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Streszczenie: Praca przedstawia wybrane, rzeczywiste przykłady 

kompensacji mocy biernej sieci farmy wiatrowej z wykorzystaniem 

wszystkich dostępnych źródeł mocy biernej. Przedstawione 

przypadki stanowią zbiór doświadczeń z projektowania  

i wdrażania, przez autorów artykułu, układów regulacji farm 

wiatrowych URST w FW Osieki (woj. pomorskie) oraz w FW Banie 

(woj. zachodniopomorskie). 

  
Słowa kluczowe: Farma wiatrowa, kompensacja mocy biernej, 

statyczne źródła mocy biernej, URST. 

  

1. WSTĘP 
 

Wymagania Operatora Systemu Przesyłowego 

dotyczące farm wiatrowych przyłączonych do stacji 

elektroenergetycznych najwyższych napięć, w tym 

konieczność utrzymywania zadanych wartości w punkcie 

przyłączenia wymusiły instalowanie dodatkowych źródeł 

mocy biernej w projektowanych farmach wiatrowych. 

Farmy wiatrowe, poza turbinami wiatrowymi  

z możliwością regulacji mocy biernej, wyposażone są  

w baterie kondensatorów i dławiki kompensacyjne (o stałej 

lub regulowanej mocy). Źródła te przede wszystkim służą do 

kompensacji mocy biernej sieci wewnętrznej farmy.  

W artykule przedstawiono, na przykładzie FW Osieki 

oraz w FW Banie, zasady działania algorytmów kompensacji 

mocy biernej zaimplementowanych w układach regulacji 

farm wiatrowych URST.  

Opracowane przez Instytut Energetyki układy regulacji 

URST, przeznaczone są dla farm wiatrowych i zapewniają 

dopasowanie farmy wiatrowej do wymagań IRiESP [1]  

i warunków zawartych w umowach przyłączeniowych. 

Uzupełnieniu podlegają na przykład: brakujące kryteria 

regulacji, realizacja funkcji współpracy z nadrzędnymi 

układami regulacji lub objęcie funkcją regulacji statycznych 

źródeł mocy biernych zainstalowanych w stacji abonenckiej 

farmy wiatrowej. 

Algorytmy układów URST zostały dobrane 

indywidualnie dla prezentowanych farm wiatrowych. Pewną 

trudnością w implementacji tego typu rozwiązań jest 

konieczność dostosowania algorytmu dla wcześniej 

zaprojektowanej   topologii stacji   i parametrów urządzeń 

zastosowanych w sieci wewnętrznej farmy wiatrowej,   

w tym opisywanych statycznych źródeł mocy biernej. 

 

 

2. FARMA WIATROWA OSIEKI 

 

Schemat uproszczony farmy wiatrowej Osieki 

(Lotnisko) przedstawiony jest na rysunku 1. Farma 

zlokalizowana jest w okolicach Kopaniewa w powiecie 

lęborskim. Posiada 30 turbin wiatrowych firmy ALSTOM  

o łącznej mocy 90 MW. Przyłączona jest do systemu 

elektroenergetycznego w wydzielonej dla farm wiatrowych 

rozdzielni 110 kV w Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV 

Żarnowiec. Połączenie zostało zrealizowane za pomocą 

dwutorowej linii kablowej o długości około 40 km. Stacja 

abonencka Lotnisko farmy wiatrowej posiada jeden 

transformator TR1 110 kV/30 kV, dławik regulowany 110 kV 

DŁA o mocy 29,4-67,0 Mvar, dwa dławiki 30 kV DŁ1 i DŁ2 

o mocy 0,63 Mvar każdy oraz dwie baterie kondensatorów 30 

kV BKR1 i BKR2 o mocach odpowiednio 0,3 i 0,4 Mvar. 

Turbiny wiatrowe farmy przyłączone są do rozdzielni 30 kV 

kilkoma liniami kablowymi i mogą one łącznie dostarczyć 

moc bierną w zakresie od -45 do +45 Mvar (w odniesieniu do 

niższego napięcia). 

