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WYKRYWANIE ZWARĆ WYSOKOOPOROWYCH W SKOMPENSOWANYCH
SIECIACH SN

Wprowadzenie
Zagrożenia
porażeniowe
i
warunki
działania
zabezpieczeń
ziemnozwarciowych są istotnymi czynnikami określającymi bezpieczeństwo pracy
dystrybucyjnych sieci średniego napięcia. W praktyce eksploatacyjnej sieci SN
coraz częściej pojawiają się zdarzenia, w których przyczyną wpływającą na
pogorszenie się warunków pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych jest
stosunkowo wysoka rezystywność gruntu, powodująca znaczące obniżenie się
sygnałów pomiarowych składowych zerowych napięcia oraz prądu. Najczęściej,
na podstawie tych sygnałów tworzone są sygnały decyzyjne współczesnych
kryteriów ziemnozwarciowych.1 Obniżenie wartości wymienionych sygnałów może
więc spowodować brak zadziałania zabezpieczeń i wzrost zagrożeń
porażeniowych, a opisom tych zdarzeń może towarzyszyć następujący komentarz:
„W linii 15 kV stwierdzono zerwanie jednego z przewodów (od strony
zasilania). Upalony przewód leży na ziemi. W pobliżu leży spalony lis [... lub inne
stworzenie]. W miejscu doziemienia ziemia jest podmokła. Stwierdzono brak
zadziałania automatyki zabezpieczeniowej”.
Wysoka rezystywność gruntu, będącą główną przyczyną wpływającą w takich
przypadkach
na
pogorszenie
się
warunków
pracy
zabezpieczeń
ziemnozwarciowych, to wielkość zmienna w czasie, zależna od warunków
pogodowych
i
ukształtowania
geologicznego
terenu
wokół
sieci
elektroenergetycznych. W krótkim okresie czasu wartość rezystywności gruntu
ulega zmianie, również po kolejnych doziemieniach.2 Komentarz o ziemi podmokłej
w przytoczonym wcześniej opisie przykładowego zwarcia wysokooporowego nie
oznacza, że rezystancja przejścia nie może osiągnąć wartości w granicach 3000
do 5000 Ω. To powoduje zdecydowane obniżenie się sygnałów pomiarowych
składowych zerowych napięcia U0 oraz prądu I0, a ostatecznie niejednokrotnie brak
zadziałania zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Dalsze rozważania na temat zwarć
wysokooporowych przedstawiono w kolejnym punkcie. Jeśli w przytoczonym
powyżej opisie uszkodzenia znalazłaby się uwaga o przerwie od strony zasilania,
to nawet przy niewielkich wartościach rezystancji przejścia zakłócenie takie byłoby
niezwykle trudno wykryć.3 W dalszej części tekstu zostało przybliżone również to
zagadnienie.

J. Lorenc, Admitancyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Poznań 2007
J. Lorenc, B. Staszak, M. Maćkowiak, J. Handke, A. Wiśniewski, Ekspertyza odnośnie zjawisk
ziemnozwarciowych w GPZ 110/15 kV Zielomyśl, „Praca” nr 04/41/PRJG/4108 wykonana dla ENEA
S.A., Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 2014. B. Lejdy, Połączenie z ziemią
podstawowym kryterium poprawnej pracy układu uziomowego, „Wiadomości Elektrotechniczne”,
nr 8, 2014
3
J. Lorenc, Admitancyjne…, op. cit., A. Kwapisz, J. Lorenc, K. Musierowicz, Open Phase With GroundFault Detection Algorithm, 14th International Conference on “Power System Protection”. Bled 2004
1
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Poszerzenie wykrywania zwarć doziemnych w sieciach SN związane jest
z próbami znalezienia skutecznych narzędzi do wykrywania jednofazowych zwarć
wysokooporowych w liniach.4 Poza przedstawieniem zależności wielkości
pomiarowych, zasilających współczesne urządzenia automatyki ziemnozwarciowej
od parametrów doziemnych sieci SN, w artykule wskazano na wybrane
rozwiązania.
Wybrane aspekty zwarć wysokooporowych
Rozważania dotyczą istniejącej skompensowanej sieci SN, w której
wielokrotnie zdarzały się doziemienia, które nie zostały zauważone przez układy
stacyjnej automatyki ziemnozwarciowej. Dla potrzeb weryfikacji opisu tych zdarzeń
dokonano kilku prób zwarć jednofazowych z ziemią w wybranych liniach.5
Elementem doziemiającym był pręt leżący na trawie, sonda wbita pionowo
w ziemię lub uziemiacz leżący na ziemi. Przed każdą próbą wykonano pomiary
rezystywności gruntu i rezystancji przejścia sonda-ziemia w miejscu doziemienia.
Równocześnie rejestrowano sygnały pomiarowe składowej zerowej napięcia
i prądu. Dwie z pięciu prób nie spowodowały pobudzenia układów EAZ.
Pomierzone wartości rezystancji przejścia wynosiły wówczas od 2030 do 5650 Ω,
a zarejestrowane wartości składowej zerowej napięcia U0 obniżały się nawet do
poziomu 6,6 V, skutecznie eliminując możliwość zadziałania zabezpieczeń
wykorzystujących kryterium admitancyjne Y0> oraz układów automatyki
wymuszania składowej czynnej AWSCz, których obniżone progi rozruchowe były
ustawione na poziomie 10 V (w tradycyjnych rozwiązaniach wartości nastawcze
składowej zerowej napięcia U0n w sieciach skompensowanych wynoszą 15 V).
W powszechnie stosowanych zabezpieczeniach ziemnozwarciowych
wykorzystywane są kryteria oparte o pomiar składowej zerowej prądu w linii
i składowej zerowej napięcia. Ich czułość określana jest przez zakres wykrywanych
rezystancji przejścia RF. Spełnienie warunku napięciowego jest konieczne do
zadziałania wszystkich kryteriów admitancyjnych, które w większości konfiguracji
sieciowych są też kryteriami najskuteczniejszymi.
Rezystancja przejścia znacznie obniża pomiarowe wartości składowej zerowej
napięcia U0. Większość przypadków utraty czułości działania zabezpieczeń
admitancyjnych jest związana z niespełnieniem warunku napięciowego. Na
kolejnych rysunkach przedstawiono zależność składowej zerowej napięcia U0 od
rezystancji przejścia RF. Dodatkowymi liniami zaznaczono 2 poziomy wartości
4

5

J. Lorenc, Admitancyjne…, op. cit.; J. Lorenc, B. Staszak, A. Kwapisz, J. Handke, P. Balcerek,
Działanie stacjonarnego układu MPZ w aspekcie identyfikacji wysokooporowych zwarć doziemnych
w skompensowanych sieciach SN, Konferencja „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle
i energetyce”. Szklarska Poręba 2012; J. Lorenc, J. Handke, A. Kwapisz, B. Staszak, P. Balcerek,
New solution of identification of high-impedance earth-fault in compensated MV network, CIRED 22nd
International Conference on Electricity Distribution. Stockholm 2013; M. Łukowicz, Metody
wykrywania zwarć wysokooporowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. Wrocław
2013; J. Lorenc, W. Hoppel, B. Staszak, M. Szperkowska, Nowe rozwiązania w automatyce
ziemnozwarciowej sieci SN, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, XVII Ogólnopolska
Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce. Karpacz 2014
J. Lorenc, B. Staszak, M. Maćkowiak, J. Handke, A. Wiśniewski, Ekspertyza odnośnie zjawisk
ziemnozwarciowych w GPZ 110/15 kV Zielomyśl, “Praca” nr 04/41/PRJG/4108 wykonana dla ENEA
S.A., Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 2014; B. Staszak, A. Pokojski, Przykłady
zwarć wysokooporowych w liniach SN, Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesna
problematyka sieci średnich napięć”. Opalenica 2014
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nastawczej 15 V i 10 V dla ilustracji powiększenia zasięgu wykrywanych doziemień
w przypadku obniżenia progu rozruchowego U0>.
Na rys. 1. przedstawiono analizę wpływu automatyki AWSCz na badaną
relację dla analizowanej sieci o znacznym stopniu niedokompensowania
(współczynnik rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s badanej sieci wynosi
– 38,1%).
Rysunek nr 1: Wpływ automatyki AWSCz na zależność U0 (RF) dla analizowanej sieci6

Obniżenie wartości rozruchowej U0n skutkuje zwiększeniem zakresu o około
1 kΩ, jednak i tak nie zostanie osiągnięty poziom rezystancji przejścia w granicach
3 kΩ i wyższych, które wystąpiły podczas opisywanych wcześniej zdarzeń.
Podobny do działania układów AWSCz wpływ na zależność U0(RF) ma
zwiększenie współczynnika tłumienności d0. Zjawisko to pokazano na rys. 2.
Rysunek nr 2: Wpływ współczynnika tłumienności d0 na zależność U0 (RF) dla
analizowanej sieci7

Przesunięcie w obszar wyższych wartości wykrywanych rezystancji przejścia
jest bardzo widoczne przy mocniejszym skompensowaniu (rys. 3 i rys. 4). Dla
6
7

B. Staszak, A. Pokojsk., Przykłady…, op. cit.
Ibidem
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współczynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s większego od
0, krzywe pokrywałyby się z odpowiednimi wartościami ujemnymi współczynnika s.
Rysunek nr 3: Wpływ stopnia rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s na
zależność U0 (RF) z sprawnym układem automatyki AWSCz8

Rysunek nr 4: Wpływ stopnia rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s na
zależność U0 (RF) przy braku działaniu układu AWSCz9

Na rys. 5 można prześledzić wpływ stopnia rozstrojenia kompensacji
ziemnozwarciowej s na wartość składowej zerowej napięcia dla dwóch
spodziewanych wartości rezystancji przejścia – 3 kΩ i 5 kΩ.

8
9

Ibidem
Ibidem
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a)

Uo [V]

Rysunek nr 5: Zależność składowej zerowej napięcia U0 [V] od współczynnika
rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s [%] analizowanej sieci10
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Zauważalna jest możliwość wykorzystania kryterium G0> przy współpracy
z układem AWSCz pod warunkiem pojawienia się wystarczającego sygnału
pomiarowego U0p i obniżenia poziomu U0n do 10 V.
W sieciach o niewielkim napięciu asymetrii naturalnej U0as (np. równym 0,06
V) i przy założeniu współczynnika tłumienności d0 = 3%, największe spodziewane
wartości U0 nie przekroczą 3-4 V. Skorzystanie z obniżonego progu U0n wymaga
jednak permanentnej kontroli wartości U0as. Pojawienie się asymetrii może być
związane ze zmianami konfiguracji sieci.
Skuteczność kryteriów ziemnozwarciowych
Przytoczone powyżej ogólne uwagi potwierdzono również za pomocą obliczeń
symulacyjnych.11 Badana sieć SN o całkowitym doziemnym prądzie
pojemnościowym równym 97 A i o liniach z udziałami od 10 do 27% w czasie
testowych doziemień pracowała z niedokompensowaniem równym -38,1%.
W tabeli 1 zamieszczono zestawienie zakresów wykrywanych rezystancji przejścia
przez współczesne kryteria ziemnozwarciowe dla linii o 15-procentowym udziale
w prądzie pojemnościowym sieci. Obliczenia wykonano dla sieci mocno
rozkompensowanej (współczynnik s = -38,1% – wariant A) i sieci
przekompensowanej na poziomie 5% (wariant B), dla dwóch wartości nastawczych
składowej zerowej napięcia U0n.
Tabela nr 1: Zakresy wykrywanych rezystancji przejścia RF dla wybranej linii
badanego GPZ-u
wariant
A
s [%]
-38,1
U0n [V]
15
10
kryterium z.z.
I0 >
60
60
-->*
470
470
Y0>
990
495
G0>
1265
1935
YY0
1265
1935
* – kryterium kierunkowe czynnomocowe
** – brak warunków do działania

B
5
15

10

bd**
880
1570
2410
2410

bd
880
500
3825
3825

RF [Ω]

Widoczne zwiększenie zakresu wykrywanych rezystancji przejścia przez
kryteria admitancyjne, współpracujące z układem automatyki wymuszania
składowej czynnej, następuje w sieci o właściwym stopniu kompensacji
ziemnozwarciowej. Utrata czułości przez kryteria G0> i YY0 związana jest
z niespełnieniem warunku napięciowego. W sieci skompensowanej (wartość
współczynnika s bliska 0) tracą zdolność wykrywania doziemień kryteria
nastawiane na doziemny prąd pojemnościowy zabezpieczanej linii (I0> czy też
Y0>).

11

B. Staszak, Ocena kryteriów zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN za pomocą komputerowego
systemu analizy warunków zwarciowych, IX Konferencja Naukowo-Techniczna ZKwE. Poznań 2004
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Nowe rozwiązania dla potrzeb identyfikacji zwarć wysokooporowych
Przy pojawiających się w sieci SN zakłóceniach o rezystancjach przejścia
rzędu 5-6 kΩ, powodujących obniżenie się sygnałów pomiarowych do poziomu
błędów pomiarowych filtrów składowej zerowej prądu, oraz przy zbliżaniu się
wartości rezystancji przejścia do poziomu wyznaczanego przez parametry
upływnościowe sieci w ocenie autorów konieczne jest szukanie nowych rozwiązań
w zakresie identyfikacji zwarć wysokooporowych.
Zabezpieczenie wykorzystujące układ wymuszania MPZ
Pierwsze z rozwiązań związane jest z techniką pomiarów doziemnych
parametrów sieci skompensowanych za pomocą układów MPZ. Opracowany
w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej (IE PP) miernik działa
w oparciu o metody, w których sygnały pomiarowe uzyskuje się po włączeniu
w obwody doziemne sieci dodatkowego źródła energii.12 Najpopularniejsze
rozwiązanie konstrukcyjne w formie urządzenia przenośnego wymaga dostępu
do niskonapięciowego uzwojenia przeznaczonego do współpracy z układem
wymuszania składowej czynnej AWSCz w dławiku kompensującym. Tego typu
rozwiązania zastępują wcześniej stosowane metody techniczne, w których do
określania wartości doziemnego prądu pojemnościowego sieci wykorzystywano
wyniki pomiarów przeprowadzanych w czasie kontrolowanego zwarcia
doziemnego. Próby te powodowały przerwy w dostawie energii do odbiorców oraz
stwarzały zagrożenie dla infrastruktury sieci ze względu na występujące w ich
trakcie przepięcia. Poszerzenie zakresu funkcjonalnego miernika MPZ stanowią
stacjonarne urządzenia do automatycznego pomiaru i kompensacji prądów
ziemnozwarciowych, które pozwalają na bieżącą i zdalną ocenę współczynnika
kompensacji ziemnozwarciowej.13
Istnienie stacjonarnych układów MPZ umożliwia ponadto zastosowanie
układów wymuszania tych urządzeń do realizacji zadań EAZ. Autorzy podjęli próbę
wykorzystania zmian parametrów doziemnych linii podczas wymuszenia
dodatkowej asymetrii składowej zerowej napięcia U0 w punkcie neutralnym
sieci do identyfikacji zwarć wysokooporowych.14 W koncepcji algorytmu
zabezpieczeniowego uwzględniono dwa progi rozruchowe U0. Pierwszy na
poziomie 10 V dla tradycyjnych zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz dodatkowy
(5 V) pobudzający układ wymuszania. W zakresie mierzonych wartości składowej
zerowej napięcia między 5 a 10 V kryterium identyfikacji doziemienia opiera się

J. Lorenc, W. Hoppel, B. Staszak, Układ pomiaru parametrów ziemnozwarciowych
w kompensowanych sieciach SN, Narada Techniczna Aparatura Zabezpieczeniowa i Systemy
Komunikacyjne w Elektroenergetyce. Ceske Budejovice 2001, s. 25-31; J. Lorenc, K. Musierowicz,
Układ automatycznego pomiaru parametrów doziemnych kompensowanych sieci SN,
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy automatyki w energetyce. Gliwice 1989,
s. 246-251; B. Staszak, J. Lorenc, J. Handke, Określenie doziemnych prądów pojemnościowych sieci
SN za pomocą miernika MPZ, XVI Ogólnopolska Konferencja 2013 Zabezpieczenia Przekaźnikowe
w Energetyce. Licheń Stary 2013, s. 117-122
13
J. Lorenc, M. Trybus, B. Staszak, Automatyczne sterowanie kompensacją ziemnozwarciową
w sieciach SN przy wykorzystaniu miernika parametrów ziemnozwarciowych, “Wiadomości
Elektrotechniczne”, 2013, nr 12, s. 34-36
14
J. Lorenc, B. Staszak, A. Kwapisz, J. Handke, P. Balcerek, Działanie…, op. cit.; J. Lorenc, J. Handke,
A. Kwapisz, B. Staszak, P. Balcerek, New…, op. cit.
12
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o badanie przyrostu odpowiednio określonego współczynnika po wprowadzeniu
napięcia wymuszania.15
Adaptacyjne zabezpieczenie od zwarć wysokooporowych
Nowo opracowane w IE PP kryterium ziemnozwarciowe zastosowano
w zmodernizowanym algorytmie zabezpieczenia linii SN sterownika polowego
CZIP-PRO16 z możliwością uaktywnienia adaptacyjnej funkcji, którą cechuje silne
powiązanie zmian napięcia U0 w sieci i prądu I0 linii w czasie załączania urządzeń
AWSCz. Jest to rozwiązanie, którego elementy nowości mają znamiona wynalazku
i obecnie są na etapie uzgodnień patentowych.
Spełnienie warunku napięciowego jest konieczne do zadziałania wszystkich
kryteriów admitancyjnych, które w większości konfiguracji sieciowych są też
kryteriami najskuteczniejszymi (tab. 1). W tradycyjnych rozwiązaniach poziom
wartości rozruchowej składowej zerowej napięcia w sieciach skompensowanych
wynosi 15 V. Taka też wartość została przyjęta do badań symulacyjnych, których
wyniki przedstawiono w dalszej części. W badaniach porównano skuteczność
działania zabezpieczeń tradycyjnych z nowo opracowanym. Badania symulacyjne
oraz wstępne doświadczenia sieciowe potwierdzają wysoką skuteczność
zabezpieczenia z taką funkcją adaptacyjną.
Na rys. 6 i rys. 7 przedstawiono wyniki symulacji dla przykładowej sieci 15 kV
o doziemnym prądzie pojemnościowym 86 A, w której pracują urządzenia AWSCz
o prądzie znamionowym 20 A. Dodatkowo, symulacje przeprowadzono dla różnych
współczynników tłumienności sieci d0 i różnych współczynników rozstrojenia
kompensacji ziemnozwarciowej s.
Zakres wykrywanych rezystancji przejścia przy uruchomionym nowym
kryterium przekracza dwukrotnie wartości osiągane przez tradycyjne kryteria
ziemnozwarciowe. Wykrywane wartości przekraczają wartości rezystancji przejścia
występujące podczas prób zwarć doziemnych przeprowadzonych w ostatnim
okresie przy udziale pracowników IE PP. Podczas prób stwierdzono brak
zadziałania tradycyjnych układów automatyki ziemnozwarciowej.
Rysunek nr 6: Zależność wykrywanych rezystancji przejścia RF dla różnych
współczynników tłumienności sieci d017

J. Lorenc, B. Staszak, A. Kwapisz, J. Handke, P. Balcerek, Działanie…, op. cit.
J. Lorenc, W. Hoppel, B. Staszak, M. Szperkowska, Nowe…, op. cit.
17
Ibidem
15
16
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Rysunek nr 7: Zależność wykrywanych rezystancji przejścia RF dla sieci
o współczynniku tłumienności sieci d0 równym 0,2518

Na rys. 6 i rys. 7 jest bardzo widoczne przesunięcie w obszar wyższych
wartości wykrywanych rezystancji przejścia przy mocniejszym skompensowaniu.
Dla s > 0 krzywe pokrywają się z odpowiednimi wartościami ujemnymi
współczynnika s. Równocześnie należy zwrócić na efekt związany z pojawianiem
się w obwodzie doziemnym składowych czynnych (także działania automatyki
AWSCz), powodujących obniżenie zakresu wykrywanych rezystancji RF.
Zmiany konfiguracji sieci SN, powodujące zmiany współczynnika rozstrojenia
kompensacji ziemnozwarciowej i poprawę warunków pracy tradycyjnych
zabezpieczeń ziemnozwarciowych, nie równoważą jednak korzyści, jakie daje
zastosowanie nowego kryterium. Na rys. 7 jaśniejszy obszar odpowiada
przyrostowi wykrywanych rezystancji przejścia w typowej sieci 15 kV, wyposażonej
w układy automatyki AWSCz.
Doziemienie z równoczesną przerwą od strony zasilania
Uszkodzenia występujące w sieciach SN, to nie tylko doziemienia, ale również
przerwy w przewodach roboczych linii SN. Szczególnie niebezpiecznym
przypadkiem takiego złożonego uszkodzenia jest jednoczesne wystąpienie
doziemienia z przerwą w przewodzie tej samej fazy.19 Na zdarzenie będące
tematem tego rozdziału może wskazywać poniższy opis:
„Awaria w linii XXX. Linka leży na ziemi. W stacji YYY zarejestrowano
asymetrię napięciową. Brak działania automatyki ziemnozwarciowej. Po zasileniu
ciągu liniowego XXX z stacji ZZZ nastąpiło zadziałanie zabezpieczenia
ziemnozwarciowego pola XXX w GPZ ZZZ”.
W przypadku zasilania linii XXX ze stacji ZZZ, opisywane zakłócenie można
traktować jako zwykłe doziemienie i skuteczność działania automatyki
zabezpieczeniowej jest uzależniona głównie od rezystancji przejścia. Przypadek

18
19

Ibidem
J. Lorenc, Admitancyjne…, op. cit.; A. Kwapisz, J. Lorenc, K. Musierowicz, Open…, op. cit.;
A. Kwapisz, J. Lorenc, B. Staszak, Identification and Location Open Phase Fault in the MV Network
with Wireless Data Acquisition, 19th International Conference on Electricity Distribution CIRED 2007.
Wien 2007
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zasilania z stacji YYY oznacza wystąpienie doziemienia z równoczesną przerwą od
strony zasilania. Schemat sieci do analizy tego zakłócenia pokazano na rys. 8.
Rysunek nr 8: Schemat zastępczy sieci SN dla analizy zwarć doziemnych
z równoczesną przerwą od strony zasilania20

Wartość składowej zerowej napięcia mierzona w stacji podczas wystąpienia
analizowanego rodzaju zakłócenia jest silnie uzależniona nie tylko od wartości
rezystancji przejścia w miejscu doziemienia RF, ale i od wartości obciążenia
odbiorników przyłączonych do sieci za miejscem awarii (rys. 9).
Rysunek nr 9: Wpływ obciążenia Pob odbiorników przyłączonych za miejscem
uszkodzenia w sieci 15 kV i wartości rezystancji RF na wartość U0 w stacji SN21

Na przebiegach widać niekorzystny wpływ rezystancji RF i stopnia obciążenia
transformatorów Pob na poziom sygnału U0. Skutkuje to obniżeniem wartości
składowej zerowej napięcia i oznacza, że w przypadku wystąpienia tylko przerwy
w przewodzie fazowym poziom mierzonego sygnału U0 wyklucza zadziałanie
układów EAZ, a skuteczność identyfikacji uszkodzenia z doziemieniem
ograniczona jest do niewielkiego początkowego odcinka linii.
20
21

J. Lorenc, Admitancyjne…, op. cit.
Ibidem
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Podsumowanie
Doświadczenia eksploatacyjne minionych lat wskazują na wzrastającą liczbę
zakłóceń o rezystancjach przejścia przekraczających wartość 3000 Ω.
Potwierdzają to próby terenowe przeprowadzone w ostatnich latach22 i pomiary
rezystywności gruntu. Takie sytuacje mogą skutkować relatywnie dużą rezystancją
obwodu ziemnozwarciowego, a w efekcie niskimi poziomami sygnałów
pomiarowych filtrów składowych zerowych. Dla ziemnozwarciowych przekładników
prądowych wartości te lokują się niekiedy w pobliżu poziomu błędów pomiarowych.
Większość
współcześnie
stosowanych
kryteriów
ziemnozwarciowych,
wykorzystujących sygnały pomiarowe składowych zerowych napięcia U0 i prądu I0,
traci możliwość selektywnego działania w takich warunkach.
W wyników prób doziemieniowych i pomiarów rezystywności gruntu
potwierdzono istnienie, w obszarze opisywanej w artykule sieci, warunków do
pojawiania się zwarć jednofazowych wysokooporowych, które w bieżącej
konfiguracji sieci mogą być niemożliwe do wykrycia przez wykorzystywane obecnie
kryteria ziemnozwarciowe.23 Podobne sytuacje w polskich sieciach dystrybucyjnych
nie są dominujące, tym niemniej pojawiają się.
Istnieje w związku z tym potrzeba znalezienia skutecznych narzędzi do
wykrywania jednofazowych zwarć wysokooporowych w liniach SN.24
Zaproponowane nowe rozwiązanie w sterownikach CZIP-PRO pozwala, przy
odpowiednio dobranych wartościach nastawczych, znacznie powiększyć obszar
wykrywanych zwarć doziemnych w sieciach SN. Przy typowych układach
stosowanych w Polsce urządzeń AWSCz, umożliwia to wykrywanie w liniach zwarć
doziemnych o rezystancjach przejścia przekraczających nawet wartości 6000 Ω.
Powiększenie zakresu wykrywanych rezystancji przejścia możliwe jest też
przy odpowiedniej zmianie stopnia kompensacji ziemnozwarciowej do przedziału
5% < s < 10%, co może stworzyć lepsze warunki działania dla kryteriów
konduktancyjnego i porównawczo-admitancyjnego (przy udziale automatyki
AWSCz). Kryterium YY0 reaguje zarówno na przyrost kondunktancji, jak
i susceptancji. Kryteria są w niewielkim stopniu wrażliwe na zmianę konfiguracji
sieci. Niestety, nie we wszystkich współczesnych zabezpieczeniach pól liniowych
SN, zaimplementowano porównawczo-admitancyjne kryterium YY0.
Jeśli sieci charakteryzuje stosunkowo niewielka wartość asymetrii naturalnej,
to stwarza się możliwość obniżenia wartości nastawczej U0n, co jak pokazały
analizy zawarte w rozdziale drugim, pozwala zwiększyć zasięg granicznych
rezystancji przejścia.
Jednak należy pamiętać o tym, że istnieją zakłócenia, w przypadku pojawienia
się których opisywane działania mogą być niewystarczające. Dotyczy to doziemień
z równoczesną przerwą od strony zasilania. Wykrycie tego rodzaju zakłóceń jest
bardzo trudne i wymaga dodatkowych informacji z głębi sieci (np. od strony stacji
SN\nn).

B. Staszak, Pokojski A., Przykłady…, op. cit.
Ibidem
24
J. Lorenc, B. Staszak, A. Kwapisz, J. Handke, P. Balcerek, Działanie…, op. cit.; J. Lorenc, J. Handke,
A. Kwapisz, B. Staszak, P. Balcerek, New…, op. cit.; J. Lorenc, W. Hoppel, B. Staszak,
M. Szperkowska, Nowe…, op. cit.; M. Łukowicz, Metody…, op. cit.
22
23
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Streszczenie
W ostatnich latach, w praktyce eksploatacyjnej sieci średnich napięć, coraz
częściej pojawiają się zdarzenia, w których przyczyną wpływającą na pogorszenie
się warunków pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych jest stosunkowo wysoka
rezystywność gruntu, powodująca znaczące obniżenie się sygnałów pomiarowych
składowych zerowych napięcia oraz prądu, a ostatecznie niejednokrotnie
brak zadziałania zabezpieczeń i wzrost zagrożeń porażeniowych. W artykule
przedstawiono wybrane aspekty zwarć wysokooporowych i nowe rozwiązania
zabezpieczeń.
Summary
The practical experience of medium voltage network operation in recent years
has revealed the frequent cases of earth faults with high transition resistance to the
ground. In such cases the operating conditions of earth fault protection are
seriously deteriorated due to significant decrease of measured signals such as
zero components of voltage and current. In consequence sometimes the protection
devices foreseen against such events do not pick up creating in result the hazard
of electric shock in the area adjacent to the place of the fault. The article presents
some aspects of high resistance earth faults and new solutions of protection
devices able to effectively detect and isolate them.
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Ryszard FRĄCKOWIAK
Politechnika Poznańska
Piotr PIECHOCKI
Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Oddział w Poznaniu
WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA SZACOWANE DLA ROZDZIELNI
NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ NA PODSTAWIE BADAŃ SYMULACYJNYCH
Wprowadzenie
Podstawę do określenia warunków zwarciowych stanowi znajomość
przebiegu prądu zwarciowego i jego charakterystycznych parametrów. W ogólnym
przypadku parametry te mają charakter losowy.1 Ze względów praktycznych
wielkości zwarciowe wyznacza się metodami deterministycznymi, przyjmując
szereg założeń upraszczających. Jednym z istotnych parametrów wpływających na
skutki cieplne i dynamiczne jest czas trwania zwarcia. Przyjmowanie
w inżynierskich analizach niewłaściwych wartości czasu trwania zwarcia może
prowadzić do strat ekonomicznych. W artykule przedstawiono opracowany
model symulacyjny, oparty na metodzie Monte Carlo, do oceny wartości czasu
trwania zwarcia dla zakłóceń w rozdzielniach najwyższych napięć. Badania
przeprowadzono dla zwarć w rozdzielni i jej otoczeniu, a przykładową analizę
wykonano dla kilku wybranych konfiguracji EAZ.
Koncepcja modelu czasu trwania zwarcia
Podstawę do wyznaczania czasu trwania zwarcia podczas analizy skutków
zwarciowych stanowi znajomość czasu działania układu EAZ i wyłączników
likwidujących zakłócenia w systemie elektroenergetycznym. Do wyznaczania
wartości czasu trwania zwarcia posłużono się zależnością:

Tk  t zab  t wył (1)
gdzie:
Tk – czas trwania zwarcia
tzab – czas zadziałania zabezpieczenia, mierzony od momentu powstania zwarcia do chwili
pojawienia się impulsu „wyłącz” na wyjściu zabezpieczenia
twył – czas zadziałania wyłącznika, mierzony od chwili otrzymania impulsu „wyłącz” do chwili
przerwania prądu zwarciowego

Ogólną zasadę wyznaczania wartości Tk wg wzoru (1) na drodze symulacji
Monte Carlo można przedstawić w postaci kolejnych etapów:
 losowanie miejsca i rodzaju zwarcia,
 wyznaczanie wszystkich możliwych par zabezpieczenie – wyłącznik,
uwzględnianych w symulacji, które mogą brać udział w likwidacji zwarcia,
 losowanie uszkodzonych urządzeń i eliminacja par z uszkodzonym
wyłącznikiem lub zabezpieczeniem,
 wyznaczenie wartości czasu trwania zwarcia dla wszystkich sprawnych par
zabezpieczenia wyłącznika mogących zlikwidować zakłócenie,
1

R. Frąckowiak, Random type of threat to electrical power devices posed by the short circuit current
flow. “Archives of Electrical Engineering”, nr 2, 2000, p. 221-242
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 wybór najmniejszej wartości czasu trwania zwarcia.
Schemat i przyjęte założenia
Szczegółowe wymagania dotyczące instalowanych zabezpieczeń w polach
rozdzielni WN i NN i elementów EAZ podaje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej (IRiESP).2 Podczas analizy czasu trwania przepływu prądu
zwarciowego uwzględniono działanie zabezpieczeń chroniących rozdzielnię oraz
zainstalowanych w polach liniowych i transformatorowych.
Rysunek nr 1: Schemat badanego fragmentu sieci 220 kV z zaznaczonymi strefami
zabezpieczeń w polach liniowych

Schemat fragmentu systemu zawierający przykładową rozdzielnię 220 kV
przedstawiono na rys. 1. Zaznaczono zabezpieczenia oraz wyłączniki
uczestniczące w likwidacji zwarć na linii AB oraz przykładowe zasięgi stref
2

IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci przesyłowej, http://www.pse-operator.pl
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czasowych uwzględnianych zabezpieczeń w sąsiednich rozdzielniach (dla
zabezpieczenia odleglościowego w stacji C oraz zabezpieczenia łącznika szyn).
Do budowy modelu czasu trwania zwarcia przyjęto następujące założenia:
 uwzględniane są zabezpieczenia w polu linii AB (Z11, Z12, Z13), w polu na
drugim końcu linii (Z21, Z22) oraz na drugich końcach gałęzi
przyłączonych do rozpatrywanej rozdzielni 220 kV (w sąsiednich
rozdzielniach),
 przyjęto, że pola linii wyposażone są w dwa zabezpieczenia odległościowe
i zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe, nie występuje
zabezpieczenie odcinkowe,
 uwzględniane jest uwspółbieżnienie zabezpieczeń odległościowych na
poszczególnych liniach (na każdej linii z osobna można je załączyć),
 uwzględniana jest automatyka SPZ na liniach (dla każdej linii z osobna
możną ją załączyć),
 uwzględniane jest zabezpieczenie w polu łącznika szyn,
 uwzględniany jest układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW).
Nie zakładano awaryjności układu LRW, ale uwzględniano awaryjności
wyłączników pobudzanych przez ten układ. Zgodnie z rozpoznaniem przyjęto, że
w badanej sieci 220 kV występują wyłączniki DLF.
Na schemacie przedstawionym na rys. 2 zaznaczono zabezpieczenia oraz
wyłączniki uczestniczące w likwidacji zwarć w rozdzielni (na szynach oraz
w polach), a także zaznaczono przykładowe zasięgi stref uwzględnianych
zabezpieczeń.
Wzięto pod uwagę działanie zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych
ZSZ, zabezpieczeń odległościowych, zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz
odcinkowych, a także automatyki samoczynnego ponownego załączania SPZ
oraz układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. Uwzględniono także
uwspółbieżnianie zabezpieczeń na końcach linii – uwb.
Na rysunku 3 przedstawiono schemat, na którym zaznaczono zabezpieczenia
zainstalowane w polach transformatorów wraz ze strefami ich zasięgu oraz
wyłączniki uczestniczące w likwidacji zwarć w badanym fragmencie sieci. Ze
względu na czytelność rysunku nie zaznaczono wszystkich możliwych stref.
Zabezpieczenia ZT1 i ZT2 są to zabezpieczenie różnicowo-prądowe
chroniące transformatory z najmniejszą możliwą zwłoką czasową. Z uwagi na
zasadę działania jest to najszybsze zabezpieczenie zainstalowane w polu
transformatora. Każdy trasformator zainstalowany w sieci WN i NN jest chroniony
przez co najmniej jedno takie zabezpieczenie. O tym, czy transformator zostanie
wyposażony w drugi taki komplet zabezpieczeń, zależne jest od spełnienia
wymagań zapisanych w IRiESP. Obszar chroniony przez zabezpieczenie
różnicowo-prądowe
znajduje
się
między
przekładnikami
prądowymi
zainstalowanymi w polu, a przepustami transformatora drugiej strony napięcia.
W przypadku zadziałania zabezpieczenia różnicowo-prądowego impuls wysyłany
jest na wyłączniki transformatora z obu stron.
Rysunek nr 2: Przykładowe zasięgi stref zabezpieczeń wykrywających zwarcie
w rozdzielni
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Zabezpieczenie ZT3 jest zabezpieczeniem odległościowym, podobnym do
tych zainstalowanych w polu liniowym. Jednak to zabezpieczenie posiada nieco
inne nastawy. Zasięg I strefy to około 70% impedancji zabezpieczanego
transformatora. W strefie tej zabezpieczenie działa bezzwłocznie. Strefa
II obejmuje swym zasięgiem szyny zbiorcze po drugiej stronie transformatora,
a nastawa czasowa wynosi 1 sekundę. Zabezpieczenie to posiada strefę wsteczną
sięgającą do około 60% impedancji najkrótszej linii przyłączonej do rozdzielni
z nastawą czasową wnoszacą około 0,6 s. Ta strefa ma chronić przed zwarciami
bliskimi w przypadkach niezadziałania zabezpieczeń polowych, zabezpieczenia
szyn zbiorczych lub zabezpieczenia w polu sprzęgła, aby ograniczyć prąd
zwarciowy płynący przez transformator.
W przypadku zadziałania zabezpieczenia ZT31 w strefie „do przodu” impuls
wysyłany jest na oba wyłączniki transformatora. W przypadku zwarcia w strefie
wstecznej impuls wysyłany jest tylko na wyłącznik w polu własnym.
Rysunek nr 3: Przykładowe zasięgi stref zabezpieczeń chroniących transformatory
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Ponadto transformator jest chroniony jeszcze przez zabezpieczenie
ziemnozwarciowe, patrzące w stronę sieci, ZT4 (posiada dwie nastawy prądowe
oraz odpowiadające im nastawy czasowe) oraz przez zabezpieczenie
ziemnozwarciowe w punkcie gwiazdowym transformatora, ZT5 (również
posiadające dwie nastawy prądowe). Nastawy czasowe tych zabezpieczeń
posiadają duże wartości i nie są uwzględniane w algorytmie.
Ogólny algorytm obliczeń
Ogólny algorytm wyznaczania czasu trwania zwarcia dla rozdzielni
przedstawiono na rys. 4.
W pierwszym etapie, w zależności od miejsca zwarcia, realizowany jest
algorytm działania zabezpieczeń wykrywający i likwidujący zwarcie w miejscu jego
wystąpienia. Jeśli zwarcie wystąpi:
 w linii – realizowany będzie algorytm przedstawiony na rys. 5,
 w gałęzi transformatora – realizowany będzie algorytm pokazany na rys. 6,
 w rozdzielni – realizowany będzie algorytm zamieszczony na rys. 7.
W kolejnym kroku uwzględniane są zabezpieczenia na drugich końcach linii,
współpracujące z wyłącznikiem, które mogą wyłączyć prąd zwarciowy płynący do
miejsca zakłócenia.
W następnym kroku uwzględniane są zabezpieczenia w polach
transformatorowych oraz zabezpieczenie rozcinające zainstalowane w polu
sprzęgła, jeżeli zwarcie znajduje się w zasięgu jego działania.
W kolejnym kroku wyznaczane są niesprawne zabezpieczenia i wyłączniki,
które nie mogą wziąć udziału w likwidacji zakłócenia. Jeżeli uszkodzeniu uległ
wyłącznik w symulacji, dodatkowo uwzględnia się działanie układu LRW.
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W końcowym etapie symulacji, zgodnie z przyjętymi rozkładami, wyznacza się
czas działania zabezpieczeń i wyłączników. Najkrótszy sumaryczny czas działania
tych urządzeń jest brany jako czas likwidacji zakłócenia.
Rysunek nr 4: Etapy wyznaczania czasu trwania zwarcia na drodze symulacyjnej

Na rysunku 5 pokazano algorytm wyznaczania czasu trwania zwarcia
w przypadku wystąpienia zakłócenia w linii. W zależności od miejsca zwarcia na
linii, symulowane jest działanie zabezpieczeń, zgodnie z założonymi strefami
zabezpieczeń odległościowych i nastawami czasowymi dla tych stref.
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Rysunek nr 5: Algorytm wyznaczania czasu trwania zwarcia występującego na linii
(uwzględniane są zabezpieczenia na obu końcach linii)

Rysunek nr 6: Algorytm wyznaczania czasu trwania zwarcia występującego w gałęzi
transformatora (uwzględniane są zabezpieczenia w obu polach transformatora)

Na rysunku 6 przedstawiono algorytm wyznaczania czasu trwania zwarcia
w przypadku wystąpienia zakłócenia w gałęzi transformatora. W zależności od
miejsca wystąpienia zakłócenia, symulowane jest działanie zabezpieczeń
różnicowo-prądowych i odległościowych – przypisywane są im odpowiednie czasy
działania zgodnie z odpowiednimi nastawami czasowymi.
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Na rysunku 7 przedstawiono algorytm wyznaczania czasu trwania zwarcia
w przypadku wystąpienia zakłócenia w rozdzielni. Jeżeli zakłócenie wystąpi
w zasięgu przekładników prądowych zainstalowanych w polach, symulowane jest
działania zabezpieczenia szyn zbiorczych. Jeżeli natomiast zakłócenie wystąpi
w polu za przekładnikiem prądowym, realizowany będzie algorytm działania
zabezpieczeń tego pola.3
Rysunek nr 7: Algorytm działania zabezpieczeń w przypadku zwarć występujących
w rozdzielni

Program komputerowy
Proponowany przez autorów program symulacyjny jest realizowany
w środowisku programowania Delphi i umożliwia analizę warunków zwarciowych
w różnych punktach rozdzielni.
W obliczeniach symulacyjnych wykorzystuje się zbiór danych statystycznych,
charakteryzujących zakłócenia zwarciowe występujące w badanej sieci
w przeszłości. Widok okna programu do edycji danych pokazano na rys. 8.

