy 

automatycznej zostanie wyłączony z pracy automatycznej 

przez SSPF. Przykład: Obydwa PF załączone do pracy 

automatycznej w danej linii. Jeżeli następnie jeden z nich 

zostanie przełączony do pracy ręcznej, to praca automatyczna 

drugiego zostanie zablokowana. 

 

2.1. Zasady pracy SSPF w kryterium Z 

SSPF umożliwia zmianę pozycji PPZ na przesuwnikach 

poprzez zadawanie numeru zaczepu lub sterowanie 

strzałkami zaczep w górę/zaczep w dół. Zakres nastawień 

zadanych numerów zaczepów PPZ wynosi od -32 do +32 (od 

32 Retard do 32 Advance). 

Układ SSPF (dla pracy wszystkich PF) wykonuje sterowania 

sekwencyjne jednocześnie parami: PF1 i PF3 oraz PF2 i PF4.  

1. W układzie pracy jednej linii HAG 567 lub 568,  

w przypadku zmiany zaczepów wykonywanej przez 

zadawanie numeru zaczepów na jednym z przesuwników 

w danej linii, układ SSPF powoduje przepisanie tej samej 

wartości zadanej także dla drugiego przesuwnika w tej 

linii. 

2. W układzie pracy obu linii HAG 567 i 568, w przypadku 

zmiany zaczepów wykonywanej przez zadawanie 

numeru zaczepów na jednym z przesuwników w jednej  

z linii, układ SSPF powoduje przepisanie tej samej 

wartości zadanej także dla wszystkich pozostałych 

przesuwników w obu torach linii. 

3. Zmianę zaczepów strzałkami zaczep w górę/zaczep w dół 

wykonuje się indywidulanie na każdym z przesuwników 

z osobna. Zmiana numeru zaczepu wykonana w ten 

sposób powoduje także zmianę wartości zadanej danego 

przesuwnika. 

4. Układ SSPF uniemożliwia zadanie numeru zaczepów 

większej niż zmiana o jeden zaczep – zmiana o więcej 

numerów zaczepów wymaga kolejno zadawania wartości 

większej o jeden numer od bieżącego zaczepu. 

 

2.2. Zasady pracy układu SSPF w kryterium P 

Układ SSPF umożliwia zmianę aktualnego przesyłu mocy 

czynnej w liniach HAG567 i HAG568 poprzez zadawanie 

wartości mocy Pzad. Zakres zadawania wartości mocy 

wynosi od 1170 MW do +1170 MW. Moc zadana przypisana 
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jest do każdej z linii HAG567 i HAG568. W przypadku pracy 

równoległej linii, wprowadzenie nowej wartości zadanej dla 

jednej z linii powoduje przepisanie tej wartości zadanej dla 

drugiej linii. 

Rzeczywista wartość mocy przepływającej przez linię 

(przesuwniki) może się różnić od zadanej o wartość strefy 

nieczułości układu SSPF, która wynosi epsP +/- 30 MW. Np. 

dla wartości zadawanej mocy 1170 MW, wynikowa moc 

przepływająca przez przesuwnik będzie się zawierać  

w zakresie od 1140 MW do 1200 MW. 

Aby zmienić kierunek przepływu mocy czynnej należy zadać 

wartości mocy z odpowiednim znakiem, odpowiednio „+” dla 

mocy importowanej i „-„ dla mocy eksportowanej. 

Układ SSPF zmienia pozycje zaczepów, co jeden zaczep  

w kierunku osiągnięcia nastawionej zadanej wartości mocy. 

Zmiana kierunku sterowania Advance/Retard następuje 

automatycznie w chwili przełączenia przez PPZ zaczepu z 0R 

na 1A lub z 0A na 1R. Następnie układ SSPF kontynuuje 

zmianę zaczepów PPZ aż do osiągnięcia zadanej wartości 

mocy. 

Układ SSPF (dla pracy wszystkich PF) wykonuje sterowania 

sekwencyjne jednocześnie parami: PF1 i PF3 oraz PF2 i PF4 

zmieniając w jednym kroku pozycję o jeden zaczep.  

 

3. WYNIKI BADAŃ PRACY PRZESUWNIKÓW 

FAZOWYCH 

 

Próbę regulacji przepływu mocy czynnej  

z wykorzystaniem przesuwników fazowych wykonano 

16.05.2016 w ramach testów odbiorczych układu SSPF. 

Podczas prób pracowały cztery przesuwniki PF1 – PF4. Obie 

linie HAG567 i HAG568 pracowały równolegle – połączone 

w rozdzielni R400 kV Mikułowa oraz R380 kV Hagenwerder.  

Pierwsza próba polegała na zmianie w kryterium Z 

zaczepów PF od wartości 0 do 20. Przebieg próby 

zaprezentowano na Rysunku 4. Uzyskany sumaryczny (linia 

HAG567 i HAG568) zakres zmian przepływu mocy czynnej 

wynosi 700 MW, mocy biernej 80 Mvar. Zmiana wartości 

napięcia na rozdzielni R400 kV Mikułowa wyniosła 6,5 kV. 