 

 
 

Rys 1. Uproszczony schemat FW Osieki 
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Farma wiatrowa w czasie postoju, zgodnie  

z warunkami określonymi przez operatora systemu 

przesyłowego [2], powinna zapewnić utrzymanie w miejscu 

przyłączenia współczynnika mocy cosϕ=1,0 to znaczy mieć 

skompensowaną moc bierną w swojej sieci wewnętrznej. Przy 

braku generacji mocy czynnej przez turbiny wiatrowe 

źródłami mocy biernej w sieci wewnętrznej farmy, które 

powodują konieczność kompensacji, są przede wszystkim 

pojemności dwutorowej linii kablowej po stronie 110 kV 

wyprowadzającej moc z farmy do systemu 

elektroenergetycznego, pojemności linii kablowych 

łączących turbiny wiatrowe z rozdzielnią 30 kV w stacji 

abonenckiej a także straty mocy biernej na reaktancjach 

transformatora TR1 oraz transformatorów poszczególnych 

turbin wiatrowych.  

Zmiany napięcia U zachodzące w rozdzielni 110 kV 

stacji Żarnowiec wywołują zauważalne zmiany mocy biernej 

generowanej w dwutorowej linii kablowej 110 kV. 

Utrzymywanie stałego poziomu napięcia w rozdzielni 30 kV 

stacji abonenckiej za pomocą transformatora TR1 zmniejsza 

wpływ zmian napięcia 110 kV na wielkość mocy biernej 

generowanej w liniach 30 kV (z ograniczoną dokładnością 

wynikającą ze skokowej zmiany przekładni transformatora, 

nastawionej strefy nieczułości i opóźnienia regulacji 

napięcia).  

W procesie kompensacji mocy biernej sieci farmy 

Osieki pierwszorzędną rolę odgrywa dławik regulowany 110 

kV DŁA wyposażony w 21 pozycyjny przełącznik zaczepów 

pozwalający na zmianę mocy w zakresie od 29,4 do 

67,0 Mvar przy napięciu znamionowym. Zakres mocy jakim 

dysponuje dławik DLA powinien wystarczyć do kompensacji 

mocy biernej sieci farmy pracującej z jednym torem jak  

i z dwoma torami kablowymi 110 kV połączonymi 

równolegle. Skok mocy dławika towarzyszący zmianie 

zaczepu nie jest stały, przy napięciu znamionowym  

w okolicach 21 pozycji przełącznika zaczepów wynosi 

jedynie 1,0 Mvar podczas gdy w okolicach 1 pozycji aż 

3,3 Mvar. Z uwagi na skokową zmianę mocy dławika DŁA  

o dość znacznej wartości konieczne było zastosowanie 

dodatkowych statycznych źródeł mocy biernej: dławików 

(DŁ1, DŁ2) i baterii kondensatorów (BKR1, BKR2) aby 

osiągnąć dostateczną dokładność kompensacji rzędu kilku 

dziesiątych megawara mierzoną w miejscu przyłączenia 

farmy.  

Proces automatycznej kompensacji mocy biernej sieci farmy 

wiatrowej Osieki (realizowany przez urządzenie oznaczone 

URST na rysunku 1), w czasie gdy turbiny nie pracują, 

realizowany jest następująco: 

 

 Transformator TR1 służy do utrzymywania stałej wartości 

napięcia w rozdzielni 30 kV z dokładnością wynikającą  

 z nastawionej strefy nieczułości i opóźnienia regulacji. 

Parametry regulacji zostały tak dobrane aby zapewnić 

ograniczoną liczbę zmian położenia przełącznika 

zaczepów. Regulacja napięcia jest koordynowana  

z regulacją realizowaną za pomocą statycznych źródeł 

mocy biernej.  