Rysunek nr 8: Widok okna programu do edycji danych statystycznych

3

R. Frąckowiak, P. Piechocki, Analiza prądów zwarciowych w rozdzielniach elektroenergetycznych WN
i NN za pomocą statystyczno-probabilistycznego modelu symulacyjnego, Materiały XIV Konferencji
Naukowej – Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice. Poznań 2009, s. 155-156
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Ponadto można w nim zamodelować parametry poszczególnych gałęzi
przyłączonych do rozdzielni (rys. 9).
Opierając się na danych statystycznych uzyskanych na podstawie pomiarów
kontrolnych zabezpieczeń dokonano analizy rzeczywistych wartości czasu
działania zabezpieczeń stosowanych w sieciach WN i NN, które posiadają cechy
zmiennej losowej. Zebrane zbiory wartości tej zmiennej losowej (próbki) pozwoliły
na wyznaczenie histogramów oraz dobór odpowiedniego rozkładu teoretycznego.4
Dla wyznaczenia rozkładu teoretycznego dla wyłączników wykorzystano
przebiegi zarejestrowanych zakłóceń zwarciowych oraz odpowiednie dane
katalogowe.
Dla wszystkich urządzeń przyjęto logarytmiczno-normalne rozkłady czasu
trwania zwarcia.
Założenia przyjęte w analizie
Przykładową analizę czasu trwania zwarcia przeprowadzono dla rozdzielni
220 kV, której schemat pokazano na rys. 10. Rozdzielnia posiada 16 podziałek
polowych oraz 2 systemy szyn zbiorczych. Punkt obserwacji czasu przepływu
prądu zwarciowego zaznaczono na II systemie szyn pomiędzy polami nr 12 i 13.
Rysunek nr 9: Widok okna programu do edycji parametrów gałęzi

4

R. Frąckowiak, P. Piechocki, Rzeczywisty czas działania zabezpieczeń w sieci elektroenergetycznej
110, 220 i 400 kV, “Automatyka Elektroenergetyczna” 2/2009, s. 12-16
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Rysunek nr 10: Schemat badanej rozdzielni 220 kV – punkt obserwacji zaznaczono
kwadratem na II systemie szyn pomiędzy polami nr 12 i 13

W obliczeniach przyjęto, że współczynnik zawodności wszystkich
zabezpieczeń oraz wyłączników jest równy 0,03. Czas trwania zwarcia jest liczony
do momentu, gdy wartość prądu zwarciowego spadnie poniżej 2/3 wartości
maksymalnej. W badaniach wartości czasu trwania zwarcia prowadzonych dla
potrzeb oceny skutków dynamicznych uznano, że prąd poniżej tej wartości nie
stanowi istotnego zagrożenia. Z reguły otwarcie wyłącznika w polu łącznika szyn
spełnia ten warunek. Podobnie w przypadku wyłączania zwarcia przez wyłączniki
na drugich końcach linii dołączonych do badanej rozdzielni przyjęto, że czas
trwania zwarcia jest wyznaczany do chwili, gdy prąd zwarciowy obniży się poniżej
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2/3 wartości maksymalnej. Obliczenia wykonano dla czterech różnych konfiguracji
wyposażenia rozdzielni w układy EAZ przedstawionych w tabeli 1.
Tabela nr 1: Przyjęte konfiguracje wyposażenia rozdzielni w układy EAZ
Konf. 1

Konf. 2

Konf. 3

Konf. 4

Układ LRW

jest

jest

jest

jest

Automatyka SPZ

jest

brak

jest

jest

Uwspółbieżnianie zabezpieczeń

jest

brak

jest

jest

Sprzęgło

jest

jest

brak

jest

Zabezpieczenie szyn zbiorczych

jest

jest

jest

brak

Wybrane wyniki analizy
W symulacji uwzględniono zwarcia występujące we fragmencie szyn od pola
13 do 16, w polu liniowym oraz na linii L206. Badania przeprowadzono pod kątem
oceny skutków przepływu prądu zwarciowego w przęśle obejmującym wymienione
pola5. Analiza rozpływu prądu wykazała, że zwarcia w pozostałej części sieci nie
powodują skutków o znaczących wartościach.
Wyniki analizy czasu przepływu prądu zwarciowego przez badany punkt
rozdzielni przedstawiono w kolejnych tabelach. Zamieszczono w nich wartości
czasu trwania zwarcia wyznaczone dla kilku poziomów ryzyka (spodziewanej
rocznej częstości przekroczeń tych wartości), przy założeniu czterech konfiguracji
EAZ. W symulacji uwzględniono 4 podstawowe rodzaje zwarć.
Wyniki analizy czasu trwania zwarcia podczas symulacji zwarć na szynach
rozdzielni przedstawiono w tabeli 2.
Tabela nr 2: Wartości czasu trwania zwarcia w przypadku zwarć na szynach rozdzielni
dla wybranych poziomów ryzyka
Ra [1/a]

10-1
10-2
10-3
10-4

Konfiguracja EAZ
2
3
Tk [ms]
miejsce zwarcia – system szyn
78,4
78,4
78,0
395,6
395,8
525,9
1

4

467,1
543,2

W przypadku takich zwarć, najszybciej działa zabezpieczenie różnicowe szyn
zbiorczych, działające bezzwłocznie. Dla konfiguracji od 1 do 3 i ryzyka 10-3 1/a
wartości czasu trwania zwarcia są podobne i są zdecydowanie krótsze niż
w konfiguracji 4 (bez ZSZ), dla której przekraczają wartość 450 ms. W konfiguracji
4 brak jest zabezpieczenia, które działa bezzwłocznie. Wartości te wynikają
z czasu działania zabezpieczenia w polu sprzęgła (ok. 350) ms i czasu działania
5

R. Frąckowiak, P. Piechocki, Czas trwania zwarcia na linii a skutki dynamiczne w rozdzielni 220 kV –
badania symulacyjne, “Przegląd Elektrotechniczny”, 4/2013, s. 62-65
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wyłącznika (ok. 100 ms) lub z czasów zadziałania zabezpieczeń w sąsiednich
rozdzielniach, w II strefie czasowej. Natomiast dla poziomu ryzyka 10-4 widać
wpływ zabezpieczenia w polu sprzęgła, działającego przy pracy dwusystemowej
rozdzielni. Czas w konfiguracji 3 jest większy o około 130 ms w stosunku do
konfiguracji 1 i 2.
Wyniki analizy czasu trwania zwarcia w przypadku zwarć w polu linii
przedstawiono w tabeli 3. Część zwarć wyłączana jest przez zabezpieczenie szyn
zbiorczych działające bezzwłocznie. Dla ryzyka 10-2 1/a czas dla konfiguracji 4 jest
wyraźnie większy niż dla pozostałych. Większe wartości czasów dla konfiguracji
2 w stosunku do konfiguracji 1 i 3 pokazują wpływ braku uwspółbieżniania
zabezpieczeń oraz automatyki SPZ.
Tabela nr 3: Czasy trwania zwarcia w przypadku zwarć w polu linii L206 dla
wybranych poziomów ryzyka
Ra [1/a]

10-1
10-2
10-3
10-4

Konfiguracja EAZ
2
3
Tk [ms]
miejsce zwarcia – aparatura w polu
97,0
104,9
97,0
116,5
398,1
116,3
448,6
454,9
539,4
1

4

400,4
494,7
543,9

Wzrost wartości czasu dla ryzyka przekroczeń 10-3 1/a dla konfiguracji
2 spowodowany jest brakiem uwspółbieżniania zabezpieczeń i automatyki SPZ.
Dla poziomu ryzyka 10-4 1/a widać wyraźny wpływ zabezpieczenia w polu
sprzęgła. Czas dla konfiguracji 3 jest około 80 ms większy niż dla konfiguracji 1 i 2.
Tabela nr 4: Wartości czasu trwania zwarcia w przypadku zwarć w linii L206 dla
wybranych poziomów ryzyka
Ra [1/a]

1

10-1
10-2
10-3
10-4

111,3
498,3
1057,2
1080,0

Konfiguracja EAZ
2
3
Tk [ms]
miejsce zwarcia – linia L206
562,9
111,3
619,9
498,1
1057,6
1057,5
1080,6
1079,3

4

111,3
498,3
1056,5
1079,7

Tabela nr 4 zawiera wyniki symulacji dla zwarć w linii L206 o długości
109,1 km. Widać wyraźny wpływ braku uwspółbieżniania zabezpieczeń oraz
załączonej automatyki SPZ. Dla konfiguracji 2 wartości czasu są większe
w stosunku do pozostałych. Aby obniżyć czas trwania zwarcia, należy zadbać
o to, aby zwarcie w całej długości linii było wykrywane przez zabezpieczenia
na obu końcach linii w I strefie, bądź I strefie wydłużonej. W przeciwnym wypadku
dla ryzyka przekroczeń na poziomie 10-1 zwiększa się wyznaczona wartość czasu
trwania zwarcia o około 450 ms. Dla poziomu ryzyka przekroczeń 10-2 wzrost
czasu trwania zwarcia jest mniejszy i wynosi nieco ponad 100 ms.
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Tabela 5 zawiera wyniki symulacji dla zwarć w całym obserwowanym
obszarze, czyli na odcinku systemu szyn po stronie pola L206 (4 podziałki polowe,
jedno przęsło), w polu linii L206 oraz w samej linii L206. Zauważa się wyraźny
wpływ uwspółbieżniania zabezpieczeń i automatyki SPZ oraz zabezpieczenia szyn
zbiorczych.
Tabela nr 5: Wartości czasu trwania zwarcia w przypadku zwarć na systemie szyn,
w polu linii L206 i w linii L206 dla wybranych poziomów ryzyka
Konfiguracja EAZ
2
3
Tk [ms]
miejsce zwarcia – system szyn, pole linii L206 i linia L206
111,5
563,2
111,5
502,1
620,2
501,7
1057,5
1057,1
1058,1
1079,6
1080,2
1081,8

Ra [1/a]

1

10-1
10-2
10-3
10-4

4

113,8
538,6
1056,8
1080,2

W celu zbadania wpływu długości linii na wyniki symulacji przeprowadzono
podobną analizę dla linii L206a o znacznie mniejszej długości (15,8 km). Wyniki
zamieszczone w tabeli 6 odzwierciedlają zmniejszenie częstości zwarć w linii.
Zdecydowanie zmniejszył się wpływ uwspółbieżniania zabezpieczeń i automatyki
SPZ, a wzrósł wpływ zabezpieczenia szyn zbiorczych. W wyniku tego wartości
czasu wyznaczane w obliczeniach symulacyjnych dla poszczególnych poziomów
ryzyka wyraźnie zmalały. Wpływ automatyki SPZ i uwspółbieżniania zabezpieczeń
oraz zabezpieczenia w polu sprzęgła uwidacznia się w wartościach czasów
wyznaczanych dla niższych poziomów ryzyka (10-3 1/a).
Tabela nr 6: Wartości czasu trwania zwarcia w przypadku zwarć na systemie szyn,
w polu linii L206 i w linii L206a dla wybranych poziomów ryzyka
Konfiguracja EAZ
3
4
Tk [ms]
miejsce zwarcia – system szyn, pole linii L206 i linia L206a (15,8 km)
96,6
109,1
96,6
98,4
118,4
571,9
118,5
521,4
497,0
923,9
557,9
548,4
1066,5
1067,4
1068,1
1066,7

Ra [1/a]

10-1
10-2
10-3
10-4

1

2

Podsumowanie
Obliczenia symulacyjne mogą stanowić pomoc w określaniu czasu trwania
zwarcia podczas oceny skutków przepływu prądu zwarciowego w rozdzielniach
elektroenergetycznych. W artykule zaproponowano probabilistyczną metodę,
w której przyjmowane wartości czasu trwania zwarcia są powiązane z przyjętym
w obliczeniach poziomem ryzyka, tzn. spodziewaną roczną częstością
przekroczenia tych wartości. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że dla
określonego poziomu ryzyka, wartości czasu trwania zwarcia wyraźnie zależą od
parametrów uwzględnianego fragmentu systemu, szczególnie długości linii oraz od
konfiguracji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
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Podczas oceny skutków przepływu prądu zwarciowego istotne jest
uwzględnienie także innych czynników losowych oraz korelacji pomiędzy
wartościami prądu zwarciowego, a wartościami czasu trwania zwarcia. Ważne
znaczenie ma także rodzaj zwarcia. Prace te są w kręgu zainteresowań zespołu,
a wyniki będą prezentowane w późniejszym czasie.
Streszczenie
Prezentowane zagadnienie należy do badań w zakresie wyboru warunków
zwarciowych podczas oceny skutków przepływu prądu zwarciowego
w rozdzielniach najwyższych napięć i dotyczy określania wartości czasu trwania
zwarcia. W artykule przedstawiono opracowany model symulacyjny, którego
budowę oparto na analizie działania elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej EAZ i wyłączników podczas likwidacji zwarć. Uwzględniono
zabezpieczenia szyn zbiorczych, linii elektroenergetycznej oraz transformatora.
Przedstawione wyniki pozwalają na szacowanie częstości występowania
określonych wartości czasu trwania zwarcia. Obliczenia wykonano dla różnych
konfiguracji układu EAZ.
Summary
Presented problem falls into the research area concerning the choice of the
short- circuit conditions when evaluating the effects of the short-circuit current flow
in the extra high voltage (EHV) substations and refers to the determination of the
short-circuit duration. In the paper, a simulation model developed basing on the
analysis of operation of the electric power automatic protections (EAZ) and circuit
breakers during the short-circuit clearance has been presented. Protections of the
electric power line’s busbar and transformers have been taken into account. Due to
the reported results, frequencies of occurrence of the determined short-circuit
durations can be estimated. Computations have been carried out for different EAZ
system’s configurations.
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Marek GAŁA
Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
POMIARY I ANALIZA WPŁYWU PRACY TURBIN WIATROWYCH NA JAKOŚĆ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WĘZŁACH ICH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ
Wstęp
Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych służących do wytwarzania
energii, a także towarzysząca jej emisja dwutlenku węgla do atmosfery, wymuszają
konieczność szerszego wykorzystywania tradycyjnych odnawialnych źródeł
energii. Od wielu lat podejmowane są liczne działania mające na celu ograniczenie
zużycia energii i poprawę efektywności jej wykorzystania, ograniczenie emisji CO2
i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.
Zdefiniowane cele Unii Europejskiej w zakresie polityki energetycznośrodowiskowej do 2020 r., określone jako tzw. cele 3x20 oraz regulacje dotyczące
odnawialnych źródeł energii (OZE) zawarte w Dyrektywie 2009/28/WE o promocji
stosowania OZE,1 nakładającej na każdy kraj członkowski obowiązek realizacji
własnego celu ilościowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii,
wynoszącego w przypadku Polski co najmniej 15%, kreują narodowe plany działań
na rzecz OZE,2 stanowiące jedną z podstaw tworzenia polityki energetycznej kraju.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku3 zakłada, iż zasadniczym elementem
realizacji podstawowych jej celów jest rozwój energetyki odnawialnej.
Obecnie 65% mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii stanowią
elektrownie wiatrowe. Na koniec czerwca 2015 roku, moc zainstalowana w OZE
wyniosła w Polsce 6,333 GW, co stanowi wzrost o 5%. w porównaniu do końca
2014 roku.4 Dzięki wprowadzeniu ustawowej5 gwarancji umożliwiającej sprzedaż
po stałej cenie jednostkowej niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, przy zachowaniu określonych
w ustawie warunków, budowa kolejnych źródeł rozproszonych OZE niewielkiej
mocy stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna, choć licznie wyrażane kontrowersje
dotyczące wprowadzonej ustawy wskazują, iż tak korzystne zasady rozliczania
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach mogą w przyszłości ulec
zmianie.6
1

2

3
4

5
6

Commission of the European Communities, An Energy Policy for Europe, COM (2007), Brussels
2007, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l27067
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, (Dz. U. UE L 09.140.16), s. 16-62
Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa, 10 listopada 2009 r.
B. Derski, OZE w Polsce szybko się rozwijają http://wysokienapiecie.pl/oze/749-oze-w-polsce-udzialnowelizacja-ustawy-o-oze.html (pobrano 16.07.2015 r.). Ponad 305 MW nowych mocy w OZE
w pierwszym półroczu 2015 r., http://www.cire.pl/item,114837,1,0,0,0,0,0,ponad-305-mw-nowych-mo
cy-w-oze-w-pierwszym-polroczu-2015-r.html (pobrano 18.07.2015 r.)
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478)
Projekt z 13.07.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r., https://l
egislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12272506/12290000/12290001/dokument174118.pdf
(pobrano
15.07.
2015 r.)
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Przyjęte w październiku 2014 r. na szczycie Rady Europejskiej porozumienie
przewiduje dalsze wysiłki krajów członkowskich, mających zapewnić na poziomie
całej Unii Europejskiej ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 roku
w porównaniu do roku 1990,7 przy czym udział energii ze źródeł odnawialnych
w całkowitym zużyciu energii elektrycznej ma wynieść 27% w 2030 r. przy
jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej o 27%.8
Dynamiczny rozwój liczby przyłączanych do sieci elektroenergetycznej źródeł
energii wykorzystujących energię wiatru ma wiele zalet. Jednakże związany jest
również z licznymi ograniczeniami, wynikającymi w decydującej mierze ze zjawiska
zmienności prędkości wiatru. Ograniczenia te można częściowo skompensować
stosując odpowiednie zasobniki energii.9 Ponadto praca turbin wiatrowych może
powodować realne zagrożenia dla organizmów żywych, w tym także
i człowieka. Wpływa negatywnie na populację ptaków i nietoperzy oraz na
zwierzęta kretowate i łasicowate żyjące w norach w sąsiedztwie farm wiatrowych,
jak również przyczynia się zmiany krajobrazu. Może mieć również negatywny
wpływ na pracę sieci elektroenergetycznej, a także degradację jakości energii
elektrycznej. Zgodnie z §2 pkt. 1 tzw. rozporządzenia systemowego,10 farmę
wiatrową stanowi jednostka wytwórcza lub zespół jednostek wytwórczych,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru,
przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia.
W celu określenia prawidłowości pracy turbiny wiatrowej oraz jej wpływu na
stopień degradacji jakości energii elektrycznej w węźle jej przyłączenia, wymagane
jest przeprowadzenie w okresie pierwszego roku pracy farmy wiatrowej,
niezbędnych testów sprawdzających spełnienie wymagań określonych
w odpowiedniej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci. Sposób przeprowadzenia
testów turbiny wiatrowej uzgadniany jest w ramach umowy o przyłączenie.11
Parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej oraz wybrane
zasady przyłączania turbin wiatrowych do sieci elektroenergetycznych
Szczegółowe parametry charakteryzujące jakość dostaw energii elektrycznej
zostały określone w §38-§40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego12 w zależności od grupy przyłączeniowej, do której został
zakwalifikowany dany podmiot przyłączony do sieci. Wymaganie te w zasadniczej
mierze wynikają z potrzeby wprowadzenia ujednoliconych standardów
7

Rada Europejska, Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030,
Bruksela, 23 października 2014 r., s. 1-10 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/PL/ec/145369.pdf (pobrano 16.07.2015 r.)
8
Rada Europejska, Konkluzje…, op. cit., s. 1-10
9
M. Kłos, J. Paska, Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii, „Przegląd Elektrotechniczny” 2008,
nr 2, s. 58-62
10
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.)
11
M. Mróz, Jakość energii elektrycznej jako kryterium przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci
zasilającej. Rozprawa doktorska. Kraków 2014, s. 116; Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. obowiązująca od 1.01.2014 r., Załącznik 1 – Szczegółowe
wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych i przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej, s. 19
12
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.)
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europejskich dotyczących jakości energii elektrycznej, określonych w normie EN
50160, mającej swój krajowy odpowiednik w postaci normy PN-EN 50160:2010.13
Ocena jakości energii elektrycznej dokonywana jest w tygodniowych okresach
obserwacji i wymaga badania zmian m.in.: częstotliwości napięcia zasilającego,
stopnia odkształcenia napięcia zasilającego wyższymi harmonicznymi,
z uwzględnieniem wyższych harmonicznych do rzędu 40 (badanie indywidualnych
harmonicznych oraz całkowitego współczynnika odkształcenia wyższymi
harmonicznymi napięcia zasilającego THD U), stopnia asymetrii napięć oraz
intensywności zjawiska migotania światła powodowanego wahaniami napięcia
zasilającego. Przy czym dla większości ww. parametrów (za wyjątkiem
częstotliwości) wymagana jest zgodność uzyskanych wyników pomiarów w 95%
czasu obserwacji. W pozostałych 5% czasu wartości ww. parametrów (za
wyjątkiem częstotliwości) mogą przyjmować wartości dowolne, nieograniczone
wymaganiami rozporządzenia.
Szczegółowe
wymagania
techniczne
dla
jednostek
wytwórczych
przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz sieci przesyłowej
określone zostały w odpowiednich instrukcjach ruchu i eksploatacji zarówno sieci
dystrybucyjnych (IRiESD), jak również sieci przesyłowej (IRiESP), opracowanych
przez operatorów poszczególnych sieci elektroenergetycznych i zatwierdzonych
przez Prezesa URE.14 Wymagania te są ze sobą zgodne w przypadku instrukcji
opracowanych przez poszczególnych operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD).
Natomiast w przypadku przyłączania do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia
mikroinstalacji i małych instalacji OZE, operatorzy sieci dystrybucyjnych wdrożyli
jednolite wymagania techniczne wyszczególnione w odpowiednich instrukcjach
technicznych.15
Zgodnie z art. 7 ust. 8e Ustawy – Prawo energetyczne,16 w przypadku
przyłączania bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV farmy wiatrowej (pojedynczej turbiny lub grupy turbin) o łącznej
mocy przyłączeniowej wynoszącej co najmniej 5 MW, wymagane jest dodatkowo
opracowanie ekspertyzy wpływu tej instalacji na system elektroenergetyczny.
Sporządzenie ekspertyzy zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, a koszt jej sporządzenia
uwzględniany jest w całkowitej opłacie pobieranej za przyłączenie do sieci.
Ekspertyza powinna zostać sporządzona przez zewnętrzny podmiot lub jednostkę
naukową,
bądź
naukowo-badawczą
niezależną
od
przedsiębiorstwa
energetycznego oraz podłączanego do sieci podmiotu.
W okresie pierwszego roku pracy farmy wiatrowej wymagane jest
przeprowadzenie odpowiednich testów sprawdzających, w celu potwierdzenia
spełnienia wymagań zawartych w IRiESD lub IRiESP. Testy przeprowadza
PN-EN 50160:2010: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
Np.: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. instrukcja
obowiązująca od dnia 01.01.2014 r. Załącznik 1, Kraków 2014, s. 1-21; Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci Polskie Sieci Elektorenergetyczne S.A. instrukcja obowiązująca od 1.08.2014 roku.
Warszawa 2014, s. 69-82
15
Np.: Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji
przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A. Kraków 2014,
s. 1-19
16
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., nr 54, poz. 348 z późn. zm.)
13
14

1356
________________________________________________________________________________________

odpowiedni podmiot ekspercki niezaangażowany w jakiekolwiek prace związane
z budową farmy wiatrowej, wyposażony w specjalistyczne urządzenia pomiarowe,
posiadające ważne świadectwa zgodności, spełniające wymagania normy
PN-EN 61000-4-30.17 Harmonogram oraz zakres testów uzgadniany jest
z operatorem sieci i powinien odpowiadać wymaganiom zawartym
w odpowiedniej instrukcji IRiESD lub IRiESP. Szczegółowe zasady realizacji badań
jakości energii dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci
elektroenergetycznej zostały określone w normie PN-EN 61400-21.18
W zakresie wymaganych testów sprawdzających, niezbędne jest określenie
wpływu pracy farmy wiatrowej na jakość energii elektrycznej, w miejscu jej
przyłączenia do sieci (ang. PCP – Point of Common Coupling). Farma nie powinna
generować nagłych skoków i zmian napięcia przekraczających 3% oraz 2,5%
w przypadku zakłóceń powtarzających się dla częstotliwości do 10 zakł./godz. oraz
do 1,5% dla zakłóceń powtarzających się dla częstotliwości do 100 zakł./godz.,
z uwzględnieniem rozruchów i wyłączeń farmy. Ponadto, udział farmy wiatrowej
w całkowitych wahaniach napięcia w miejscu jej przyłączenia, wyrażony
wartościami wskaźnika krótkookresowego migotania światła Pst (ang. short term
flicker severity) oraz wskaźnika długookresowego migotania światła Plt (ang. short
term flicker severity), wyznaczonymi zgodnie z normą PN-EN 61000-4-15,19 nie
powinien przekraczać odpowiednio:
- Pst < 0,30 dla sieci o napięciu znamionowym Un ≥ 220 kV, Pst < 0,35 dla
sieci o Un = 110 kV i Pst < 0,45 dla sieci SN,
- Plt < 0,20 dla sieci Un ≥ 220 kV, Plt < 0,25 dla sieci o Un = 110 kV
i Plt < 0,35 dla sieci SN.
Ponadto, farma wiatrowa nie powinna powodować emisji względnych (tj.
w odniesieniu do harmonicznej podstawowej) wyższych harmonicznych napięcia
o rzędach n = 2,…,50, większych niż:
- 1,0% w przypadku przyłączenia farmy do sieci o Un ≥ 220 kV, przy
jednocześnie THD U < 1,5%,
- 1,5% lub 0,70% w przypadku przyłączenia farmy do odpowiednio:
koordynowanej sieci o Un = 110 kV lub sieci OSD o Un = 110 kV, przy
jednocześnie THD U < 1,5% i analogicznie THD U < 2,0% dla ww. sieci,
- 1,5% w przypadku przyłączenia farmy do sieci SN, przy jednocześnie THD
U < 4,0%.
Powyższe wymagania powinny być spełnione przez co najmniej 99% ze
zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych dla każdego tygodniowego
okresu obserwacji. Wyjątek stanowią wartości wskaźnika Plt, który określany jest
w okresach dwugodzinnych na podstawie kolejnych dwunastu wartości wskaźnika
Pst, zgodnie ze wzorem (1):

PN-EN 61000-4-30:2015-05: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-30: Metody
badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii
18
PN-EN 61400-21:2009 Turbozespoły wiatrowe. Część 21: Pomiar i ocena parametrów jakości energii
dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci elektroenergetycznej
19
PN-EN 61000-4-15:2011: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów –
Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa
17
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Wartości współczynnika THD (ang. Total Harmonic Distortion) wyrażającego
całkowitą zawartość wyższych harmonicznych napięcia wyznacza się na podstawie
wzoru (2):
50

THD U  100 

Un

n 1

U1

(2)

gdzie:
Un – wartość skuteczna n-tej harmonicznej napięcia,
U1 – wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia.

Należy zauważyć, iż wymagania zawarte w IRiESD,20 dotyczące emisji
wyższych harmonicznych w przypadku przyłączenia farmy do sieci o napięciu
znamionowym 110 kV są bardziej restrykcyjne, niż odpowiadające im wymagania
zawarte w IRiESP.21
Określając udział badanej farmy wiatrowej w całkowitym stopniu degradacji
jakości energii elektrycznej w węźle PCP, należy uwzględnić poziom tła zaburzeń
elektromagnetycznych, będący skutkiem pracy odbiorców oraz ewentualnie innych
źródeł energii elektrycznej przyłączonych do sieci elektroenergetycznej.22 Zależny
jest on również od stopnia zaburzeń pochodzących z samego systemu
elektroenergetycznego, przenikających do badanej sieci. Nierzadko, precyzyjne
określenie poziomu tła zaburzeń elektromagnetycznych jest dalece utrudnione,
bądź nawet niemożliwe. Niemniej, praca farmy wiatrowej w rzeczywistych
warunkach,
determinowanych
intensywnością
zaburzeń
pochodzących
z pozostałych ich źródeł, nie może spowodować przekroczenia wartości
dopuszczalnych wskaźników określających jakość energii elektrycznej wskazanych
w rozporządzeniu systemowym.23
Podstawowe dane techniczne turbiny wiatrowej Enercon E-40/6.44
Elektrownię wiatrową, z punktu widzenia elektrycznego, stanowią zasadniczo
dwa zespoły:
- turbina wiatrowa z generatorem napięcia przemiennego niskiego napięcia
wraz z układem regulacji i sterowania,
- stacja transformatorowa 15/0,4 kV typu MRw-b 20/630 wraz z instalacją
kablową przyłączeniową do napowietrznej sieci dystrybucyjnej 15 kV.
Parametry techniczne turbiny wiatrowej:24
- typ: Enercon E-40/6.44,
- moc czynna: 120/600 kW,
20

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A...., op. cit., s. 17
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej..., op. cit., s. 79
22
M. Gała, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny wpływu pracy odbiorników
nieliniowych na jakość energii elektrycznej. „Przegląd Elektrotechniczny” 2011, nr 6, s. 40-46
23
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r…, op. cit.
24
Karta katalogowa turbiny Enercon E-40/6.44
21
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- prędkość wiatru dla startu: 2,5 m/s,
- prędkość wiatru dla wyłączenia: 25 m/s,
- prędkość obrotowa: 17/38 obr./min,
- napięcie: 3 x 400 V,
- częstotliwość: 50 Hz,
- ilość generatorów: 1,
- generator synchroniczny.
Na wykresie nr 1 przedstawiono charakterystykę mocy wyjściowej P(v) turbiny
typu Enercon E-40/6.44 w funkcji prędkości wiatru.25
Wykres nr 1: Charakterystyka mocy wyjściowej P(v) turbiny wiatrowej typu Enercon
E-40/6.44
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Rys. 1. Średnie wartości skuteczne napięć międzyfazowych U 12 , U 23 , U 31 zarejestrowane w węźle przyłączenia elektrowni wiatrowej

Enercon E-40/6.44 do linii 15 kV RS Żytno - Rogaczówek w miejscowości Silnica podczas planowanego wyłączenia i załączenia
Wyniki badań
Badania jakości energii elektrycznej w węźle PCP w sieci SN oraz ocenę
charakteru zmian napięć, prądów i mocy turbiny, przeprowadzono dla różnych
prędkości wiatru w tygodniowym okresie obserwacji, a także z uwzględnieniem
stanów przejściowych, występujących podczas wyłączenia oraz załączania farmy
wiatrowej do pracy. Prace pomiarowe zrealizowano z wykorzystaniem analizatora
jakości energii elektrycznej typu PQ-BOX 200 oraz komputerowego systemu
monitorowania jakości energii elektrycznej typu PQM-C610, spełniających
wymagania normy PN-EN 61000-4-30, klasa A.26 Urządzenia pomiarowe zostały
zainstalowane w obwodach wtórnych istniejących w stacji przekładników
prądowych typu TPU 50.13 oraz przekładników napięciowych typu UMZ 24-1.
Ze względu na obiektywne trudności związane z precyzyjnym określeniem
poziomu tła zaburzeń elektromagnetycznych oraz brakiem możliwości
przeprowadzenia pomiarów turbiny, podczas jej pracy wyspowej z obciążeniem
o znanej charakterystyce, wyznaczone zostały całkowite wartości parametrów
charakteryzujących jakość energii elektrycznej w węźle PWP przyłączenia farmy
wiatrowej do sieci SN o napięciu 15 kV. Na rys. 1-9 przedstawiono wybrane wyniki
badań zrealizowane w tygodniowym okresie pomiarów, charakteryzujące stopień

K. Jagieła, M. Gała, Wykonanie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej produkowanej
przez elektrownię wiatrową Enercon E-40/6.44. Częstochowa 2015
26
PN-EN 61000-4-30:2015-05…, op. cit.
25
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degradacji jakości energii elektrycznej w rzeczywistych warunkach generacji mocy
determinowanych prędkością wiatru.
Rysunek nr 1: Wartości skuteczne napięć międzyfazowych U12, U23, U31 w węźle
przyłączenia turbiny wiatrowej Enercon E-40/6.44 do sieci SN
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Rys. 1. Średnie wartości skuteczne napięć międzyfazowych U 12 , U 23 , U 31 w węźle przyłączenia elektrowni wiatrowej Enercon E-40/6.44
Rysunek nr 2: Wartości
mocy czynnej trójfazowej P zarejestrowane w węźle
do linii 15 kV RS Żytno - Rogaczówek w miejscowości Silnica
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Rys. 6. Średnie wartości mocy czynnej trójfazowej P zarejestrowane w węźle przyłączenia elektrowni wiatrowej Enercon E-40/6.44
do linii 15 kV RS Żytno - Rogaczówek w miejscowości Silnica
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Rysunek nr 3: Wartości współczynników THD U12, THD U23, THD U31 napięć
międzyfazowych zarejestrowane w węźle przyłączenia turbiny wiatrowejEnercon E-40/6.44
do sieci SN
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Rys. 10. Średnie wartości współczynników THD U L1 , THD U L2 , THD U L3 napięć fazowych zarejestrowane w węźle przyłączenia
elektrowni wiatrowej Enercon E-40/6.44 do linii 15 kV RS Żytno - Rogaczówek w miejscowości Silnica

Z przedstawionego na rys. 3 wykresu zmian wartości współczynników
THD U wynika, iż w dwóch przypadkach wartości THD U przekroczyły wartość
4%, jednakże wartości percentyli CP99, wyrażające wartość maksymalną
analizowanego parametru przez 99% całkowitego okresu pomiarów wyniosły: 2,84,
2,85 i 2,88 dla odpowiednio: THD U12, THD U23 i THD U31, co stanowi wartości
zgodne z IRiESD oraz rozporządzeniem systemowym.
Na rys. 4 zobrazowano widma względne wyższych harmonicznych napięć
międzyfazowych, określone dla przypadku maksymalnej mocy P, jaka wystąpiła
w badanym tygodniowym okresie pomiarów oraz dla przypadku, kiedy turbina
wiatrowa generowała moc zbliżoną do mocy minimalnej. Z przedstawionej
charakterystyki wynika, iż nie jest widoczna zależność zawartości indywidualnych
harmonicznych napięcia w węźle PWP w zależności od mocy generowanej
przez turbinę wiatrową. Szczegółowe zestawienie wartości percentyli CP99
i CP95 określonych na podstawie wartości wyższych harmonicznych napięć
międzyfazowych o rzędach n=2,..,20, dla pełnego tygodniowego okresu
obserwacji, przedstawiono w tab. 1. Wynika z niego, iż dla harmonicznych napięcia
o rzędach 5 i 7 przekroczona została dopuszczalna wartość 1,5%, określona
w IRiESD, jednakże żadna z harmonicznych nie przyjmuje wartości większych od
dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu systemowym.
W celu określenia wpływu pracy badanej turbiny wiatrowej na zawartość
harmonicznych o rzędach 5 i 7 w mierzonym napięciu w węźle PWP sieci SN,
wykreślone zostały charakterystyki rys. 5-8 oraz określono wartości współczynnika
determinacji R2. Z uzyskanych obliczeń wynika, iż praca turbiny wiatrowej nie
wpływa w istotnym stopniu na wzrost zawartości dominujących harmonicznych
U5 i U7, bowiem R2=0,019 dla U5 (rys. 6) oraz R2=0,007w przypadku U7 (rys. 8).
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Rysunek nr 4: Widma wyższych harmonicznych napięć międzyfazowych U12, U23, U31
zarejestrowane w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej Enercon E-40/6.44 do sieci SN
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Rys. 20. Widmo wyższych harmonicznych napięć fazowych U 12 , U 23 , U 31 zarejestrowane w węźle przyłączenia

elektrowni
wiatrowej
Enercon E-40/6.44
do liniipercentyli
15 kV RS ŻytnoCP99
- Rogaczówek
w miejscowości
Silnica
Tabela
nr 1:
Zestawienie
wartości
i CP95
określone
na podstawie
wartości wyższych harmonicznych napięć międzyfazowych o rzędach n=2,..,20

Rząd
harmonicznej
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Percentyl CP99 w.h. napięcia Un
U12
0,00
0,30
0,26
1,94
0,18
2,38
0,11
0,13
0,04
0,67
0,03
0,53
0,02
0,05
0,02
0,15
0,02
0,08
0,03

U23
0,14
0,39
0,28
2,06
0,26
2,35
0,09
0,14
0,04
0,57
0,03
0,50
0,02
0,05
0,02
0,11
0,02
0,08
0,03

U31
0,12
0,19
0,17
2,01
0,11
2,35
0,09
0,11
0,04
0,75
0,03
0,48
0,03
0,04
0,02
0,14
0,02
0,08
0,03

Percentyl CP95 w.h. napięcia Un
U12
0,00
0,28
0,20
1,71
0,14
2,05
0,08
0,09
0,03
0,47
0,03
0,40
0,02
0,04
0,02
0,11
0,02
0,07
0,03

U23
0,11
0,37
0,21
1,90
0,21
2,03
0,07
0,10
0,04
0,41
0,02
0,37
0,02
0,04
0,02
0,09
0,02
0,07
0,03

U31
0,10
0,16
0,15
1,79
0,09
2,04
0,06
0,09
0,04
0,52
0,03
0,36
0,02
0,03
0,02
0,11
0,02
0,06
0,03
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Rysunek nr 5: Porównanie zmian wartości względnych harmonicznej napięcia U 5 oraz
mocy czynnej trójfazowej P zarejestrowanych w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej
Enercon E-40/6.44 do sieci SN
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Rys. 26.
Rysunek nr 6: Wartości względne harmonicznej
napięcia U5 w funkcji mocy czynnej
trójfazowej P zarejestrowane w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej Enercon E-40/6.44 do
sieci SN
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Rysunek nr 7: Porównanie zmian wartości względnych harmonicznej U 7 oraz mocy
czynnej trójfazowej P zarejestrowanych w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej Enercon
E-40/6.44 do sieci SN
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Rys. 26.
Rysunek nr 8: Wartości względne harmonicznej
napięcia U7 w funkcji mocy czynnej
trójfazowej P zarejestrowane w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej Enercon E-40/6.44 do
sieci SN
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Rys. 2.