 

 
 

Rys. 4. Kryterium Z – zakres zmiany zaczepów od 0 do 20 

 
Kolejna próba polegała na zmianie kryterium z Z na P  

i wymuszeniu wartości zadanej Pzad = 500 MW dla każdej  

z linii. Dzięki temu wymuszono powrotną zmianę zaczepów 

PF z pozycji 20 (Rys. 5). Po osiągnięciu oczekiwanej wartości 

przepływu mocy czynnej (z dokładnością do strefy 

nieczułości ±30 MW) dokonano zmiany Pzad na 400MW. 

Miało to na celu wymuszenie osiągnięcia przez PF 

wyjściowej pozycji zerowej zaczepów. Po uzyskaniu 

zerowego zaczepu przez PF zmieniono wartość Pzad na 450 

MW, aby przerwać regulację w kryterium P. 

 

 
 

Rys. 5. Kryterium P – zakres zmiany zaczepów od 20 do 0 

 

Następnie przeprowadzono próbę regulacji w kryterium 

Z w zakresie zaczepów ujemnych (pozycja przełącznika ARS 

= Retard) od 0 do -10. Osiągnięto sumaryczną (w obu liniach) 

zmianę przepływu mocy czynnej ∆P = 400 MW oraz mocy 

biernej ∆Q = 30 Mvar (Rys. 6). Uzyskany podczas próby 

przyrost napięcia dla rozdzielni R400 Mikułowa wyniósł ∆U 

= 3 kV. 

 

 
 

Rys. 6. Kryterium Z – zakres zmiany zaczepów od 0 do -10 

 

 
 

Rys. 7. Kryterium P – zakres zmiany zaczepów od -8 do -2 

 

Ostatnia próba polegała na wymuszeniu podczas pracy 

PF w kryterium P zmiany zaczepów w górę (Rys. 7). W tym 

celu przyjęto nową wartość zadaną przepływu mocy czynnej 

(dla obu linii) Pzad = 350 MW. Po osiągnięciu zadanej 
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wartości przepływu mocy czynnej (z dokładnością do strefy 

nieczułości ±30 MW) dokonano zmiany Pzad na 400MW. 

Ostatecznie, w celu zakończenia regulacji w kryterium P 

przyjęto Pzad = 440 MW. Ostatecznie podczas próby 

osiągnięto zakres zmian numerów zaczepów PF od -8 do -2. 

 
4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Instalacja czterech PF, w liniach wymiany 

międzynarodowej, pozwala na skuteczne kształtowanie 

poziomu przepływu mocy czynnej, pomiędzy sieciami 

zarządzanymi przez operatora sieci polskiej (PSE S.A.)  

i niemieckiej (50Hertz). Wdrożony przez Instytut Energetyki 

układ SSPF jest skutecznym narzędziem pozwalającym na 

prowadzenie automatycznej regulacji przepływu mocy 

czynnej. Dodatkowo SSPF kontroluje stan pracy wszystkich 

PF oraz przeciw-działa niekontrolowanym operacjom 

łączeniowym linii HAG567 i HAG568 po stronie SE 

Mikułowa.  

Przeprowadzone próby pozwoliły urealnić szacowane 

dotąd możliwości regulacyjne zainstalowanych PF.  

W badanych warunkach osiągnięto średnią zmianę ok. 40 

MW/zaczep i 0,35 kV/zaczep. Dodatkowo zaobserwowano, 

że zmiana wartości przepływu mocy czynnej wywołuje ok. 

10% zmianę przepływu mocy biernej. 

Bieżące warunki i ograniczenia sieciowe nie pozwoliły 

na zbadanie możliwości regulacji PF w pełnym zakresie 

regulacji (od zaczepu -32 do 32). Wyniki z prób oraz 

doświadczenia operatora 50Hertz z podobnymi 

przesuwnikami w SE Diele są wystarczające do przyjęcia 

liniowej ekstrapolacji uzyskanych charakterystyk dla 

pozostałego zakresu regulacji PF. 
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EXPLORING THE POSSIBILITY OF CONTROLLING THE ACTIVE POWER FLOW IN 

THE CROSS-BORDER TRANMISSION LINES 
 

The paper presents the characteristics of SE Mikułowa, a brief functional description of applied automation and research 

results of operation of automation for the four phase shifters installed in the cross-border transmission lines Mikułowa - 

Hagenwerder. Research carried out in the framework of the phase shifters transformers startup conducted in SE Mikułowa in 

2016. These results verify the actual range of controlling the active power flow between Polish and German power system and 

verify control influence on active power flow in Polish national power system. This is the first installation of such type on a 

cross-border connection in Poland. Changing the active power flow using the phase shifter transformers has not been used in 

the Polish national power system.   

 

Keywords: Phase Shifting Transformer, active power flow control, cross-border transmission line. 

 

 

 

 

 