 Program kompensacji mocy biernej sprawdza wielkość 

odchyłki od zera mocy biernej Q mierzonej w miejscu 

przyłączenia farmy w SE Żarnowiec. W przypadku 

stwierdzenia trwałej odchyłki mocy większej niż skok 

mocy dławika DLA towarzyszący zmianie bieżącej 

pozycji przełącznika zaczepów podejmuje decyzję  

o zmianie mocy dławika, tzn. zmianie położenia 

przełącznika zaczepów dławika, w kierunku 

zapewniającym zmniejszenie wielkości odchyłki. 

Powyższy krok jest z pewnym opóźnieniem powtarzany 

jeżeli wielkość odchyłki od zera mocy biernej w miejscu 

przyłączenia jest większa od skoku mocy dławika DŁA. 

 Po zakończeniu powyższego działania z wykorzystaniem 

dławika regulowanego DŁA, wykonywane jest  

„doregulowywanie” za pomocą dławików i baterii 

kondensatorów znajdujących się po stronie rozdzielni 30 

kV. Pozwala to uzyskać dokładność rzędu ułamka 

megawarów. Algorytm układu oblicza i wybiera taki 

wariant dalszego działania, w którym moc bierna  

w miejscu przyłączenia farmy będzie w aktualnych 

warunkach bliższa wartości zerowej. Jako pierwszy 

wariant dalszego działania analizowana jest wyłącznie 

zmiana aktualnego stanu załączenia dławików i baterii 

kondensatorów po stronie 30 kV. Drugi wariant zakłada 

dodatkową zmianę położenia przełącznika zaczepów 

dławika regulacyjnego DŁA a następnie zmianę 

aktualnego stanu załączenia dławików i baterii 

kondensatorów. Ostatecznie realizowany jest ten wariant, 

który pozwala uzyskać moc bierną bliższą wartości 

zerowej w miejscu przyłączenia farmy. 

 

Nastawione progi zadziałania (strefy nieczułości)  

i opóźnienia regulacji tak zostały dobrane aby, podobnie jak 

w przypadku regulacji napięcia za pomocą TR1, liczba zmian 

położenia przełącznika zaczepów dławika regulowanego 110 

kV DŁA oraz załączeń lub wyłączeń dławików i baterii 

kondensatorów po stronie 30 kV była ograniczona ze względu 

na zużycie przełączników zaczepów i wyłączników. 

Sterowanie wyłącznikami statycznych źródeł mocy biernej po 

stronie 30 kV uwzględnia również, na tyle ile jest to możliwe, 

liczbę wykonanych załączeń i wyłączeń zrealizowanych 

automatycznie tak, aby równomiernie zużywać aparaturę 

łączeniową. 

 

2. FARMA WIATROWA BANIE 

 

Rysunek 2 przedstawia uproszczony schemat farmy 

wiatrowej Banie. Zlokalizowana jest w gminie Kozielice 

(powiat pyrzycki) gdzie zainstalowano 53 turbiny wiatrowe 

firmy VESTAS o łącznej mocy 106 MW oraz gdzie znajduje 

się stacja abonencka 110/33 kV Kozielice. Farma wiatrowa 

Banie przyłączona jest do systemu elektroenergetycznego  

w rozdzielni 220 kV Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 

kV Krajnik. Moc z farmy wiatrowej wyprowadzona jest 

poprzez stację Kozielice za pomocą linii kablowej o długości 

ponad 40 km do drugiej stacji abonenckiej 220/110 kV Nowe 

Czarnowo znajdującej się tuż przy stacji Krajnik, w której jest 

miejsce przyłączenia farmy. Stacja abonencka Kozielice 

posiada dwa transformatory TR1 i TR2 110 kV/33 kV. Do 

rozdzielni 33 kV tej stacji przyłączone są liniami kablowymi 

turbiny wiatrowe. Stacja abonencka Nowe Czarnowo 

wyposażona jest w transformator TR1 220 kV/110 kV/30 kV 

oraz statyczne źródła mocy biernej w rozdzielni 30 kV: 

baterię kondensatorów BKS1 o mocy 11 Mvar oraz dwa 

dławiki DL1 i DL2 o mocach 25 Mvar każdy. 