W tab. 2 przedstawiono wartości percentyli CP99 i CP95 określone dla
wskaźników migotania światła Pst i Plt, wyznaczonych na podstawie zmiany napięć
międzyfazowych U12, U23 i U31 w badanym węźle PWP. Widoczne jest
przekroczenie wartości dopuszczalnych CP99 wskazanych w IRiESD zarówno dla
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wskaźnika Pst, jak również Plt. Również i w tym przypadku, identyfikując wpływ
pracy turbiny wiatrowej na intensywność zjawiska wahań napięcia, wyznaczona
została charakterystyka zmian średniej dla trzech obwodów międzyfazowych
wartości wskaźnika Pst, z jednoczesnym przedstawieniem odpowiadających
im wartości mocy P generowanej przez turbinę – rys. 9. Na podstawie jej analizy
nie można stwierdzić bezpośredniego związku intensywności pracy badanej
turbiny na stopień wahań napięcia, co potwierdza wyznaczona wartość
współczynnika determinacji R2, wynosząca R2=0,042 dla funkcji Pst(P). Należy
zatem stwierdzić, iż pomimo przekroczenia wartości dopuszczalnych CP99 dla
wskaźników Pst i Plt określonych w IRiESD, wpływ turbiny wiatrowej na wahania
napięcia, a zatem również i na intensywność zjawiska migotania światła, jest
marginalny. Zjawisko wahania napięcia jest powodowane zaburzeniami, których
źródła zlokalizowane są powyżej węzła PWP, tj. w systemie elektroenergetycznym
oraz po stronie odbiorców energii elektrycznej.
Tabela nr 2: Zestawienie wartości percentyli CP99 i CP95 określone dla wskaźników
migotania światła Pst i Plt, wyznaczonych na podstawie rejestracji zmian napięć
międzyfazowych U12, U23 i U31 węźle PWP
CP99/CP95 dla wskaźnika Pst

CP/99CP95 dla wskaźnika Plt

Pst 12

Pst 23

Pst 31

Plt 12

Plt 23

Plt 31

CP99

0,65

0,63

0,66

0,51

0,51

0,54

CP95

0,57

0,56

0,59

0,49

0,48

0,52

Rodzaj
percentyla

Rysunek nr 9: Porównanie zmian średniej wartości wskaźnika Pst oraz mocy czynnej
trójfazowej P zarejestrowanych w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej Enercon E-40/6.44
do sieci SN
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Rys. 26. Wartości wskaźników krótkookresowego migotania światła P st 12 , P st 23 , P st 31 dla napięć międzyfazowych w węźle przyłączenia
elektrowni wiatrowej Enercon E-40/6.44 do linii 15 kV RS Żytno - Rogaczówek w miejscowości Silnica

1365
________________________________________________________________________________________

Podsumowanie
Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej implikuje potrzebę budowy
kolejnych farm wiatrowych. Praca farm wiatrowych może powodować realne
zagrożenia dla organizmów żywych oraz stanowić źródło zaburzeń
elektromagnetycznych, przyczyniających się do pogorszenia jakości energii
elektrycznej dostarczanej do jej odbiorców.
Obowiązujące regulacje prawne nakładają na właścicieli farm wiatrowych
obowiązek realizacji niezbędnych testów sprawdzających, m.in. wpływ pracy farm
na jakość energii elektrycznej. Przedstawione wyniki badań turbiny wiatrowej
Enercon E-40/6.44 dowodzą, iż jakość energii elektrycznej w sieci SN, do której
przyłączona została badana turbina wiatrowa, odpowiada obowiązującym
wymaganiom określonym w rozporządzeniu systemowym. Stwierdzono
przekroczenie zawartości harmonicznych napięcia o rzędach 5 i 7, jak również
ponadnormatywne wartości wskaźników krótkookresowego i długookresowego
migotania światła, określone w odpowiedniej instrukcji IRiESD, jednakże wyniki
przeprowadzonych analiz wskazują, iż wpływ pracy badanej turbiny na ww.
parametry jest marginalny, zaś źródła zaburzeń powodujących ich wystąpienie
zlokalizowane są powyżej węzła wspólnego przyłączenia, tj. w systemie
elektroenergetycznym oraz po stronie odbiorców energii elektrycznej.
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano parametry określające jakość energii
elektrycznej dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączane do sieci
elektroenergetycznej oraz przedstawiono obowiązujące wymagania związane
z jakością energii elektrycznej generowanej przez farmy wiatrowe, jak również
wymagania dotyczące ich przyłączania do sieci elektroenergetycznej. Omówiono
zasady przeprowadzania pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii
elektrycznej i analizy wpływu pracy turbin wiatrowych na jakość energii elektrycznej
w węzłach ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono
parametry techniczne oraz wybrane wyniki badań wpływu pracy turbiny typu
Enercon E-40/6.44 na jakość energii elektrycznej w węźle jej przyłączenia do sieci
średniego napięcia 15 kV.
Summary
The article describes the parameters defining the quality of electric power
supplied by wind power plats connected to the grid and presents the current
requirements related to quality of electric power generated by wind farms, as well
as the requirements concerning their connection to the power grid. The principles
concerning the measurement of parameters defining power quality as well as the
analysis of the influence of wind turbine operation on the electric power quality in
the nodes connecting them to the power grid were discussed. The paper also
presents technical parameters and selected results of the influence of turbine type
Enercon E-40 / 6.44 on the quality of electric power in the node of its connection to
the medium voltage of 15 kV.
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Zbigniew NADOLNY
Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
WARTOŚCI DOPUSZCZALNE NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO,
MAGNETYCZNEGO ORAZ GĘSTOŚCI MOCY POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

1. Wprowadzenie
Człowiek, jak większość organizmów żywych, nie jest wyposażony
w receptory pola elektrycznego i magnetycznego. Wyjątek stanowią oczy,
rejestrujące pole elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego. Z drugiej zaś
strony, istnieją dowody świadczące o negatywnym oddziaływaniu pola,
o stosunkowo dużym natężeniu, na organizmy żywe. Z tego też względu, wartości
natężenia pola powinny być przedmiotem odpowiednich regulacji.
1. Różne sposoby regulacji wartości dopuszczalnych
Istnieje wiele różnych podejść w kwestii regulacji, dotyczących natężenia pola
elektrycznego i magnetycznego oraz gęstości mocy pola. Można wśród nich
wyróżnić między innymi propozycję maksymalnego zmniejszenia wartości
dopuszczalnych. Inne podejście, całkowicie odmienne od wcześniej
prezentowanego, zakłada, że nie należy ograniczać natężenia pola, ponieważ nie
ma jednoznacznych dowodów na ich negatywny wpływ. Istnieją jeszcze podejścia
pośrednie, według których należy unikać zbędnej ekspozycji na pole, lub ustalić jej
normatywne granice.1
Propozycja maksymalnego ograniczenia wartości dopuszczalnych natężenia
i gęstości mocy pola, jak można się domyślać, jest propozycją najdroższą. Środki
finansowe, potrzebne na jej wprowadzenie w życie, wiązać należy z przebudową
systemu elektroenergetycznego oraz urządzeń powszechnego użytku, zasilanych
energią elektryczną. Doskonałym przykładem takiego podejścia są Włochy, gdzie
wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego, o częstotliwości 50 Hz,
została zmniejszona do 0,4 A/m na terenach zabudowanych. Jak wyliczyli
eksperci, w samym tylko Mediolanie koszty przebudowy linii na napięcie 132, 220
i 380 kV, z tytułu przystosowania ich do nowych przepisów, wyniosą około 24
miliardy euro, co spowoduje wzrost ceny energii elektrycznej o około 40%. 2
Kolejnym, skrajnym rozwiązaniem jest propozycja by w ogóle nie ograniczać
wartości natężenia i gęstości mocy pola. Argumentem orędowników takiego
podejścia jest brak jednoznacznych dowodów, mówiących o szkodliwości
pola. Wyniki badań jednego ośrodka badawczego, świadczące o szkodliwym

1

2

F. Mosiński, A. Wira, Ekologiczne problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Łódź, 1999;
A. Wira, Wartości normatywne największych dopuszczalnych natężeń pola elektromagnetycznego
w środowisku, Ekologia, Energetyka, pracę wykonano w ramach grantu Nr ED-IX-071/G-46/97
z budżetu gminy Łódź, 1997
A. Piłatowicz, Zagadnienia pól elektromagnetycznych w pracach CIGRE, konferencja Pola
Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka. Poznań, 2003
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oddziaływaniu pola, nie są zazwyczaj potwierdzane pracami innych ośrodków.
Z tego też względu w wielu krajach, takich jak Kanada, Francja, Hiszpania,
Szwajcaria, czy do niedawna USA, nie ma ograniczeń dotyczących natężenia
i gęstości mocy pola. W USA, dopiero pod naciskiem opinii publicznej, kompanie
energetyczne stworzyły odpowiednie regulacje. 3
Jednak najczęściej spotykanym w wielu krajach podejściem do problemu
regulacji natężenia i gęstości mocy, są rozwiązania pośrednie. Jednym z nich jest
stosowanie zasady ALARA, której skrót wywodzi się od pierwszych liter angielskich
wyrazów As Low As Reasonably Acceptable. Istotą tej zasady jest ograniczenie
natężenia i gęstości mocy pola tak nisko, jak to jest w sposób rozsądny możliwe do
osiągnięcia, a więc niewymagające dużych nakładów kosztów związanych
z przebudową systemu elektroenergetycznego. Przykładem stosowania tej zasady
są USA, gdzie dodatkowo zaleca się prowadzenie dalszych badań nad wpływem
pola na organizmy żywe.4
Innym pośrednim rozwiązaniem jest stosowanie odpowiednich kryteriów przy
doborze wartości dopuszczalnych natężenia i gęstości mocy pola. Najczęściej
stosowanymi kryteriami są intensywność efektu termicznego oraz gęstość prądu
wyindukowanego w ciele człowieka.5
Efekt termiczny mierzony jest wzrostem temperatury ciała wystawionego na
oddziaływanie pola elektromagnetycznego o stosunkowo wysokiej częstotliwości
z zakresu od 0,3 do 300 GHz. Parametrem opisującym intensywność pola
elektromagnetycznego z tego zakresu nie jest jego natężenie, lecz gęstość mocy
wyrażona w W/m2. Wzrost temperatury ciała jest wynikiem zaabsorbowanej energii
elektromagnetycznej przez człowieka. Wartość tej energii bardzo dobrze opisuje
parametr SAR (ang. Specific Absorption Rate), zwany „swoistym tempem
pochłaniania energii elektromagnetycznej”, którego wzór podano poniżej:
SAR = (cwł ∙ T) / t

[W/kg],

gdzie:
cwł – ciepło właściwe ciała ludzkiego,
T – wzrost temperatury,
t – czas oddziaływania pola elektromagnetycznego

Parametrem SAR po raz pierwszy zaczęto się posługiwać w latach 50.
ubiegłego wieku w USA. To właśnie w tym okresie większą uwagę zaczęto
zwracać na pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, jako czynnik mogący
negatywnie oddziaływać na organizmy żywe. Jak widać z powyższego wzoru,
wartość pochłanianej energii pola elektromagnetycznego wpływa na wzrost
temperatury i zależy od czasu przebywania w polu oraz ciepła właściwego ciała

3

4

5

M. Jaworski, Przegląd norm i przepisów w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych 50 Hz obowiązujących w różnych krajach, konferencja Pola
Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka. Poznań, 2003; Linie i stacje
elektroenergetyczne w środowisku człowieka, M. Szuba (red.). Warszawa 2002
S. Różycki, A. Wira, Problemy ochrony środowiska związane z przesyłem energii elektrycznej –
przepisy polskie i międzynarodowe, III Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć.
Poznań-Kiekrz 1996
H. Mościcka-Grzesiak, Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce. Poznań 1996; H. Trzaska,
Pomiary pól elektromagnetycznych w polu bliskim. Warszawa-Wrocław 1998
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człowieka. Parametr SAR, według różnych źródeł, nie powinien przekraczać
wartości z przedziału od 0,4 do 4 W/kg. Jeżeli założyć, że ciepło właściwe ciała
człowieka zbliżone jest do ciepła wody (4200 J/[kg∙0C]), to w przypadku
współczynnika SAR równego 4 W/kg, temperatura ciała po 30 minutach
oddziaływania pola wzrosłaby o około 20C. Warto jednak pamiętać, że człowiek
jest w stanie zaabsorbować około 50% energii pola elektromagnetycznego
z zakresu częstotliwości od 0,3 do 300 GHz. Na tej podstawie można stwierdzić, że
temperatura ciała wzrosłaby tylko o 10C. Według wielu różnych źródeł, wartość
dopuszczalna gęstości mocy powinna być tak dobrana by wzrost temperatury
ciała, po 30 minutach oddziaływania pola, nie przekraczał 1 0C, co ma być
gwarantem, że efekt termiczny nie będzie groźny dla organizmu. Na tej podstawie
dobrano górną wartość współczynnika SAR równą 4 W/kg, co odpowiada gęstości
mocy równej 100 W/m 2. Należy jednak pamiętać, że jakiekolwiek obliczenia
komplikuje dodatkowo fakt, że poszczególne części ciała mają różne wartości
ciepła właściwego, przewodności cieplnej oraz w różny sposób są chłodzone.
Dodatkowo warto dodać, że stopień tolerancji różnych części ciała człowieka na
oddziaływanie pola wysokiej częstotliwości nie jest jednakowy, a ponadto jest on
ciągle w sferze szeroko zakrojonych badań. Mimo to, wiele krajów stosuje
intensywność efektu termicznego, jako kryterium w doborze dopuszczalnej
wartości gęstości mocy. Przykładem tego mogą być USA, gdzie wartość
dopuszczalna gęstości mocy równa jest 100 W/m 2. Jednak nie wszystkie kraje
stosują kryterium termiczne. Według wielu źródeł, wartość dopuszczalna gęstości
mocy powinna być dobierana na podstawie kryterium nietermicznego, którego
natura jest dopiero poznawana. Przykładem może być Polska, gdzie dopuszczalna
wartość gęstości mocy równa jest tylko 0,1 W/m 2.6
Kolejnym, szeroko stosowanym kryterium w doborze wartości dopuszczalnych
natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, jest prąd lub jego gęstość,
wyindukowany w ciele człowieka. Wiele organizacji międzynarodowych,
zajmujących się oddziaływaniem pola na organizmy żywe, takich jak Europejski
Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej CENELEC, Międzynarodowe Towarzystwo
Ochrony przed Promieniowaniem IRPA, czy również Światowa Organizacja
Zdrowia WHO proponuje, by gęstość tego prądu nie przekraczała wartości 10
mA/m2. Taka wartość gwarantuje, że praca układu nerwowego człowieka nie
będzie zakłócona. Według różnych źródeł, by wygenerować prąd w organizmie
człowieka o gęstości 10 mA/m 2 potrzebna by była obecność zmiennego pola
elektrycznego (50 Hz) o natężeniu od kilkudziesięciu do kilkuset kV/m, lub
magnetycznego o natężeniu kilku tysięcy A/m. Jak wiadomo, linie wysokiego
napięcia nie są źródłem pola o tak dużym natężeniu, tuż nad powierzchnią ziemi.
Można zatem stwierdzić, że w wystarczającym stopniu spełniają one omawiane
kryterium. Unia Europejska proponuje, by wartość dopuszczalną gęstości prądu
zmniejszyć do 1/5 obecnie obowiązującej, czyli do 2 mA/m 2. Takie podejście,
według różnych organizacji międzynarodowych, jest całkowicie nieuzasadnione,
ponieważ, jak wspomniano wcześniej, gęstość prądu już o wartości 10 mA/m2 nie

6

L. Różański, Pole i fale elektromagnetyczne. Poznań 1997; H. Trzaska, Cudze chwalicie...,
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Pola Elektromagnetyczne 50 Hz a Energetyka
i Środowisko. Szczyrk 2000
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wywołuje żadnych negatywnych efektów zdrowotnych. Wyindukowanie prądu
o gęstości 2 mA/m 2 wymaga obecności zmiennego pola elektrycznego (50 Hz)
o natężeniu około 6 kV/m lub magnetycznego o natężeniu około 250 A/m. Z tego
też powodu propozycja Unii Europejskiej rodzi dodatkowo pewne komplikacje
w odniesieniu chociażby do wartości natężenia pola, jakie występują w czasie
wykonywania prac pod napięciem.7
3. Ekspozycje na oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego
3.1. Rodzaje ekspozycji
W większości krajów wartości dopuszczalne natężenia i gęstości mocy pola
odnoszą się do ekspozycji środowiskowej i zawodowej. Ekspozycja środowiskowa
dotyczy tej grupy ludzi, która nie musi być świadoma oddziaływania na nią pola.
Z kolei ekspozycja zawodowa odnosi się do grupy, która jest świadoma
oddziaływania na nią pola. Do grupy tej bardzo często zaliczani są tylko
pracownicy szeroko pojętej energetyki, pracujący na terenie stacji rozdzielczej, co
nie jest do końca prawdą. Do grupy tej należy zaliczyć również osoby, które
w trakcie wykonywania swojej pracy wiedzą, że są poddani oddziaływaniu pola.
Z tego też względu, grupę tę należałoby poszerzyć, między innymi o pracowników
hut (piece indukcyjne), stacji przekaźnikowych, czy osoby pracujące w pobliżu
radarów.
Zazwyczaj, w stosunku do ekspozycji środowiskowej, określa się jedynie
wartości dopuszczalne natężenia bez ograniczeń czasowych dotyczących
przebywania w polu. Inaczej jest w przypadku ekspozycji zawodowej, w stosunku
do której przeważnie określa się wartości dopuszczalne i maksymalny czas
przebywania w polu. Wiąże się to z tym, że wartości dopuszczalne, dotyczące
ekspozycji zawodowej, są zazwyczaj wyższe, w porównaniu z wartościami
obowiązującymi w przypadku ekspozycji środowiskowej. Dlatego też czas
przebywania w polu o wyższym natężeniu powinien być ograniczony.
Istnieją jednak pewne odstępstwa od wyżej opisanych reguł. Istnieją kraje,
gdzie ograniczenia czasowe wyróżnić można zarówno w stosunku do ekspozycji
środowiskowej jak i zawodowej, przykładem czego są Niemcy. Są również i takie
kraje, gdzie ograniczenia czasowe w ogóle nie występują, w stosunku do obu
ekspozycji. Jeszcze innym przykładem są przepisy w Bułgarii, gdzie wartości
dopuszczalne natężenia pola są regulowane tylko w przypadku ekspozycji
zawodowej.
W wielu krajach wartości dopuszczalne zależeć mogą od rodzaju ekspozycji,
jak i przeznaczenia obszaru, na którym może występować pole. Należy tu mieć na
uwadze między innymi takie miejsca, jak teren zabudowy mieszkaniowej, parkingi,
skrzyżowania dróg, skrzyżowania dróg z linią wysokiego napięcia, czy też teren
będący granicą korytarza linii. Zazwyczaj wartości dopuszczalne odnoszą się do

7

H. Markiewicz, Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa 2002; S. Reivonen, Internal currents
in a human body with spheroidal model in 400 kV switching substation, XI International Symposium
on High Voltage Engineering. Londyn, Wielka Brytania 1999; S. Różycki, M. Szuba, Zasady
tworzenia norm i przepisów w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
o częstotliwości sieciowej i perspektywy wdrożenia ujednoliconych wartości w krajach Unii
Europejskiej, Konferencja Pola Elektromagnetyczne 50 Hz w Środowisku Człowieka. Poznań 2003
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całego ciała, choć są kraje, gdzie istnieją od tej zasady pewne wyjątki, według
których kończyny mogą być wystawione na działanie pola o większym natężeniu,
niż pozostała część ciała. Jak zatem widać, stosowanych jest wiele różnych
podejść dotyczących określania dopuszczalnych wartości natężenia i gęstości
pola. Nie dziwi więc fakt, że wiele organizacji międzynarodowych skłania się do ich
ujednolicenia.8
Pierwszym krajem, który wprowadził ograniczenia dotyczące wartości
natężenia pola elektrycznego i magnetycznego był Związek Radziecki, co miało
miejsce na początku lat 80. ubiegłego wieku. Natomiast w Polsce, w chwili
obecnej, obowiązują rozporządzenie Ministra Środowiska z października 2003
roku, regulujące wartości dopuszczalne natężenia pola elektromagnetycznego
w ekspozycji środowiskowej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 listopada 2002 roku, określające wartości dopuszczalne natężenia
pola w ekspozycji zawodowej.9
3.2. Ekspozycja środowiskowa
W rozporządzeniu dotyczącym ekspozycji środowiskowej, wartości
dopuszczalne dotyczą miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
(tablica 1) oraz miejsc dostępnych dla ludności (tablica 2). 10 Jak widać, wartości
dopuszczalne, dotyczące miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
odnoszą się do pola tylko o częstotliwości 50 Hz. Natomiast wartości dopuszczalne
dla miejsc dostępnych dla ludzi dotyczą pola o szerokim spektrum częstotliwości,
tj. od 0 Hz do 300 GHz.
Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego (50 Hz) dla miejsc
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową równa 1 kV/m, jest dziesięciokrotnie
mniejsza w porównaniu z wartością dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludzi,
równą 10 kV/m. Na tej podstawie można stwierdzić, że tereny przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową są, według polskich przepisów, objęte szczególną
ochroną. Zapewne z tego właśnie względu nie ma już potrzeby by wartości
dopuszczalne dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, rozszerzać na inne
zakresy częstotliwości.
Analizując wartości dotyczące miejsc dostępnych dla ludzi (tablica 2), można
dojść do wniosku, że wraz ze wzrostem częstotliwości pola, zarówno elektrycznego
jak i magnetycznego, wartości dopuszczalne maleją. Spowodowane jest to
intensywnością efektu termicznego, która rośnie liniowo wraz ze wzrostem
częstotliwości pola.

W. Kiciński, A. Żera, Pole elektromagnetyczne w środowisku człowieka, II Krajowa Konferencja
Naukowo-Techniczna Ekologia w elektronice. Warszawa, 2002; I. Komorowska, Oddziaływanie
obiektów i urządzeń elektroenergetycznych na środowisko w aspekcie nowych przepisów, Klient,
Dystrybucja, Przesył PTPiREE, 2001
9
R. Kosztaluk, J. Arciszewski, Technika badań wysokonapięciowych. Warszawa 1985
10
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. Nr 192)
8
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Tablica nr 1: Wartości dopuszczalne natężenia pola elektromagnetycznego
(poziomów odniesienia) z zakresu częstotliwości od 0 Hz do 3 GHz w ekspozycji
środowiskowej dla miejsc przeznaczonych pod zabudowę według Rozporządzenia Ministra
Środowiska z 30 października 2003 roku
Parametr fizyczny
Zakres
częstotliwości
1

50 Hz

Składowa
elektryczna
E
1.000 V/m

Składowa
magnetyczna
H

Gęstość mocy
S

60 A/m

Tablica nr 2: Wartości dopuszczalne natężenia pola elektromagnetycznego
(poziomów odniesienia) z zakresu częstotliwości od 0 Hz do 3 GHz w ekspozycji
środowiskowej dla miejsc dostępnych dla ludności według Rozporządzenia Ministra
Środowiska z 30 października 2003 roku
Parametr fizyczny
Zakres
częstotliwości

Składowa
elektryczna
E

Składowa
magnetyczna
H

1
2
3
4
5
6
7

10.000 V/m
10.000 V/m
20 V/m
7 V/m
7 V/m

2.500 A/m
2.500 A/m
60 A/m
3/f A/m
3 A/m

0 Hz
(0 Hz; 0,5 Hz>
(0,5 Hz; 50 Hz>
(50 Hz; 1 kHz>
(1 kHz; 3 MHz>
(3 MHz; 300 MHz>
(0,3 GHz; 300 GHz>

Gęstość mocy
S

0,1 W/m2

3.1. Ekspozycja zawodowa
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące ekspozycji
zawodowej, wprowadza strefy, w zależności od wartości natężenia pola. Strefy te
podzielone są na dwie grupy, tj. strefę ochronną i strefę bezpieczną. W skład strefy
ochronnej wchodzą strefa niebezpieczna, zagrożenia i pośrednia.11
Za strefę niebezpieczną uznaje się obszar, na którym przebywanie jest
dozwolone pod warunkiem zastosowania odpowiedniej ochrony indywidualnej.
Strefa zagrożenia to teren, na którym przebywanie jest dozwolone, ale
z pewnymi ograniczeniami czasowymi, zależnymi od wartości natężenia.
Parametrem określającym graniczny czas przebywania w tym obszarze jest doza
D, której dopuszczalne wartości zamieszczono w tablicach 3 i 4. Wzór, określający
dozę, podano poniżej:
D = E2 ∙ t, w przypadku pola elektrycznego,
D = H2 ∙ t, w przypadku pola magnetycznego.

11

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.
Nr 217)
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Tablica nr 3: Dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego E 1(f) na granicy
strefy zagrożenia i pośredniej oraz dopuszczalna doza pola elektrycznego D
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Zakres częstotliwości
0 Hz  f  0,5 Hz
0,5 Hz < f  300 Hz
0,3 kHz < f  1 kHz
1 kHz < f  3 MHz
3 MHz < f  15 MHz
15 MHz < f  3 GHz
3 GHz < f  300 GHz

Natężenie pola
elektrycznego E1(f) [V/m]
20 000
10 000
100 / f
100
300 / f
20
0,16 f + 19,5

Dopuszczalna wartość
dozy D
3 200 (kV/m)2 ∙ h
800 (kV/m)2 ∙ h
0,08 / f2 (kV/m)2 ∙ h
0,08 (kV/m)2 ∙ h
0,72 / f2 (kV/m)2 ∙ h
3200 (V/m)2 ∙ h
(f / 2 + 55)2 (V/m)2 x h

Tablica nr 4: Dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego H 1(f) na granicy
strefy zagrożenia i pośredniej oraz dopuszczalna doza pola elektrycznego D
Lp.

Zakres częstotliwości

1
2
3
4
5
6

0 Hz  f  0,5 Hz
0,5 Hz < f  50 Hz
0,05 kHz < f  1 kHz
1 kHz < f  800 MHz
O,8 MHz < f  150 MHz
0,15 GHz < f  3 GHz

Natężenie pola
Dopuszczalna
magnetycznego H1(f) [A/m] wartość dozy D
8 000
512 (kA/m)2 x h
200
0,32 (kA/m)2 x h
10 / f
800 / f2 (A/m)2 x h
10
800 (A/m)2 x h
8/f
512 / f2 (A/m)2 x h
0,053
0,022 (A/m)2 x h

Jak zatem widać, na podstawie znajomości natężenia pola i wartości dozy,
można wyznaczyć dopuszczalny czas przebywania w strefie zagrożenia, który
niezależnie od uzyskanego wyniku, nie powinien przekraczać czasu jednej zmiany
roboczej.
Kolejną strefą jest strefa pośrednia, na obszarze której przebywanie jest
ograniczone do czasu trwania jednej zmiany roboczej.
Ostatnią strefą jest strefa bezpieczna. Jest to obszar, na którym czas
przebywania nie podlega żadnym regulacjom.
Granicami poszczególnych stref, ustanowionymi w rozporządzeniu, są
wartości graniczne natężenia pola, które podano poniżej:
E0(f), H0(f) – natężenie pola elektrycznego i magnetycznego rozgraniczające
strefę pośrednią od strefy bezpiecznej,
E1(f), H1(f) – natężenie pola elektrycznego i magnetycznego rozgraniczające
strefę zagrożenia od strefy pośredniej,
E2(f), H2(f) – natężenie pola elektrycznego i magnetycznego rozgraniczające
strefę niebezpieczną od strefy zagrożenia.
Wzajemna relacja między wartościami natężenia, rozgraniczającymi
poszczególne strefy, opisane są poniższymi zależnościami:
E0(f)=E1(f)/3; E2(f)=10·E1(f); H0(f)=H1(f)/3; H2(f)=10·H1(f).
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Wyjątek stanowi pole elektryczne, z zakresu częstotliwości od 0 Hz do 300
Hz, w przypadku którego relacje między wartościami natężenia, rozgraniczającymi
poszczególne strefy, różnią się nieco od podanych powyżej. Związki między
omawianymi wartościami natężenia podano poniżej:
E0(f)=E1(f)/2; E2(f)=2·E1(f).
Jak zatem widać, spośród kilku wartości, rozgraniczających poszczególne
strefy, wystarczy znać jedną aby móc wyznaczyć pozostałe. Z tego też względu
w omawianym rozporządzeniu zamieszczono tylko wartości natężenia
rozgraniczające strefę zagrożenia od strefy pośredniej, co pokazano w tablicy 3 i 4.
Poniżej, na przykładzie pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości
50 Hz, zostaną skrótowo omówione poszczególne strefy oraz odpowiadające im
wartości natężenia. Za takim wyborem częstotliwości przemawiał fakt, iż źródła
pola o tej częstotliwości, do których należą między innymi linie wysokiego napięcia,
należą do najbardziej kontrowersyjnych.
W przypadku pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz za strefę
niebezpieczną uważa się obszar, na którym natężenie przekracza wartość 20
kV/m. Z kolei obszar, gdzie natężenie mieści się w przedziale od 10 do 20 kV/m
klasyfikowany jest jako strefa zagrożenia. Czas przebywania w tej strefie powinien
być tak wyznaczony, aby nie została przekroczona dopuszczalna doza równa 800
(kV/m)2∙h. Jeżeli natężenie mieści się w przedziale od 5 do 10 kV/m, wówczas
mamy do czynienia ze strefą pośrednią, w której pracownik może przebywać całą
zmianę roboczą. Z kolei obszar, na którym natężenie jest poniżej 5 kV/m stanowi
strefę bezpieczną, w stosunku do której nie ma żadnych ograniczeń związanych
z czasem przebywania.
W analogiczny sposób został przeprowadzony podział na strefy w odniesieniu
do pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz. Obszar, na którym natężenie pola
magnetycznego przekracza wartość 2.000 A/m stanowi strefę niebezpieczną.
Z kolei strefę zagrożenia stanowi obszar występowania pola o natężeniu
z przedziału od 200 do 2.000 A/m. Czas przebywania w tej strefie powinien być
tak wyznaczony, by nie została przekroczona dopuszczalna doza o wartości 0,32
(kA/m)2∙h. Obszar, na którym natężenie mieści się w przedziale od 66,6 do 200
A/m zwany jest strefą pośrednią, a poniżej 66,6 A/m strefą bezpieczną.
3.2. Porównanie ekspozycji środowiskowej i zawodowej
Porównując wartości dopuszczalne natężenia zmiennego (50 Hz) pola
elektrycznego i magnetycznego dla ekspozycji środowiskowej i zawodowej, można
dostrzec pewne nieścisłości. Obszar występowania pola elektrycznego o natężeniu
z przedziału od 5 do 10 kV/m stanowi strefę pośrednią, na której przebywanie, dla
ekspozycji zawodowej, jest ograniczone do jednej zmiany roboczej. Tymczasem
w przypadku ekspozycji środowiskowej, powyższy przedział wartości natężenia
nie wyznacza strefy, na obszarze której zalecane są jakiekolwiek ograniczenia
czasowe.
Kolejnym przykładem są wartości dopuszczalne natężenia pola
magnetycznego. Strefa bezpieczna w przypadku ekspozycji zawodowej,
w stosunku do której nie ma żadnych ograniczeń czasowych, to obszar
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o natężeniu nie przekraczającym 66,6 A/m. Tymczasem w przypadku ekspozycji
środowiskowej wartością dopuszczalną natężenia pola magnetycznego jest
60 A/m.
4. Porównanie obecnych przepisów z przepisami obowiązującymi
w przeszłości
W tablicy 5 przedstawiono wartości dopuszczalne natężenia pola
elektrycznego, magnetycznego, gęstości mocy i prądu jonowego, jakie
obowiązywały w przypadku ekspozycji środowiskowej przed 30 października 2003
r. Jak widać, wartości dopuszczalne natężenia pola, zarówno elektrycznego jak
i magnetycznego, w zakresie niższych częstotliwości, były bardziej liberalne niż
obecnie obowiązujące. Najbardziej znaczącą zmianą jest redukcja wartości
dopuszczalnej zmiennego (50 Hz) natężenia pola magnetycznego z 80 na 60 A/m.
Tablica nr 5: Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania
niejonizującego charakteryzowane poprzez wartości graniczne wielkości fizycznych
według rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z 11 sierpnia 1998 r.
Parametr
Zakres
fizyczny
częstotliwości
1
2
3
4
5
6

pola stałe
pola 50 Hz
0,001-0,1 MHz
powyżej 0,1 do 10 MHz
powyżej 10 do 300 MHz
Powyżej 300 do 300.000
MHz

Składowa
elektryczna

Składowa
magnetyczna

Gęstość
mocy

16.000 V/m
10.000 V/m
100 V/m
20 V/m
7 V/m

8.000 A/m
80 A/m
10 A/m
2 A/m
-

-

-

-

0,1 W/m2

Gęstość
prądu
jonowego
100 nA/m2

Ważną informacją jest również fakt, że przed zmianą przepisów z roku 2003,
pomiary pod linią wysokiego napięcia przeprowadzano na wysokości 1,8 m od
powierzchni ziemi. W chwili obecnej pomiary takie wykonuje się na wysokości
2 m, a więc nieco bliżej przewodów fazowych, będących źródłem pola. Zatem
następstwem takiej zmiany musi być prawdopodobnie wzrost mierzonych wartości
natężenia pola, co pokazano w tablicy 6.
Wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, zamieszczone
w tablicy 6, są wynikami symulacji komputerowej obrazu pola wokół linii 400, 220
i 110 kV. Jak widać, wzrost wysokości o 20 cm, na której, według dzisiaj
obowiązujących przepisów, powinien być przeprowadzony pomiar, spowodował
minimalny wzrost wartości natężenia, niezależnie od napięcia linii przesyłowej.
Zauważono również, że wzrost ten jest większy w przypadku pola magnetycznego
w porównaniu z elektrycznym.
Kolejnym wnioskiem jest stwierdzenie, że wzrost wartości natężenia pola
zwiększa się wraz ze spadkiem napięcia linii przesyłowej. Jest to prawdopodobnie
spowodowane niższą wysokością zawieszenia przewodów fazowych w przypadku
linii na niższe napięcie. W przypadku takiej linii zmniejszenie odległości między
sondą pomiarową, a przewodem fazowym o 20 cm spowoduje większy wzrost
natężenia pola, niż miało by to miejsce w linii na wyższe napięcie.

1377
________________________________________________________________________________________

Jednak najbardziej istotnym skutkiem zmian przepisów, określających
wartości dopuszczalne jest wzrost natężenia pola magnetycznego od 64,1 do 66,6
A/m pod linią 400 kV. Wzrost ten spowodował, że w świetle obowiązujących dziś
przepisów, pod linią 400 kV pojawić się może obszar, na powierzchni którego
przekroczona będzie wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego, równa
60 A/m. Co więcej, obszar ten będzie miał szerokość 25 m.
Nasuwa się więc pytanie, jak z tym problemem poradzą sobie operatorzy linii
wysokiego napięcia. Prawdopodobnie, zmniejszeniu ulegnie wartość prądu w linii
400 kV, który decyduje o natężeniu pola magnetycznego.
Tablica nr 6: Zmiany natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pod linią
wysokiego napięcia będące skutkiem wprowadzenia nowych przepisów z roku 2003
regulujących wartości dopuszczalne natężenia pola12
Wartość napięcia linii przesyłowej
Wysokość nad powierzchnią ziemi
E [kV/m]
zmiana procentowa E
H [A/m]
zmiana procentowa H

400 kV
2,0 m 1,8 m
9,7
9,5
2,0%
66,6
64,1
3,8%

220 kV
2,0 m
1,8 m
4,9
4,7
4,1%
42
40
5,0%

110 kV
2,0 m
1,8 m
2,2
2,1
4,6%
18
16,9
6,1%

5. Porównanie przepisów obowiązujących w Polsce z innymi krajami
W celu porównania wartości dopuszczalnych natężenia zmiennego (50 Hz)
pola elektrycznego i magnetycznego, jakie obowiązują w Polsce z wartościami
w innych krajach, w tablicach 7 i 8 podano wartości dopuszczalne obowiązujące
w niektórych krajach i rekomendowane przez różne organizacje międzynarodowe.
Prezentowane wartości dotyczą ekspozycji środowiskowej.
Większość krajów, w odniesieniu do pola elektrycznego, proponuje by wartość
dopuszczalna natężenia, bez ograniczeń czasowych, równa była 5 kV/m.
Wyjątkiem jest Wielka Brytania, na obszarze której wartość dopuszczalna jest
ponad dwukrotnie większa od wartości obowiązujących w większości pozostałych
krajów. Innego rodzaju wyjątkiem jest Polska, która za bezpieczną wartość
natężenia pola, na terenach przeznaczonych pod zabudowę (co można rozumieć
jako obszar, na którym przebywanie praktycznie nie jest ograniczone czasowo),
uważa tylko 1 kV/m. Na tej podstawie można stwierdzić, że na tle przepisów
w innych krajach, polskie regulacje są stosunkowo restrykcyjne.
Propozycje większości krajów, dotyczące wartości dopuszczalnej natężenia
pola, z zachowaniem pewnych ograniczeń czasowych, są już praktycznie
jednakowe i wynoszą 10 kV/m. Z kolei propozycja Unii Europejskiej wydaje się
najbardziej wyważona. Unia proponuje, by wartość dopuszczalna natężenia pola
równa była 5 kV/m, co pokrywa się z wartościami w większości krajów. Ponadto,
propozycja ta nie przewiduje podziału na obszar z pewnymi ograniczeniami
czasowymi, co zwiększy zapewne poczucie bezpieczeństwa i komfortu ludzi. 13
M. Zeńczak, Pole elektromagnetyczne wokół linii elektromagnetycznych na tle nowych przepisów,
biuletyn informacyjny Klient Dystrybucja Przesył, Energia Elektryczna, PTPiREE, 2004
13
Ochrona od zakłóceń elektromagnetycznych i przepięć instalacji elektrycznych, urządzeń
elektronicznych i systemów informatycznych, kurs organizowany przez Zakład Techniki Wysokich
Napięć Politechniki Warszawskiej przy współpracy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP
oraz firmy OBO BETTERMAN Polska
12

1378
________________________________________________________________________________________

W odniesieniu do pola magnetycznego, większość krajów proponuje,
by wartość dopuszczalna natężenia, bez ograniczeń czasowych, równa była
80 A/m. Z kolei Wielka Brytania, prezentująca najbardziej liberalne podejście
w tym względzie, proponuje by wartość ta była równa aż 1280 A/m, a więc
szesnaście razy więcej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że maszynka do
golenia, w odległości 5 cm, może generować pole magnetyczne właśnie o takim
natężeniu.
Tablica nr 7: Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola elektrycznego
(50 Hz) wg przepisów różnych krajów oraz wg zaleceń organizacji międzynarodowych
Państwo lub
organizacja
międzynarodowa
Wielka Brytania

Wartość
dopuszczalna
natężenia pola
elektrycznego E
[kV/m]
12,3
5
10

Australia

5

Austria

10
5

Belgia

10
5

Niemcy

10
5

Włochy

10
1
Polska
10
CENELEC

10
5

IRPA i WHO
10
Propozycja
krajów UE

dla

5

Uwagi
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
W miejscach lokalizacji budynku
Na pozostałym obszarze
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu krótkotrwałe
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu krótkotrwałe
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu do 2 godzin dziennie
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu krótkotrwałe
Na
terenach
przeznaczonych
pod
zabudowę mieszkaniową
W pozostałych miejscach dostępnych dla
ludzi
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu do kilku godzin
dziennie
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
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Tablica nr 8: Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola magnetycznego
(50 Hz) wg przepisów różnych krajów oraz wg zaleceń organizacji międzynarodowych
Państwo lub
organizacja
międzynarodowa
Wielka Brytania

Wartość
dopuszczalna
natężenia pola
magnetycznego H
[A/m]
1280
80

Australia

800
80

Austria

800
80

Niemcy

800
80

Włochy

800
Polska

60

CENELEC

512
80

IRPA i WHO

800
Propozycja
krajów UE

dla

80

Uwagi
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu krótkotrwałe
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu krótkotrwałe
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu do 2 h dziennie
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu krótkotrwałe
Przebywanie
czasowych

w

polu

bez

ograniczeń

Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych
Przebywanie w polu do kilku godzin dziennie
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych

Zupełnie odmienne podejście, podobnie jak to miało miejsce w przypadku
pola elektrycznego, prezentuje Polska, na obszarze której wartość dopuszczalna
natężenia równa jest tylko 60 A/m. Co więcej, przepisy polskie nie przewidują
obszaru, na którym wartość dopuszczalna mogłaby być większa pod warunkiem
pewnych ograniczeń czasowych, jak to ma miejsce w przypadku pozostałych
krajów (800 A/m). Takie podejście pokrywa się ze stanowiskiem Unii Europejskiej,
która jednak sugeruje jako wartość dopuszczalną 80 A/m. Należy również
pamiętać, że do roku 2003 wartość dopuszczalna w Polsce równa była 80 A/m, jak
obecnie w większości innych krajów.14
Polskie przepisy, na tle regulacji w innych państwach, są również bardzo
rygorystyczne w stosunku do pola elektromagnetycznego z zakresu wyższych
częstotliwości. Przykładem może być zestawienie wartości dopuszczalnych
gęstości mocy pola o częstotliwości 900 i 1800 MHz, obowiązujących w różnych
14

R. Conti, Live – line maintenance works – characterization of human exposure to 50 Hz electric and
magnetic fields in view of a correct formulation of occupational protective standards, International
Conference on Live Maintenance. Madryt, Hiszpania 2000; L. Korpinen, J. Isokorpi, T. Keikko, Electric
and magnetic fields from electric power systems in living and work environment, XI International
Symposium on High Voltage Engineering. Londyn 1999
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krajach, co zamieszczono w tablicy 9. Jak widać, wartości te są bardzo
zróżnicowane. Przepisy japońskie dopuszczają wartość gęstości mocy równą
6 W/m2, a polskie już tylko 0,1 W/m2, a więc sześćdziesiąt razy mniej.
Tablica nr 9: Wartości dopuszczalne gęstości mocy pola elektromagnetycznego
o częstotliwości 900 i 1.800 MHz obowiązujące w różnych krajach i rekomendowane przez
CENELEC
Państwo lub organizacja międzynarodowa
Niemcy
Japonia
Włochy
Polska
Węgry
CENELEC

Gęstość mocy p [W/m2]
900 MHz
1800 MHz
4,5
4,5
3,0
6,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
4,5
4,5

Oceniając polskie przepisy, regulujące wartości dopuszczalne natężenia
i gęstości mocy, na tle innych krajów i organizacji międzynarodowych, można
śmiało stwierdzić, że przepisy w naszym kraju są stosunkowo restrykcyjne.
Dotyczy to zarówno pola bardzo niskiej częstotliwości ELF (ang. Extra Low
Frequency), jak i wyższych częstotliwości. Przykładem może być wartość
dopuszczalna natężenia pola magnetycznego (50 Hz) dla ekspozycji
środowiskowej, równa 60 A/m. Warto jednak podkreślić, że w środowiskach
medycznych zarysowuje się tendencja do jeszcze bardziej radykalnego obniżenia
tej wartości o prawie trzy rzędy do 0,08 A/m.
Należy również pamiętać, że w porównaniu z Polską istnieją kraje o jeszcze
bardziej zapobiegliwym podejściu w kwestii wartości dopuszczalnych natężenia
pola. Przykładem może być Szwecja, gdzie wartość dopuszczalna natężenia pola
magnetycznego dla ekspozycji środowiskowej, w zakresie częstotliwości 1-100
kHz, równa jest 0,02 A/m. Z kolei w Polsce wartość ta równa jest dziś 3 A/m (150
razy więcej), a przed rokiem 2003 równa była 10 A/m (500 razy więcej). 15
Na podstawie analizy wartości dopuszczalnych natężenia i gęstości mocy pola
w różnych krajach można dojść do wniosku, że wartości te istotnie się różnią. Nie
dziwi więc fakt, że wiele organizacji międzynarodowych, takich jak CENELEC,
IRPA, WHO czy Unia Europejska, prowadzi działania w celu ich ujednolicenia.
Jednakże, na podstawie wartości dopuszczalnych zamieszczonych w tablicy 7 i 8,
można dojść do wniosku, że wśród propozycji wymienionych wcześniej organizacji
istnieje wiele znaczących rozbieżności. Należy jednak żywić nadzieję, że wkrótce
organizacje te wspólnie zaproponują propozycję wartości dopuszczalnych, która
następnie zostanie przyjęta we wszystkich krajach.16

E. Dreszczyk, P. Bilski, Badanie promieniowania elektromagnetycznego na stanowiskach operatorów
leśnych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oddziaływanie Pól Elektromagnetycznych na
Środowisko Rolnicze. Lublin 2003
16
M. Barrazo, K. Naito, Y. Mizuno, Report of join research on power frequency electric and magnetic
fields measurements in Mexico, International Conference on Live Maintenance. Madryt, Hiszpania
2000
15
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6. Wnioski
Istnieją różne kryteria, według których ustala się wartości dopuszczalne
natężenia pola elektrycznego i magnetycznego na świecie. W Polsce
obowiązuje podejście pośrednie, polegające na tym, że wartości dopuszczalne
dobrane są na podstawie dobrze rozpoznanych efektów, jakie mogą być
konsekwencją długotrwałego oddziaływania pola. Przepisy polskie rozróżniają
ekspozycję środowiskową i zawodową. Pierwsza z nich opisuje tylko wartości
dopuszczalne pola, z kolei druga zarówno wartości dopuszczalne, jak
i dopuszczalny czas oddziaływania. W porównaniu z innymi krajami, można
stwierdzić, że wartości dopuszczalne pola, obowiązujące w Polsce, są bardzo
rygorystyczne.
Streszczenie
W artykule opisano różne kryteria, według których wyznacza się wartości
dopuszczalne natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w Polsce
i na świecie. Szczegółowo przedstawiono wartości dopuszczalne obowiązujące
w Polsce. Porównano wartości polskie z wartościami, jakie obowiązują w innych
krajach.
Summary
Various criteria of estimation of allowable electric and magnetic field stress
values in Poland and on the world were described. Allowable values of the fields in
Poland were detailed shown. Comparison between regulation in Poland and other
countries were made.
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Andrzej KWAPISZ, Jacek HANDKE
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki
BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE OBIEKTÓW
ELEKTROENERGETYCZNYCH – ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA

