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2Wprowadzenie

Potrzeby

| Rozwój sieci przesyłowej

Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz 

zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach 

obciążenia dni roboczych w latach 1980 ÷ 2021

Znaczne zmiany w strukturach 
systemu wytwórczego

Rosnące zapotrzebowanie na moc 
i energię elektryczną

Moc zainstalowana netto w GWe w podziale na technologie 

wytwarzania na przestrzeni lat 2020-2030



3Wprowadzenie

Plan rozwoju sieci przesyłowej

| Rozwój sieci przesyłowej

Ciągły wzrost 
zapotrzebowania na moc

Produkcja

Nowe jednostki 
wytwórcze

Rozwój 
sieci przesyłowej

Schemat sieci przesyłowej – inwestycje w latach 2023-2027
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Ograniczenia

Wprowadzenie

Aktualne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie wystarczającej zdolności przesyłowej sieci

| Rozwój sieci przesyłowej

| Zwiększenie zdolności przesyłowych 
istniejącej infrastruktury

| Modernizacja istniejących linii

| Budowa nowych połączeń

Podnoszenie napięć znamionowych linii

Wykorzystanie metod opartych na analizach 
obciążalności dynamicznej

Wysokie nakłady inwestycyjne (niskie)

Zaawansowane analizy techniczne

Wysokie nakłady inwestycyjne (średnie)

Zaawansowane analizy techniczne

Wysokie nakłady inwestycyjne (wysokie)

Ograniczenia administracyjno-prawne, 

środowiskowe oraz społeczne



5Wprowadzenie

Przyszłość KSE

| Rozwój sieci przesyłowej

Schemat sieci przesyłowej – inwestycje po roku 2032

Zestawienie efektów zadań inwestycyjnych na lata 2023-2032, po 

roku 2032 oraz w latach 2023-2036



| Charakterystyka linii napowietrznych 

zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu
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| Klasyczne linie 

HVAC
Podstawa obecnego systemu 

przesyłowego na świecie

Linie jednotorowe lub dwutorowe 

jednonapięciowe

Każdy tor prądowy tworzą trzy 

przewody fazowe stanowiące 

wspólny układ trójfazowy

Rozpływ mocy w sieci HVAC 

kształtowany przez moce 

wytwarzane w poszczególnych 

węzłach

Praca synchroniczna

f = 50 Hz lub 60 Hz

Występowanie: powszechne



Zalety

Bogate doświadczenia eksploatacyjne

Synchroniczna praca całego systemu

Szeroko rozpoznane modele elementów

Wyzwania

Ograniczona możliwość sterowania przepływami mocy

Ograniczona długość odcinków linii

Rosnący opór społeczny przed budową nowych 

odcinków

| Klasyczne linie HVAC

Charakterystyka linii napowietrznych zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu 8

Zalety i wyzwania
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| Wielotorowe, 

wielonapięciowe 

linie napowietrzne
Charakterystyka

Linie wielotorowe, w których co 

najmniej dwa tory prądowe 

prowadzone na wspólnej konstrukcji 

wsporczej mają różne napięcia 

znamionowe

f = 50 Hz lub 60 Hz

Występowanie: Austria, Czechy, 

Holandia, Niemcy, Polska, USA

Źródło: http://www.china.org.cn/business/2009-12/18/content_19087868.htm



Intensyfikacja wykorzystania terenu zajmowanego przez linie 

napowietrzne

Zmniejszenie oddziaływania elementów sieci przesyłowo-rozdzielczej 

na krajobraz i środowisko naturalne poprzez:

Możliwość redukcji maksymalnych wartości natężenia pola 

elektromagnetycznego w otoczeniu linii napowietrznych

Zmniejszenie liczby konstrukcji wsporczych

Redukcję wycinki lasów

Ułatwienie prowadzenia ciągów liniowych na terenach trudnych do 

zagospodarowania (tereny silnie zurbanizowane z dużą gęstością 

zabudowy, leśne, górzyste)

Usprawnienie rozbudowy sieci przesyłowo-rozdzielczej, dynamiczny 

rozwój tej sieci

| Wielotorowe, wielonapięciowe 

linie napowietrzne

Charakterystyka linii napowietrznych zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu 10

Zalety



Konieczność stosowania dedykowanych konstrukcji wsporczych

Zagrożenie wystąpienia zakłóceń międzysystemowych, w tym 

komplikacja algorytmów działania elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej

Utrudniona eksploatacja, w tym realizacja prac pod napięciem

Niesymetria geometryczna rzutująca na pracę linii napowietrznej 

i jej otoczenia sieciowego – oddziaływanie torów prądowych 

o różnych napięciach znamionowych

Złożone modele matematyczne opisujące WWLN

| Wielotorowe, wielonapięciowe 

linie napowietrzne

Charakterystyka linii napowietrznych zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu 11

Wyzwania

Źródło: https://www.hoogspanningsnet.com/mastsoortenclassificatie/mastbenutting/



Charakterystyka linii napowietrznych zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu 12

| Linie napowietrzne 

HVDC
Charakterystyka

Niezależność biegunów

Wymagane co najmniej dwa 

przekształtniki energoelektroniczne

Obecnie występuje najczęściej 

w konfiguracji punkt – punkt, łącząc 

dwa węzły w SEE

W zależności od zastosowanej 

technologii energoelektronicznej: 

LCC oraz VSC

f = 0 Hz

Występowanie: Argentyna, Brazylia, 

Chiny, Dania, Indie, Szwecja, USA

Źródło:Overhead transmission lines for HVDC | Hitachi Energy
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| Linie HVDC na świecie

Źródło: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:d91748ff5f01d4a448c9aa72111d1e2c4d93038d/version:1557833444/hvdc-referenzflyer.pdf
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Przykładowe topologie łączy HVDC

| Linie napowietrzne HVDC

Technologia unipolarna układu HVDC

wykorzystująca uziemienia zamiast przewodu zerowego

wykorzystująca przewód zerowy

Technologia bipolarna układu HVDC

wykorzystująca uziemienia zamiast przewodu zerowego

wykorzystująca przewód zerowy

HVDC HVAC

Źródło; https://alternativeuniversity.net/aec/electricity/hvdc/pdci/; https://www.semanticscholar.org/paper/Field-effect-limits-and-design-parameters-for-line-Williamson/aced0de8316362820b72e3a192d7eeee01ac4d04;Overhead transmission lines for HVDC | Hitachi Energy



Nie ma za to ograniczeń odległości przesyłu ze względu na 

brak zjawisk falowych i strat mocy biernej 

Technologia nie wymaga również pracy synchronicznej

Nie występują problemy związane ze stabilnością 

napięciową

Łatwość regulacji kierunku przepływu mocy

Zdolności przesyłowe w porównaniu z HVAC (przy założeniu 

konwersji dwutorowej HVAC na bipolarną HVDC bez zmian 

w konstrukcji linii):

| Linie napowietrzne HVDC

Charakterystyka linii napowietrznych zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu 15

Zalety
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Źródło: Overhead Lines - HVDC - AlternativeUniversity.net



Rodzaje technologii, warianty przesyłu, jak i specyfikacje 

i typy sprzętu są zróżnicowane, a zarządzanie technologią 

i sprzętem jest trudne 

Konieczność stosowania filtrów z uwagi na generowane 

przez przekształtniki wyższe harmoniczne

Technologia uznawana za kosztowną w porównaniu 

z systemami HVAC; staje się opłacalna, gdy planuje się 

przesył energii elektrycznej na znaczne odległości, 

tj. ok. 500 km

Brak przepisów krajowych dotyczących dopuszczalnych 

poziomów natężenia pola elektromagnetycznego

Zwiększony poziom hałasu w pobliżu linii

Brak doświadczeń krajowych

| Linie napowietrzne HVDC

Charakterystyka linii napowietrznych zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu 16

Wyzwania

Źródło: http://www.china.org.cn/photos/2012-03/14/content_24891951_3.htm
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| Linie napowietrzne HVDC

Trend rozwoju zauważalny również w innych 

krajach – „mosty energetyczne” w Niemczech

Natężenie statycznego pola elektrycznego w 

otoczeniu bipolarnej linii HVDC

Źródło:Germany Takes the Lead in HVDC (ieee.org); Lundkvist J., Gutman I., Weimers L.: Feasibility study for converting 380 kV AC lines to hybrid AC / DC lines. EPRI HVDC & Flexible AC Transmission Systems Conference 2009 
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| Linie hybrydowe 