Podobnie jak w przypadku FW Osieki, w czasie gdy 

farma nie pracuje, operator systemu przesyłowego wymaga 

aby w miejscu przyłączenia utrzymywany był cosϕ=1,0 [3]. 

Źródła mocy biernej powodujące nieskompensowanie sieci 

wewnętrznej farmy to pojemności linii kablowych 110  

i 33 kV oraz straty mocy biernej na reaktancjach  

w transformatorach w obydwu stacjach abonenckich. 
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Rys 2. Uproszczony schemat FW Banie 

 

Do kompensacji mocy biernej sieci wewnętrznej 

niepracującej farmy wiatrowej Banie w pierwszym rzędzie 

wykorzystywane są dławiki DL1 i DL2 oraz bateria 

kondensatorów BKS1 załączane w rozdzielni 30 kV 

połączonej z trzecim uzwojeniem transformatora 220 kV/110 

kV/30 kV TR1 w stacji Nowe Czarnowo. Moce statycznych 

źródeł mocy biernej dobrane zostały tak, że  

w wyniku odpowiedniego ich załączenia osiąga się w miejscu 

przyłączenia farmy wiatrowej moc bierną rzędu 

pojedynczych megawarów. 

Dalsze działania mające na celu dokładne 

skompensowanie sieci farmy, czyli sprowadzenie mocy 

biernej w punkcie przyłączenia do wartości możliwie 

najbliższej zeru realizowane są z wykorzystaniem 

transformatora TR1 220 kV/110 kV/30 kV w stacji Nowe 

Czarnowo oraz linii kablowej 110 kV o długości ponad 40 km 

łączącej obydwie stacje abonenckie. Wykorzystano zależność 

mocy biernej generowanej w linii kablowej od panującego  

w niej napięcia (uzyskano około 0,5 Mvar/kV). Ponieważ 

transformatory TR1 i TR2 w stacji Kozielice odpowiadają za 

utrzymanie stałej wartości napięcia w rozdzielniach 33 kV nie 

jest zatem konieczne utrzymywanie stałej wartości napięcia w 

wewnętrznej sieci 110 kV farmy wiatrowej za pomocą 

transformatora TR1 w stacji Nowe Czarnowo. Utrzymywanie 

odpowiedniej wartości napięcia w rozdzielni 110 kV stacji 

Nowe Czarnowo prowadzi do wygenerowana takiej ilości 

mocy biernej w linii kablowej, która jest potrzebna do 

dokładnego skompensowania farmy w miejscu przyłączenia  

(z dokładnością wynikającą ze skokowej zmiany napięcia 

towarzyszącej zmianie pozycji przełącznika zaczepów). 

Swoboda z jaką może być zmieniane napięcie  

w sieci 110 kV w ramach procesu kompensacji mocy biernej 

w FW Banie sięga około 7-8 kV. Zależy ona od poziomu 

napięcia w rozdzielni 220 kV w SE Krajnik, od zakresów 

regulacyjnych przełączników zaczepów transformatorów  

w stacjach abonenckich farmy, dopuszczalnych poziomów 

napięć w poszczególnych rozdzielniach i innych ograniczeń.  

Proces automatycznej kompensacji mocy biernej sieci farmy 

wiatrowej Banie (realizowany przez urządzenie oznaczone 

URST na rysunku 3) w czasie gdy turbiny nie pracują 

realizowany jest następująco: 

 

 Transformatory TR1 i TR2 w stacji abonenckiej Kozielice 

służą do utrzymywania stałych wartości napięć  

w rozdzielniach 33 kV z dokładnością wynikającą  

z nastawionej strefy nieczułości i opóźnienia regulacji. 

Parametry regulacji zostały tak dobrane aby zapewnić 

ograniczoną liczbę zmian położeń przełączników 

zaczepów. Regulacja napięć jest koordynowana  

z regulacją realizowaną za pomocą statycznych źródeł 

mocy biernej.  