1. Wprowadzenie
Zawrotne
tempo
ogólnoświatowych
przemian
izolowanych
dotąd
społeczeństw w globalne społeczeństwo informacyjne powoduje, że podstawą
funkcjonowania takiego społeczeństwa staje się informacja w każdej możliwej
postaci, w każdej możliwej strefie życia. Ekspansja nowoczesnych technologii
cyfrowych, rozciągająca się w chwili obecnej na prawie każdy z obszarów życia
codziennego, spowodowała pojawienie się w tych obszarach wielu nowych,
niewystępujących dotąd zagrożeń. Postępująca globalizacja obejmuje nie tylko
zjawiska pozytywne, ale w coraz większym stopniu również zjawiska negatywne.
Dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji wiele z zagrożeń występujących
dotąd tylko i wyłącznie skali lokalnej, na płaszczyźnie fizycznej, zostało
przeniesionych w obszar globalny na płaszczyznę elektroniczną. Nasilające się
konflikty mają różne podłoże, najczęściej powodami konfliktów są przyczyny
o charakterze etnicznym, religijnym oraz gospodarczym. Konflikty te w coraz
większym stopniu wpływają w sposób bezpośredni i pośredni na wiele nowych
nowe obszarów związanych z działalnością społeczną człowieka, czy też
z gospodarką narodową. Dla konfliktów o charakterze gospodarczym podstawową
przyczyną ich występowania jest walka o dostęp do zasobów. Nie chodzi tu tylko
o zasoby fizyczne, ale również zasoby niematerialne, takie jak: technologia, prawa
własności intelektualnej, etc. Stąd też coraz większe znaczenie przykładane jest do
działalności o charakterze szpiegowskim, dywersyjnym oraz dezinformacyjnym
(propagandowym). Działania tego typu były już stosowane w przeszłości, jednak
z uwagi na dostępność środków komunikacji nigdy nie zaobserwowano aż takiej
ich skali, jak ma to miejsce obecnie. Dotychczas, do prowadzenia szeroko
zakrojonych działań o przedstawionym powyżej charakterze, wymagane było
posiadanie odpowiednich zasobów pozwalających na prowadzenie tego rodzaju
operacji. W chwili obecnej nie jest to już warunek niezbędny, potrzebna do tego
celu wiedza, umiejętności i narzędzia są ogólnie dostępne, można je wykorzystać
zarówno do samodzielnej realizacji lub skorzystać z outsourceing’u.
Powszechne zastosowanie urządzeń wykorzystujących możliwości oferowane
przez rozbudowane sieci teleinformatyczne obejmuje już prawie każdy z sektorów
gospodarki krajowej. Największe skupienie nowoczesnych urządzeń cyfrowych
występuje oczywiście w gałęziach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki krajowej,
takich jak m.in.: energetyka, telekomunikacja, transport, obronność.
W wyniku prowadzonej modernizacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej,
coraz więcej obiektów elektroenergetycznych jest podłączonych do sieci
teleinformatycznych. Z coraz większą liczbą tych obiektów, możliwa jest realizacja
bezpośredniego połączenia poprzez sieć teleinformatyczną. Pracujące w obrębie
jednego obiektu energetycznego urządzania również posiadają możliwość
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wzajemnej komunikacji. Istniejące rozwiązania rozległych systemów kontrolnopomiarowych (ang. WAMS – Wide Area Measurement System) stają się coraz
bardziej dostępne, a przez to są coraz częściej stosowane. Wprowadzenie
nowoczesnych standardów zapewniających ujednolicony sposób wymiany danych
w postaci cyfrowej pomiędzy urządzeniami i obiektami elektroenergetycznymi,
takich jak np. standard IEC 61850 podnosi sprawność działania całego systemu
elektroenergetycznego. Powstają rozwiązania dla wielu systemów automatyki
zabezpieczeniowej, wykorzystujące niedostępne dotąd możliwości wynikające
z pozyskiwania i wymiany danych pomiarowych. Dzięki wprowadzaniu
nowoczesnych rozwiązań w układach automatyki, poprawie ulega w znaczącym
zakresie niezawodność i skuteczność dostaw energii elektrycznej do odbiorcy.
Pomijając oczywiste korzyści, wynikające ze swobodnego i powszechnego
dostępu do sieci teleinformatycznej, w przypadku urządzeń funkcjonujących
w strategicznych gałęziach gospodarki należy pamiętać o dodatkowych
zagrożeniach wynikających z takiego połączenia. W wyniku pracy urządzeń
w sieciach teleinformatycznych wzrasta ich narażenie na wszelkiego rodzaju
zagrożenia pochodzące z zewnątrz. Modernizacja systemu elektroenergetycznego
poprzez wprowadzenie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań z zakresu automatyki
i telekomunikacji powoduje poprawę skuteczności i niezawodności jego
działania, równocześnie powoduje to jego podatność na ataki prowadzone
z
zewnątrz
poprzez
sieć
teleinformatyczną.
Dotychczas
ingerencja
w funkcjonowanie urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemu
elektroenergetycznego wymagała uzyskania do nich bezpośredniego dostępu,
obecnie taka nieuprawniona ingerencja możliwa jest do przeprowadzenia
z dowolnego miejsca. Rozbudowa systemu elektroenergetycznego o nowe lokalne
źródła, które do wytworzenia energii elektrycznej wykorzystują energię odnawialną
wymaga skoordynowania ich współpracy z pozostałą częścią systemu. Sterowanie
połączonymi układami generacji wykorzystującymi źródła odnawialne odbywa się
poprzez rozproszone systemy kontrolno-pomiarowe, co czyni te układy generacji
bardzo wrażliwymi na zakłócenia we wzajemnej komunikacji. Możliwości ingerencji
w działanie systemu elektroenergetycznego lub współpracujących z nim systemów
teleinformatycznych w celu jego uszkodzenia są obecnie bardzo duże. Praktycznie
istnieje możliwość przeprowadzenia ataku na strukturę teleinformatyczną,
począwszy od źródeł wytwórczych poprzez sieć przesyłowo-rozdzielczą, aż do
odbiorcy. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość, że taki atak pozostanie
niezauważony, a jego nawarstwiające się efekty mogą być odczuwalne w długim
okresie czasu. Dlatego bardzo ważne jest aby zapewnić jak największy poziom
bezpieczeństwa dla tak ważnego sektora gospodarki jakim jest energetyka.1

1

J. Hastings, D.M. Laverty, D.J. Morrow, Securing the smart grid, (w:) Power Engineering Conference
(UPEC), „2014 49th International Universities (IEEE)”, Cluj-Napoca, 2014; X. Li, X Liang., R. Lu,
X. Shen, X. Lin, H. Zhu, Securing smart grid: cyber attacks, countermeasures, and challenges,
„Communications Magazine”, 2012, nr 8, t. 50, s. 38-45; T. Flick, J. Morehouse, Securing the Smart
Grid: Next Generation Power Grid Security, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New YorkOxford-Paris-San Diego-San Francisco-Singapore-Sydney-Tokyo 2011
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2. Techniczne przyczyny zagrożeń
W dalszej części uwagę skierowano na techniczne przyczyny zagrożeń
atakami na infrastrukturę sieci elektroenergetycznej, natomiast rozważania
dotyczące podstaw ideologicznych tego typu ataków zostały pominięte.
Specyfikacje
standardów
komunikacyjnych2
dla
przemysłowych
sieci
teleinformatycznych powstałe w początkowym okresie zakładały, że podstawową
cechą tych systemów jest wydajność transmisji danych. Wymagania te miały na
celu zapewnienie maksymalnej przepustowości i danych transmitowanych oraz
ograniczenie błędów transmisji danych. Podstawowym założeniem konstrukcyjnym
było maksymalne ograniczenie kosztów urządzenia, przy jednoczesnym
zapewnieniu pełnej funkcjonalności jego działania. W projektowanych
urządzeniach eliminowano niepotrzebne funkcje związane np. z bezpieczeństwem
transmisji danych, ponieważ niepotrzebnie zużywały zasoby urządzenia.
Opracowane rozwiązania i standardy doskonale sprawdzały się w zastosowaniach,
do których były przeznaczone. Sieci przemysłowe pracowały w izolowanych
środowiskach i zazwyczaj nie miały możliwości realizacji transmisji danych do
urządzeń
zewnętrznych.
Wielu
producentów
urządzeń
dla
sektora
elektroenergetycznego opracowało równolegle własne standardy i protokoły
transmisji danych, których specyfikacja nie była dostępna dla innych producentów.
Spowodowało to znaczące utrudnienia, a w praktyce uniemożliwiało wymianę
danych pomiędzy urządzeniami pochodzącymi od różnych producentów. Próbą
rozwiązania tego problemu było wdrożenie do urządzeń produkowanych przez
różnych producentów wymiany danych w oparciu o protokół DNP3. Jednakże
próba ta nie przyniosła spodziewanych efektów, ponieważ producenci w dalszym
ciągu forsowali swoje własne rozwiązania w zakresie transmisji danych.
Funkcjonalność i wydajność działania transmisji danych poprzez protokół DNP3
była przez producentów ograniczona. Sytuacja uległa zmianie w wyniku ekspansji
nowoczesnej technologii internetowej do urządzeń przeznaczonych dla przemysłu,
zmianie podlegały wszystkie funkcje związane z transmisją danych. Powszechnie
stosowanym interface'em sieciowym został standard IEEE 802.3 Ethernet,
a podstawowym protokołem wykorzystywanym w transmisji danych został
protokół TCP/IP3 (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Wiele
z opracowanych w tym okresie urządzeń nie miało wbudowanych funkcji
zapewniających ochronę transmisji danych. Powodem takiego stanu była
podobnie, jak w urządzeniach opracowanych wcześniej, rezygnacja z funkcji
związanych z bezpieczeństwem na rzecz wydajności realizowanych funkcji
podstawowych. Postępujący rozwój technologii internetowych, przeznaczonych dla
urządzeń konsumenckich i mobilnych, stwarzał coraz więcej problemów w zakresie
wymiany danych. Rozwiązaniem powstałego problemu było opracowanie nowych

2

3

MODBUS Application Protocol Specification v1.1b3, Strona The MODBUS Organization,
http://www.modbus.orghttp://www.modbus.org/specs.php (pobrano 12.07.2015 r.); MODBUS
Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0b, Strona The MODBUS Organization,
http://www.modbus.orghttp://www.modbus.org/specs.php (pobrano 12.07.2015 r.). The M-Bus:
A Documentation Rev. 4.8, Strona M-Bus, http://www.m-bus.com/mbusdoc/default.php (pobrano
12.07.2015 r.)
Transmission Control Protocol DARPA Internet Program Protocol Specification, Information Sciences
Institute University of Southern California. California 1981
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standardów wymiany danych,4 aby zapewnić doskonałą współpracę tych urządzeń,
opracowane zostały standardy wymiany danych wykorzystujące specyfikacje
otwarte. Opracowane standardy oparte zostały na języku XML (ang. Extensible
Markup Language), którego zaletą jest bardzo elastyczna struktura pozwalająca na
jego efektywne zastosowanie w każdym obszarze działań. Z uwagi na łatwość
implementacji nowych standardów, bardzo szybko znalazły one zastosowanie
w urządzeniach przemysłowych, w tym również urządzeniach przeznaczonych dla
branży elektroenergetycznej. Bazując na technologii XML, opracowano nowe
standardy wymiany danych, przeznaczone dla urządzeń elektroenergetycznych.
Podstawowym, obowiązującym obecnie standardem, stosowanym w urządzeniach
przeznaczonych dla sektora elektroenergetycznego jest IEC 61850.5 Standard ten
definiuje rozwiązania w zakresie konfiguracji i transmisji danych na potrzeby
systemu elektroenergetycznego. Wywodzą się z niego definicje standardów, takich
jak: np. SCL (ang. Substation Configuration description Language), GSE (ang.
Generic Substation Events), czy też pochodne standardu GSE, np. GOOSE6 (ang.
Generic Object Oriented Substation Events) lub GSSE (ang. Generic Substation
State Events). Struktura języka XML opiera się na danych przedstawionych
w postaci tekstowej, co w sposób znaczący odbiega od stosowanych dotąd
binarnych struktur danych. Przesył danych XML w postaci tekstowej obdarzony
jest znaczącą nadmiarowością, co w połączeniu z olbrzymią ilością
transmitowanych danych powoduje bardzo duży przyrost wymagań w zakresie
przepustowości sieci oraz szybkości obsługi transmisji przez węzły nadawczoodbiorcze. W celu usprawnienia komunikacji zastosowano strumieniową transmisję
danych pochodzących z urządzeń pomiarowych. Przykładem strumieniowania
danych może być protokół UDP7 (ang. User Datagram Protocol), który pozwala na
znaczne zwiększenie szybkości transmisji, jednak odbywa się to kosztem
ograniczenia możliwości kontroli transmisji. Efektem wprowadzonych zmian
w zakresie komunikacji urządzeń elektroenergetycznych oraz zastosowania w ich
konstrukcji standardów otwartych jest upowszechnienie informacji związanych
z funkcjonowaniem tych urządzeń. Zmiany wprowadzone w konstrukcji urządzeń
przeznaczonych do realizacji pomiarów i sterowania spowodowały znaczący
wzrost stopnia ich skomplikowania. Wprowadzone innowacje i dodatkowe funkcje
spowodowały całkowitą metamorfozę urządzeń, które stały się specjalizowanymi
komputerami przemysłowymi wyposażonymi we własne systemy operacyjne.
Zakres realizowanych przez takie urządzenia funkcji, w praktyce odbywa się
na poziomie aplikacji dla systemu operacyjnego, a nie jak miało to miejsce
w przeszłości przez elektroniczne układy analogowe lub cyfrowe. Z uwagi na
zastosowanie wbudowanego sytemu operacyjnego, poza funkcjami specjalnie

4

Smart Grid Standards Information, Strona SmatrGrid.gov, https://www.smartgrid.gov/files/ANSI_ASH
RAE_135_ISO_164845_BACnet_Data_Communication_Protoco_200801.pdf (pobrano 19.06.2015 r.)
5
IEC 61850 Standard – All Parts, International Electrotechnical Commission. Geneva 2015
6
N.C. Seeley, Automation at Protection Speeds: IEC 61850 GOOSE Messaging as a Reliable, HighSpeed Alternative to Serial Communications, (w:) 10th Annual Western Power Delivery Automation
Conference. Washington 2008
7
L.A. Larzon, M. Degermark, S. Pink, L.E. Jonsson, G. Fairhurst, The Lightweight User Datagram
Protocol (UDP-Lite), RFC 3828, 2004; J. Postel, User Datagram Protocol, RFC 768, 1980
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dedykowanymi, urządzenie może również pełnić rolę serwera lub klienta dla
dowolnej usługi protokołu TCP/IP lub UDP. Stosowane dotąd nazewnictwo
poszczególnych elementów układów automatyki uległo wielkim przeobrażeniom,
np. przekaźnik zabezpieczeniowy (ang. relay) zastąpiony został przez sterownik
polowy (ang. IED – Intelligent Electronic Device). Dynamiczny rozwój urządzeń
elektroenergetycznych, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii
i komunikacji, nie jest skorelowany z podnoszeniem kwalifikacji wśród personelu
odpowiedzialnego za utrzymanie tych urządzeń w ruchu. Wśród pracowników firm
zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej znajomość zagadnień związanych
z bezpieczeństwem informatycznym, czy też ogólną wiedzą na temat
nowoczesnych technologii komunikacyjnych nie jest zbyt rozpowszechniona.
Producenci
urządzeń
przeznaczonych
do
instalacji
w
systemie
elektroenergetycznym w sposób ciągły starają się wzbogacić swoją ofertę
wprowadzając kolejne udogodnienia dla użytkownika, np. możliwość współpracy
urządzenia z pamięcią zewnętrzną poprzez port USB. Stosowanie tego typu
rozwiązań może skutkować dodatkowym narażeniem urządzenia na próby
nieautoryzowanego dostępu.
W toku prac nad zwiększeniem bezpieczeństwa m.in. standardu IEC 61850
opracowany został standard IEC 62351,8 który jest niejako suplementem
bezpieczeństwa dla zagadnień transmisji danych oraz języka XML w urządzeniach
systemu elektroenergetycznego.
2. Źródła zagrożeń
Podstawowym celem cyberataku jest przejęcie bezpośredniej kontroli nad
atakowanym systemem komputerowym w celu pozyskania zawartych w nim
danych lub doprowadzenie do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia tego
systemu. Przeprowadzenie ataku na system komputerowy obejmuje wiele
możliwych scenariuszy takiego ataku. Obecnie cyberataki na systemy
komputerowe przeprowadzone są przez cały czas. Wizualizacje realizowanych
aktualnie cyberataków w czasie rzeczywistym wraz ze wskazaniem źródła i celu
ataku dostępne są na stronach internetowych, np.: cybermap.kaspersky.com,
map.ipviking.com. Według oficjalnych źródeł, systemy informatyczne kluczowe dla
gospodarki w niektórych krajach są celem ustawicznych ataków,9 dotyczy to
również systemów elektroenergetycznych tych państw.10

IEC 62351 Standard – All Parts, International Electrotechnical Commission, Geneva, 2014; IEC TC57
WG15: IEC 62351 Security Standards for the Power System Information Infrastructure, F. Cleveland,
(red.). Geneva 2012
9
Some U.S. utilities say they're under constant cyber attack, Strona Reuters.com, http://www.reuters.
com/article/2013/05/21/us-cybersecurity-utilities-idUSBRE94K18V20130521 (pobrano 23.07.2015 r.);
Cyber Attacks on Government: How APT Attacks are Compromising Federal Agencies and How to
Stop Them, Strona Cyber Security & Malware Protection | FireEye, https://www2.fireeye.com/why-aptattacks-compromise-government.html (pobrano 18.07.2015 r.)
10
UK National Grid under constant cyber-attack, Strona IT security news, reviews and opinion –
SC Magazine UK, http://www.scmagazineuk.com/uk-national-grid-under-constant-cyber-attack/artic
le/391972/ (pobrano 23.07.2015 r.); J.A. Lewis, The Electrical Grid as a Target for Cyber Attack,
Strona Center for Strategic and International Studies, http://csis.org/files/publication/100322_Ele
ctricalGridAsATargetforCyberAttack.pdf (pobrano 22.06.2015 r.)
8
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Rysunek nr 1: Przykładowy widok wizualizacji cyberataków przeprowadzanych na
Świecie w czasie rzeczywistym

Źródło: map.ipviking.com

W Polsce instytucją odpowiedzialną za rozpoznawanie cyberzagrożeń jest
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe (z ang. CERT –
Computer Emergency Response Team). Według tej organizacji liczba zgłaszanych
w Polsce incydentów sieciowych jest wysoka.11 Zestawienie rozpoznanych
na terenie Polski ataków w roku 2014 przedstawia rysunek 2. Według
opublikowanego raportu nie stwierdzono infekcji istotnych systemów
komputerowych firm energetycznych działających na terenie Polski.
W odpowiedzi na powstałe zagrożenie nowego typu opracowana została
Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,12 która definiuje zakres
działania państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tym polu.
Stosowane obecnie metody cyberataków wykorzystują wiele różnych technik
do osiągnięcia celu ataku. Wykorzystywane są zarówno luki w systemach
komputerowych, jak również w protokołach transmisji danych. Poniżej omówiono
podstawowe rodzaje cyberataków.

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014, Rządowy Zespół Reagowania na
Incydenty Komputerowe. Warszawa 2015
12
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2015
11
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Rysunek nr 2: Statystyka wybranych incydentów w roku 2014 z podziałem na
kategorie

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014, Rządowy
Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe. Warszawa 2015

Atak typu DoS – odmowa świadczenia usługi
Atak typu odmowa świadczenia usługi (ang. DoS – Denial of Service) polega
na braku dostępu do świadczonej przez zaatakowany system komputerowy usługi
lub grupy usług w wyniku przyjmowania zbyt dużej liczby połączeń i danych.
Nagromadzenie połączeń pochodzących z komputera atakującego powoduje
przepełnienie dostępnego pasma transmisji co uniemożliwia wykonanie połączeń
przez inne systemy komputerowe.
Atak typu DDoS – rozproszona odmowa świadczenia usługi
Atak typu rozproszona odmowa świadczenia usługi (ang. DDoS – Distributed
Denial of Service) jest modyfikacją ataku typu DoS, polega na braku dostępu do
świadczonej usługi lub grupy usług w wyniku nagromadzenia połączeń
pochodzących z wielu lokalizacji sieciowych. W tym przypadku rozproszony system
komputerów atakujących sterowany jest przez różnego typu złośliwe
oprogramowanie np. bot (robot sieciowy), trojan (koń trojański) stworzone
i rozprowadzone w celu przeprowadzenia ataku.
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Atak typu SQLi – wprowadzenie szkodliwego kodu do bazy danych
Atak typu wprowadzenie szkodliwego kodu do bazy danych (ang. SQLi – SQL
injection) w wyniku braku dostatecznego filtrowania danych zewnętrznych co
prowadzi do wykonania nieautoryzowanego kodu SQL przez serwer bazy danych.
O skuteczności tej metody ataku decyduje znajomość struktur baz danych
stosowanych w atakowanym systemie komputerowym.
Atak typu BSQLi – ślepe wprowadzenie szkodliwego kodu do bazy danych
Atak typu wprowadzenie szkodliwego kodu do bazy danych (ang. BSQLi –
Blind SQL injection) jest modyfikacją ataku typu SQLi stosowaną w przypadku
braku informacji o strukturze bazy danych atakowanego sytemu komputerowego.
Atak typu MitM – kontrola przepływu danych
Atak typu kontrola przepływu danych (ang. MitM – Man in the Middle) polega
na podsłuchiwaniu lub zamianie danych w czasie transmisji pomiędzy węzłem
nadawczym, a odbiorczym poprzez dodatkowy węzeł umieszczony pomiędzy nimi
w taki sposób, że transmisja danych przechodzi przez dodatkowy węzeł w sposób
niezauważalny dla nadawcy i odbiorcy.
Analizując zagrożenia cyberatakami na infrastrukturę teleinformatyczną
systemu elektroenergetycznego należy określić poziom narażenia dla każdego
z elementów tej infrastruktury. Narażenia i możliwość przeprowadzenia
ataku określonego typu jest zależna od umiejscowienia obiektu w systemie
elektroenergetycznym. Każdy z obiektów z uwagi na odrębną specyfikę
realizowanych funkcji i wykorzystywanych technologii łączności. W przypadku
każdego obiektu elektroenergetycznego należy ocenić prawdopodobieństwo
przeprowadzenia na niego określonego typu cyberataku uwzględniając wiele
czynników takich, jak np. ważność obiektu dla prawidłowego działania systemu
elektroenergetycznego, rodzaj zgromadzonych lub przesyłanych danych, rodzaj
użytkowanej sieci teleinformatycznej, poziom stosowanych zabezpieczeń,
swoboda dostępu do obiektu, szkody wynikające z przeprowadzonego cyberataku,
etc.
Najłatwiejszym do przeprowadzenia ataku celem będzie obiekt
wykorzystujący komunikację bezprzewodową lub technologię łączności poprzez
sieć elektroenergetyczną. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju
systemów pomiarowo-rozliczeniowych odbiorców energii elektrycznej na
poziomach od najniższego do najwyższego napięcia. Ten obszar systemu
elektroenergetycznego jest narażony na większość typów cyberataków. Z uwagi na
coraz częściej stosowane w urządzeniach współpracujących z systemem
elektroenergetycznym rozwiązania oparte na łączności bezprzewodowej skala
narażenia może ulec widocznemu zwiększeniu. Z uwagi na możliwość
przeprowadzenia ataku typu MitM na rozproszony system pomiarowy, atakujący
może zmienić dane pomiarowe przesyłane do centrum nadzoru, co w efekcie
doprowadzi do nieprawidłowego działania systemu nadzoru i sterowania systemem
elektroenergetycznym. Jest to o tyle niebezpieczne, że w tym przypadku atak
może pozostać niezauważony. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku ataków typu
DDoS i pokrewnych, w przypadku których brak komunikacji systemu
nadzorującego z podsystemami pomiarowymi zostanie szybko zauważony.
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Analiza przebiegu awarii katastrofalnych np. w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej13 lub w Indiach14 wskazuje, że w dużej mierze do
rozprzestrzenienia się awarii przyczyniły się układy automatyki i łączności
w stacjach. Układy te były bądź nieprawidłowo nastawione lub też ich poziom
niezawodności odbiegał od wymaganych norm. Można zatem stwierdzić,
że nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń zainstalowanych w stacjach
elektroenergetycznych może doprowadzić do przemiany awarii systemowej
w awarię katastrofalną, co pozwala w przypadku przeprowadzenia
skoordynowanego cyberataku i ataku na urządzenia przesyłowe na znaczne
zwiększenie powstałych szkód. Wprowadzenie nieprawidłowych nastaw do
układów automatyki stacji elektroenergetycznej może również zadziałać
w podobny sposób, jak bomba z opóźnionym zapłonem w przypadku awarii
powstałej w sposób samoistny. W przypadku nowoczesnych urządzeń typu IED,
zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych, będą one narażone
przeprowadzenie ataku dowolnego rodzaju w przypadku niewystarczających
zabezpieczeń w systemie łączności. Do tej pory spotkać jeszcze można stacje,
w których możliwy jest dostęp zdalny poprzez niezabezpieczone łącza
telekomunikacyjne.
Na poważne zagrożenie narażony jest również system rozliczeń dla rynku
energii elektrycznej, z uwagi na jego znaczenie dla gospodarki narodowej wszelkie
ataki prowadzące do destabilizacji tego rynku będą miały poważne konsekwencje.
4. Profilaktyka zagrożeń
W celu przeciwdziałania cyberatakom na obiekty infrastruktury
elektroenergetycznej, należy podjąć wszelkie możliwe środki zwiększające jej
bezpieczeństwo. Profilaktyka jest bardzo ważnym elementem w zapewnieniu
właściwego poziomu ochrony, gdyż pozwala na zmniejszenie narażenia na atak
jeszcze przed jego wystąpieniem. Podstawowym i jednocześnie najprostszym
czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo jest stosowanie we wszystkich
urządzeniach haseł o wysokim stopniu złożoności. We wszystkich obiektach
należy zapewnić dostęp do wrażliwych urządzeń wprowadzając ograniczenia
dostępu oparte na zaufanych systemach identyfikacji.
We wszystkich obiektach elektroenergetycznych, wykorzystujących standard
komunikacji IEC 61850, należy również wprowadzić standard IEC 62351 w celu
poprawy stopnia zabezpieczeń.
W każdym obiekcie, o ile jest to możliwe pod względem technicznym, należy
zastosować szyfrowanie transmisji danych pomiędzy pracującymi tam
urządzeniami. Wybór sposobu szyfrowania na poziomie sieci, na poziomie
aplikacji, czy też wykorzystanie obu tych metod zależy od uwarunkowań pracy
zainstalowanych urządzeń. Stosowanie szyfrowania jest jednak niezbędne. W celu
zabezpieczenia sieci teleinformatycznej w stacjach elektroenergetycznych, o ile
pozwalają na to warunki, należy stosować wirtualną sieć prywatną (ang. VPN –
Virtual Private Network). Dla obiektów elektroenergetycznych, w których transmisja

13

Raport Of The Enquiry Committee On Grid Disturbance In Northern Region on 30th July 2012 and In
Northern, Eastern & North-Eastern Region on 31st July 2012. New Dehli 2012
14
Ibidem
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danych odbywa się z wykorzystaniem technologi GOOSE, wymagane jest
prowadzenie łączności tylko poprzez VPN.15
Dla rozległych systemów pomiarowych opracowywane są algorytmy
pozwalające na ocenę poprawności działania, które mogą zostać wykorzystane do
oceny możliwości wystąpienia cyberataku.16
W ramach działań profilaktycznych zalecanym rozwiązaniem jest
przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zarówno w izolowanych warunkach dla
nowo instalowanych urządzeń, jak i w obiektach znajdujących się w normalnej
eksploatacji.
Ważnym elementem profilaktyki bezpieczeństwa teleinformatycznego jest
edukacja w tym zakresie wszystkich służb działających w przedsiębiorstwach
elektroenergetycznych. Dostęp do systemów teleinformatycznych mają nie tylko
wykwalifikowania w tym zakresie specjaliści, ale również pracownicy którzy nie
zawsze posiadają odpowiedni poziom wiedzy na temat środków i zasad
bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony systemów komputerowych przed
nieautoryzowanym dostępem. Zestaw porad dotyczących bezpieczeństwa
systemów komputerowych skierowanych do użytkowników znaleźć można na
stronach CERT Polska pod adresem www.cert.pl/ouch.
5. Podsumowanie
Zagrożenia, które ujawniły się w wyniku rozwoju technologii związanej
z globalną informatyzacją, dotyczą praktycznie każdego aspektu życia, są
wyzwaniem dla wszystkich osób, instytucji, czy też sektorów gospodarki.
Świadomość istniejących zagrożeń pochodzących ze sfery wirtualnej powinna
pomagać w unikaniu ryzyka. Szczególne znaczenie ma to dla kluczowych działów
gospodarki, które mogą stać się celem cyberataków. Odpowiednie przygotowanie
infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na ograniczenie tych zagrożeń, zawsze
pozostanie oczywiście pewien stopień ryzyka, że podjęte działania nie
zabezpieczą w pełni obiektów elektroenergetycznych przed atakiem. Jednakże
w znaczący sposób utrudnią przeprowadzenie ataku. Stosowanie technologii
ochrony
danych
oraz
infrastruktury
teleinformatycznej
w
sieciach
elektroenergetycznych pozwoli na uniknięcie szkód związanych ze skutkami
potencjalnego ataku pochodzącego z cyberprzestrzeni. Na znaczeniu zyskuje
stwierdzenie
„Lepiej
zapobiegać
niż
leczyć”,
które
w
kontekście
cyberbezpieczeństwa w chwili obecnej zyskuje na aktualności. Przedsiębiorstwa
elektroenergetyczne powinny wdrażać programy podnoszące bezpieczeństwo
użytkowanych systemów teleinformatycznych poprzez stosowanie zalecanych
rozwiązań w tej dziedzinie, jednocześnie powinny pamiętać o szkoleniach z tego
zakresu, przeznaczonych dla pracowników, którzy nie zawsze są w pełni
przygotowani na pojawiające się zagrożenia cyberatakiem.

15

J. Hoyos, M. Dehus, T.X. Brown, Exploiting the GOOSE protocol: A practical attack on cyberinfrastructure, (w:) 2012 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps). Anaheim 2012, s. 1508-1513
16
Ruixue Sun, Zhiguo Shi, Rongxing Lu, Min Lu, Xuemin Shen, APED: An efficient aggregation protocol
with error detection for smart grid communications, (w:) 2013 IEEE Global Communications
Conference (GLOBECOM). Atlanta 2013, s. 432-437
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Streszczenie
Bezpieczeństwo informatyczne obiektów elektroenergetycznych to problem,
który pojawił się stosunkowo niedawno. Postępująca w szybkim tempie
informatyzacja dotknęła praktycznie każdy z sektorów gospodarki światowej.
Dotychczas projektanci i producenci urządzeń dla sektora elektroenergetycznego
nie przywiązywali zbyt dużo uwagi do systemów wzajemnej wymiany danych
w urządzeniach nadzorujących pracę systemu elektroenergetycznego.
Powszechny i swobodny dostęp do urządzeń przyłączonych do sieci Internet
naraża je na zdalne nieautoryzowane wykorzystanie, w efekcie którego nastąpić
może uszkodzenie lub zniszczenie. System elektroenergetyczny jest bardzo
ważnym elementem gospodarki narodowej i dlatego przeprowadzenie ataku na ten
system może spowodować bardzo duże szkody. W artykule przedstawiono
zagrożenia, na jakie narażone są urządzenia przyłączone do sieci Internet,
z uwzględnieniem uwarunkowań specyficznych dla branży elektroenergetycznej
oraz możliwości w zakresie zapobiegania takim zagrożeniom.
Summary
Computer security of power facilities is a problem that appeared relatively
recently. Rapid progress in computerization touched virtually every sector of the
global economy. So far, designers and manufacturers of electrical power
equipment do not have paid too much attention to data interchange systems in the
devices responsible for the operation of the power grid. Easy and freely access to
devices connected to the Internet exposes them to the remote unauthorized use,
resulting in which can be damaged or destroyed. Power system is a very important
part of the national economy and therefore an attack on the system can cause
a serious damage. The article presents risks faced by the devices connected to the
Internet, taking into account conditions specific to the power sector and its capacity
to prevent such risks.
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ZASADY STEROWANIA KOMPENSACJĄ POJEMNOŚCIOWYCH PRĄDÓW
ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH SN DLA POPRAWY CIĄGŁOŚCI
I JAKOŚCI ZASILANIA

1. Wprowadzenie
Podstawowym celem kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN jest
gaszenie zwarć łukowych oraz ograniczenie zagrożeń porażeniowych wywołanych
przepływem prądu zwarcia z ziemią. Szacuje się, że w sieci z prawidłowo
prowadzoną kompensacją samoistne wygaszenie może dotyczyć nawet 70-80%
zwarć doziemnych.1 Są to zakłócenia wywołane miedzy innymi przez: przeskoki na
izolatorach na skutek zabrudzeń, przeskoki spowodowane przepięciami
łączeniowymi lub na skutek wyładowań atmosferycznych oraz uszkodzenia
wywołane przez ptaki i zwierzęta. Taką skuteczność potwierdzają doświadczenia
z eksploatacji sieci, w których po przejściu z kompensacji na uziemienie punktu
neutralnego przez rezystor zarejestrowano znaczny wzrost intensywności
automatyki SPZ (2 a nawet 4 razy).
Wpływ kompensacji na poziom zagrożenia porażeniowego wynika
przede wszystkim z ograniczania prądu zwarcia doziemnego i jak pokazano na
rys.1. ograniczenie to jest największe przy dokładnym zestrojeniu reaktancji
dławika do reaktancji pojemności doziemnej sieci.
Rysunek nr 1: Prąd zwarcia z ziemią IK w sieci 15 kV i pojemności doziemnej
3Co=47,7μF w zależności od stopnia rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s (do =
Go/ωCo – współczynnik tłumienia sieci).

1

J. Lorenc, A. Rakowska, B. Staszak, Limitation of Earth-Fault Disturbances and their Effects in
Medium Voltage Overhead Lines. “Przegląd Elektrotechniczny” nr 4, 2007, s. 75-79
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Na rysunku tym stan kompensacji podano w postaci współczynnika
rozstrojenia kompensacji s, który definiowany jest równaniem:

s

1
1
C L

(1)

2

os

d

gdzie:
Ld – indukcyjność dławika kompensującego,
Cos – pojemność doziemna sieci,
Go – konduktancja doziemna sieci,
ω – pulsacja sieci.

Rozstrojenie kompensacji ziemnozwarciowej ma również wpływ na warunki
pracy urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ)
w zakresie sygnalizacji i wyłączaniu zwarć wysokooporowych. Zakłócenia takie
charakteryzują się niskim poziomem składowej zerowej napięcia (Uo), która
w sieciach kompensowanych jest podstawowa wielkością kryterialną pobudzenia
zabezpieczeń ziemnozwarciowych.2 Napięcie to przyjmuje wartości zgodne
z zależnością:
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gdzie:
E – napięcie źródłowe fazy doziemionej,
RF – rezystancja przejścia w miejscu doziemienia

Dokonując odpowiednich obliczeń i zakładając minimalną wartość napięcia
(Uomin) (wartość nastawcza), można wyznaczyć graniczne wartości rezystancji
RF, które będą wykrywane przez zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Jak wykazano
na rys.2 wartości RF zależą od rozstrojenia kompensacji i są największe dla
s = 0.
Warunki pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych zależą również od poziomu
składowej zerowej prądu. Wartości tego prądu opisuje zależność:
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gdzie:
Ioi – składowa zerowa prądu linii doziemionej,
A – współczynnik udziału doziemionej linii w pojemności doziemnej sieci.

Zależność (3) przedstawiono na rys.3. Pokazano na nim krzywe opisujące
wartości prądów I0i linii doziemionej w różnych stanach kompensacji
ziemnozwarciowej sieci. Jak łatwo zauważyć, korzystne dla EAZ, poziomy prądów
dotyczą przede wszystkim zakresu kompensacji w przedziale od K=1 do K=1.2.

2

J. Lorenc, Admitancyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Poznań 2007
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Rysunek nr 2: Rezystancje RF wykrywane przez zabezpieczenia ziemnozwarciowe
w zależności od stopnia rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s. Przykład dla sieci
15 kV o pojemności doziemnej 3Co = 63,7 μF i założonej wartości Uomin = 15% E

Rysunek nr 3: Wartości modułu składowej zerowej prądu mierzonego w linii Ioi
doziemionej przez rezystancję 1500Ω w zależności od wartości współczynnik kompensacji
K (K=1+s). Przykład dla sieci 15kV o pojemności doziemnej 3Co = 32μF, upływności d 0 =
0,2 i różnych współczynnikach udziału A

Poza tym, kompensacja umożliwia chwilową pracę doziemionej sieci podczas
lokalizacji zwarcia z ziemią oraz stawia łagodniejsze wymagania w zakresie
rezystancji uziemienia stacji SN/nn i słupów linii napowietrznych.
Tradycyjne urządzenia kompensujące doziemne prądy pojemnościowe
w polskich sieciach średnich napięć, to statyczne dławiki z zaczepową regulacją
reaktancji (rys.4). Ich regulacja jest ręczna i możliwa tylko po ich wyłączeniu
i przygotowaniu miejsca pracy. Możliwości częstej ich regulacji są dodatkowo
ograniczone tym, że rozdzielnie w których są one instalowane pracuję z reguły
bez stałej obsługi. Taka sytuacja uniemożliwia bieżące dostrajanie dławika
w zależności od aktualnych potrzeb i powoduje, że kompensacja
pojemnościowego prądu doziemnego jest niedostateczna lub odbiega od
wymaganego poziomu. W wielu polskich sieciach, w których dokonywane są
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częste wyłączenia linii i eksploatacyjne zmiany konfiguracji zjawisko niewłaściwej
kompensacji występuje dość powszechnie.
Rysunek nr 4: Widok dławika kompensującego w rozwiązaniu tradycyjnym

Problem ten można znacznie złagodzić lub całkowicie rozwiązać stosując
urządzenia kompensujące z automatyczną regulacją reaktancji w sposób nadążny
za zmianami pojemności sieci. W pracy3 przedstawiano wyniki badań skuteczności
działania takich dławików w gaszeniu zwarć nietrwałych, podtrzymywanych łukiem
elektrycznym. Porównując je z efektami działania dławików tradycyjnych okazuje
się, że liczba wygaszonych zwarć łukowy jest kilka lub kilkakrotnie większa
przy stosowaniu kompensacji z regulacją nadążną. Wyniki takich porównań
jednoznacznie
zachęcają
do
stosowania
urządzeń
kompensujących
z automatyczną regulacją reaktancji i w ten sposób korzystnie mogą wpływać na
warunki pracy sieci SN oraz znacznie poprawić ciągłość zasilania odbiorców
energię elektryczną.
Dławiki z nadążną regulacją są dostępne jako oferta firm zagranicznych
(np. EGE i TRENCH) oraz polskiego przedsiębiorstwa Bezpol, w którym przy
współpracy z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej opracowano
i wdrożono do produkcji takie urządzenie.
Prawidłowa praca takich dławików jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy
realizowane są odpowiednie procedury regulacji. Automatyka strojenia musi być
wyposażona w algorytmy, których kryteria uwzględniają aktualne potrzeby
eksploatacyjne sieci. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady, według których
należy prowadzić kompensację nadążną i dostosowywać wartości nastawcze
algorytmów pobudzania automatyki i jej działania.