HVAC/HVDC
Charakterystyka

Na wspólnej konstrukcji wsporczej 

prowadzone są tor prądu 

przemiennego HVAC oraz stałego 

HVDC

wykorzystują te same komponenty, 

co linie HVAC lub HVDC

łączy zalety linii HVAC i HVDC we 

wspólnej infrastrukturze wieżowej, 

przy niezauważalnej zmianie efektu 

wizualnego

f = 50/60 Hz oraz 0 Hz

Występowanie: Chiny, Szwajcaria

Źródło:https://glosbe.com/fb_img/1440x1440/9M332831_Langes_Feld_10c5.JPG



Łączą zalety linii HVAC i HVDC

Tor HVDC zapewnia lepszą kontrolę przepływu mocy oraz 

poprawę warunków napięciowych

Systemy HVAC zapewniają prostą transformację poziomów 

napięcia dostosowanych do potrzeb odbiorców

Sumaryczne ograniczenie terenu zajmowanego przez linie 

napowietrzne

Z punktu widzenia operatorów systemów przesyłowych 

bardzo korzystne rozwiązanie pod względem zapewnienia 

elastyczności sterowania oraz zwiększenia zdolności 

przesyłowych zrealizowane poprzez budowę (lub konwersję) 

pojedynczej linii hybrydowej

| Linie hybrydowe HVAC/HVDC

Charakterystyka linii napowietrznych zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu 19

Zalety



Wzajemny wpływ torów HVAC i HVDC skutkujący m.in. 
skomplikowaniem modeli matematycznych oraz komplikacją 
algorytmów elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej

Wzmożenie efektów koronowych dla każdego z torów HVAC 
i HVDC, w efekcie zwiększenie hałasu

Indukowanie się napięć przemiennych w sieci HVDC na 
skutek bliskiej pracy toru HVAC

Nasycanie transformatorów i przekładników w sieci HVAC na 
skutek oddziaływania toru HVDC

„Hybrydowy” charakter pola elektromagnetycznego wokół 
linii potęgujący obawy społeczne

Niezdefiniowane przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów hałasu i natężenia pola elektromagnetycznego

| Linie hybrydowe HVAC/HVDC

Charakterystyka linii napowietrznych zrealizowanych w różnych technologiach przesyłu 20

Wyzwania

Źródło: https://www.tscnet.eu/swiss-transmission-grid-16d/
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Rozkład natężenia pola elektrycznego i indukcji pola magnetycznego

| Linie hybrydowe HVAC/HVDC

Natężenie pola elektrycznego Indukcja pola magnetycznego

Źródło: Lundkvist J., Gutman I., Weimers L.: Feasibility study for converting 380 kV AC lines to hybrid AC / DC lines. EPRI HVDC & Flexible AC Transmission Systems Conference 2009



| Porównanie wybranych cech
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| Kwestie inżynierskie, prawne i ekonomiczne

Cecha

Skomplikowanie modelu 

matematycznego i algorytmów EAZ
odniesienie  



Elastyczność regulacji przepływu mocy odniesienie   

Straty mocy i energii odniesienie   

Krajowe przepisy i normy dot. LN odniesienie nie zdefiniowano jak dla LN HVAC nie zdefiniowano

Nakład inwestycyjny (budowa nowej linii) kAC  0,55kAC  kAC  1,2kAC

Nakład inwestycyjny (konwersja) -  (0,200,30)kAC  0,10kAC  (0,400,60)kAC
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| Kwestie środowiskowe i społeczne

Cecha

Natężenie pola elektrycznego odniesienie   

Natężenie pola magnetycznego odniesienie   

Hałas odniesienie   

Wpływ na krajobraz odniesienie   

Obawy opinii publicznej odniesienie   
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| Podsumowanie
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| Wyzwania i trend rozwoju

LN HVAC HVDC WWLN Hybrydowa HVAC/HVDC

coraz bardziej 

utrudniona rozbudowa 

z uwagi na sprzeciw 

społeczny

ograniczone metody 

sterowania przepływem 

mocy, w tym 

występowanie 

ograniczeń sieciowych

brak przepisów 

regulujących dopuszczalne 

poziomy natężenia PEM 

oraz innych parametrów 

środowiskowych 

i technicznych

dostępność aparatury 

stałoprądowej, w tym jej 

koszt

złożoność modeli 

matematycznych

komplikacja algorytmów 

EAZ i metod prowadzenia 

prac pod napięciem

zwiększona trudność prowadzenia 

prac analityczno-rozwojowych z uwagi 

na wielość wzajemnych sprzężeń, 

w tym m.in. komplikacja modeli 

matematycznych i algorytmów EAZ

relatywnie nowa i innowacyjna 

technologia może budzić zwiększone 

obawy opinii publicznej

Wybrane największe wyzwania danej technologii

Wzrost zainteresowania OSP możliwością konwersji istniejących systemów przesyłowych prądu przemiennego 

na systemy prądu stałego

Wybór preferowanej technologii przesyłu musi uwzględniać szereg czynników, przy czym najważniejsze zdają się 

być kwestie środowiskowo-społeczne, z których decydującymi są: wpływ na problemy zdrowotne wynikające 

z oddziaływania PEM, zakłócenia krajobrazu oraz słyszalny hałas
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