 Program kompensacji sprawdza wielkość odchyłki od 

zera mocy biernej Q mierzonej w miejscu przyłączenia 

farmy w SE Krajnik. W przypadku stwierdzenia dużej 

odchyłki mocy biernej podejmowana jest decyzja  

o zmianie stanu załączenia dławików i baterii 

kondensatorów tak aby wielkość odchyłki uległa 

zmniejszeniu. 

 Po zakończeniu powyższego działania z wykorzystaniem 

statycznych źródeł mocy biernej, wykonywane jest 

„doregulowywanie” poprzez zmianę napięcia  

w rozdzielni 110 kV czyli jedną lub kilkukrotną zmianę 

przekładni transformatora TR1 w stacji Nowe Czarnowo 

(zmianę położenia przełącznika zaczepów). W ten sposób 

możliwe jest uzyskanie dokładności kompensacji mocy 

biernej rzędu ułamka megawarów. Zmiany napięcia  

w sieci 110 kV farmy wiatrowej wykonywane są o ile nie 

są przekroczone dopuszczalne poziomy napięć  

w poszczególnych węzłach sieci wewnętrznej farmy 

wiatrowej i nie zostały osiągnięte skrajne położenia 

przełączników zaczepów poszczególnych 

transformatorów. 

 

Nastawione progi zadziałania (strefy nieczułości)  

i opóźnienia regulacji tak zostały dobrane, aby liczby zmian 

położeń przełączników zaczepów poszczególnych 

transformatorów oraz załączeń lub wyłączeń dławików  

i baterii kondensatorów po stronie 30 kV była ograniczona ze 

względu na zużycie przełączników zaczepów  

i wyłączników. Sterowanie wyłącznikami statycznych źródeł 

mocy biernej uwzględnia również, na tyle ile jest to możliwe, 

liczbę wykonanych załączeń i wyłączeń zrealizowanych 

automatycznie tak, aby równomiernie zużywać aparaturę 

łączeniową. 

 

3. WNIOSKI 

 

Przedstawione w artykule charakterystyki obiektów 

Osieki oraz Banie oraz zastosowane algorytmy układów 

URST stanowią wybrane przykłady różnych rozwiązań 

zarówno projektowych po stronie farm wiatrowych, jak  

i różnego wykorzystania zainstalowanych w nich statycznych 

źródeł mocy biernej po stronie zainstalowanych układów 

regulacji. 

Farma wiatrowa Osieki wykorzystuje zainstalowane 

statyczne źródła mocy biernej przede wszystkim do 

kompensacji mocy biernej sieci wewnętrznej w czasie postoju 

oraz w czasie pracy w zmieniających się warunkach  

i konfiguracji pracy długiej dwutorowej linii kablowej. 

Inwestor farmy wiatrowej położył duży nacisk na dokładność 

kompensacji w czasie postoju farmy stąd obecność 

regulowanego dławika ze zmienną przekładnią oraz 

dodatkowych dławików i baterii kondensatorów małej mocy. 

Farma wiatrowa Banie również wykorzystuje zainstalowane 
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dławiki i baterię kondensatorów do kompensacji mocy biernej 

sieci wewnętrznej w czasie postoju. Jednoczesne 

wykorzystanie transformatora do zmiany napięcia  

w wewnętrznej sieci farmy pozwala na zwiększenie 

dokładności kompensacji. 
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SELECTED EXAMPLES OF WIND FARM REACTIVE POWER COMPENSATION USING 

SHUNT REACTORS AND CAPACITOR BANKS 
  

This paper presents selected examples of windfarm reactive power compensation using shunt reactors and capacitor banks.  

Design and implementation experience of wind farm control system URST are presented. Described cases concerns Wind Farm 

Osieki (Pomeranian voivodeship) and Wind Farm Banie (West Pomeranian voivodeship). URST is a control system designed 

in Institute of Power Engineering Gdańsk Division, which can be applied to wind farms substation. Device structure, control 

principles and grid codes requirements are also described. 
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