3

W. Skomudek, Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego napięcia.
SEP. Warszawa 2011

1401
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 5: Widok zewnętrzny zintegrowanego zespołu do kompensacji prądów
ziemnozwarciowych – BS KKZ

2. Opis budowy i zasada działania układu BS KKZ
Zintegrowany zespół do kompensacji prądów ziemnozwarciowych BS KKZ
jest to pojedyncze urządzenie o budowie modułowej, umożliwiające automatyczną
kompensację prądów ziemnozwarciowych w elektroenergetycznych sieciach
średniego napięcia, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów
i sprzętu pomiarowego. Urządzenie zawiera wszystkie podzespoły niezbędne
do pomiaru doziemnego prądu pojemnościowego sieci, automatycznej regulacji
dławika kompensacji ziemnozwarciowej i skutecznego wspierania działania
zabezpieczeń ziemnozwarciowych. W konstrukcji urządzenia można wyróżnić
następujące główne moduły:
 cewka Petersena z płynną lub stopniową regulacją reaktancji,
 moduł pomiarowy, oceniający aktualny stan parametrów doziemnych sieci,
 układ automatyki realizujący kryteria pobudzania pomiarów i sterowania
reaktancją cewki,
 moduł komunikacji współpracujący z systemem SCADA.
Uzupełnieniem konstrukcji jest urządzenie realizuję funkcję automatyki
wymuszania składowej czynnej (AWSCz). Wprowadzanie tej składowej do
obwodów ziemnozwarciowych znacznie poprawia warunki działania zabezpieczeń
ziemnozwarciowych. Rezystor jest włączany równolegle do dławika
kompensującego za pomocą wysokonapięciowego łącznika próżniowego.
Cewka Petersena realizuje zmiany reaktancji w sposób płynny (regulacja
szczeliny w rdzeniu magnetycznym) lub skokowy (regulacja za pomocą
przełącznika zaczepów).
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Zadaniem modułu pomiarowego jest wykonywanie odpowiednich pomiarów
i określenie aktualnej wartości doziemnego prądu pojemnościowego sieci oraz
współczynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej. Do realizacji zadań
pomiarowych wykorzystuje się zmodyfikowaną metodę stosowaną w mierniku typu
MPZ, który został opracowany w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki
Poznańskiej i z powodzeniem stosowany w spółkach dystrybucyjnych. W metodzie
tej wykorzystuje się informacje zarejestrowane podczas wywołania chwilowej
asymetrii napięć doziemnych sieci na poziomie kilku procent napięcia fazowego
sieci. Sygnał pobudzający układ pomiarowy do działania jest generowany
w module automatyki na podstawie własnych decyzji lub zdarzeń zewnętrznych
takich jak:
 żądanie operatorskie (lokalnie lub zdalnie),
 sygnalizacja z programatora nastaw (np. co godzinę),
 sygnalizacja z systemu nadzoru stacji o wyłączeniach w polach liniowych
lub oałączeniu łącznika szyn.Własne decyzje generowane z układu
automatyki wynikają z obserwacji zmian prądu dławika powodowanych zmianami
naturalnej asymetrii doziemnej sieci. W tym wypadku realizowana powinna być
funkcja opisana zależnością:

d s
d s
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2
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2
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gdzie:
Idp – prąd zmierzony w obwodzie dławika po ostatniej regulacji,
Ida – prąd aktualnie mierzony w obwodzie dławika,
Δ – wartość nastawcza wyznaczająca czułość kryterium,

Wyniki uzyskane w układzie pomiarowym przekładają się na decyzję
podejmowane przez sterownik i układ regulacji. Strojenie cewki występuje tylko
wtedy, gdy uzyskane informacje w sposób jednoznaczny wskazują na zmiany
pojemności doziemnej sieci.
Moduł komunikacyjny zapewnia współpracę urządzenia z system
nadzorującym pracę rozdzielni SN oraz pozwala na zewnętrzne przekazywanie
poleceń i ciągłej kontroli stanu kompensacji przez dyspozytora.
Sposób działania BS KKZ różni się od tradycyjnie stosowanych urządzeń,
w których regulacja kompensacji nadążnej przeprowadzana jest w oparciu o tak
zwana krzywą rezonansową (efekt rezonansowy wywołany naturalną asymetrią
doziemną sieci (metody rezonansowe). Rezygnacja z naturalnej krzywej
rezonansowej na rzecz chwilowej asymetrii wymuszonej powoduje, że układ BS
KKZ może realizować wszelkie zadania regulacyjne i kompensujące, również
w sieciach symetrycznych (o znikomej asymetrii pojemnościowej) oraz pozwala
w sposób relatywnie łatwy uzyskiwać informacje o aktualnym pojemnościowym
prądzie doziemnym sieci i o aktualnych pojemnościowych prądach doziemnych
poszczególnych linii. Należy podkreślić fakt, że w sieciach SN następuje
dynamicznie przyrost odcinków kablowych, które silnie symetryzują pojemności
doziemne sieci i znacznie ograniczają poziom napięcia asymetrii naturalnej.
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3. Kryteria regulacji
Program wykonania pomiarów i analiza zarejestrowanych wielkości w celu
wygenerowania właściwych sygnałów sterujących dla układu regulacji cewki
Petersena ulokowany w części komputerowej BS KKZ. Tam następuje analiza
uzyskanych sygnałów i w oparciu o jej wyniki generowany jest impuls sterujący do
przemiennika częstotliwości sterującego pracą silnika regulującego reaktancję
cewki Petersena. Wyboru odpowiedniej wartości reaktancji cewki można
dokonywać według trzech następujących kryteriów:
 wartości współczynnika K (K= s+1),
 ograniczenia skutków asymetrii napięć doziemnych sieci,
 dopuszczalnej wartości składowej biernej prądu resztkowego.
3.1. Kryterium wartości współczynnika K
Zgodnie z potrzebami eksploatacyjnymi sieci SN, zalecane wartości
współczynnika K dla tego kryterium dotyczą przedziału od 1.05 do 1.2. Wartości
mniejsze tego przedziału dedykowane są dla sieci o małej asymetrii napięciowej i
relatywnie dużej pojemności doziemnej, natomiast wartości większe (bliżej K=1.2)
stosuje się dla sieci o mniejszych pojemnościach i większej asymetrii naturalnej.
W praktyce eksploatacyjnej sterownik regulatora korzysta z warunku opisanego
poniżej:
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Trpw
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d

X
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cs
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gdzie:
Xd – wymagana wartość reaktancji cewki Petersena,
Xcs – wypadkowa doziemna reaktancja pojemnościowa sieci (wartości tej reaktancji są
obliczane na podstawie prądów i napięć zarejestrowanych podczas działania w punkcie
neutralnym sieci transformatora wymuszającego),
XTrpw – reaktancja dla składowej zerowej transformatora potrzeb własnych (dotyczy
uzwojenia, którego punkt neutralny połączony jest z cewką Petersena),
Kmin i Kmax – współczynniki określające zalecany przedział kompensacji ziemno-zwarciowej
(wartości graniczne tego przedziału to Kmin = 1.05 oraz Kmax = 1.2).

We wzorze (5) wyraźnie podkreślono wpływ impedancji dla składowej zerowej
transformatora uziemiającego na właściwy dobór reaktancji dławika. Nie
uwzględnianie jej może prowadzić do znacznych odchyleń rzeczywistej
kompensacji od wartości założonej.
Strojenie cewki Petersena według kryterium założonej wartości współczynnika
K jest relatywnie proste i łatwe w realizacji. Po wykonaniu pomiarów pojawia się
informacja o aktualnym poziomie kompensacji i weryfikacja wartości reaktancji
dławika zgodnie ze wzorem (5). Po stwierdzeniu, że współczynnik K ma wartość
poza założonym przedziałem, następuje uruchomienie automatyki sterującej
i regulacja dławika do pożądanie wartości reaktancji.
Kryterium to wymaga jednak wprowadzenia korekty w sytuacji, gdy w głębi
sieci są zainstalowane dławiki statyczne, które dokonują w sposób ciągły
częściowej kompensacji ziemnozwarciowej. Typowym przykładem takiej sytuacji
jest praca rozdzielni SN przy połączonych sekcjach, gdzie w obu sekcjach pracują
dławiki i jeden z nich pełni rolę regulacyjną. Układ automatyki tego dławika
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podczas pomiarów wyznacza wypadkową reaktancję doziemną sieci wynikającą
z pojemności doziemnej sieci oraz indukcyjności dławika pracującego w głębi sieci.
W związku z tym wartość współczynnika kompensacji wyznaczana wyłącznie na
podstawie wielkości pomiarowych może być zniekształcona. Przykładowo dla sieci
o doziemnym prądzie pojemnościowym 200A, kompensowanym częściowo
dławikiem o prądzie 100A, pomierzona zostanie reaktancja Xcs o wartości dwa razy
większej od wartości rzeczywistej. Dla uzyskania współczynnika kompensacji
na poziomie K=1.08 wystarczy wyregulować dławik nadążny na prąd o wartości
108A. Łatwo wykazać, że rzeczywista wartość współczynnika K wyznaczona do
całkowitego prądu pojemnościowego w tym wypadku wyniesie 1.04 będzie poza
zalecanym zakresem. W związku z powyższym
dobór reaktancji dławika
regulacyjnego należy wyznaczać w takich sytuacjach z zależności:

X
X
X
K  1
K 
X
cs

cs

max

max

dz

Trpw

X 
d

X
X
X
K  1
K 
X

(6)

cs

Trpw

cs

min

min

dz

gdzie
Xdz oznacza reaktancję dławika pracującego w głębi sieci

Podczas pracy rozdzielni po połączeniu sekcji może się okazać, że dławik
statyczny kompensuje dostatecznie pojemność doziemną całej sieci. Utrzymanie
w pracy dławika z regulacją nadążną ma wtedy sens tylko po znacznym
zwiększeniu reaktancji dławika statycznego lub wyłączenie potrzeb własnych
w sekcji, w której taki dławik statyczny jest zainstalowany.
3.2. Kryterium ograniczenia skutków asymetrii napięć doziemnych
sieci
W tym kryterium poziom dostrojenia cewki jest wynikiem analizy napięcia
w punkcie neutralnym sieci. Jak wynika z krzywej na rysunku (6), założona wartość
dopuszczalna tego napięcia ogranicza możliwość kompensacji tylko do poziomu
wyznaczonego przez wartości sx.
Rysunek nr 6: Krzywa wartości napięcia składowej zerowej sieci Uo w zależności od
stopnia rozstrojenia kompensacji. Uas – asymetria naturalna, Sx – stan zestrojenia przy
ograniczeniu napięcia Uo do poziomu 5% napięcia fazowego sieci.
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Korzystanie z tego kryterium wymaga analizy krzywej rezonansowej
i wyznaczenia współczynnika sx z następującej zależności:
2
 I d X d  X Tpw    2  X cs  


   d 02
sx  
  d  1 
 U U
  0 
X
d % 
f
d  


 

2

(7)

gdzie:
Ud(%) – dopuszczalna procentowa wartość napięcia składowej zerowej wywołana zjawiskiem
rezonansowym,
Uf – napięcie fazowe (znamionowe) sieci (np. Uf = 8660 V)
Xd, Xcs – aktualne wartości reaktancji wyznaczone w czasie pomiaru,
Id – bieżąca wartość prądu dławika wynikająca z asymetrii doziemnej sieci.

Podczas obliczeń wykonywanych według powyższego wzoru, należy
wprowadzić odpowiednią wartość współczynnika tłumieni do. Można w tym celu
wykonać dodatkowe pomiary lub przyjąć wartość na poziomie d0 = 0,04.
Tego typu kryterium jest często wykorzystywane przez dyspozytorów
w sieciach terenowych o dużym udziale linii napowietrznych i dużej asymetrii
doziemnej. Jednak skutki takiego rozstrajania zmniejszają zdolności dławika
do wygaszania zwarć łukowych. Łatwo znaleźć przykłady sieci, w których
stosowanie takiego kryterium powoduje rozstrojenie kompensacji nawet do
poziomu K = 1,3 lub więcej.
Według autorów, lepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest stosowanie
kompensacji dokładnej przy równoczesnym zwiększeniu współczynnika tłumienia.
Pogarszając dobroć dławika (cewki Petersena) można zwiększyć współczynnik d0
trzy lub czterokrotnie w stosunku do jego naturalnej wartości. Na rys.7 pokazano
efekty takiego rozwiązania.
Rysunek nr 7: Krzywa wartości napięcia składowej zerowej sieci Uo w zależności od
stopnia rozstrojenia kompensacji i wartości współczynnika tłumienia d 0
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3.3. Kryterium dopuszczalnej wartości składowej biernej prądu
resztkowego
To kryterium można uznać za najbardziej efektywne i zrozumiałe.
W algorytmie takiego kryterium należy reaktancję dławika wyznaczać z zależności:

1
I 1
 3 
X X
U X
d

Tpw

n

(8)

cs

gdzie:
ΔI – wartość nastawcza składowej biernej prądu resztkowego prądu,
Un – wartość znamionowego napięcia sieci (np. 15 kV)

Wartość nastawcza powinna przyjmować wartości od kilku do kilkunastu
amperów i ograniczać prąd zwarcia z ziemią do pożądanego poziomu.
Stosowanie tego kryterium pozwala jednoznacznie wyznaczać poziom prądu
zwarciowego w miejscu dozie mienia, niezależnie od konfiguracji sieci. Poniżej
przeprowadzono analizę skuteczności tego kryterium dla dwóch sytuacji zaistniałej
w sieci 15kV o doziemnym prądzie pojemnościowym 200 A, dla której przyjęto
dopuszczalną wartość składowej biernej prądu resztkowego na ΔI = 10A.
W pierwszej sytuacji w sieci pracuje tylko jeden dławik wyposażony w urządzenia
do nadążnej regulacji, natomiast w drugiej regulacja kompensacji odbywa się
w sieci, w której pracuje drugi dławik o konstrukcji tradycyjnej, z nastawionym
prądem 100A. Przy pominięciu wpływu reaktancji składowej zerowej
transformatora uziemiającego (XTpw = 0) dławik nadążny zostanie wyregulowany
na wartości reaktancji: Xd = 41,2 Ω w sieci bez dodatkowego dławika oraz Xd =
78,7 Ω w sieci częściowo skompensowanej.
4. Podsumowanie
1. Wymagania jakości i ciągłości zasilania odbiorców w energię elektryczną
skłaniają operatorów sieci dystrybucyjnych do stosowania nowych
rozwiązań technicznych również w zakresie kompensacji doziemnych
prądów pojemnościowych sieciach średnich napięć. Urządzenia takie
w postaci nadążnie i automatycznie sterowanych dławików (cewek
Petersena)
znacznie poprawiają
efektywność w gaszeniu zwarć
łukowych, ułatwiają realizację ochrony przeciwporażeniowej przez
ograniczanie prądu zwarcia z ziemią oraz mogą mieć korzystny wpływ na
warunki pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
2. W wyniku współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej
z firmą Bezpol pojawiło się na polskim rynku urządzenie BS KKZ, które
w pełni spełnia oczekiwania w zakresie płynnej i nadążnej kompensacji
prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN. Zastosowane procedury
postępowania i algorytmy działania pozwalają na prowadzenie
kompensacji według trzech kryteriów:
wartości współczynnika
kompensacji, ograniczenia poziomu napięć rezonansowych oraz wartości
składowej biernej resztkowego prądu doziemienia.
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3. Elastyczna i bezpieczna metoda bieżącego pomiaru parametrów
ziemnozwarciowych sieci średniego napięcia umożliwia skuteczne
określenie tych wielkości bez konieczności wykonywania rzeczywistych
zwarć pomiarowych i bez narażania sieci na szkodliwe przepięcia
ziemnozwarciowe.
4. Kontrola parametrów doziemnych sieci może odbywać się z dowolną
ustaloną przez operatora częstotliwością, a dzięki modułowi transmisji
danych wyniki pomiarów mogą być odczytywane zdalnie i wpływać
również na właściwą reakcję dyspozytora ruchu.
5. Użycie algorytmów pomiarowych opracowanych dla miernika MPZ oraz
przedstawionych w artykule kryteriów regulacji wraz z pozostałymi
elementami w systemie BSKKZ tworzy spójny system automatycznej
kompensacji prądów ziemnozwarciowych, zapewniając optymalny poziom
skompensowania sieci bez konieczności interwencji człowieka. Jest to
ważna zaleta, zwłaszcza obecnie, gdy mamy do czynienia z sieciami
rozbudowanymi przede wszystkim o nowe ciągi kablowe i pracującymi
w coraz bardziej złożonej konfiguracji.
Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe zasady, według których należy
prowadzić w sieciach średnich napięć kompensację nadążną doziemnych prądów
pojemnościowych. Opisano algorytmy pobudzania automatyki regulacyjnej
i wartości nastawcze dla warunków ich działania. Skuteczna i efektywna
kompensacja nadążna ma znaczący udział w poprawianiu współczynników SAIDI
i SAIFI, określających jakość i pewność zasilania odbiorców w energię elektryczną.
Spodziewane korzyści techniczne i społeczne wzbudzają duże zainteresowanie
operatorów polskich sieci dystrybucyjnych tego typu urządzeniami.
Summary
The basic principles how to continuously control the compensation of medium
voltage network earth fault capacitive currents are presented. The algorithm
of protection automatic control detecting the faults is described and protection
devices setting values granting the proper conditions for protection relays operation
are given. Efficient and effective continuous earth fault current compensation
following the changing distributing network operation conditions contributes
to improvement of SAIDI and SAIFI indicators used to evaluate the quality and
reliability of consumers supply in electricity. The presented solutions grant serious
technical and public benefits and are in the interest of Polish distribution network
operators willing to improve their service quality.
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Ryszard BATURA
Politechnika Poznańska
Instytut Elektroenergetyki
ZAGROŻENIA PRZEPIĘCIOWE W SIECIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
1. Wstęp
Łączeniu obwodów elektroenergetycznych towarzyszą zjawiska przejściowe
prowadzące do generowania znacznych przepięć i przetężeń prądowych.
Przeprowadzona analiza zjawisk łączeniowych w trójfazowych obwodach
średniego napięcia (SN) wykazała, że podczas łączenia obwodów indukcyjnych
(transformatorów,
silników
elektrycznych)
i
pojemnościowych
(baterii
kondensatorów, nieobciążonych linii napowietrznych i kablowych) przepięcia mogą
osiągać znaczne wartości, zwłaszcza w przypadku wystąpienia ponownych
zapłonów łuku (PZŁ).1 Dodatkowo, w określonych warunkach wyłączania, jak to
wykazano w pracach, PZŁ mogą doprowadzić do zjawiska eskalacji przepięć
i przetężeń prądowych niebezpiecznych nie tylko pracujących w sieci urządzeń
elektroenergetycznych, ale także dla samego łącznika.2
Przepięcia generowane mogą być podczas załączania i wyłączania sieci
dystrybucyjnej. Przedmiotem analizy są przepięcia nieustalone średniej i wysokiej
częstotliwości występujące krótkotrwale (nie dłużej jak kilka półokresów napięcia
50 Hz) podczas łączenia urządzeń elektrycznych, najczęściej odbiorników
indukcyjnych lub pojemnościowych.
Dla oceny stopnia zagrożenia przepięciami izolacji podstawowych urządzeń
elektroenergetycznych pracujących w sieci SN, w Tabeli 1 zestawiono
dopuszczalne wartości współczynników przepięć doziemnych kdop. Z Tabeli
1 wynika, że najsłabszymi izolacyjnie urządzeniami elektroenergetycznymi w sieci
SN są eksploatowane silniki elektryczne oraz kable elektroenergetyczne, natomiast
w sieci nN eksploatowane silniki elektryczne.
2. Przepięcia łączeniowe
Podczas łączenia obwodów indukcyjnych i pojemnościowych (o parametrach
skupionych i rozłożonych) występują stany przejściowe prowadzące do
generowania przepięć łączeniowych, których wartość, stromość i częstotliwość
zależy od: konfiguracji i parametrów sieci zasilającej, parametrów wyłączanego
obwodu; właściwości łącznika oraz sposobu wyłączania prądów fazowych w sieci

1

2

R. Batura, Cz. Królikowski, Switching of three-phase capacitive circuits with arc reignitions by means
of a vacuum switch, „Archives of Electrical Engineering” 1995
R. Batura, Analiza zjawisk występujących przy łączeniu obwodu pojemnościowego łącznikiem
próżniowym, Praca doktorska. Poznań 1990; R. Batura, Zjawiska łączeniowe w obwodach
pojemnościowych o parametrach rozłożonych wyłączanych wyłącznikiem próżniowym, „Przegląd
Elektrotechniczny – Konferencje”, 2006, 1, s. 21-24; R. Batura, J. Janiszewski, Przepięcia łączeniowe
w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia, XVII Sympozjum „Współczesne urządzenia oraz
usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Poznań 2014, s. 7-19; R. Batura,
W. Opydo, Lines by Overvoltages Caused by Switching Unloaded Cable a Vacuum Switch, „Electrical
Engineering” 2005, 87, p. 181-189

1410
________________________________________________________________________________________

trójfazowej. Poniżej skrótowo omówiono specyfikę generowania przepięć podczas
wyłączania wymienionych obwodów.
Na ogół łączniki SN nie mają problemu z wyłączaniem prądów zwarciowych,
nieprzekraczających ich prądu znamionowego wyłączalnego zwarciowego
granicznego (ICU). Największe problemy związane są z wyłączaniem małych
prądów. Dotyczy to zwłaszcza łączników, w których proces gaszenia łuku
zależny jest od energii łuku, tj. małoolejowych, magnetowydmuchowych,
gazowydmuchowych, SF6 z komorami termoekspansyjnymi i łukiem wirującym.
W łącznikach, w których proces gaszenia łuku zależy od procesów elektrodowych,
gaszenie łuku może spowodować ucinanie małych prądów wyłączeniowych.
Dotyczy to głównie łączników próżniowych.
W okresie ostatnich lat obserwuje się wyraźną tendencję wzrostową
stosowania łączników próżniowych w dystrybucji i rozdziale energii elektrycznej na
poziomie SN. Dotyczy to przede wszystkim powszechności stosowania ich
w konstrukcji jednoczłonowych i dwuczłonowych rozdzielnic SN, w których łączniki
próżniowe instalowane są w polach: transformatorowych, zasilania silników oraz
baterii kondensatorów. Podana powszechność stosowania łączników próżniowych
w sieciach SN sprawiła, że przedstawioną daną analizę teoretyczną i wyniki badań
eksperymentalnych przepięć i przetężeń prądowych generowanych podczas
łączenia obwodów indukcyjnych i pojemnościowych ograniczono dla łączników
próżniowych.
Tabela nr 1: Dopuszczalne współczynniki przepięć doziemnych (kdop) dla
podstawowych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w sieci nN oraz SN (6, 10, 15
kV)
Rodzaj
urządzenia
Napięcie
Napięcie znamionowe [kV]:
L
.elektroenergetycznego probiercze 50 [Hz]
według:
p
0,23/0,4 0,6/1 3,6/6 6/10 8,7/15
.
1.

2.

3.

3

Transformatory
i
urządzenia
(przekładniki, łączniki,
itd.) przewidziane do
pracy
w
sieci
o
napięciu znamionowym
40 kV i niższym
Urządzenia o napięciu
znamionowym:
- 230 V,
- 400 V.
Silniki
elektryczne
nowe

PN-81/E-05001
PN-83/E-06040
5
PN-85/E-04070/14
6
PN-87/E-05110/01
7
PN-72/E-06000
4

PN-81/E-050013
PN-83/E-060404
11,361)
PN-85/E-04070/145

4,17

5,77

4,84

4,38

9,09
6,58

-

-

-

-

6,822)

-

4,33

3,46

3,46

PN-87/E-05110/016

PN-72/E-060007
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4.
5.

6.

7.

Rodzaj urządzenia
Napięcie
Napięcie znamionowe [kV]:
elektroenergetycznego probiercze 50 [Hz]
według:
0,23/0,4 0,6/1 3,6/6 6/10 8,7/15
Silniki
elektryczne Monitor Polski, Nr 4,092)
-)
2,60 2,07 2,07
eksploatowane
8, poz. 69, 19878
Nowe kable o izolacji z PN-76/E-903009
tworzyw
PN-93/E-9040010
15,913)
5,83 3,17 2,5
2,5
termoplastycznych
oraz kable o izolacji i
powłoce polwinitowej
jedno i wielożyłowe
Nowe kable z izolacją
papierowo-olejową:
- jednożyłowe,
PN-76/E-9025011
15,123)
5,83 3,17 2,5
2,5
- wielożyłowe.
18,184)
6,67 4,04 3,46 2,54
Kable eksploatowane:
- jednożyłowe z poz. 5 Monitor Polski,
11,93
4,37 2,38 2,59 1,91
i 6,
Nr 25,
- wielożyłowe z poz. 5, poz. 200, 198712
11,93
4,37 2,38 2,59 1,91
- wielożyłowe z poz. 6.
13,63
5,00 3,03 2,59 1,91
Uwagi:
1) Współczynnik przepięcia wyznaczono dla wymaganego napięcia probierczego
2,5 kV.13
2) Dopuszczalny współczynnik przepięcia zależy od napięcia znamionowego Un
silnika elektrycznego i dla nowego silnika określa się dla napięcia probierczego Up
= 2Un (nie mniej jak 1,5 kV).14
3) Współczynnik przepięcia określono dla napięcia probierczego 3,5 kV.15
4) Współczynnik przepięcia dla napięcia 0,23/0,4 kV wyznaczono dla napięcia
probierczego 4 kV.16

3. Przepięcia łączeniowe w obwodach indukcyjnych
Łączenie obwodów indukcyjnych obejmuje za i wyłączanie silników SN oraz
transformatorów. Duży wpływ na parametry generowanych przepięć ma sposób
przyłączenia silnika lub transformatora do sieci zasilającej oraz rodzaj
zastosowanego łącznika.
Analizy i badania eksperymentalne wykazały, że przepięcia powstające
podczas wyłączania obciążonych znamionowo silników elektrycznych nie stanowią
zagrożenia dla ich izolacji i izolacji urządzeń zainstalowanych w sieci zasilającej

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z 28 lutego 1987, Monitor Polski, Nr 8,
poz. 69, 1987
9
PN-76/E-90300
10
PN-93/E-90400
11
PN-76/E-90250
12
Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z 17 lipca 1987, Monitor Polski, Nr 25,
poz. 200, 1987
13
PN-87/E-05110/01
14
PN-76/E-90300
15
PN-76/E-90250; Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z 17 lipca 1987, Monitor
Polski, Nr 25, poz. 200, 1987
16
Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z 17 lipca 1987, Monitor Polski, Nr 25,
poz. 200, 1987
8
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(rysunek 1).17 Wprawdzie nieznacznie większe są przepięcia podczas wyłączania
zahamowanego lub będącego w trakcie rozruchu silnika elektrycznego, jednak
w dalszym ciągu nie stanowią istotnego zagrożenia dla izolacji silników i urządzeń
sieci zasilającej.
Analizy i badania eksperymentalne przeprowadzone dla transformatora
wykazały, największe przepięcia występują podczas wyłączania nieobciążonego
transformatora (Tr) oraz zależą od konfiguracji sieci zasilającej.
Obwody trójfazowe o skutecznie uziemionym punkcie neutralnym można
traktować praktycznie jak trzy niezależne obwody jednofazowe, których
niejednoczesność wyłączania prądów fazowych przez łącznik trójfazowy nie ma
żadnego wpływu na wartość generowanych przepięć. Podobna sytuacja wystąpi
w obwodzie trójfazowym z izolowanym punktem neutralnym, gdy łącznik trójfazowy
wyłącza jednocześnie prądy fazowe. Z tego też względu analizę generowania
przepięć podczas wyłączania nieobciążonego Tr, w pierwszej kolejności analizę
przeprowadzono dla układu jednofazowego, a następnie aproksymowano dla
różnych układów trójfazowych oraz sposobów połączeń uzwojeń Tr.
Do określenia przepięć doziemnych podczas wyłączenia nieobciążonego
transformatora wykorzystano schemat zastępczy obwodu przedstawiony
na rysunku 1. Parametry L, C, R strony odbiorczej reprezentują
odpowiednio: indukcyjność LTr gałęzi magnesowania, pojemność wejściową CTr
oraz rezystancję RTr uzwojeń transformatora. Jeżeli połączenie pomiędzy
łącznikiem „W” a wyłączanym transformatorem wykonane jest linią kablową
o pojemności CK, wówczas pojemność C wynosi
C = CTr +CK (1)
Bazując na danych katalogowych producentów transformatorów SN/nN,
obliczono i wykonano charakterystyki indukcyjności LTr, pojemności CTr oraz
impedancji charakterystycznej ZTr transformatorów SN (6, 10, 15 kV) o mocach
Sn zawartych w granicach 1001000 kVA pokazane na rysunku 2.
Rysunek nr 1: Uproszczony schemat zastępczy obwodu przyjęty do analizy przepięć
powstających podczas wyłączania nieobciążonego transformatora; e – źródło sinusoidalnego
napięcia przemiennego, LZ, CZ – zastępcza indukcyjność i pojemność sieci zasilającej,
Lp1, Lp2 – indukcyjność kabli łączących łącznik „W” ze stroną zasilającą i odbiorczą,
W – łącznik, L, C, R - zastępcza indukcyjność, pojemność i rezystancja strony odbiorczej

Wartość przepięcia, tj. napięcia U1’-0, po wyłączeniu prądu „i” w fazie  przed
naturalnym przejściem przez zero, wyznaczyć można ze wzoru:

17

P. Baltenspeger i in…, op. cit.; Cz. Królikowski, Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych.
Warszawa 1990
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U 1 0  U fm  ( f o / f ) 2 sin 2   cos 2  (2)
Wartość przepięcia, tj. napięcia U1’-0, po wyłączeniu prądu „i” w fazie  przed
naturalnym przejściem przez zero, wyznaczyć można ze wzoru:

U 1 0  U fm  ( f o / f ) 2 sin 2   cos 2  (2)
lub:

U10  U fm  I s ZTr2  U 2fo   I s ZTr (3)
w których:
U fm , f – amplituda i częstotliwość fazowego napięcia zasilającego,

- współczynnik strat w żelazie (0,30,5)18
U fo  U fm cos – wartość napięcia na pojemności C w chwili wyłączenia prądu,

I s  U fm sin  / LTr – wartość prądu ucięcia,
Z Tr – impedancja charakterystyczna transformatora,

f o  1 / 2  LTr C – częstotliwość przepięcia.(4)

Maksymalna wartość przepięcia wystąpi po czasie
t max  (1 / 4) f o (5)

od chwili ucięcia prądu, a stromość narastania wyznaczyć można ze wzoru
S max  2  f o  I s Z Tr (6)
Rysunek 2. Indukcyjność magnesowania LTr, pojemność wejściowa CTr oraz
impedancja charakterystyczna ZTr transformatorów średniego napięcia w zależności od
mocy Sn.
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Cz. Królikowski, Technika…, op. cit.
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W przypadku niejednoczesnego wyłączania prądów fazowych trójfazowego
nieobciążonego transformatora o układzie połączeń uzwojeń typu Yzn5 lub Dyn5
w obwodzie z izolowanym punktem neutralnym, na zaciskach transformatora mogą
wystąpić znaczne przepięcia doziemne i międzyfazowe. Po wyłączeniu prądu
w pierwszej wyłączanej fazie L1, maksymalne amplitudy napięć doziemnych
wyłączonej fazy (UL1-0) oraz pozostałych faz L2, L3 (UL2-0, UL3-0), dla  =1, określają
uproszczone zależności:
U L10  I s  Z zast (7)

U L 20 ,U L 30  I s  1 / 2 Z zast (8)
gdzie:

Z zast 

LTr / C – impedancja charakterystyczna wyłączanego transformatora(9)

Jeżeli wyłączenie prądu drugiej fazy (L2 lub L3) wystąpiło również przed
naturalnym jego przejściem przez zero, a wartość prądu ucięcia wynosiła Is1, to
maksymalne amplitudy napięć doziemnych pojawiających się między przewodami
wyłączonych faz a ziemią wynoszą:
U L10 ,U L 20 ,U L 30  I s1  Z zast

(10)

W podanych warunkach wyłączania prądów, maksymalne amplitudy napięć
międzyprzewodowych wynoszą odpowiednio:
a) po ucięciu prądu w pierwszej z wyłączanych faz, między przewodem tej
fazy (L1) a przewodami pozostałych faz (L2, L3):
U L1 L 2 ,U L1 L 3  I s  (3 / 2) Z zast

(11)

b) po wyłączeniu prądu drugiej i trzeciej fazy między przewodami tych faz
(tj. L2, L3):
U L 2 L 3  I s1  2 Z zast

(12)

Po wyłączeniu prądu drugiej i trzeciej fazy (L2, L3), maksymalna wartość
napięcia między przewodami tych faz, a przewodem fazy L1 wyłączonej
w pierwszej kolejności (UL1-L2, UL1-L3), jest równa połowie wartości napięcia
wyznaczonego z zależności (12).
Pominięta w analizie rezystancja RTr uzwojeń transformatora, nie ma istotnego
wpływu na wartość napięć doziemnych i międzyfazowych.
W przypadku wyłączania transformatora o układzie połączeń typu Dyn5,
wartość napięć doziemnych i międzyfazowych określić można ze wzorów (7-12),
podstawiając w miejsce LTr wartość (1/3)  LTr. Oznacza to, że generowane
w takim przypadku napięcia będą 1/ 3 razy mniejsze od układu połączeń uzwojeń
transformatora typu Yzn5.
Z analizy zależności (7-12) i charakterystyki podanej na rysunku 3 wynika, że:
wartość generowanych przepięć zależy od parametrów znamionowych
wyłączanego transformatora, prądu ucięcia oraz długości kabla zasilającego Tr.
Z zależności (7-12) wynika również, że odpowiednio dobrana pojemność CK może
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w znacznym stopniu ograniczyć wartość przepięć doziemnych i międzyfazowych.
Znając (podane w Tabeli 1) dopuszczalne współczynniki przepięć doziemnych,
określić można minimalną wartość pojemności CKmin przy której, poziom
generowanych przepięć nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla spodziewanej
wartości prądu ucięcia Is łącznika. Wymaganą pojemność CKmin można uzyskać
zasilając transformator kablem elektroenergetycznym o długości lk  Ck min / C jk
(gdzie: Cjk – pojemność jednostkowa kabla elektroenergetycznego) lub
przyłączając do zacisków transformatora kondensator o pojemności CKmin.
Korzystając z zależności (7-10), przeprowadzono analizę symulacyjną
przepięć doziemnych, generowanych podczas wyłączania transformatorów SN
o napięciu znamionowym górnym Un = 6,3; 10,5; 15,75 kV oraz mocy znamionowej
Sn = 100...1000 kVA – zasilanych kablami elektroenergetycznymi SN o długości lk
= 0  100 m. Obliczone przepięcia doziemne oznaczono symbolem kdT. Na każdym
rysunku zaznaczono także dopuszczalną (podaną w Tabeli 1) wartość
współczynnika przepięcia doziemnego kdopTR.
Na rysunku 3 przedstawiono wpływ kąta fazowego wyłączania prądu  na
wartość przepięć doziemnych podczas wyłączania transformatorów zasilanych
kablem SN o długości lk = 10 m. Z podanego rysunku wynika, że maksymalna
wartość przepięć doziemnych wystąpi przy wyłączaniu (ucięciu) prądu
w amplitudzie. Z tego też względu dalsze analizy przeprowadzono dla takiego
sposobu wyłączania prądu nieobciążonego transformatora.
Rysunek nr 3: Wpływ kąta fazowego wyłączania prądu  na wartość przepięć
doziemnych podczas wyłączania nieobciążonych transformatorów o napięciu Un = 6 kV
zasilanych kablem SN lk =10 m
6
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Wpływ mocy Sn transformatora na wartość przepięć doziemnych po
wyłączeniu prądu pierwszego bieguna trójfazowego łącznika dla trzech długości
lk kabla zasilającego oraz nieskompensowanego i skompensowanego
transformatora (skrót: – skomp.) pokazano na rysunku 4.
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Natomiast na rysunku 5 przedstawiono wpływ długości lk kabla zasilającego
na wartość generowanych przepięć doziemnych. Z rysunku 5 wynika, że
odpowiednio dobrana długość kabla elektroenergetycznego skutecznie ogranicza
przepięcia doziemne. Wadą tej metody jest potrzeba każdorazowego korygowania
długości kabla elektroenergetycznego do mocy Sn transformatora.
Rysunek nr 4: Zależność przepięć doziemnych od mocy znamionowej
Sn transformatora. Napięcie znamionowe transformatorów Un = 6, 15 kV, długość kabla
zasilającego lk = 0; 2,5 i 10 m
10
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Ograniczenie przepięć doziemnych nie wystąpi przy zasilaniu transformatorów
bezpośrednio z szyn zbiorczych. Najprostszym wyjściem z takiej sytuacji jest
stosowanie odpowiednio dobranego kondensatora. Znaczne ograniczenie przepięć
daje kondensator przeznaczony do kompensacji prądu jałowego transformatora.
Charakterystyczne parametry przepięcia doziemnego takie jak: częstotliwość
fo, czas narastania do wartości maksymalnej tmax, maksymalną stromość Smax
w zależności od długości lk kabla zasilającego pokazano na rysunku 6.
4. Przepięcia łączeniowe w obwodach pojemnościowych
W sieci SN łączenie obwodów pojemnościowych związane jest łączeniem
baterii kondensatorów oraz nieobciążonych linii napowietrznych lub kablowych.
Konfiguracja sieci SN sprawia, że istotny wpływ na wartość generowanych
przepięć mają nie tylko parametry sieci zasilającej i łączonego obwodu, ale także
właściwości stosowanego łącznika (głównie: szybkość wzrostu wytrzymałości
połukowej, wytrzymałości elektrycznej przerwy międzystykowej). Z tego względu
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oddzielne rozpatrywanie zjawisk łączeniowych może niekiedy prowadzić do
błędnych wniosków.
Analizę przepięć łączeniowych w obwodach pojemnościowych ograniczono do
wyłączania z ponownymi zapłonami łuku (PZŁ), ponieważ powstające wówczas
przepięcia stwarzają zagrożenia dla izolacji kondensatorów oraz eksploatowanych
kabli elektroenergetycznych (tj. współczynniki przepięcia przekraczają wartości
podane w Tabeli 1).
Rysunek nr 5: Wpływ długości lk kabla elektroenergetycznego zasilającego
nieobciążony transformator na wartość przepięć doziemnych podczas wyłączania prądu
w amplitudzie, Un = 6 kV
10
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4.1. Przepięcia łączeniowe podczas wyłączania baterii kondensatorów
Wydawałoby się, że duża szybkość wzrostu wytrzymałości połukowej
przerwy międzystykowej łącznika próżniowego pozwoli na wyłączanie baterii
kondensatorów bez ponownych zapłonów łuku elektrycznego. Przeprowadzone
analizy procesu wyłączania wykazały, że przypadek taki dotyczyć może tylko
wyłączania łącznikiem próżniowym trójfazowej baterii kondensatorów z uziemionym
punktem neutralnym w sieci elektroenergetycznej z również uziemionym punktem
neutralnym2-9. Sytuacja diametralnie zmienia się w przypadku izolowania punktu
neutralnego baterii kondensatorów lub sieci elektroenergetycznej. W podanej
konfiguracji, w szczególnie niekorzystnych warunkach niejednoczesnego
wyłączania przez trójfazowy łącznik próżniowy prądów fazowych bez ponownych
zapłonów łuku elektrycznego, przepięcia mogą osiągnąć już znaczne wartości.
Powstające jednak w takim przypadku przepięcia nie stanowią zagrożenia dla
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izolacji kondensatorów pracujących w baterii kondensatorów. Jednak dla izolacji
zasilających baterię kondensatorów kabli elektroenergetycznych – już tak.
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Rysunek nr 6: Charakterystyczne parametry przepięć doziemnych w funkcji długości
lk kabla elektroenergetycznego zasilającego nieobciążone transformatory o napięciu
znamionowym Un = 15 kV
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Sytuacja diametralnie zmienia się podczas wyłączania z ponownymi
zapłonami łuku elektrycznego (PZŁ). Analizę zjawisk łączeniowych w sieci SN
w takich warunkach wyłączania, przeprowadza się najczęściej dla układu, którego
ideowy schemat zastępczy pokazano na rysunku 7. W układzie rzeczywistym
pełna analiza zjawisk jest bardzo złożona. Wynika to między innymi z:
 niejednoczesnego wyłączania prądów fazowych w poszczególnych
biegunach łącznika,
 niejednakowej szybkości wzrostu wytrzymałości połukowej przerwy
międzystykowej, spowodowanej różną wartością wyłączanego prądu
w poszczególnych biegunach łącznika,
 międzyfazowych
sprzężeń
pojemnościowo-indukcyjnych,
mających
znaczny wpływ na przebieg składowej przejściowej napięcia powrotnego
oraz prądów wyrównawczych wysokiej częstotliwości po wystąpieniu
ponownego zapłonu łuku.
Dla pokazanego na rysunku 7 układu, przeanalizowano 12-naście możliwych
przypadków PZŁ różniących się: czasem i kolejnością niejednoczesnego
wyłączania prądów fazowych w poszczególnych biegunach łącznika, czasem
i kolejnością występowania PZŁ w poszczególnych biegunach trójfazowego
łącznika, źródłem PZŁ (tj. składową przejściową, składową podstawową napięcia
powrotnego), wpływem międzyfazowych sprzężeń pojemnościowo-indukcyjnych
i właściwości łącznika na wartość na sposób wyłączania prądów wysokiej
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częstotliwości 19. Podane przypadki przedstawiono schematycznie w lewej części
Tabeli 2. W wymienionej tablicy podano maksymalne wartości przepięć i przetężeń
dla wszystkich możliwych przypadków PZŁ z warunkami ich występowania.
Rysunek nr 7: Schemat zastępczy sieci SN stosowany do analizy zjawisk
łączeniowych przy wyłączaniu trójfazowym łącznikiem (ŁP) baterii kondensatorów (C)
z izolowanym punktem neutralnym: eA, eB, eC – trójfazowe symetryczne źródło zasilania;
iCA, iCB, iCC – prądy fazowe; LZ, CZ – zastępcza skupioną indukcyjność i pojemność
doziemna sieci zasilającej, Co – skupione pojemności doziemne strony odbiorczej
zasilającej baterię kondensatorów; 1,2,...7 – punkty węzłowe

Analizując zestawione w Tabeli 2 wartości przepięć doziemnych, przepięć
pojawiających się na zaciskach kondensatorów i przetężeń prądowych w obwodzie
stwierdzić należy, że największych wartości w/w wielkości należy spodziewać się
dla jednoczesnych ponownych zapłonów łuku w dwóch biegunach przy trzecim
jeszcze zamkniętym lub po uprzednim wystąpieniu ponownego zapłonu łuku
w trzecim biegunie. Powstające wówczas przepięcia osiągają maksymalną wartość
k =3,37, a przetężenia prądowe ki = 2,372/ (gdzie: 2 jest pulsacją układu sieć
zasilająca wyłączana bateria) dla pierwszego PZŁ. Dla kolejnych, tzw. późnych
PZŁ, przepięcia osiągają wartości stanowiące już poważne zagrożenie dla izolacji
urządzeń pracujących w sieci.20
4.2. Przepięcia łączeniowe podczas wyłączania nieobciążonych kabli
elektroenergetycznych
Innym rodzajem (typem) obwodu pojemnościowego są nieobciążone
kable
elektroenergetyczne,
odwzorowywane
parametrami
skupionymi
w schematach zastępczych sieci średniego napięcia. Jednak częste
i niespodziewane uszkodzenia pozostających pod napięciem nieobciążonych
kabli elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnej średniego napięcia nasuwają
pytania, czy:

19
20

R. Batura, Analiza..., op. cit.
Ibidem; R. Batura, Cz. Królikowski, Theoretical foundation of overvoltage and overcurrent escalation
in the capacitive circuit switched by a vacuum switch, XV Inter. Symp. „Disch. and Electric. Insul.
in Vacuum”, Darmstadt 1992, p. 475-478; Cz. Królikowski, R. Batura, Minimum speed of contact
separation of a vacuum interrupter for switching off a condenser baterry without arc reignitions,
VII Inter. Conf. „Switching Arc Phenomena”. Łódż 1993, p. 174-179; R. Batura, Cz. Królikowski,
Switching of three-phase capacitive circuits with arc reignitions by means of a vacuum switch,
„Archives of Electrical Engineering” 1995, 3, p. 453-466
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 przyczyną uszkodzeń kabli elektroenergetycznych nie są przepięcia
generowane w sieci elektroenergetycznej przy łączeniu innych kabli
elektroenergetycznych,
 z
punktu
widzenia
procesów
łączeniowych
odwzorowywanie
nieobciążonych kabli elektroenergetycznych parametrami skupionymi jest
właściwe i dopuszczalne,
 nie należy analizować procesy łączeniowe przy łączeniu nieobciążonych
kabli elektroenergetycznych w sposób podobny jak dla linii o parametrach
rozłożonych,
 powszechnie stosowany w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia
łącznik
próżniowy,
podczas
wyłączania
nieobciążonych
kabli
elektroenergetycznych nie generuje przepięć niebezpiecznych dla ich
izolacji.
Tabela nr 2: Możliwe przypadki ponownych zapłonów łuku w obwodzie z rysunku
7 oraz maksymalne wartości przepięć i przetężeń prądowych z warunkami ich
występowania21

21

R. Batura, Analiza..., op. cit.
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Odpowiedzią na postawione pytania są wyniki badań eksperymentalnych
wyłączania łącznikiem próżniowym: rzeczywistego nieobciążonego kabla
elektroenergetycznego
średniego
napięcia,
jego
modelu
fizycznego
odwzorowanego linią łańcuchową czwórników (o odpowiednio dobranej
charakterystyce amplitudowo-częstotliwościowej czwórników) oraz kabla
elektroenergetycznego odwzorowanego parametrami skupionymi, stosowanymi we
wszelkich analizach, pokazane na rysunku 8. Zauważyć można diametralnie różny
charakter zjawisk łączeniowych, występujących podczas wyłączania ww. obwodów
łącznikiem próżniowym. Różnica dotyczy charakteru zjawisk, poziomu
przepięć, liczby i rodzaju PZŁ. Zauważyć można także podobny charakter
zjawisk łączeniowych w czasie wyłączania rzeczywistego nieobciążonego
kabla elektroenergetycznego oraz jego modelu fizycznego odwzorowanego
linią łańcuchową czwórników. Wynika stąd, że „przyjmowanie, stosowanie
oraz odwzorowywanie w analizie zjawisk łączeniowych nieobciążonych kabli
elektroenergetycznych parametrami skupionymi, prowadzi do „zaciemnienia”
rzeczywistych przebiegów łączeniowych”.
Wydawałoby się, że łącznik próżniowy z tytułu swoich właściwości nie
powinien mieć żadnych problemów z wyłączaniem małych prądów nieobciążonych
kabli elektroenergetycznych średniego napięcia. Tymczasem, podczas wyłączania
nieobciążonych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia generowane mogą
być znaczne przepięcia stanowiące zagrożenie dla ich izolacji22. Powstałe
przepięcia związane są z licznymi, różnego rodzaju (wczesnymi, późnymi) PZŁ,
występującymi w czasie wyłączania.
Na przedstawionych niżej rysunkach 8-11, przebiegi czasowe przepięć
i przetężeń prądowych generowanych w układzie zasilającym oznaczono cyfrą 1,
a analogiczne przebiegi czasowe w wyłączanej nieobciążonej linii kablowej, lub jej
modelu fizycznym, oznaczono cyfrą 2.
Rysunek nr 8: Przebiegi czasowe napięć podczas wyłączania rzeczywistego
nieobciążonego kabla elektroenergetycznego typu YHKXS 120 mm 2 o długości lk = 46 m
(a), jego modelu fizycznego odwzorowanego linią łańcuchową czwórników (b) oraz
parametrami skupionymi (c). Napięcie w układzie zasilającym (1 – kolor czerwony) oraz
w wyłączanym obwodzie (2 – kolor niebieski); napięcie probiercze Up = 8,7 kV; skala
czasowa: (a, c) – 2 ms/działkę, (b) – 5 ms/działkę

a)

22

b)

c)

R. Batura, W. Opydo, Lines by Overvoltages Caused by Switching Unloaded Cable a Vacuum Switch,
„Electrical Engineering” 2005, 87, p. 181-189
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Przykładowe przebiegi czasowe napięć i prądów w układzie zasilającym
oraz nieobciążonym kablu elektroenergetycznym przedstawiono na rysunku
9, natomiast dla jego modelu fizycznego pokazano na rysunku 10.
Wpływ długości wyłączanego nieobciążonego kabla elektroenergetycznego na
sposób wyłączania oraz przepięcia generowane w sieci zasilającej i obwodzie
odbiorczym (tj. nieobciążonym kablu), przy stałych parametrach kinematycznych
łącznika, pokazano na rysunku 11.
Rysunek nr 9: Przebiegi czasowe napięć (a) w sieci zasilającej (1) i obwodzie
odbiorczym (2) oraz prądu (b), podczas wyłączania kabla elektroenergetycznego typu
YHKXS o długości lk = 46 m; napięcie probiercze Up = 8,7 kVrms; podziałka: napięciowa –
5,76 kV/działkę; prądowa – 100 A/działkę; czasowa – 2 ms/działkę

a)

b)

Analizując przedstawione na rysunkach 9-11 przebiegi czasowe napięć
stwierdzić należy, że podczas wyłączania łącznikiem próżniowym nieobciążonego
kabla elektroenergetycznego występują liczne PZŁ. Liczba „n” PZŁ, czas
bezprądowy (tbpn) pomiędzy kolejnymi PZŁ oraz przepięcia w układzie zasilającym
i odbiorczym zależy od długości wyłączanej nieobciążonej linii kablowej oraz
przyśpieszenia styku ruchomego łącznika próżniowego (rysunek 12).
Wartości współczynników przepięć doziemnych w układzie zasilającym oraz
obwodzie odbiorczym dla kolejnych PZŁ, występujących po czasie tc od chwili
otwarcia styków wyłącznika próżniowego, pokazano na rysunku 13. Przepięcia
doziemne generowane w układzie zasilającym po wystąpieniu PZŁ i po wyłączeniu
prądu n-tego PZŁ oznaczono odpowiednio symbolami kszn i kswn. Analogicznie
przepięcia doziemne w obwodzie odbiorczym oznaczono symbolami kczn oraz kcwn.
Na osi odciętej podano także wartość współczynnika przepięcia kpcn obwodu
odbiorczego.
Analizując podane na rysunku 13 wartości współczynników przepięć
stwierdzić należy, że przepięcia w układzie zasilającym i odbiorczym:
 zależą od czasu bezprądowego (tbpn) pomiędzy kolejnymi zapłonami łuku,
 są stosunkowo niewielkie dla wczesnych PZŁ, występujących podczas
wyłączania linii kablowej o długości lmkgr < od 1500m. Długość lmkgr zależy
od napięcia probierczego oraz przyspieszenia as styku ruchomego łącznika
próżniowego,
 osiągają znaczne wartości dla późnych PZŁ zachodzących po czasie
bezprądowym tbpn > 5 ms,
 dla czasów bezprądowych tbpn < 5 ms istotny wpływ na ich wartość ma
biegunowość napięcia układu zasilającego występująca w chwili PZŁ.
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Zależność współczynników przepięć doziemnych w sieci zasilającej (kszn, kswn)
i obwodzie odbiorczym (kczn, kcwn) od długości wyłączanej linii kablowej pokazano
na rysunku 14 i 15. Podane na rysunku 14 charakterystyki sporządzono dla trzech
kolejno zachodzących po sobie PZŁ, natomiast na rysunku 16 dla dwóch kolejnych
PZŁ. Na rysunku 14 podano także zależność stromości fali udarowej Sm
rozchodzącej się w sieci zasilającej od długości wyłączanej linii kablowej po
wystąpieniu trzech kolejnych PZŁ.
Rysunek nr 10: Przebiegi czasowe napięć (a) w sieci zasilającej (1) i obwodzie
odbiorczym (2) oraz prądu (b) podczas wyłączania modelu fizycznego linii kablowej SN
o długości lmk = 50 m; napięcie probiercze Up = 8.7 kVrms; stała napięciowa – 5.77
kV/działkę; stała prądowa – 100 A/działkę; czasowa – 5 ms/działkę

a)

b)

Rysunek nr 11: Przebiegi czasowe napięć otrzymane podczas wyłączania modeli
fizycznych linii kablowych o długości l mk a) 150 m, b) 1300 m, c) 9300 m; napięcie
probiercze Up = 8.7 kVrms; stała napięciowa dla przebiegu a – 11.55 kV/działkę, stała
napięciowa dla przebiegów b, c – 5.77 kV

a)

b)

c)

Wpływ czasu bezprądowego tbpn do kolejnego PZŁ na wartość współczynnika
przepięcia kpcn obwodu odbiorczego przedstawiono na rysunku 16. Pokazane na
rysunku 16 charakterystyki sporządzono w dwóch kolejnych PZŁ i dwóch czasów
bezprądowych tbp1, tbp2, podczas wyłączania modelu linii kablowej o długości 1300
m. Każdy punkt stanowi wartość średnią z 10-ciu prób. Ponieważ dla czasów
tbpn < 5 ms istotny wpływ na wartość współczynnika przepięcia kpcn ma
biegunowość napięcia układu zasilającego w chwili wystąpienia PZŁ, na rysunku
17 zamieszczono krzywe tendencji zmian współczynników przepięcia kpcn dla
analizowanych czasów bezprądowych.
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Rysunek nr 12: Wpływ długości nieobciążonej linii kablowej (l k, lmk) oraz
przyśpieszenia styku ruchomego as łącznika próżniowego na liczbę „n” PZŁ; napięcie
probiercze Up = 8,7 kV
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Rysunek nr 13: Zależność współczynników przepięć doziemnych w sieci zasilającej
(kszn, kswn) i obwodzie badanym (kczn, kcwn, kpcn) od czasu tc mierzonego od chwili otwarcia
styków łącznika, podczas wyłączania łącznikiem próżniowym: a) linii kablowej o długości
lk = 17 m, b) modelu linii kablowej o długości l mk = 150 m, c) modelu linii kablowej o długości
lmk = 1300 m; poszczególne punkty, licząc od lewej strony, podają wartości współczynników
przepięć przy kolejnych PZŁ
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Występujący na rysunkach 14-16 stosunkowo duży rozrzut mierzonych
wartości średnich od krzywych aproksymujących, wynika z wpływu biegunowości
napięcia sieci zasilającej i obwodu odbiorczego, polaryzacji napięcia powrotnego,
właściwości łącznika próżniowego (głównie mechanizmu wyłączania prądu
wysokiej częstotliwości, wytrzymałości połukowej przerwy międzystykowej,
przyśpieszenia styku ruchomego) na liczbę PZŁ i wartość generowanych przepięć.
Ze względu na przejrzystość rysunków, nie naniesiono odchylenia standardowego
pomierzonych wartości, natomiast podano tendencje ich zmian.
Rysunek nr 14: Wpływ długości lmk linii kablowej i PZŁ na stromość fali udarowej
Sn i wspólczynników przepięć doziemnych k szn, kswn.w sieci zasilającej; napięcie probiercze
Up = 5,8 kV; trzy kolejne PZŁ (n = 1, 2, 3)
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Rysunek nr 15: Zależność współczynników przepięć doziemnych k czn, kcwn od długości
lmk wyłączanej linii kablowej dla dwóch (n = 1, 2) PZŁ; napięcie probiercze U p = 5,8 kV
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Rysunek nr 16: Zależność wartości współczynnika przepięcia k pcn obwodu badanego
od czasu bezprądowego tbpn do kolejnych PZŁ, podczas wyłączania modelu fizycznego linii
kablowej o długości 1300 m; napięcie probiercze U p = 8.7 kVrms, przyspieszenie styku
ruchomego łącznika próżniowego a = 3.6 m/s 2.
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5. Wnioski
1. Najsłabszymi izolacyjnie urządzeniami elektroenergetycznymi w sieci
średniego napięcia są eksploatowane silniki elektryczne oraz kable
elektroenergetyczne. Z tego względu wartość generowanych przepięć
należy ograniczać do wartości dla nich dopuszczalnych.
2. Wartość powstających przepięć zależy od: parametrów sieci zasilającej
oraz wyłączanego obwodu, rodzaju i charakteru obciążenia (transformator,
bateria kondensatorów, nieobciążony kabel elektroenergetyczny) oraz
właściwości zastosowanego łącznika (głównie sposobu gaszenia łuku
elektrycznego i wyłączania prądu, wytrzymałości połukowej i elektrycznej
przerwy międzystykowej, niejednoczesności otwierania biegunów
i wyłączania prądów fazowych łącznika trójfazowego).
3. Przepięcia powstające podczas wyłączania transformatorów maleją ze
wzrostem ich mocy znamionowej. Zależą także od długości zasilającego
kabla elektroenergetycznego oraz od prądu ucięcia zastosowanego
łącznika (rosną ze wzrostem prądu ucięcia).
4. Odpowiednio dobrana długość kabla elektroenergetycznego lub pojemność
kondensatorów przyłączonych do zacisków transformatora, zależna od
impedancji charakterystycznej transformatora, pozwala skutecznie
ograniczyć przepięcia do wartości dopuszczalnej dla izolacji
transformatora, ale nie izolacji zasilającego kabla. Stąd podstawowym
kryterium doboru długości kabla elektroenergetycznego pracującego
w polu zasilania transformatora powinien być dopuszczalny współczynnik
przepięć dla eksploatowanych kabli elektroenergetycznych.
5. Ponowne zapłony łuku, powstające podczas wyłączania baterii
kondensatorów, mogą być źródłem groźnych dla izolacji torów prądowych
przepięć i przetężeń prądowych. Wartość generowanych przepięć
i przetężeń prądowych zależy od: warunków początkowych w chwili
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6.

7.

8.

9.

10.

wyłączenia prądu, czasu wystąpienia kolejnych ponownych zapłonów łuku
elektrycznego,
parametrów
obwodu
zasilającego,
parametrów
wyłączanego obwodu pojemnościowego oraz właściwości stosowanego
łącznika (głównie: wytrzymałości połukowej i wytrzymałości elektrycznej
przerwy międzystykowej; zdolności wyłączania prądów wysokiej
częstotliwości).
W zależności od: parametrów i konfiguracji sieci zasilającej oraz
wyłączanego obwodu, parametrów geometryczno-kinematycznych łącznika
próżniowego, w jednym cyklu łączeniowym wyłączania łącznikiem
próżniowym nieobciążonych kabli elektroenergetycznych mogą wystąpić
wyłącznie wczesne, wyłącznie późne lub jednocześnie obydwie formy
ponownych zapłonów łuku elektrycznego.
Liczba ponownych zapłonów łuku elektrycznego maleje ze wzrostem
długości nieobciążonego kabla elektroenergetycznego i przyśpieszeniem
styku ruchomego łącznika próżniowego, natomiast rośnie ze zwiększaniem
napięcia zasilającego oraz liczbą wykonanych operacji łączeniowych przez
łącznik próżniowy.
Wczesne, wielokrotne i zachodzące po sobie w krótkich odstępach
czasowych ponowne zapłony łuku elektrycznego, występują głównie
podczas
wyłączania
krótkich
nieobciążonych
kablowych
elektroenergetycznych. Nie generują jednak przepięć i przetężeń
prądowych stanowiących zagrożenie dla zainstalowanych w sieci urządzeń
i
kabli
elektroenergetycznych.
Zagrożenie
takie,
zwłaszcza
dla eksploatowanych kabli elektroenergetycznych, stwarzają późne
i wielokrotne zapłony łuku elektrycznego. W skrajnym przypadku, późne
ponowne zapłony łuku elektrycznego mogą być przyczyną eskalacji
przepięć i przetężeń prądowych w wyłączanym obwodzie.
Duża różnorodność czynników wpływających na właściwości łączeniowe
łącznika próżniowego sprawia, że bezkrytyczne stosowanie analizy
statystycznej do analizy zjawisk łączeniowych występujących podczas
wyłączania nieobciążonych kabli elektroenergetycznych łącznikiem
próżniowym z wielokrotnymi ponownymi zapłonami łuku może prowadzić
do błędnych wniosków. Analizę taką należy przeprowadzać niezależnie dla
każdej operacji łączeniowej.
Ograniczenie przepięć generowanych w obwodach indukcyjnych
i pojemnościowych, zwłaszcza w obwodach trójfazowych w warunkach
niejednoczesnego wyłączania prądów fazowych i ponownych zapłonów
łuku, uzyskać można przez zastosowanie: ochronników przepięciowych;
łączników dwuprzerwowych; odpowiedniej (do mocy znamionowej)
długości kabla elektroenergetycznego w polu zasilania transformatora lub
pojemności kondensatora przyłączonego bezpośrednio do zacisków po
stronie średniego napięcia.

Streszczenie
Referat ma charakter przeglądowy i dotyczy generowania przepięć
łączeniowych podczas wyłączania łącznikami w sieciach elektroenergetycznych
średniego napięcia odbiorników o charakterze indukcyjnym i pojemnościowym
o parametrach skupionych oraz rozłożonych. Podano dopuszczalne wartości
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współczynników
przepięć
doziemnych
dla
podstawowych
urządzeń
elektroenergetycznych pracujących w sieci średniego napięcia. Przedstawiono:
wpływ charakteru wyłączanego obwodu; konfiguracji oraz parametrów
obwodu zasilającego i odbiorczego; łącznika elektroenergetycznego na wartość
powstających przepięć.
Summary
Report has review character and relate the generation overvoltage during
switches of switch in medium voltage of receiver sets about character inductive
and capacitive about concentrated parameters as well as decomposed. Passed the
admissible values of coefficients overvoltages to earth for basic electrical
equipments working in net of medium voltage. Present influence: the character
of switching circuit; configuration as well as parameters feeding circuit and
receiving; energetic switch on value overvoltages.
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Zbigniew NADOLNY
Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ROZKŁADY NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO POD NAPOWIETRZNĄ
LINIĄ WYSOKIEGO NAPIĘCIA

1. Wprowadzenie
Rozkład natężenia pola elektrycznego pod linią wysokiego napięcia
opisywany jest zazwyczaj dwoma podstawowymi parametrami:
- wartością maksimum natężenia pola elektrycznego,
- szerokością obszaru (korytarza), wzdłuż którego zlokalizowana jest linia,
w którym natężenie przekracza wartość dopuszczalną w stosunku do
terenów przeznaczonych pod zabudowę; w przypadku natężenia pola
elektrycznego o częstotliwości 50 Hz jest to wartość 1 kV/m.
W tablicy 1, na podstawie licznych źródeł literaturowych z wielu różnych
krajów, przedstawiono wartości maksimum natężenia pola pod linią oraz szerokość
korytarza linii. Jak widać, wartość maksimum generalnie rośnie wraz ze wzrostem
napięcia znamionowego linii. Istnieją jednak liczne wyjątki od tej reguły.
Przykładem tego mogą być występujące często w Polsce linie na napięcie 220
i 400 kV. Wartość maksimum pod linią 220 kV może być równa aż 7,0 kV/m, a pod
linią na znacznie wyższe napięcie 400 kV tylko 1,3 kV/m. Przyczyną takiej sytuacji
jest fakt, że maksimum natężenia nie zależy tylko od napięcia znamionowego linii.
Do najistotniejszych, pozostałych czynników, wpływających na wartość
maksimum natężenia pola elektrycznego, należą:
- temperatura otoczenia i przewodów fazowych,
- liczba torów linii,
- konfiguracja faz w liniach wielotorowych,
- istnienie przewodów uziemionych,
- liczba faz,
- odległość między przewodami fazowymi,
- wysokość zawieszenia przewodów,
- średnica przekroju przewodów fazowych.1
Poniżej zostaną szczegółowo omówione rozkłady natężenia pola
elektrycznego o częstotliwości 50 Hz pod linią 220 i 400 kV napięcia przemiennego
uzyskane na drodze pomiarów realizowanych przez autora.

1

A.S. Abdallah, Electric field from transmission lines nearby populated areas in Egypt, XI International
Symposium on High Voltage Engineering. Londyn, Wielka Brytania 1999; M. Barrazo, K. Naito,
Y. Mizuno, Report of join research on power frequency electric and magnetic fields measurements
in Mexico, International Conference on Live Maintenance. Madryt, Hiszpania 2000; B. Florkowska,
Modelling of electric state in the space surrounding high voltage overhead lines, IX International
Symposium on High Voltage Engineering. Graz, Austria 1995; W. Gochnio, F. Mosiński, A. Wira,
Electric and magnetic field maximum values calculation and measurement for center region of Poland,
IX International Symposium on High Voltage Engineering. Graz, Austria 1995
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Tablica nr 1: Wartości maksimum natężenia pola elektrycznego pod linią o różnej
wartości napięcia znamionowego 50 Hz oraz szerokość korytarza linii, jako wynik pomiarów
i symulacji komputerowej2
Napięcie znamionowe
Natężenie pola
linii wysokiego napięcia elektrycznego pod linią
U [kV]
E [kV/m]
10
0,1
20
0,5-1,0
30
0,6
110
0,5-4,0
220
2,5-7,0
245
2,5
275
6,0
330
7,0
345
2,4-7,5
380
5,0-9,6
400
1,3-11,2
500
9,0
520
8,5
750
10,0-18,0
1050
15,3
1150
12,0-20,0
1300
17,4
1500
18,4

Szerokość korytarza, wzdłuż
którego zlokalizowana jest
linia [m]
brak danych
brak danych
brak danych
29
52
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
50-66
52
brak danych
120-130
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

2. Układ pomiarowy i metodologia pomiarów
W tym celu wykorzystano sondę produkcji krajowej, której zakres
częstotliwości mierzonego pola elektrycznego mieści się w przedziale od 50 do
2000 Hz. Sonda współpracowała z szerokopasmowym miernikiem wyskalowanym
w jednostkach natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. Kompletny zestaw
pomiarowy przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek nr 1: Sonda wraz z szerokopasmowym miernikiem natężenia pola
elektrycznego i magnetycznego

2

L. Korpinen, J. Isokorpi, T. Keikko, Electric and magnetic fields from electric power systems in living
and work environment, XI International Symposium on High Voltage Engineering. Londyn, Wielka
Brytania 1999; R. Maruti, Electric and magnetic fields around AC transmission lines, IX International
Symposium on High Voltage Engineering. Graz, Austria 1995; T. Sjoblom, Electric fields caused by
transmission lies in Finland, XII International Symposium on High Voltage Engineering. Bangalore,
Indie 2001
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W przypadku linii 220 kV, pomiary wykonane były na wysokości 1,8 m nad
ziemią, a w przypadku linii 400 kV na wysokości 2,0 m. Przyczyną różnej
wysokości był fakt, że pomiar pod linią 220 kV wykonany był w roku 2001, a pod
linią 400 kV w 2005. W roku 2003 miała miejsce zmiana przepisów w Polsce,
określających między innymi wysokość, na której powinno się przeprowadzać
pomiar natężenia pod linią wysokiego napięcia.
Natężenie pola elektrycznego pod linią zależy przede wszystkim od miejsca
pomiaru. Zasadniczo pomiar wykonuje się na prostej przecinającej prostopadle
kierunek linii pod środkiem przęsła. Za takim wyborem przemawia zarówno
najmniejsza wysokość zawieszenia przewodów fazowych, jak i największa
odległość od słupa linii, który wykazuje właściwości ekranujące pole elektryczne.
Z tego też powodu można się spodziewać, że bezpośrednio pod środkiem przęsła
zmierzone natężenie pola elektrycznego będzie największe.
Długość odcinka, wzdłuż którego przeprowadzany jest pomiar, zależy
najczęściej od tego, jak daleko od środka przęsła natężenie zmaleje poniżej
wartości 1 kV/m. W ten sposób na podstawie pomiarów będzie można określić
szerokość korytarza linii wyłączonego spod zabudowy mieszkaniowej. W celach
porównawczych zostaną dodatkowo przedstawione rozkłady natężenia na prostej
przecinającej linię w miejscu podstawy słupa. W ten sposób zostanie
przedstawiony wpływ uziemionego słupa na obraz pola elektrycznego wokół linii
wysokiego napięcia.3
3. Rozkłady natężenia pola elektrycznego
3.1. Wpływ miejsca przeprowadzania pomiarów na wynik pomiaru
Na rysunku 2 przedstawiono rozkłady natężenia pola elektrycznego pod
liniami 220 i 400 kV. Pomiaru dokonano na prostej prostopadłej do linii pod
środkiem przęsła.
Jak widać, w przypadku linii 220 kV maksimum natężenia miało wartość
2,5 kV/m, a szerokość korytarza, na powierzchni którego natężenie przekraczało
wartość 1 kV/m, równa była 20 m z każdej strony (łącznie 40 m). W przypadku linii
400 kV, maksimum równe było niespełna 3 kV/m, a całkowita szerokość korytarza
66 m.
Oba rozkłady natężenia charakteryzują się maksimum, które występowało pod
skrajnymi przewodami fazowymi. Ważnym stwierdzeniem jest to, że w obu
analizowanych przypadkach natężenie pola elektrycznego pod linią, w miejscu
największego zwisu przewodów fazowych, nie przekraczało wartości 10 kV/m, co
stanowi wartość dopuszczalną w Polsce dla ekspozycji środowiskowej.
Na rysunku 3 przedstawiono, analogicznie jak na rysunku 2, rozkłady
natężenia pola elektrycznego pod linią 220 i 400 kV, z tą tylko różnicą, że pomiar
wykonywany był na prostej przecinającej prostopadle linię w miejscu podstawy
słupa, a nie środka przęsła.

3

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
(Dz. U. Nr 192). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz. U. Nr 217)

1433
________________________________________________________________________________________

Natężenie pola elektrycznego [kV/m]

Rysunek nr 2: Rozkłady natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz pod
liniami 220 i 400 kV, na odcinku prostopadłym do kierunku linii przecinającym się z osią linii
w środku przęsła
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Jak widać, maksimum jak i pozostałe wartości natężenia, są znacznie
mniejsze od tych, jakie przedstawiono na rysunku 2. Wartość maksimum
w przypadku linii 220 kV zmniejszyła się od 2,5 do 0,6 kV/m, a w przypadku linii
400 kV od 3,0 do 1,3 kV/m.
Z kolei korytarz, w przypadku linii 400 kV, został zwężony do łącznej
szerokości 24 m. W przypadku linii 220 kV można powiedzieć, że korytarz taki
w ogóle nie istnieje.
Porównując rozkłady natężenia na rysunkach 2 i 3, można stwierdzić, że
uziemiony słup istotnie wpływa na zmniejszenie natężenia pola elektrycznego pod
linią, niezależnie od jej napięcia.
Rysunek nr 3: Rozkłady natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz pod
liniami 220 i 400 kV na odcinku prostopadłym do kierunku linii i przecinającym się z osią linii
w miejscu podstawy słupa
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1.2. Wpływ temperatury otoczenia na wynik pomiaru
Jak wspomniano wcześniej, natężenie pola elektrycznego pod linią wysokiego
napięcia zależy od wielu czynników, między innymi od temperatury otoczenia
i przewodu fazowego. Związek między temperaturą a natężeniem należy wiązać
przede wszystkim z wpływem temperatury na wysokość zawieszenia przewodów.
Materiały, z których wykonane są przewody, wykazują dość duży współczynnik
rozszerzalności cieplnej. Oznacza to, że im wyższa jest temperatura, tym dłuższe
stają się przewody fazowe, a tym samym zmniejsza się odległość między
przewodem a ziemią, co jest przyczyną wzrostu natężenia.
Na rysunku 4 przedstawiono, zaczerpnięte z literatury, rozkłady natężenia
wzdłuż linii 400 kV na wysokości 1,8 m nad powierzchnią ziemi, w przypadku
różnej temperatury otoczenia (+40 i -25 0C). Jak widać na rysunku, wpływ
temperatury na wartość natężenia pod linią jest bardzo wyraźny. W przypadku, gdy
temperatura równa była +40 0C maksimum natężenia równe było 10 kV/m. Spadek
temperatury do -25 0C spowodował redukcję maksimum do niespełna 6 kV/m,
a więc o 40%. Należy również zauważyć, że zmiana temperatury wywołała
największą zmianę natężenia pod środkiem przęsła. Im dalej do środka przęsła,
tym wpływ temperatury jest mniejszy, aż w konsekwencji zanika on przy słupie.
Z tego też względu nie obserwuje się wpływu temperatury na natężenie pod
słupem.4
Rysunek nr 4: Rozkłady natężenia pola elektrycznego wzdłuż linii wysokiego napięcia
400 kV, na wysokości 1,8 m nad powierzchnią ziemi, między środkiem przęsła a słupem
linii, w przypadku różnej temperatury otoczenia5

3.3. Różnica wyniku pomiaru i symulacji komputerowej natężenia pola
elektrycznego pod linią wysokiego napięcia
Wartości maksimum, przedstawione w tablicy 1, stanowią dowód na to, że
linia wysokiego napięcia jest źródłem pola elektrycznego o znacznym natężeniu.
Z tego też powodu, budowa linii powinna być poprzedzona dogłębną analizą pola
elektrycznego.
Analizę taką przeprowadza się wykorzystując przede wszystkim symulację
komputerową. Na podstawie jej wyników z dużym prawdopodobieństwem można
Ochrona od zakłóceń elektromagnetycznych i przepięć instalacji elektrycznych, urządzeń
elektronicznych i systemów informatycznych, kurs organizowany przez Zakład Techniki Wysokich
Napięć Politechniki Warszawskiej przy współpracy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP
oraz firmy OBO BETTERMAN Polska
5
R. Kosztaluk, J. Arciszewski, Technika badań wysokonapięciowych. Warszawa 1985
4
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oszacować wartości natężenia pola elektrycznego. Z tego też względu, symulacja
komputerowa staje się narzędziem coraz chętniej wykorzystywanym przez ośrodki
projektowe. Wiarygodność tego narzędzia wiązać należy z jak najmniejszymi
różnicami między wynikami symulacji, a wynikami pomiarów natężenia
pola elektrycznego. Dlatego też prowadzi się szereg prac związanych
z udoskonalaniem symulacji. Do czołowych ośrodków uniwersyteckich,
zajmujących się tą tematyką, należy zaliczyć Politechnikę Łódzką oraz Akademię
Górniczo-Hutniczą. Zasadniczym powodem ewentualnych różnic między wynikami
symulacji, a pomiarów jest nieuwzględnienie wszystkich czynników mających
wpływ na obraz pola elektrycznego w symulacji. Do najczęściej nieuwzględnianych
zaliczyć można:
- wilgotność powietrza,
- zanieczyszczenia w powietrzu,
- wiatr,
- drzewa, budynki,
- nachylenie gruntu.
Powyższe czynniki wpływają na przenikalność elektryczną powietrza lub
geometrię układu izolacyjnego linia – ziemia, co w zasadniczy sposób decyduje
o obrazie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz.6
Przykładem wyników symulacji i pomiarów mogą być rozkłady natężenia pod
linią 400 kV napięcia przemiennego przedstawione na rysunku 5. Jak widać,
różnica wartości maksimum natężenia między wynikiem symulacji a pomiarów
równa jest około 0,3 kV/m (około 6%), a różnica szerokości korytarza, gdzie
natężenie przekracza 1 kV/m, około 3 m (15%). Jak zatem widać, z jednej strony
wykorzystanie symulacji komputerowej daje możliwość poznania obrazu pola
elektrycznego, zbliżonego do rzeczywistego jeszcze przed wybudowaniem linii
wysokiego napięcia. Z drugiej zaś strony, istnieją jeszcze pewne różnice między
wynikiem symulacji a wynikiem pomiaru.
Rysunek nr 5: Rozkłady natężenia pola elektrycznego pod linią 400 kV (1,8 m nad
powierzchnią ziemi) napięcia przemiennego uzyskane jako wynik symulacji komputerowej
i pomiarów7

6

B. Anggoro, P.M. Pakpahan, A. Pratomo, The comparison between measurement and calculation
of electric field beneath 500 kV transmission line, XII International Symposium on High Voltage
Engineering. Bangalore, Indie 2001; J. He, 750 kV transmission line design in high altitude area
based on electromagnetic environment, XIII International Symposium on High Voltage Engineering.
Delft, Holandia 2003
7
F. Mosiński, A. Wira, Ekologiczne problemy przesyłu i użytkowania energii elektrycznej. Łódź 1999
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2. Wnioski
Wraz ze wzrostem napięcia linii rośnie wartość natężenia pola elektrycznego
pod linią oraz szerokość korytarza wyłączonego spod użytkowania, ale nie jest to
reguła. Miejsce pomiaru natężenia pola elektrycznego pod linią ma istotny wpływ
na wynik pomiaru. Największe wartości natężenia rejestrowane są pod środkiem
przęsła, a najmniejsze pod słupem linii. Temperatura otoczenia ma duży wpływ na
wynik pomiaru natężenia pola elektrycznego, co związane jest z wysokością
zawieszenia przewodów fazowych. Istnieją ciągle różnice pomiędzy wynikami
pomiaru natężenia pola elektrycznego, a wynikami jego symulacji komputerowej.
Spowodowane jest to najprawdopodobniej nie uwzględnieniem wszystkich
czynników mających wpływ na wynik symulacji.
Streszczenie
W artykule przedstawiono rozkłady natężenia pola elektrycznego pod
napowietrzną linią wysokiego napięcia, dla szerokiego zakresu wartości napięcia
linii. Wymieniono wszystkie czynniki mające wpływ na rozkład natężenia pod linią.
Szczegółowo opisano takie czynniki, jak miejsce przeprowadzania pomiarów, czy
temperaturę otoczenia. Wyjaśniono przyczyny różnic między wynikami pomiaru
natężenia pola elektrycznego, a wynikami symulacji komputerowej.
Summary
The paper presents electric field stress distributions under overhead high
voltage line, for wide range of the voltage. All parameters, which have the influence
on the distributions, are indicated. Place of measurements and ambient
temperature were detailed described, as the parameters. Source of difference
between measurements of electric field and computer simulation results were
explained.
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Krzysztof SZUBERT, Jacek HANDKE
Politechnika Poznańska
DLACZEGO ZABEZPIECZENIA ODLEGŁOŚCIOWE NIE POWINNY PEŁNIĆ
FUNKCJI ZABEZPIECZEŃ PODSTAWOWYCH A JEDYNIE REZERWOWYCH
W POBLIŻU STACJI Z MIĘDZYFAZOWYMI STEROWNIKAMI MOCY?
Wstęp
Polska stała się krajem tranzytowym w przesyle energii z Niemiec do Czech
i na Słowację (Rys.1) Występujące (z naszego punkty widzenia zbędne) wysokie
wartości przepływów mocy czynnej z systemu niemieckiego do systemu
polskiego są przyczyną powstawania przekroczeń prądowych w gałęziach sieci
400/220/110 kV.
Rysunek nr 1: Transgraniczne przepływy energii z 06.06.2014 w MWh1

Aby zapobiec przeciążeniom można było albo przebudować polską sieć
(bardzo kosztowne rozwiązanie), albo ograniczyć przepływ transgraniczny
z Niemcami przy pomocy układów uelastyczniających przesył prądu przemiennego
(ang. Flexible Alternating Current Transmission System – FACTS). Wybrano to
drugie rozwiązanie decydując się na przesuwnik fazowy (ang. Phase Shift
Transformer – PST) i pierwszy już jest montowany w Mikułowej.2 Niestety nie jest
to jedyny problem polskiej energetyki – po związaniu się w 1995 roku z europejską
siecią energetyczną UCTE obserwuje się występowanie subharmonicznych
(kołysania mocy) (Rys.2). Analogiczny problem występował na granicy
Amerykańsko-Kanadyjskiej; pierwotnie zastosowano tam również sterownik PST,
jednakże wymagał on nadążnych układów regulacji; z drugiej strony
zaobserwowano wystąpienie samoregulacji przesyłanej mocy po zbocznikowaniu
sterownika PST dławikiem – tak powstał międzyfazowy sterownik mocy (ang.
Interphase Power Controller – IPC).3 Rozwiązanie to wydaje się również bardzo
dobrym jako docelowe dla Polski.
1

Strona internetowa PSE S.A., http://www.pse.pl/index.php?modul=21&id_rap=9 (pobrano 6.06.2014 r.)
PSE: pierwszy przesuwnik fazowy już montowany, http://energetyka.wnp.pl/pse-pierwszy-przesuwnikfazowy-juz-montowany,249919_1_0_0.html
3
K. Habasi, J. Lambard, S. Mourad, P. Pelletier, G. Morin, F. Beauergard, J. Brochu, The Design of
a 200 MW Interphase Power Controller Prototype”. IEEE Transactions PWRD, Vol.9, No 2, April
1994, p 1041-1048
2
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Rysunek nr 2: Oscylacje mocy występujące w Europie4

Zasada działania i wpływ sterownika IPC na kołysania mocy
Zasada działania międzyfazowego sterownika mocy polega na wprowadzeniu do
każdej fazy napięcia sieciowego, dwóch gałęzi z elementami biernymi oraz
elementu zapewniającego przesunięcie fazy w tych gałęziach.5 Można to
zrealizować jak to miało miejsce w Plattsburgh przez zbocznikowanie sterownika
PST dławikiem, można też zastosować transformator Yy6 o przekładni
= 1 (Rys. 3.) podłączając przez indukcyjność i pojemność do danej fazy
pozostałe dwie fazy. Kąty przesunięcia napięcia w gałęziach zawierających
elementy bierne wynoszą wówczas po 600.
Rysunek nr 3: Schemat obwodu głównego międzyfazowego sterownika mocy
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E. Handschin, N. Schnurr, W.H. Wellssow, Damping potential of FACTS devices in the European
power system, Power Engineering Society General Meeting, 2003, IEEE, Vol. 4, 13-17 July 2003,
p. 2355-2360
5
J. Brochu, Interphase Power Controller. Second Edition, Polytechnic International Press 2001 Canada
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Przez właściwy dobór elementów XL oraz XC ustala się zadaną wartość
przepływającej mocy. Może być ona regulowana, 6 lub pozostawiona na wartości
stałej – wówczas przyjmuje z reguły wartość średniej mocy naturalnie
przepływającej linią. W efekcie ustawia się kosinusoidalną charakterystykę
przesyłu mocy dla sterownika IPC z mocą maksymalną odpowiadającą mocy
naturalnej – zatem kąt rozchyłu napięć na sterowniku wynosi wówczas zero stopni
(Rys.4a). Gdy rozchylenie napięć pomiędzy podsystemami
12 zmieni się
w dopuszczalnych granicach, to z uwagi na to, że linia i sterownik IPC muszą
pracować na przecięciu swoich charakterystyk mocowych, zmiana ta ze względu
na różnice stromości charakterystyk odłoży się głównie na sterowniku IPC IPC
nieznacznie wpływając na kąt rozchyłu napięć w linii Linii (Rys. 4b). W efekcie
sterownik IPC bez elektroniki i regulatorów może ograniczyć kołysania mocy
o kilkadziesiąt procent.7
Rysunek nr 4: Kątowe charakterystyki mocy linii przesyłowej i sterownika IPC
a) w stanie pracy normalnej (bez kołysań mocy –
śr
Linii;
IPC 0)
b) podczas kołysań mocy ( Linii
śr;
IPC=
Linii)
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Przy opisie prądów i napięć zgodnie z (Rys.3) otrzymuje się (1)
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Zatem wektory prądów i napięć na elementach opisane zgodnie z rysunkiem
3 dla stanu pracy normalnej będą takie jak podano na rysunku 5a, a podczas
kołysań mocy jak na rysunku 5b. Można na nich zaobserwować, że chociaż wraz
ze zmianą napięcia na reaktancjach indukcyjnych i pojemnościowych zmienia się
prąd płynący przez nie, to wypadkowy prąd wejściowy i wyjściowy zmienia tylko

6

7

K. Szubert, Regulowanie Przesyłu Mocy Międzyfazowym Sterownikiem Mocy IPC, IV Konferencja
Naukowo-Techniczna Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce SIECI 2000. Wrocław
2000, s. 543-548; K. Szubert, G. Plenzler, Stepless Controlled Interphase Power Controller,
XVI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2000. Cracow 2000,
p. 135-137; K. Szubert, G. Plenzler, L. Frąckowiak, Energoelektroniczny międzyfazowy sterownik
mocy. Materiały konferencyjne – Elektrotechnika Prądy Niesinusoidalne EPN 2000, Zielona Góra
2000. s. 291-298
K. Szubert, Regulacyjne właściwości międzyfazowego sterownika mocy, “Automatyka
Elektroenergetyczna” nr 1/2007, s. 4-7
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fazę, przy prawie nie zmiennej amplitudzie. Co więcej, że prąd wejściowy podąża
za napięciem wyjściowym, a wyjściowy za napięciem wejściowym.
Rysunek nr 5: Wektory prądów i napięć sterownika IPC, a) w stanie pracy normalnej,
b) przy zmianie kątów fazorów napięć w podsystemach

a)

b)

Wpływ sterownika IPC na prądy zwarciowe
Wystarczy uzmysłowić sobie, że na reaktancjach (Rys.3) sterownika w stanie
pracy normalnej występuje pełne napięcie fazowe, a podczas kołysań mocy nawet
wyższe, oraz, że podczas zwarć napięcia nie mogą przekraczać tych wielkości,
aby nabrać pewności, że zwarcia są niegroźne dla tego sterownika, a on sam
zachowywał się będzie nietypowo.
Do badań przyjęto zarówno zwarcia metaliczne, jak i łukowe. Ponieważ
rezystancja łuku silnie zależy od prądu przezeń płynącego 8 do wyznaczenia tej
rezystancji jak i napięć i prądów płynących przez IPC posłużono się programem
komputerowym wyznaczającym stany ustalone opartym na metodzie potencjałów
węzłowych. Na tej podstawie stworzono wykresy wektorowe prądów i napięć
sterownika IPC podczas zwarć.
Rysunek nr 6: Wektory prądów i napięć sterownika IPC a) zwarcie metaliczne
trójfazowe na początku linii, b) zwarcie metaliczne trójfazowe na końcu linii

8

A. Majkopar, Gašenie otkrytoj električeskoj dugi, “Električestvo”, 1960, No 4, p. 65-68
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Na rysunku 6 przedstawiono wykresy wektorowe dla trójfazowych zwarć
metalicznych. Można zaobserwować, że w porównaniu ze stanem pracy normalnej
(Rys. 5a) prądy wyjściowe (zwarciowe, z indeksem 3) zmieniły się nieznacznie,
natomiast prądy wejściowe (z indeksem 1) uległy zmniejszeniu. Przy zwarciu na
początku linii (Rys.6a) mają wartość mają wartość prawie zerową – służą tylko na
pokrycie strat sterownika. Jeszcze wyraźniej widać korelację prądu wejściowego
z napięciem wyjściowym i prądu wyjściowego z napięciem wejściowym. IPC
zachowuje się jak źródło prądowe sterowane napięciem z przeciwnej strony
sterownika.
Rysunek nr 7: Wektory prądów i napięć sterownika IPC podczas łukowego zwarcia
trójfazowego na końcu linii

Podczas zwarć łukowych (Rys. 7) prąd płynący od IPC w kierunku zwarcia
podobnie jak to miało miejsce przy zwarciach metalicznych (Rys.6b) ma wartość
zbliżoną do prądu obciążenia (Rys. 5a). Prąd płynący do zwarcia z przeciwnego
końca linii wzrasta wielokrotnie. W efekcie prąd płynące przez rezystancję łuku to
głównie prąd indukcyjny pochodzący z przeciwnego końca linii. On też decyduje
o fazie wektora straty napięcia na łuku (należy przy tym zwrócić uwagę, że faza
wektora prądu od strony IPC jest mniej więcej w fazie z napięciem sieciowym,
natomiast z przeciwnej strony linii przesunięta o około 900). Napięcie wyjściowe
sterownika IPC to suma straty napięcia w linii i straty napięcia na łuku. Stąd
przesunięcie kątowe między prądem i napięciem na wyjściu jest nietypowe.9
Wpływ IPC na fałszowanie pomiarów impedancji przez zabezpieczenia
odległościowe
Jak wykazano powyżej podczas zwarć po stronie wyjściowej sterownika
IPC prądy po jego stronie wejściowej ulegają zmniejszeniu, a napięcia pozostają
prawie niezmienione. Zatem nie tylko zabezpieczenia nadprądowe, ale również
odległościowe nie mogą pełnić funkcji rezerwy zdalnej.

9

K. Szubert, Jak międzyfazowy sterownik mocy ogranicza prądy zwarciowe, “Automatyka
Elektroenergetyczna”, nr 2/2007, s. 12-20
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Stąd bezpośrednio przy IPC wymagane jest zastosowanie rezerwy lokalnej,
a zatem dwóch zabezpieczeń. Pytanie, czy jednym z nich może być
zabezpieczenie odległościowe i czy celowe jest jego zastosowanie – wydaje się
właściwym.
Zaletą zastosowania zabezpieczenia odległościowego byłoby wprowadzenie
rezerwy zdalnej dla zwarć w głębi sieci, oczywiście gdyby to zabezpieczenie
działało, dlatego warto rozważyć ten problem.
Zabezpieczenie odległościowe określa miejsce zwarcia, poprzez wyznaczenie
impedancji zwarcia na podstawie pomiaru prądu i napięcia w miejscu
zainstalowania. Rozważając zatem przypadek linii w bezpośrednim sąsiedztwie
IPC nie podpartej od jego strony możemy stwierdzić, że w przypadku zwarć
metalicznych nie wystąpi problem w pracy zabezpieczenia odległościowego.
Inaczej problem rysuje się w przypadku zwarć łukowych, gdzie faza napięcia na
łuku w niewielkim stopniu zależy od prądu płynącego przez zabezpieczenie
(Rys.8).
Rysunek nr 8: Pomiar impedancji przez zabezpieczenie odległościowe podczas
zwarcia metalicznego lub łukowego, a) linia zasilana dwustronnie, b) linia zasilana tylko od
strony zabezpieczenia

Zwarcie metaliczne

Zwarcie łukowe

Zwarcie łukowe

Zwarcie metaliczne

Przy zwarciu łukowym jeśli linia zasilana jest również z drugiej strony
(Rys. 8a) nie istnieje możliwość prawidłowego doboru nastaw zabezpieczenia,
dopiero po otwarciu wyłącznika z przeciwnej strony linii (Rys.8b) prawidłowy dobór
nastaw jest możliwy. Podobnie zabezpieczenie będzie się zachowywać przy
zwarciach w głębi systemu. Stąd nasuwają się dwa wnioski: zabezpieczenie
odległościowe w tym miejscu nie powinno pracować jako zabezpieczenie
podstawowe, funkcję tą powinno oddać zabezpieczeniu różnicowemu, które może
wcześniej wyłączyć linię; zabezpieczenie odległościowe na drugim końcu linii może
pracować w wydłużoną pierwszą strefą, bo i tak nie wykryje zwarcia poza linią.
Ponadto, ponieważ prąd zwarcia od strony IPC jest porównywalny z prądem
obciążenia, przy wyłączonym drugim końcu linii rezystancja łuku jest dużo większa
niż standardowo, co będzie trzeba uwzględnić podczas wyznaczania
charakterystyk rozruchowych zabezpieczenia odległościowego. Jeśli występuje
podparcie napięciowe pomiędzy sterownikiem IPC a linią zabezpieczenie
odległościowe zachowuje się standardowo. Mimo wszystko zabezpieczenie
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odległościowe warto zachować, ponieważ w dalszej części sieci nie będzie
wymagana rezerwa lokalna, a co za tym idzie kosztowna rezerwa wyłącznikowa.
Podsumowanie
- Sterownik IPC nawet bez zastosowania regulatorów w sposób naturalny
utrzymuje zadaną wartość przesyłu mocy i tłumi kołysania mocy.
- Utrzymuje prąd zwarcia na poziomie prądu obciążenia – zachowuje się jak
źródło prądowe.
- Po drugiej stronie sterownika prąd zwarciowy jest mniejszy od prądu
obciążenia.
- Nie istnieje możliwość stosowania zabezpieczeń nadprądowych,
zabezpieczenia podnapięciowe nie zapewniają selektywności.
- Zabezpieczenia po różnych stronach sterownika nie rezerwują się zdalnie.
- Przy zwarciach metalicznych zabezpieczenie odległościowe działa
prawidłowo.
- Ponieważ sterownik IPC w mniejszym stopniu zasila prąd łukowy,
rezystancja łuku jest większa – wymagane odpowiednie przesunięcie stref
zabezpieczenia odległościowego.
- Napięcie łuku (pochodzące głównie od prądu z drugiego końca linii) tak
intensywnie wpływa na pomiar impedancji przez zabezpieczenie
odległościowe, że zabezpieczenie to nie wykrywa zwarcia do wyłączenia
linii po przeciwnej stronie. Zabezpieczenie z drugiego końca linii może
pracować z wydłużoną pierwszą strefą.
Streszczenie
Międzyfazowy sterownik mocy (ang. Interphase Power Controller IPC) należy
do grupy sterowników FACTS. Jego zadaniem jest nie tylko utrzymywanie zadanej
wartości przesyłanej mocy, ale również tłumienie występujących w niej kołysań.
Zadanie to jest realizowane nawet bez użycia układów nadzoru, przez samo
specyficzne połączenie reaktancji indukcyjnej i pojemnościowej z przesuwnikiem
fazowym. Dla ograniczonego zakresu rozchyłu wektorów napięć, sterownik ma
pewne cechy regulatora prądu. W efekcie drastycznie wpływa na rozpływ prądów
zwarciowych. Co w konsekwencji powoduje, że zabezpieczenia odległościowe
błędnie interpretują pomiar przy zwarciach rezystancyjnych, dopóki linia jest
zasilana również z drugiej strony. Ponieważ zwarcia z przeciwnej strony sterownika
nie są widziane przez zabezpieczenia, potrzebna jest rezerwa lokalna. Stąd
propozycja zastosowania zabezpieczenia różnicowego i odległościowego, dzięki
czemu przy zwarciach w głębi sieci wykorzystuje się rezerwowanie zdalne.
Summary
Interphase power controller (IPC) belongs to the group of FACTS controllers.
Its task is not only to maintain the desired value of power transmitted, but also
damping oscillations occurring in it. This is achieved even without the use of
monitoring systems by the same specific combination of inductive and capacitive
reactance and the phase shifter. For a limited range of voltage vectors divarication,
the driver has some features of the current controller. As a result, drastically affects
to float short-circuit currents. The result being that distance protection misinterpret
the measurement of resistance short-circuits as long as the line is fed through
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to the other side. Because the short-circuit on the opposite side of the controller
are not seen by security, local reserve is needed. Hence the proposed application
of differential protection and distance performance, so that short-circuits in the
depths network uses a remote reserve.
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Bartosz OLEJNIK
Politechnika Poznańska
Instytut Elektroenergetyki
DZIAŁANIE DETEKTORÓW ZWARĆ MIĘDZYFAZOWYCH
W SYGNALIZATORACH PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO
1. Wstęp
Niezawodność pracy sieci oraz dbałość o wysoką jakość energii są obecnie
kluczowymi zadaniami koniecznymi do realizacji przez operatorów systemu
dystrybucyjnego. Z tymi aspektami związane jest także, po części, bezpieczeństwo
energetyczne miast, powiatów oraz całego kraju. Tylko sprawnie działające
i poprawnie skonfigurowane urządzenia, w kooperacji z przeszkolonym
personelem, są w stanie skutecznie i efektywnie zareagować na pojawiąjące
się w systemie elektroenergetycznym zakłócenia. Podstawowymi urządzeniami
służącymi
do
detekcji tychże
są
sterowniki
i
terminale
polowe
z zaimplementowanymi w nich algorytmami zabezpieczeń, automatyk i sterowania.
Urządzeniami pomocniczymi, zwłaszcza w sieci średniego napięcia, są obecnie
sygnalizatory przepływu prądu zwarciowego.
Struktura typowego sygnalizatora przepływu prądu zwarciowego została
przedstawiona na rys. 1.
Rysunek nr 1: Uproszczona struktura sygnalizatora przepływu prądu zwarciowego 1

Są to urządzenia składające się przeciętnie z trzech podstawowych członów:
decyzyjnego, sygnalizacyjnego oraz komunikacyjnego (zwykle bezprzewodowego).
Człon decyzyjny odpowiedzialny jest za detekcję zwarć zarówno międzyfazowych,
jak i doziemnych. Określenie aktualnej sytuacji w obserwowanym fragmencie linii
następuje na podstawie pomiaru składowej zerowej prądu i/lub napięcia bądź też
sygnałów od tych wielkości zależnych, tzn. natężenia pola magnetycznego oraz
elektrycznego.
1

B. Olejnik, Działanie czujników przepływu prądu zwarciowego podczas zwarć doziemnych w sieci SN,
(w:) Bezpieczeństwo Energetyczne – Rynki Surowców i Energii. Energetyka w czasach politycznej
niestabilności, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.). Poznań 2015, s. 795-804
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Człon sygnalizacyjny wyposażony jest w urządzenia do optycznej
lub optyczno-akustycznej sygnalizacji wystąpienia zwarcia. Obecnie są to
najczęściej wielokolorowe diody LED. Często w rozwiązaniach producentów
można też spotkać lampy stroboskopowe.
Człon komunikacyjny jest opcjonalny – służy do przesyłania informacji
o bieżącym stanie sieci do systemu nadzoru. Na ich podstawie przeszkolony
pracownik może zlokalizować miejsce zwarcia. Lokalizacja może być prowadzona
także bez ingerencji człowieka.2
Stosowanie sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego niesie korzyści
tak dla operatorów systemu dystrybucyjnego, jak i dla odbiorców energii
elektrycznej. Ci pierwsi odczuwają przede wszystkim zmniejszone koszty z tytułu
niedostarczenia energii elektrycznej. Poza tym znaczącej poprawie ulega
współczynnik SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dla przerw
nieplanowanych, który jest wyznaczany z zależności:

SAIDI 

t N
N
i

i

(1)

i

W zależności (1):
ti – roczny czas wyłączeń energii elektrycznej u odbiorców w danej grupie,
Ni – liczba odbiorców w danej grupie.

Konsumenci zyskują przede wszystkim na zwiększeniu jakości energii
elektrycznej i skróceniu przerw w jej dostawie.
Stosowane współcześnie sygnalizatory, umożliwiają detekcję tak zwarć
doziemnych, jak i międzyfazowych. Tematyka związana z tymi pierwszymi była już
przez autora poruszana i znajdzie kontynuację. Niniejsza publikacja dotyczy
przede wszystkim detekcji zwarć międzyfazowych.
2. Metoda detekcji zwarcia międzyfazowego w sygnalizatorach
przepływu prądu zwarciowego
W zasadzie wszystkie oferowane obecnie na rodzimym rynku sygnalizatory
przepływu prądu zwarciowego są wyposażone w stosunkowo wysokiej jakości
układy pomiarowe. Współpracują one jednak z sensorami, cechującymi się dużymi
wartościami błędów w całym zakresie pomiarowym. Mowa tu o sensorach
w postaci czujników pola elektrycznego i magnetycznego oraz o przekładnikach
prądowych i napięciowych. Problemy z precyzją pomiarów istotne są zwłaszcza
w przypadku detekcji doziemień.3 Ponieważ prądy zwarciowe przy uszkodzeniach
międzyfazowych mają znaczne wartości, to ich pomiar jest łatwiejszy, wpływ
niedokładności układu ma mniejszą istotność. Nie oznacza to jednak, że można go
całkowicie zignorować.
Metoda detekcji zwarcia międzyfazowego przez sygnalizatory prądu
zwarciowego jest taka sama, jak w przypadku zabezpieczeń nadprądowych.
Rozpływy prądów w przykładowym wycinku przed i w trakcie zwarcia
B. Olejnik, Lokalizacja miejsca zwarcia doziemnego w skompensowanej sieci średniego napięcia,
„Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2015, nr 82, s. 85-92
3
C. Gonzalez de Miguel, T. De Rybel, J. Driesen, Implementation of a digital directional Fault Passage
Indicator, 39th Annual Conference the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2013. Vienna 2013,
s. 2075-2080
2
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międzyfazowego przedstawiają rysunki 2 oraz 3. W normalnym stanie pracy przez
miejsce zainstalowania przekładników płynie, w ogólności, tylko prąd roboczy linii.
W Polskich sieciach z reguły ma wartość kilkudziesięciu amperów, rzadko
przekraczając 100 A. Gdy w linii SN wystąpi zwarcie międzyfazowe, to wartość
prądu Ik może sięgać nawet kilku kiloamperów. Widoczna jest zatem bardzo duża
dysproporcja między prądem roboczym a zwarciowym, stąd kryteria nie muszą być
zanadto skomplikowane.
Rysunek nr 2: Rozpływ prądu w linii SN – sytuacja przed zwarciem
IL1

L1

Il2

L2

Il3
L3
I>>

OW

t

Rysunek nr 3: Rozpływ prądu w linii SN – sytuacja w trakcie zwarcia
L1
L2

IL1

Ik

Il2

Ik

Il3
L3
I>>

OW

t

Nastawa członu reagującego na zwarcia międzyfazowe musi być taka, aby
sygnalizator nie reagował na prąd roboczy, płynący w poszczególnych fazach linii
i nie powodował pobudzenia sygnalizatora. Drugim warunkiem, który musi zostać
spełniony przez nastawę, jest warunek czułości – muszą być wykrywane wszystkie
zwarcia międzyfazowe, w tym także te o najmniejszej wartości prądu zwarciowego.
Sytuacja taka będzie miała miejsce podczas zwarcia dwufazowego, na końcu
odgałęzienia linii o największej impedancji w linii z zainstalowanym sygnalizatorem.
Konieczne jest, aby sygnalizator nie był pobudzany w sytuacji wystąpienia
zwarcia w innych liniach.
Biorąc pod uwagę powyższe nastawa musi spełnić warunki dane
zależnościami (2) oraz (3) przedstawionymi poniżej.4

4

I nast 

kb kr I max
k pi

(2)

I nast 

I k min
k ci

(3)

W. Hoppel, Zasady doboru nastaw zabezpieczeń w polach rozdzielni SN, http://www.alpines.home.pl/
p/elektrotechnika/nastawy_2010.pdf (pobrano 10.06.2015 r.)
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W zależności (2):
kb – współczynnik bezpieczeństwa, przyjmowany zwykle o wartości równej 1,2,
kr – współczynnik samorozruchu silników w wycinku sieci zasilanym linią z zainstalowanym
sygnalizatorem, przyjmowany z zakresu od 1 do 4, zwykle z jego dolnego przedziału,
Imax – maksymalny prąd roboczy płynący przez miejsce zainstalowania przekładników
(czujników pola magnetycznego),
kp – współczynnik powrotu, przyjmowany z przedziału 0,95 – 0,98, w zależności od wskazań
producenta konkretnego sygnalizatora,
ϑi –przekładnia przekładników prądowych (sensorów pola magnetycznego).
W zależności (3) dodatkowo:
Ikmin – minimalna wartość prądu zwarcia międzyfazowego (w zasadzie dwufazowego) na
końcu linii w której zainstalowany jest sygnalizator,
kc – współczynnik czułości, przyjmowany 1,5, ale może być w granicach od 1,2 do 2.

Zależności (2) oraz (3) wykorzystywane są wtedy, gdy używane sygnalizatory
nastawiane są w odniesieniu do strony wtórnej przekładników prądowych.
Urządzeń tego typu jest stosunkowo niewiele, stąd też w większości przypadków,
nastawy wyznacza się dla strony pierwotnej układów pomiarowych korzystając
z zależności:
p
I nast


kb kr I max
kp

(4)

p
I nast


I k min
kc

(5)

Podsumowując – aby prawidłowo nastawić sygnalizator przepływu prądu
zwarciowego to, niezależnie od jego typu, niezbędna jest znajomość:
- maksymalnego prądu roboczego linii w której sygnalizator jest
zainstalowany,
- konfiguracji linii (przede wszystkim typy przewodów, ich przekroje oraz
długości poszczególnych odcinków), co jest z kolei konieczne do
wyznaczenia minimalnego prądu zwarciowego Ikmin,
- parametrów przekładników prądowych, jeśli sygnalizator wymaga
wprowadzania nastaw w odniesieniu do strony wtórnej.
Dostępność powyższych danych do celów obliczeniowych bywa wątpliwa.
3. Czułość członów wykrywających zwarcia międzyfazowe
Warunek czułości dla nastawy członu wykrywającego zwarcie międzyfazowe
w chronionej linii przedstawiony jest zależnościami (3) lub (5). Doświadczenie
pokazuje, że poprawne sprawdzenie tego warunku jest bardzo kłopotliwe.
Operatorzy często odmawiają podania danych dotyczących dokładnej struktury
linii, w której zainstalowany ma być (bądź jest) sygnalizator. Fakt ten uniemożliwia
w zasadzie sprawdzenie warunków, o których mowa.
Można postawić tezę: sprawdzenie warunku czułości dla członu
wykrywającego zwarcie międzyfazowe w sygnalizatorach przepływu prądu
zwarciowego jest konieczne tylko w specyficznych warunkach.
Aby tezę tą sprawdzić, postanowiono wykonać szereg obliczeń dla linii i sieci
o założonych parametrach i sprawdzono zasięgi odpowiednio nastawionych
wskaźników.
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Moc zwarciowa na szynach 110 kV dla założonej sieci była równa
Sk’’ = 1500 MVA.
Dla różnych wariantów transformatory miały parametry:
- SN1 = 10 MVA, uz% = 10,5%,
- SN2 = 16 MVA, uz% = 12%,
- SN3 = 25 MVA, uz% = 12%.
Są to parametry typowe tak dla sieci, jak i dla transformatorów. Należy także
dodać, że wartość mocy zwarciowej na szynach 110 kV ma niewielkie znaczenie
dla całości prowadzonych niżej obliczeń.
Założono, że linia w której pracuje sygnalizator wykonana jest z przewodów
aluminiowych, bez rozróżnienia na napowietrzne i linie kablowe co i tak
w rozpatrywanym przypadku nie ma znaczenia. Dla linii o długości x rozpatrzone
zostały przypadki opisane w tablicy 1.
Tablica nr 1: Konfiguracje linii z zainstalowanym sygnalizatorem w rozpatrywanych
przypadkach

przypadek 1
przypadek 2
przypadek 3
przypadek 4
przypadek 5
przypadek 6

25 mm2
0,5 x
-

przekrój odcinka s
35 mm2
50 mm2
0,5 x
1,0 x
0,5 x
0,5 x
1,0 x
0,5 x
-

70 mm2
0,5 x
1,0 x

Analizy prowadzone będą dla linii o długości od x = 2 km do x = 20 km.
Współczynnik czułości do obliczeń przyjmuje się o zalecanej wartości równej
kc = 1,5.
Minimalne wartości prądów zwarciowych Ikmin dla linii zasilanych ze stacji
z różnego typu transformatorami WN/SN przedstawiają tablice 2-4.
Tablica nr 2: Minimalne wartości prądu zwarcia międzyfazowego Ikmin w MVA dla linii
o długości x zasilanej ze stacji z transformatorem WN/SN o mocy SN1 = 10 MVA i uz% =
10,5%
x
[km]
2
4
6
8
10
12
14
16
20

przypadek
1
1944
1332
993
787
649
552
480
425
344

przypadek
2
2024
1442
1097
880
733
626
547
485
395

przypadek
3
2078
1526
1184
960
806
693
608
541
443

przypadek
4
2128
1604
1266
1042
882
763
672
600
494

przypadek
5
2158
1658
1328
1103
941
819
724
650
538

przypadek
6
2181
1701
1382
1158
994
871
774
696
579
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Tablica nr 3: Minimalne wartości prądu zwarcia międzyfazowego Ikmin w MVA dla linii
o długości x zasilanej ze stacji z transformatorem WN/SN o mocy SN2 = 16 MVA i uz% = 12%
x
[km]
2
4
6
8
10
12
14
16
20

przypadek
1
2296
1461
1054
821
671
567
491
433
350

przypadek
2
2431
1607
1181
929
764
649
563
497
403

przypadek
3
2532
1727
1291
1025
849
724
631
558
454

przypadek
4
2616
1840
1401
1125
939
804
703
624
510

przypadek
5
2679
1925
1486
1204
1011
870
764
680
558

przypadek
6
2725
1994
1563
1276
1079
933
821
734
604

Tablica nr 4: Minimalne wartości prądu zwarcia międzyfazowego Ikmin w MVA dla linii
o długości x zasilanej ze stacji z transformatorem WN/SN o mocy SN3 = 25 MVA i uz% = 12%
x
[km]
2
4
6
8
10
12
14
16
20

przypadek
1
2706
1585
1109
851
690
580
501
440
354

przypadek
2
2928
1774
1260
973
793
669
578
508
410

przypadek
3
3100
1940
1396
1086
889
751
651
574
464

przypadek
4
3268
2106
1538
1208
993
842
732
647
524

przypadek
5
3380
2237
1654
1308
1080
920
801
709
577

przypadek
6
3485
2351
1758
1401
1165
996
868
771
628

Tablica nr 5: Maksymalne wartości nastawy członu reagującego na zwarcia
międzyfazowe w A wynikające z warunku czułości w A dla linii o długości x zasilanej ze
stacji z transformatorem WN/SN o mocy SN1 = 10 MVA i uz% = 10,5%
x
[km]
2
4
6
8
10
12
14
16
20

przypadek
1
1296
888
662
525
433
368
320
283
229

przypadek
2
1349
961
731
587
489
417
365
323
263

przypadek
3
1385
1017
789
640
537
462
405
361
295

przypadek
4
1419
1069
844
695
588
509
448
400
329

przypadek
5
1439
1105
885
735
627
546
483
433
359

przypadek
6
1454
1134
921
772
663
581
516
464
386
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Tablica nr 6: Maksymalne wartości nastawy członu reagującego na zwarcia
międzyfazowe w A wynikające z warunku czułości w A dla linii o długości x zasilanej ze
stacji z transformatorem WN/SN o mocy SN2 = 16 MVA i uz% = 12%
x
[km]
2
4
6
8
10
12
14
16
20

przypadek
1
1531
974
703
547
447
378
327
289
233

przypadek
2
1621
1071
787
619
509
433
375
331
269

przypadek
3
1688
1151
861
683
566
483
421
372
303

przypadek
4
1744
1227
934
750
626
536
469
416
340

przypadek
5
1786
1283
991
803
674
580
509
453
372

przypadek
6
1817
1329
1042
851
719
622
547
489
403

Wyniki z tablic 5-7 zostały zestawione na rysunkach 2, 3 oraz 4. Na ich
podstawie stwierdzić można, że we wszystkich rozpatrywanych przypadkach
nastawa członu reagującego na zwarcia międzyfazowe w sygnalizatorach
przepływu prądu zwarciowego równa Inast = 200 A da wystarczającą czułość do
wykrywania wszystkich występujących zakłóceń. Oczywiście należy pamiętać, że
równocześnie musi być spełniony warunek (4). Praktyka pokazuje jednak, że z tym
większego problemu nie ma.
Tablica nr 7: Maksymalne wartości nastawy członu reagującego na zwarcia
międzyfazowe w A wynikające z warunku czułości w A dla linii o długości x zasilanej ze
stacji z transformatorem WN/SN o mocy SN3 = 25 MVA i uz% = 12%
x
[km]
2
4
6
8
10
12
14
16
20

przypadek
1
1804
1057
739
567
460
387
334
293
236

przypadek
2
1952
1183
840
649
529
446
385
339
273

przypadek
3
2067
1293
931
724
593
501
434
383
309

przypadek
4
2179
1404
1025
805
662
561
488
431
349

przypadek
5
2253
1491
1103
872
720
613
534
473
385

przypadek
6
2323
1567
1172
934
777
664
579
514
419

1453
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 4: Maksymalne wartości nastawy Inastmax wynikające z warunku czułości
dla transformatora SN1 = 10 MVA i uz% = 10,5%

Rysunek nr 5: Maksymalne wartości nastawy Inastmax wynikające z warunku czułości
dla transformatora SN2 = 16 MVA i uz% = 12%
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W tablicy 8 przedstawione zostały maksymalne zasięgi omawianego członu
sygnalizatorów w rozpatrywanych sześciu przypadkach.
Tablica nr 8: Maksymalny zasięg rozpatrywanego członu wynikający z warunku
czułości
Inast [A] przypadek 1 przypadek 2 przypadek 3 przypadek 4 przypadek 5 przypadek 6
SN1 = 10 MVA, uz% = 10,5%
160
> 20 km
> 20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
240
19 km
> 20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
SN2 = 16 MVA, uz% = 12%
160
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
240
19 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
SN3 = 25 MVA, uz% = 12%
160
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
240
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
>20 km
Rysunek nr 6: Maksymalne wartości nastawy Inastmax wynikające z warunku czułości
dla transformatora SN1 = 10 MVA i uz% = 10,5%

4. Podsumowanie
Niniejsza publikacja przedstawia mało popularną w literaturze tematykę,
związaną z członami wykrywającymi zwarcia międzyfazowe, które to wchodzą
w strukturę sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego (z ang. Fault current
passage indicator – FCPI). Urządzenia te, możliwe do stosowania we wszystkich
typach linii SN, są stosowane w Polsce coraz chętniej. Szczególne
zainteresowanie wykazują spółki dystrybucyjne sygnalizatorami dla linii
napowietrznych.
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Procedura nastawiania FCPI jest w ogólnym rozrachunku prosta, jednak
wymaga dostępu do dużej liczby nie zawsze szeroko dostępnych danych.
Szczególne trudności zauważyć można w przypadku obliczania czułości członów.
W niniejszej publikacji udowodniono, że w polskich warunkach wyznaczanie tejże,
nie zawsze jest konieczne. Rzadko zdarza się, żeby długość pojedynczego
odcinka linii z zainstalowanym sygnalizatorem była większa niż 20 km. Analizując
obliczenia można stwierdzić, że każda nastawa o wartości mniejszej niż
Inast = 200 A ale spełniająca jednocześnie warunek odstrojenia dany zależnością
(4) będzie, z punktu widzenia czułości, odpowiednia.
Analiza ta pozwala znacząco uprościć proces obliczeniowy, przyspieszyć go
oraz zapewnić większe bezpieczeństwo pracy sieci z uwagi. Znacząco ogranicza
się także dystrybucję wrażliwych danych, czego także nie można nie zauważyć.
Streszczenie
Sygnalizatory przepływu prądu zwarciowego stosowane w sieciach średnich
napięć posiadają w swojej strukturze detektory zwarć tak doziemnych, jak
i międzyfazowych. Zwarcia międzyfazowe występują względnie rzadko, jednak
z uwagi na duże wartości prądów zwarciowych – są stosunkowo groźne.
Publikacja przedstawia podstawową metodę detekcji wspomnianych
uszkodzeń w odniesieniu do sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego.
Współcześnie, z uwagi na coraz większą liczbę stosowanych sygnalizatorów,
istnieje konieczność wskazania reguł nastawiania członów służących do detekcji
zwarć międzyfazowych. Obserwacje i obliczenia prowadzone przez autora
jednoznacznie pokazują, że w większości sieci eksploatowanych na terenie Polski
nie ma konieczności sprawdzania czułości tychże członów. Przekłada się to
znacząco na prostotę nastawiania i eksploatacji urządzeń.
W artykule powyższa teza została zweryfikowana obliczeniowo i podane
zostały zalecane wartości nastaw prądowych dla omawianych członów
sygnalizatorów.
Summary
Fault current passage indicators (FCPIs) used in medium voltage networks
have in their structure so phase-to-ground and phase-to-phase detectors. Phaseto-phase faults occur relatively rarely, but due to the high values of fault currents –
are relatively dangerous.
This paper presents the basic method of detection of these damages
in relation to the FCPIs.
Nowadays, due to the growing number of FCPI used, it is necessary to identify
rules how to set the segment of FCPI, which is used to detect
phase-to-phase fault. The observations and calculations carried out by the author
clearly show that in most networks operated in Poland there is no need to check
the sensitivity of these segments. This translates to significantly ease of setup and
operation of equipment.
In the article above thesis has been verified computationally and there are
recommended for the current setting values for FCPIs.
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Przemysław GOŚCIŃSKI, Bolesław BRÓDKA
Politechnika Poznańska
WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE MATERIAŁÓW WPŁYWAJĄCYCH NA
SKUTECZNOŚĆ CHŁODZENIA TRANSFORMATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat polski system elektroenergetyczny
przeszedł ogromną zmianę, stając się jednym z największych w Europie
Środkowo-Wschodniej. System elektroenergetyczny odpowiedzialny jest przede
wszystkim za przesył i dystrybucję energii elektrycznej. Pełni tym samym
strategiczną rolę w gospodarce każdego państwa, gdyż bezawaryjna praca
każdego z jego elementów jest niezwykle istotna.
Jednym
z najdroższych i najważniejszych
elementów systemu
elektroenergetycznego jest transformator wysokiego napięcia. Transformatorem
nazywa się maszynę elektryczną, działającą na zasadzie indukcji
elektromagnetycznej, która umożliwia przetwarzanie energii elektrycznej o pewnym
napięciu na inne, bez udziału energii mechanicznej, przy napięciach
najkorzystniejszych gospodarczo. Z powodu ogromnej roli, jaką pełni on
w systemie elektroenergetycznym ważne jest, aby został poprawnie
zaprojektowany i zbudowany od strony mechanicznej, elektrycznej oraz cieplnej.
W trakcie etapu projektowania trzeba zwrócić uwagę na wiele czynników mających
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie transformatora. Do czynników tych zaliczyć
można przede wszystkim temperaturę uzwojenia oraz układu izolacyjnego.
Temperatura ma zatem istotny wpływ na długość eksploatacji transformatora.
W związku z tym ważne jest, aby materiały wykorzystywane do budowy
transformatora charakteryzowały się jak najlepszymi właściwościami fizycznymi,
chemicznymi oraz cieplnymi, warunkującymi pracę w podwyższonej temperaturze.1
Materiały pod względem cieplnym scharakteryzowane są przez dwa
współczynniki: współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz współczynnik
przejmowania ciepła α. Oba współczynniki opisują zdolność danego ciała do
transportu ciepła oraz ilość ciepła przekazanego między poszczególnymi
materiałami znajdującymi się w danym ośrodku.2
W niniejszym artykule szczegółowo przeprowadzono analizę wyżej
wymienionych współczynników. Przedstawiono również wpływ poszczególnych
czynników na analizowane współczynniki.
Ogólne właściwości dotyczące rozkładu temperatury w transformatorze
W
niniejszym
rozdziale
przedstawiono
rozkład
temperatury
w transformatorze z naturalnym chłodzeniem olejowym, przedstawiono mechanizm
transportu ciepła oraz równania pozwalające na obliczenie przyrostów temperatury
pomiędzy poszczególnymi częściami transformatora.
Podczas pracy transformatora zarówno w stanach ustalonych, jak
i w stanach nieustalonych, przepływowi prądu przez uzwojenia rdzenia towarzyszą
1
2

E. Jezierski, Transformatory. Warszawa 1975, s. 13-19, s.322-359
S. Wiśniewski, T. Wiśniewski, Wymiana ciepła. Warszawa 2000, s. 19-36
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straty mocy. Straty te powodują nagrzewanie się poszczególnych części
konstrukcyjnych transformatora. Proces nagrzewania ogranicza wykorzystanie
materiałów czynnych transformatora i redukuje moc przez niego przenoszoną.
Wynika to z właściwości materiałów izolacyjnych używanych do produkcji
transformatorów, które po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury ulegają
szybszemu niszczeniu, co prowadzi do przyspieszonego procesu starzenia.
Transformator można podzielić na dwie części: część aktywną (uzwojenia,
rdzeń) oraz część pasywną (układ izolacyjny, kadź). Ciepło generowane jest
w części aktywnej. Zwiększone wydzielanie ciepła powoduje znaczny wzrost
temperatury. Na wzrost temperatury najbardziej wrażliwy jest układ izolacyjny,
składający się z cieczy elektroizolacyjnych oraz z materiałów stałych.
Rysunek nr 1: Uproszczony rozkład przyrostów temperatury w transformatorze
z naturalnym chłodzeniem olejowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Jezierski, Transformatory. Budowa
i Projektowanie. Warszawa 1963, s. 340

Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony rozkład przyrostów temperatury
w transformatorze z naturalnym obiegiem oleju. Rozkład ten składa się
z: średniego przyrostu temperatury uzwojenia w stosunku do jego powierzchni ϑ2,
spadku temperatury w warstwie izolacyjnej ϑ3, średniego przyrostu temperatury
powierzchni uzwojenia w stosunku do oleju ϑ4 oraz ze średniego przyrostu
temperatury oleju w stosunku do otoczenia ϑ'ol,śr. Na ϑ'ol,śr składa się: przyrost
temperatury między olejem a ścianką, oznaczony przez ϑ, spadek temperatury
w ścianie kadzi ϑ5 oraz przyrost temperatury między zewnętrzną ścianą
transformatora a otoczeniem ϑkd. Analizując rozkład temperatury w transformatorze
można wyznaczyć równania pozwalające na obliczanie średnich i maksymalnych
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przyrostów temperatury uzwojenia w stosunku do oleju oraz uzwojenia w stosunku
do otoczenia.3 Średni przyrost temperatury uzwojenia w stosunku do oleju można
opisać zależnością:
𝜗𝑢,ś𝑟 = 𝜗2 + 𝜗3 + 𝜗4 = 𝑞

𝑔𝑢𝑧𝑤
𝜆𝐶𝑢

+𝑞

𝑔𝑖𝑧𝑜𝑙𝑎𝑐𝑗𝑖
𝜆𝐶𝑢

+𝑞

1
𝛼𝑜𝑙𝑒𝑗𝑢

(1)

Z kolei maksymalny przyrost temperatury uzwojenia w stosunku do oleju
można opisać zależnością:
𝜗𝑢,𝑚𝑎𝑥 = 𝜗1 + 𝜗3 + 𝜗4 = 𝑞

𝑔𝑢𝑧𝑤
𝜆𝐶𝑢

+𝑞

𝑔𝑖𝑧𝑜𝑙𝑎𝑐𝑗𝑖
𝜆𝐶𝑢

+𝑞

1
𝛼𝑜𝑙𝑒𝑗𝑢

(2)

Średni przyrost temperatury pomiędzy uzwojeniami a otoczeniem można
wyznaczyć ze wzoru:
′
𝜗ś𝑟 = 𝜗𝑢,ś𝑟 + 𝜗𝑜𝑙,ś𝑟
=(3)

= 𝜗2 + 𝜗3 + 𝜗4 + 𝜗 + 𝜗5 + 𝜗𝑘𝑑 =
0,8

=𝑞

𝑔𝑖𝑧𝑜𝑙𝑎𝑐𝑗𝑖
𝑔𝑢𝑧𝑤
𝑞
+𝑞
+
+
𝜆𝐶𝑢
𝜆𝐶𝑢
𝛼𝑜𝑙𝑒𝑗𝑢

𝛼𝑤 𝜗𝑘𝑑

+𝑞

𝑔𝑘𝑎𝑑𝑧𝑖
𝑞
+
𝜆𝑘𝑎𝑑𝑧𝑖 𝛼𝑝𝑜𝑤

𝑡
38√ ś𝑟
(
50)
Natomiast maksymalny przyrost temperatury uzwojeń w stosunku do
otoczenia można określić korzystając z zależności:
𝜗𝑚𝑎𝑥 = 𝜗𝑢,𝑚𝑎𝑥 + 𝜗𝑜𝑙,𝑚 =𝜗1 + 𝜗3 + 𝜗4 + 𝜗𝑜𝑙,𝑚 (4)
gdzie:
𝑞 – gęstość strumienia ciepła [W·m-2],
𝑔𝑢𝑧𝑤 – grubość uzwojenia [m],
𝑔𝑖𝑧𝑜𝑙𝑎𝑐𝑗𝑖 – grubość izolacji [m],
𝜆𝐶𝑢 , 𝜆𝑘𝑎𝑑𝑧𝑖 – współczynniki przewodzenia ciepła dla miedzi i kadzi [W·m-1·K-1],
𝛼𝑜𝑙𝑒𝑗𝑢 , 𝛼𝑝𝑜𝑤 – współczynniki przejmowania ciepła dla oleju i powietrza [W·m-2·K-1],
𝑡ś𝑟 – średnia temperatura ścianki kadzi [°C],
𝛼𝑤 – wypadkowy współczynnik przejmowania ciepła obliczony na podstawie wzoru (5).
𝑆𝑝𝑟
𝛼𝑤 = 𝛾𝛼𝑘 + 𝛼𝑝𝑟 (5)
𝑆𝑘

w którym:
𝑆𝑘 – rzeczywista, czynna pod względem cieplnym boczna powierzchnia kadzi [m2],
𝑆𝑝𝑟 – powierzchnia promieniowania, równa powierzchni obwiedni kadzi, czyli iloczynowi
czynnej wysokości przez długość obwiedni [m2],
𝛾 – współczynnik korekcyjny, mniejszy od jedności, uwzględniający opory przepływu
powietrza wywołane falistością blachy, rurami, radiatorami,
𝛼𝑘 , 𝛼𝑝𝑟 – współczynniki przejmowania ciepła przy przenoszeniu ciepła przez konwekcję
i promieniowanie [W·m-2·K-1], odpowiadające przyrostowi temperatury 𝜗𝑘𝑑 i przyjętej
temperaturze otoczenia 𝑇0 .

Obowiązujące w Polsce przepisy jasno określają dopuszczalne przyrosty
temperatur oleju i uzwojeń w stosunku do otoczenia, dla transformatorów
olejowych obciążonych znamionowo przy pracy ciągłej. W normie IEC 60085
Termiczna klasyfikacja i ocena izolacji elektrycznej zostały przedstawione
3

E. Jezierski, Transformatory podstawy teoretyczne. Warszawa 1965, s. 449-504
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dopuszczalne przyrosty temperatury, między innymi dla transformatora o klasie
izolacji A, którego temperatura maksymalna długotrwale wynosi 105°C, natomiast
dla oleju w warstwie górnej +60°C, dla uzwojeń przy chłodzeniu metodą OF oraz
ON +65°C, dla najgorętszego miejsca tzw. hot spotu +78°C, w stosunku do
temperatury otoczenia.4
Średni przyrost temperatury uzwojenia oblicza się na podstawie zależności
′
(1). Ważne jest, aby suma 𝜗𝑢,ś𝑟 i 𝜗𝑜𝑙,ś𝑟
nie przekraczała 65°C. Istotne również jest,
aby transformator, który pracuje w temperaturze otoczenia niższej od maksymalnej
temperatury dopuszczalnej wytrzymywał założony przez konstruktora czas trwania
przeciążenia bez przekroczenia wartości maksymalnej temperatury uzwojenia.
W przeciwnym wypadku może dojść do poważnej awarii, która będzie skutkowała
czasowym wyłączeniem transformatora z eksploatacji. W zależności od rodzaju
chłodzenia wartość stosunku przyrostu maksymalnego oleju 𝜗𝑜𝑙,𝑚 do przyrostu
′
średniego 𝜗𝑜𝑙,ś𝑟
jest różna. Dla chłodzenia olejowego naturalnego ON-AN wartość
tego stosunku wynosi:
𝑘′ =

𝜗𝑜𝑙,𝑚
′
𝜗𝑜𝑙,ś𝑟

≈ 1,25(6)

Wartość współczynnika k' zależy od rodzaju chłodzenia. Dla chłodzenia
z podmuchem mieści się między 1,3-1,35. Jego wartość jest uwarunkowana
rozmieszczeniem wentylatorów. Dla wymuszonego obiegu oleju wartość k' wynosi
1,07-1,1.5
Właściwości cieplne materiałów
W niniejszym rozdziale omówiono współczynnik: przewodzenia ciepła λ oraz
współczynnik przejmowania ciepła α. Przedstawiono przykładowe wartości
omawianych współczynników oraz wpływ poszczególnych czynników na
analizowane współczynniki.
W poniższych akapitach omówiono współczynniki przewodzenia ciepła.
W celu sformułowania modelu fizycznego przewodzenia ciepła w ciałach stałych
wystarczającym jest posługiwanie się prawem Fouriera dla gęstości strumienia.6
Gęstość przewodzonego ciepła jest wprost proporcjonalna do gradientu
temperatury. Opisane jest to poniższą zależnością (7).
𝑞⃗ = −𝜆 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇 = −𝜆 ∇𝑇(7)
Wzór (7) można zapisać w postaci skalarnej, wówczas przyjmuje on
następującą postać (8):
𝑞 = −𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑥

(8)

gdzie:
∇ – wektor nabla zwany także operatorem Hamiltona,
𝜕𝑇
– pochodna temperatury w kierunku prostopadłym do powierzchni izotermicznej,
𝜕𝑥
𝜆 – współczynnik przewodzenia ciepła (przewodność cieplna) [W·m-1·K-1],

4

IEC 60085 Izolacja elektryczna. Klasyfikacja termiczna, s.1-15
E. Jezierski, Transformatory podstawy teoretyczne..., op. cit.
6
S. Wiśniewski, T. Wiśniewski, Wymiana ciepła..., op. cit.
5
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We wzorach (7) i (8), w związku z tymże, ciepło płynie zgodnie ze spadkiem
temperatury, należy uwzględnić znak minus.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ jest jednym z podstawowych
parametrów opisujących dany materiał pod względem cieplnym. Określa on
zdolność danego materiału do przewodzenia ciepła. Definiuje się go poprzez ilość
ciepła przepływającego przez sześcian o krawędzi 1 m, w czasie 1 s przy spadku
temperatury równym 1K. Wyraża się go w [W·m-1·K-1]. Wartości współczynnika
przewodzenia ciepła λ mieszczą się w szerokim zakresie od około 10-2 [W·m-1·K-1]
do 102 [W·m-1·K-1]. Na rysunku 2 przedstawiono zakres wartości współczynnika
przewodzenia ciepła dla gazów, cieczy, ciał niemetalicznych, ciekłych metali oraz
metali. Współczynnik przewodzenia ciepła zależy przede wszystkim od rodzaju
i właściwości materiału, temperatury i zawilgocenia.7
Rysunek nr 2: Zakresy wartości współczynników przewodzenia ciepła8

metale
ciekłe metale
ciała niemetaliczne
ciecze
gazy
0,01

0,1

1

10

100

1000

λ [W/mK]
Źródło: S. Wiśniewski, T. Wiśniewski, Wymiana ciepła. Warszawa 2000, s. 24

Jak wynika z rysunku 2, współczynnik przewodzenia ciepła λ zależy między
innymi od rodzaju materiału. Przedstawione materiały zostały pogrupowane ze
względu na stan skupienia. Podział ten wynika głównie ze sposobu transportu
ciepła w różnych stanach skupienia.
Największymi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła charakteryzują
się metale, ponieważ występuje w nich głównie przewodzenie elektronowe,
w którym transport ciepła odbywa się za pomocą swobodnych elektronów.
W mniejszym zaś stopniu za transport ciepła w metalach odpowiedzialne jest
przewodzenie fononowe. Przewodzeniem fononowym nazywamy przewodzenie
ciepła poprzez drgania atomów w sieci krystalicznej, natomiast fononem określa
się kwant przenoszonej energii. Ostatecznie można zapisać, że współczynnik

R. Łopatkiewicz, Z. Nadolny, Wpływ wybranych czynników na przewodność cieplną papieru
stosowanego jako izolacja uzwojeń transformatora, Międzynarodowa Konferencja „Transformator”.
Toruń 2011, s. 7.1/1-7.1/7; Z. Siciński, Materiały elektroizolacyjne. Warszawa 1965, s. 144-150
8
S. Wiśniewski, Wymiana ciepła..., op. cit.
7
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przewodzenia ciepła metali jest sumą przewodności
przewodzenia elektronowego i fononowego (9):9

cieplnej

właściwej,

𝜆 = λe + λf (9)
𝛌𝐞
𝛌𝐟

współczynnik
przewodności cieplnej właściwej przewodzenia elektronowego [W·m1·K-1],
współczynnik
przewodności cieplnej właściwej przewodzenia fononowego [W·m-1·K1],

W tablicy 1 przedstawiono przykładowe wartości współczynnika przewodzenia
ciepła λ dla czystych metali oraz dla stopów metali. Jak wynika
z tabeli 1, największym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ charakteryzuje się
srebro, miedź i aluminium. Z kolei najmniejszym λ charakteryzuje się stal niklowa,
ołów, żeliwo oraz brąz.
Tablica nr 1: Wartości współczynnika przewodzenia dla czystych metali oraz stopów
dla temperatury otoczenia
Czyste metale

Współczynnik
przewodzenia ciepła λ
[W/mK]

Stopy

Współczynnik
przewodzenia ciepła λ
[W/mK]

Aluminiowe
105-140
stopy
Miedź Cu
375-401
Brąz
26-80
Ołów Pb
36
Stal niklowa
11-35
Srebro Ag
419
Stal węglowa
46-57
Żelazo Fe
70-81
Żeliwo
52
Źródło: M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej. Warszawa 2003, s. 456-471,
T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki. Warszawa 1968, s. 714-716, Z. Siciński, Badanie
materiałów elektroizolacyjnych. Warszawa 1965, s. 144-150
Aluminium Al

202-237

W ciałach niemetalicznych transport ciepła oparty jest głównie na
przewodzeniu fononowym. Materiały niemetaliczne posiadają w swojej strukturze
pory, w których znajduje się gaz. W związku z tym, w materiałach niemetalicznych
należy uwzględnić transport ciepła nie tylko na zasadzie przewodnictwa, ale
również konwekcję w gazie oraz promieniowanie pomiędzy ścianami porów.
Przewodzenie ciepła w cieczach związane jest głównie z mechanizmem
fononowym i molekularnym. Mechanizm molekularny opisuje sposób
przekazywania ciepła pomiędzy cząsteczkami. Polega on na tym, że cząsteczki
cieczy zderzając się ze sobą przekazują sobie ciepło.
W tablicy 2 zaprezentowano wartości współczynników przewodzenia ciepła
dla ciał niemetalicznych i dla cieczy. Jak wynika z tabeli 2, współczynniki
przewodzenia ciepła ciał niemetalicznych są do siebie zbliżone. Nie występują tutaj
tak znaczne różnice, jak to miało miejsce w przypadku metali.

9

Ibidem
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Tablica nr 2: Wartości współczynnika przewodzenia dla ciał niemetalicznych i ciecz
dla temperatury otoczenia
Współczynnik
Współczynnik
przewodzenia ciepła
Ciecz
przewodzenia ciepła
λ [W/mK]
λ [W/mK]
Drewno
0,140-0,370
Benzyna
0,131
Jedwab
0,040-0,060
Aceton C3H6O
0,180
Mika
0,360-0,520
Amoniak NH3
0,494
Papier
0,050-0,698
Benzen C6H6
0,154
Piasek
0,340
Benzyna
0,131
Polietylen PE
0,350-0,480
Nafta
0,151
Źródło: M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej. Warszawa 2003, s. 456-471,
T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki. Warszawa 1968, s. 68-91, s. 863-879, R. Łopatkiewicz,
Z. Nadolny, P. Przybyłek, Wpływ zawilgocenia izolacji papierowej na jej przewodność
cieplną, „Przegląd Elektrotechniczny”, 2010, nr 11b, s. 258-261
Ciało
niemetaliczne

Mechanizm przewodzenia ciepła w gazach jest podobny jak w cieczach,
jednakże gazy, w odróżnieniu od cieczy, posiadają mniejsze wartości
współczynnika ciepła λ, związane jest to z tym, że cząsteczki gazów są od siebie
bardziej oddalone i nie dochodzi między nimi do tak częstego zderzania, jak ma to
miejsce w przypadku cieczy.
Następnym
czynnikiem
wpływającym
na
wartości
współczynnika
przewodzenia ciepła λ jest gęstość. Jest ona szczególnie istotna w przypadku ciał
niemetalicznych, gdyż dość znacząco wpływa na wartość współczynnika
przewodzenia ciepła λ. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku materiałów
o dużej porowatości, gdyż wraz ze wzrostem gęstości zmniejsza się ilość porów,
które jak wspomniano wcześniej, wypełnione są gazem. W tablicy 3 przedstawiono
wartości współczynnika przewodności cieplnej λ papieru w zależności od jego
gęstości. Jak wynika z tabeli przewodność cieplna rośnie wraz ze wzrostem
gęstości papieru.
Tablica nr 3: Wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ w zależności od ich
gęstości, w temperaturze 293 K
Gęstość
Współczynnik przewodzenia
ciepła λ [W/mK]
[kg/m3]
500
0,070
Papier
1000
0,151
2000
0,698
Źródło: J. Garbarski, Materiały i kompozyty niemetalowe. Warszawa 2001, s. 158-163
Materiał

Kolejnymi czynnikami wpływającymi na wartość współczynnika przewodzenia
ciepła λ są: struktura materiału, domieszki oraz zanieczyszczenia. Struktura
materiału zależna jest od obróbki mechanicznej i cieplnej. Z kolei zanieczyszczenia
i domieszki w metalach znacząco wpływają na pogorszenie się współczynnika
λ, ponieważ zmniejszają ruchliwość elektronów, co w konsekwencji prowadzi do
gorszego transportu ciepła.
Czynnikiem wpływającym na współczynnik przewodności cieplnej jest również
zawilgocenie. Zawilgocenie materiału jest szczególnie istotne w przypadku
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materiałów porowatych. W materiałach porowatych woda zastępuje powietrze
w porach, co prowadzi do zwiększenia λ, powodując intensywniejsze
przewodzenie ciepła.10
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wartość współczynnika
przewodzenia ciepła λ jest temperatura. Jednak dla niektórych materiałów
współczynnik ten wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a dla innych maleje.
Dla metali wzrost temperatury przyczynia się do wzrostu liczby elektronów
swobodnych i fononów powodując tym samym bardziej efektywny transport ciepła
w materiale. Jednakże powoduje on również wzrost amplitudy drgań atomów,
przyczyniając się tym samym do pogorszenia współczynnika przewodzenia ciepła
λ. Na rysunku 3 przedstawiono zależność współczynnika przewodności cieplnej
właściwej czystych technicznie metali od temperatury.
Rysunek nr 3: Zależność współczynnika przewodzenia ciepła czystych technicznie
metali od temperatury

Źródło: S. Wiśniewski, T. Wiśniewski, Wymiana ciepła. Warszawa 2000, s. 35

Jak wynika z rysunku, dla większości metali wzrost temperatury prowadzi do
spadku współczynnika przewodzenia ciepła. Wyjątkiem jest beryl Be, platyna
Pt oraz aluminium Al (99%). Ponadto można zauważyć, że nawet niewielka zmiana
składu metalu powoduje zmianę wartości współczynnika λ oraz zmianę kształtu
charakterystyki. Dla stopów metali współczynnik λ zazwyczaj rośnie wraz ze
wzrostem temperatury, co zostało przedstawione na rysunku 4.
Dla większości ciał niemetalicznych wzrost temperatury powoduje
jednoczesny wzrost współczynnika λ. Wzrost temperatury skutkuje zwiększeniem
intensywności drgań, co prowadzi do lepszego transportu ciepła, szczególnie dla
materiałów porowatych np. papieru. Wynika to z faktu, iż wzrost temperatury
zwiększa udział konwekcji i promieniowania gazów lub cieczy, które wypełniają
pory danego materiału. W przypadku cieczy wzrost temperatury powoduje spadek

10

R. Łopatkiewicz, Z. Nadolny, P. Przybyłek, Wpływ zawilgocenia..., op. cit.
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współczynnika przewodności cieplnej, w przypadku
przewodności cieplnej rośnie wraz z temperaturą.

gazów

współczynnik

λ [W/mK]

Rysunek nr 4: Zależność współczynnika przewodności cieplnej właściwej stopów
metali od temperatury; 1 – Brąz (91,7% Cu, 8% Sn, 0,3% P), 2 – Duraluminium (94%-96%
Al, 3-5% Cu, 0,5% Mg), 3 – Mosiądz (90% Cu, 10% Zn), 4 – Stal węglowa (0,1% C), 5 – Stal
chromowo-niklowa (10% Cr, 34% Ni), 6 – Stop aluminium (92% Al, 8% Cu)
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Źródło: T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki. Warszawa 1968, s. 714-716

Na podstawie zebranych danych literaturowych można wywnioskować, że
trudno jest określić jednoznacznie wpływ temperatury na wartość współczynnika
przewodzenia ciepła. Ostatecznie można stwierdzić, że w większości przypadków
wzrost temperatury powoduje wzrost współczynnika λ stopów metali, ciał
niemetalicznych i gazów, lecz dla cieczy i metali współczynnik ten maleje wraz ze
wzrostem temperatury. W tablicy 4 zaprezentowano wartości współczynnika
przewodzenia ciepła λ dla materiałów używanych w produkcji transformatorów.
Jak wynika z tabeli, spośród stosowanych w transformatorach cieczy
elektroizolacyjnych,
najlepszym
współczynnikiem
przewodzenia
ciepła
charakteryzują się estry naturalne. Należy jednak zwracać uwagę, że
o skuteczności chłodzenia decydują również inne właściwości cieplne
zastosowanych cieczy, takie jak lepkość, ciepło właściwe, gęstość, rozszerzalność.
Zatem określenie, która z cieczy jest najlepsza wymaga również przeanalizowania
tych właściwości.
Tablica nr 4: Wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ dla materiałów
używanych w produkcji transformatorów
Materiał
Miedź elektrolityczna
Aluminium elektrolityczne
Blacha transformatorowa o grubości 35 mm (w
oleju)
Porcelana
Preszpan (niezaimpregnowany)
Papier bakelizowany

Współczynnik przewodzenia ciepła λ
[W/mK]
380,000
220,000
wzdłuż 19,000-30,000
1,550
0,190
0,250
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Współczynnik przewodzenia ciepła λ
[W/mK]
Papier kablowy (niezaimpregnowany)
0,100
Estry naturalne
0,160-0,167
Ester syntetyczny
0,144
Olej silikonowy
0,151
Olej transformatorowy mineralny
0,124-0,160
Źródło: E. Jezierski, Transformatory Podstawy teoretyczne. Warszawa 1965, s. 457,
CIGRE Working Group A2.35 Experience in service with new insulating liquids, “CIGRE
Brochure” 2010, nr 436, s. 13
Materiał

W poniższych akapitach opisano współczynnik przejmowania ciepła
α. Współczynnik przejmowania ciepła związany jest z przejmowaniem ciepła
pomiędzy powierzchnią ciała stałego a opływającym ją ciałem. Charakteryzuje on
dany materiał pod względem cieplnym i wyrażony jest w [W·m-2·K-1]. Współczynnik
przejmowania ciepła α nie jest stały dla danego materiału, jest funkcją wielu
zmiennych. Można go opisać zależnością:
𝛼 = 𝑓(𝜌, 𝑐𝑝 , 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑠𝑧𝑒𝑟𝑧𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑐𝑖𝑒𝑝𝑙𝑛𝑒𝑗, 𝜂, 𝜆, 𝜗, 𝑝, 𝑢, 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖)(10)
Z powyższego zapisu (10) wynika, że współczynnik 𝛼 zależy od własności
termofizycznych płynu, do których zalicza się: gęstość 𝜌, ciepło właściwe
𝑐𝑝 , współczynnik rozszerzalności cieplnej β, współczynnik lepkości kinematycznej
𝑣, oraz współczynnik przewodzenia ciepła 𝜆. Dwie ostatnie wymienione zmienne
zależą od temperatury 𝜗 i ciśnienia płynu 𝑝. Na wartość 𝛼 wpływa także prędkość
płynu 𝑢 i charakter przepływu płynu oraz geometria powierzchni wymiany ciepła
δ. Wartości współczynnika przejmowania ciepła dla konwekcji obejmują zakres od
kilku do prawie ćwierć miliona [W·m-2·K-1]. W przypadku konwekcji swobodnej
wartości współczynnika przejmowania ciepła mieszczą się w zakresie od kilku
[W·m-2·K-1], aż do tysiąca [W·m-2·K-1]. W przypadku konwekcji wymuszonej,
wartość współczynnika przejmowania ciepła w przypadku cieczy lepkich wynosi od
50 do 2000 W/m2K a dla wody od 500 do 15000 [W·m-2·K-1].11
Podsumowanie
W artykule opisano właściwości cieplne materiałów wpływające na
skuteczność chłodzenia transformatora oraz podano przykładowe wartości
współczynnika przewodzenia ciepła λ materiałów wykorzystywanych w produkcji
transformatorów.
Do budowy transformatorów energetycznych należy wykorzystywać materiały,
które charakteryzują się jak najlepszymi właściwościami zarówno mechanicznymi,
jak i cieplnymi. Ponadto, ważne jest, aby były one przystosowane do pracy
w wysokiej temperaturze, gdyż całe ciepło, jakie wytworzy się podczas pracy
transformatora musi zostać oddane na zewnątrz urządzenia.
Materiały wykorzystywane do konstrukcji transformatora powinny cechować
się możliwie jak najlepszym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ oraz
współczynnikiem przejmowania ciepła α. Współczynniki te opisują zdolność

11

S. Wiśniewski, T. Wiśniewski, Wymiana ciepła..., op. cit.
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danego materiału do transportu ciepła i będą określały skuteczność chłodzenia
urządzenia.
Największy wpływ na wartość współczynnika λ ma temperatura. Dla stali,
która jest wykorzystywana do produkcji kadzi, współczynnik przewodzenia ciepła
λ jest różny. Dla czystych metali współczynnik przewodności cieplnej λ maleje
wraz ze wzrostem temperatury. W przypadku materiałów wykorzystywanych do
konstrukcji rdzenia oraz uzwojeń, współczynnik przewodzenia ciepła również
maleje wraz ze wzrostem temperatury, co skutkuje pogorszeniem oddawania
ciepła przez uzwojenia i rdzeń.
Wzrost temperatury wpływa pozytywnie na niektóre części konstrukcyjne
transformatora, przyczyniając się tym samym do polepszenia warunków
oddawania ciepła. Wzrost temperatury w izolacji papierowej, zaimpregnowanej
olejem, powoduje wzrost współczynnika λ, polepszając tym samym warunki
oddawania ciepła na zewnątrz.
Streszczenie
W budowie transformatorów wysokiego napięcia wykorzystywane są
materiały, które charakteryzują się jak najlepszymi właściwościami fizycznymi,
chemicznymi oraz cieplnymi. Ważne jest, aby były przystosowane do pracy
w wysokiej temperaturze, ponieważ w czasie pracy transformatora przepływowi
prądu przez uzwojenia towarzyszą straty mocy, które są źródłem ciepła. Straty te
powodują nagrzewanie się poszczególnych części konstrukcyjnych transformatora.
Proces nagrzewania urządzenia ogranicza wykorzystanie poszczególnych
materiałów oraz redukuje moc przenoszoną przez transformator. Wynika to
głównie z właściwości materiałów, które po przekroczeniu dopuszczalnej
temperatury przyczyniają się do jego niszczenia, co w konsekwencji prowadzi do
przyspieszonego procesu starzenia.
Materiały wykorzystywane w przemyśle pod względem cieplnym
scharakteryzowane są przez dwa współczynniki: współczynnik przewodzenia
ciepła λ oraz współczynnik przejmowania ciepła α. Obydwa współczynniki opisują
zdolność danego materiału do transportu ciepła oraz ilość przekazywanego ciepła
między różnymi ośrodkami, w których dany materiał się znajduje.
W niniejszym artykule omówiono szczegółowo wymienione wyżej
współczynniki oraz przedstawiono ich rolę w procesie transportu ciepła na
przykładzie transformatora wysokiego napięcia z naturalnym chłodzeniem
olejowym.
Summary
In construction of power transformers are used materials which
are characterized by very good chemical, physical and thermal properties.
It is important that materials should be adapted to work in high temperature
because during a work of power transformer together with passage of current
through the windings a power loss appear. They are a source of the heat and are
causing heating of the individual structural parts. The consequence of a heating
process is a reduction a power, which is transmitted by power transformer and
limiting use of the materials. It results from properties of the materials, which after
overtemperature are more susceptible to deterioration what leads to an accelerate
aging process. Industrial materials in terms of heat transfer are characterized by
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two factors: heat transfer α and thermal conductivity λ. These factors are
describing amount and the capability for transferring heat.
This paper discusses in a details the role of these coefficients in the process
of heat transport on the example of the high voltage transformer with natural
cooling.
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EFEKTYWNE DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO POPRAWY CIĄGŁOŚCI
ZASILANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

1. Wprowadzenie
Oceniając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce należy
analizować wszystkie elementy łańcucha dostaw energii elektrycznej, obejmujące
wiele procesów, od dostaw paliw poprzez wytwarzanie, przesył i dystrybucję
energii do zapewnienia konkurencyjnych ofert sprzedaży energii wraz z ich
obsługą, przedstawionych klientom końcowym. W niniejszym artykule skupiono się
na ocenie efektywności pracy operatorów sieci dystrybucyjnych, której jednym
z pożądanych efektów końcowych jest ciągłość zasilania klientów poprzez sieci
dystrybucyjne oceniana przy wykorzystaniu właściwych wskaźników.
Działania na rzecz poprawy jakości dostaw energii elektrycznej do klientów
w krajach europejskich rozpoczęto już w roku 2000, gdy Rada Europejskich
Regulatorów Energetyki (CEER) utworzyła grupę roboczą dedykowaną dla oceny
jakości dostaw energii elektrycznej, mającą na celu porównanie poziomów jakości
w tym obszarze, występujących w poszczególnych krajach, obowiązujących
standardów oraz wypracowanie strategii regulacji dla poprawy jakości dostaw
energii. W kwietniu 2001 roku CEER publikuje 1-szy raport benchmarkingowy1
dotyczący jakości dostaw energii elektrycznej. Ostatni całościowy raport
benchmarkingowy CEER, oznaczony numerem 5-tym ukazał się w czerwcu 2013,
a obecny poziom wskaźników ciągłości zasilania w krajach europejskich możemy
oceniać na podstawie jego aktualizacji oznaczonej numerem 5.2 z lutego 2015.2
2. Podstawowe wskaźniki ciągłości zasilania stosowane w krajach
europejskich
Do chwili obecnej w krajach europejskich nie dokonano ujednolicenia definicji
wskaźników ciągłości zasilania. Wyniki osiągane w zakresie ciągłości zasilania
mogą być zatem trudne do porównań, z uwagi na stosowanie w pewnych krajach
wskaźników różniących się z uwagi na:
 uwzględnianie zakłóceń na różnych poziomach napięcia: najwyższych
napięć (NN), wysokiego (WN), średniego (SN) i niskiego napięcia (nn);
 sposób określenia wydarzeń wyjątkowych (katastrofalnych);
 sposób wyliczania niżej przedstawionych wskaźników takich jak SAIDI,
SAIFI, MAIFI, ENS,
 wyróżnienie między obszarami wiejskimi, podmiejskimi i miejskimi.

1

2

QUALITY OF ELECTRICITY SUPPLY: INITIAL BENCHMARKING ON ACTUAL LEVELS,
STANDARDS AND REGULATORY STRATEGIES Working Group on Quality of Electricity Supply
R. Malaman (Chairman), J. Afonso, L. Lo Schiavo, A. Romero, C. Sep lveda, R. Vrolijk, B. Wharmby.
Council of European Energy Regulators, April 2001
CEER Benchmarking Report 5.2 on the Continuity of Electricity Supply, Data update, Ref: C14-EQS62-03,12 February 2015
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W 4-tym Raporcie Benchmarkingowym CEER,3 przedstawiono precyzyjne
definicje wskaźników ciągłości, z których najczęściej wykorzystywane
przedstawiono poniżej.
SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej
i bardzo długiej na klienta w ciągu roku. Jest on wyrażony w minutach na klienta na
rok i obliczany za pomocą następującego wzoru:
SAIDI = ∑(𝑵𝒊 𝑻𝒊 )/ 𝑵𝑻

(1)

gdzie:
Ti – oznacza czas przywracania zasilania dla każdego zakłócenia „i”;
Ni – to liczba klientów z przerwą w zasilaniu na każde zakłócenie „i”;
NT – liczba klientów obsługiwanych w systemie, dla którego wskaźnik wyznaczamy.

Sumowanie przeprowadza się dla wszystkich zakłóceń „i” dla wszystkich
poziomów napięcia lub tylko dla wybranego napięcia. Należy pamiętać, że czas
przywracania jest różny dla różnych grup klientów uczestniczących w tym samym
zakłóceniu, zatem sumowanie musi zostać dokonane dla każdej grupy klientów
odczuwających taki sam czas przywrócenia zasilania.
SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo
długich, określający średnią liczbę przerw w dostawie energii do klienta w roku.
Wskaźnik ten oblicza się za pomocą następującego wzoru:
SAIFI = ∑ 𝑵𝒊 / 𝑵𝑻

(2)

gdzie
Ni oraz NT oznaczono te same wielkości co powyżej.

Powyższe wyrażenia dla wyznaczania SAIDI i SAIFI zapewniają
uwzględnianie wagi poszczególnych przerw ze względu na liczbę klientów je
odczuwających Ni. Stosowane są także inne metody uwzględniania wagi przerw
wymienione poniżej:
• uwzględnianie jako wagi Ni mocy znamionowej lub mocy umownej
odłączonej dla danego zakłócenia; NT oznacza wówczas całkowitą moc
znamionową lub umowną systemu, dla którego wskaźnik jest obliczany;
mocą znamionową może być moc transformatorów odłączanych
(zazwyczaj transformatory rozdzielcze) lub moc umowna klientów na
napięciu SN lub WN,
• uwzględnianie jako wagi Ni liczby transformatorów rozdzielczych, wymaga
podstawienia za Ni liczby transformatorów dystrybucyjnych wyłączonych
podczas zakłócenia; NT oznacza łączną liczbę transformatorów
rozdzielczych w systemie, dla którego wskaźnik jest obliczany,
• uwzględnianie jako wagi Ni liczby punktów dostarczania energii, wymaga
podstawienia za Ni liczbę punktów dostarczania o przerwanym zasilaniu
dla każdego zakłócenia; NT oznacza wówczas łączną liczbę punktów
dostarczania w systemie, dla którego dany indeks jest obliczany,
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•

uwzględnianie jako wagi Ni rocznego zużycia energii, wymaga
podstawienia za Ni rocznego zużycia energii klientów pozbawionych
zasilania podczas zakłócenia; NT oznacza wówczas roczne zużycie energii
w systemie, dla którego wskaźnik jest obliczany.
Uwzględniając powyższe, w wielu krajach tworzy się i stosuje wskaźniki
ciągłości zasilania wynikające z tradycji lub mające na celu wskazanie pewnych
praktycznych skutków braku ciągłości zasilania. Najczęściej stosowane wskaźniki
tego typu przedstawiono poniżej.
 Wskaźnik CI (Wielka Brytania), oznaczający zakłócenia odczuwane na 100
klientów, wyznaczany jest analogicznie SAIFI z uwzględnieniem czynnika
100 w liczniku.
 Wskaźnik CML (Wielka Brytania), oznacza minuty utraconego zasilania
przez klienta w roku – jest synonimem wskaźnika SAIDI wyrażonego
w minutach/rok.
 Wskaźnik ASIDI (Austria) oznacza systemowy średni czas trwania
przerwy, ważony mocą znamionową lub mocą umowną odłączoną podczas
zakłócenia; wyznaczany jest on analogicznie do (1) przy uwzględnianiu
w mianowniku nie liczby odbiorców zasilanych lecz całkowitej mocy
znamionowej lub umownej w systemie, dla którego obliczamy wskaźnik.
 Wskaźnik ASIFI (Austria) wyznaczany jest analogicznie do SAIFI (2) przy
uwzględnianiu jako wagi dla zachodzących zakłóceń mocy znamionowej
lub umownej odłączanej na skutek zakłócenia zamiast liczby klientów.
 Wskaźnik T-SAIDI lub Transformer SAIDI, jest stosowany w Finlandii
oznacza w istocie SAIDI ważony rocznym zużyciem energii.
 Wskaźnik T-SAIFI lub Transformer SAIFI, jest stosowany w Finlandii
i oznacza SAIFI ważony rocznym zużyciem energii.
 Wskaźnik TIEPI (Portugalia, Hiszpania), wskaźnik SAIDI ważony mocą
transformatorów SN/nn odłączoną przez zakłócenie oraz mocą umowną
klientów WN i SN, względnie mocą zainstalowanych u nich odbiorników.
Wskaźnik NIEPI oznacza wskaźnik wyznaczany analogicznie do SAIFI
ważony analogicznie jak wskaźnik TIEPI.
 Wskaźniki CTAIDI i CAIFI stosowane w Norwegii, wyznacza się
analogicznie do SAIDI i SAIFI lecz z uwzględnieniem tylko tych klientów,
których dotyczyła co najmniej jedna przerwa w zasilaniu w danym roku.
 Wskaźniki dotyczące energii niedostarczonej; na Węgrzech i w Norwegii
stosuje się wskaźnik względnej energii niedostarczonej
WENS = ENS/EG [MWh/GWh]

(3)

gdzie:
ENS = ∑ 𝐸𝑁𝑆𝑖 – energia niedostarczona jako wynik sumy i tych zakłóceń,
EG – energia wyprodukowana w systemie oraz energia dostarczona z zewnątrz do systemu.

3. Użyteczność wskaźników ciągłości zasilania
Użyteczność wskaźników ciągłości zasilania należy rozpatrywać pod
względem możliwości sformułowania przy ich wykorzystaniu najbardziej efektywnej
strategii działania, pozwalającej na poprawę jakości usług świadczonych przez
operatorów sieci.
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Wyznaczanie wskaźników powinno odbywać się na podstawie danych
zapisanych w dziennikach zgłoszeń awarii, czy też nawet rejestrowanych odłączeń
od zasilania. Pewną rejestrację zakłóceń ze znacznikami czasowymi można
pozyskać tylko z odpowiednio rozbudowach systemów sterowania i nadzoru na
siecią dystrybucyjną SCADA. Funkcjonalność tych systemów niekiedy ogranicza
się tylko do sieci średniego napięcia, a w takich przypadkach uzasadnione jest
uwzględnianie wyznaczaniu wskaźników liczby, czy mocy transformatorów SN/nn
pozbawianych zasilania na skutek występujących zakłóceń.
Podejście opierające się wyłącznie na uwzględnianiu liczby klientów
pozbawianych zasilania jest wyrazem egalitaryzmu w traktowaniu wszystkich
klientów bez względu na moc, czy energię przez nich pobieraną. Wydaje się, że
jest ono poprawne gdy analizowana jest ciągłość dostaw dla określonej jednolitej
grupy klientów jaką są przykładowo gospodarstwa domowe. Trudno natomiast
stawiać znak równości pomiędzy pozbawieniem zasilania klienta przemysłowego
czy też handlowego, zasilanego na poziomie średniego napięcia, z pojedynczym
gospodarstwem domowym. Stąd próby ważenia częstości i czasów zakłóceń mocą
odłączoną czy energią niedostarczoną.
Podejście uwzględniające
jako wagę
zakłóceń
wartość
energii
niedostarczonej jest podejściem ekonomicznym, zakładającym jednakową
jednostkową szkodę wynikającą z niedostarczenia kWh energii dla wszystkich
zasilanych odbiorców. Podejście uwzględniające moc umowną, będącą zazwyczaj
podstawą do wyliczania opłat dystrybucyjnych za dostawę energii, kładzie nacisk
na większą ochronę klientów ponoszących większe koszty na prowadzenie obsługi
sieci przez operatorów sieciowych. Wreszcie podejście stosowane w Norwegii,
wykluczające z analiz odbiorców nieodczuwających w danym roku żadnych
przerw, pozwala skupić się na ocenie ciągłości dostaw dla klientów, u których te
problemy występują nie prowadząc do rozwodniania problemu mogącego
skutkować brakiem podejmowania działań zapobiegawczych.
Wydaje się zatem, że oceny ciągłości dostaw najpełniej możemy dokonać
posługując się wyspecjalizowanymi wskaźnikami pozwalającymi uwzględnić
określone aspekty dostaw energii i grupy odbiorców. Jeśli chodzi o najliczniejszą
grupę odbiorców, którą stanowią gospodarstwa domowe, to uzasadnione jest
stosowanie jako wagi liczby odbiorców zasilanych. Uzupełniającym wskaźnikiem
będzie zapewne w każdym przypadku energia niedostarczona, bowiem
niewątpliwie straty odbiorców rosną wraz ze wzrostem wartości tej wielkości.
4. Strategie regulacyjne przyjmowane w oparciu o wskaźniki ciągłości
zasilania
Omówione wyżej wskaźniki ciągłości zasilania stanowią w wielu krajach
podstawę do oceny efektywności działania operatorów sieci dystrybucyjnych
(OSD). W zestawie z innymi wymaganiami dotyczącymi jakości obsługi klienta
tworzą one strategie regulacji przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Ocena OSD może
być prowadzona na podstawie dotrzymania określonych poziomów referencyjnych
wskaźników, bądź poprzez obowiązek publikowania ich wartości, pozwalającą na
porównawczą ocenę jakości dostaw zapewnianą przez określonych OSD.
W przypadku wynagradzania i karania za uzyskiwanie określonych poziomów
ciągłości zasilania ważne jest zaprojektowanie efektywnego systemu oceny
wykonania wyznaczonych celów. Niezbędne jest oparcie się na informacjach
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historycznych dotyczących poziomu świadczenia usług dystrybucyjnych. Pozwala
to na zaplanowanie właściwego trendu zmian oraz właściwego ograniczenia
poziomu ryzyka poprzez wybór udziału procentowego przychodu, podlegającego
regulacji poprzez ocenę wybranych wskaźników oraz strefy nieczułości jeśli chodzi
o ocenę osiąganych wskaźników.
Prawidłowo zaprojektowany system oceny powinien charakteryzować się:
• wartością referencyjną wskaźnika do osiągnięcia w danym roku – W ref,
• strefą nieczułości wskaźnika określającą obszar wartości wskaźnika dla
których nie jest naliczana kara lub nagroda – S,
• zależnościami funkcyjnymi K = f(W) oraz N = g(W) określającymi
obniżenie oraz podwyższenie przychodów operatora na skutek
niewykonania lub wykonania z nadmiarem wskaźnika referencyjnego poza
strefą nieczułości; wartość nagrody bądź kary powinna być ograniczona co
do wartości pewnym poziomem maksymalnym Nmin i Nmaks.
Skutki finansowe dla operatora świadczącego usługi oceniane na podstawie
wskaźnika przy osiągnięciu różnych jego wartości zobrazowano na rys 1.
Rysunek nr 1: Parametry systemu regulacji przychodów w funkcji oceny poziomu
wykonania wskaźnika poziomu usług w stosunku do wskaźnika referencyjnego

W wielu stosowanych systemach regulacji przychodów z uwzględnieniem
wskaźników nieciągłości zasilania przyjmuje się liniową zależność pomiędzy
karą/nagrodą, a osiąganą wartością wskaźnika ocenianego. Stosowane są również
bardziej wyrafinowane funkcje wykorzystujące własności funkcji logarytmu
naturalnego, zapewniające asymetryczne podejście do nagród i kar z preferencją
nagród, uwzględniając fakt, że czynniki klimatyczne, na które operatorzy nie mają
wpływu w naturalny sposób nasilają tendencje do powiększania pewnych
współczynników np. obrazujących zawodność zasilania.
Ważne jest, by operatorzy nie podlegali częstym karom pieniężnym z tytułu
zmienności rocznej wskaźników wynikającej z wydarzeń klimatycznych, a także
katastrofalnych. Na tym polega rola strefy nieczułości, której wartość powinna być
związana z wartością odchylenia standardowego historycznych wskaźników SAIDI
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i SAIFI. Biorąc pod uwagę procedury przewidziane w normie IEEE,4 strefa martwa
powinna wynosić od 1 do 2-krotności odchylenia standardowego tych wskaźników.
W miarę gromadzenia kolejnych danych statystycznych dotyczących wykonania
wskaźników można redukować w racjonalny sposób szerokość strefy martwej
w kolejnych latach.
5. Wartości wskaźników ciągłości zasilania dla europejskich sieci
dystrybucyjnych w przypadku przerw nieplanowych
Podstawową przyczyną przerw w zasilaniu są uszkodzenia urządzeń
wywołane różnymi czynnikami będące źródłem przerw nieplanowych.
Wdrażane strategie regulacyjne, oparte na wskaźnikach ciągłości zasilania,
stanowią źródło działań podejmowanych przez OSD dla wypełnienia narzuconych
wymagań. Wartości wskaźnika SAIDI z uwzględnieniem wszystkich
przerw nieplanowanych (pochodzące ze wszystkich poziomów napięcia),
z uwzględnieniem wydarzeń katastrofalnych dla wybranych krajów europejskich
pokazano na rysunku 2. Wartości SAIDI dla większości krajów oznacza średni
czasu przerwy na poziomie niskiego napięcia sieci i jest ważony poprzez liczbę
klientów odczuwających zakłócenie. W przypadku Finlandii podaje się wskaźnik
T-SAIDI, czyli średnia ważona jest w zależności od zużycia rocznego energii
natomiast w przypadkach Norwegii, Słowenii nie są brane pod uwagę przerwy
pochodzące z sieci niskiego napięcia.
Analiza danych na rysunku 2 pozwala stwierdzić dość duże różnice
w wynikach jeśli chodzi o wskaźnik SAIDI w krajach europejskich. Występujące
różnice mogą być inspiracją dla krajów o gorszych wynikach do wdrażania strategii
krajów liderów w zakresie rozwoju i modernizacji sieci średniego napięcia, a także
w zakresie przyjmowania optymalnych działań eksploatacyjnych. Analizując dane
z raportów benchmarkingowych CEER5 trzeba również odnotować tendencję
malenia wskaźnika SAIDI, która to tendencja jest zakłócana w pewnych latach
nasileniem się zjawisk mających charakter katastrofalny co drastycznie zwiększa
SAIDI w tych okresach.
Na rysunku 2 wartości SAIDI w wybranych krajach dodatkowo zestawiono
z wartościami względnego udziału sieci napowietrznej w całości sieci
dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia. Widać, że struktura sieci stanowi
jeden z zasadniczych czynników wpływających na wartość SAIDI, którego wartość
wykazuje tendencję rosnącą wraz ze wzrostem udziałów linii napowietrznych
w sieci na korzyść linii kablowych. Skablowanie sieci jest na pewno strategią
efektywną w obszarze redukcji SAIDI lecz nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie,
o czym świadczą dobre wyniki wskaźnika SAIDI dla pewnych krajów w porównaniu
z innymi, przy tych samych udziałach linii napowietrznych w strukturze sieci
dystrybucyjnej. Jak widać z porównania danych na rysunkach 2 oraz 3 w pewnych
państwach określone wartości SAIDI osiągane są przy różnych wartościach SAIFI
nawet przy zbliżonej strukturze sieci jeśli chodzi o udziały linii kablowych
i napowietrznych.

4

Institution of Electric and Electronic Engineers Power Engineering Society (IEEE PES) Standard IEEE
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Rysunek nr 2: Wskaźniki SAIDI w zastawieniu z udziałem linii napowietrznych
w całkowitej długości sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia na podstawie
danych z raportu benchmarkingowego CEER6
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Rysunek nr 3: Wskaźniki SAIDI oraz SAIFI zakłóceń nieplanowych i katastrofalnych
dla wybranych krajów
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Biorąc pod uwagę poniższe równanie określające długość średniej przerwy
w zasilaniu Tśr:
CAIDI = SAIDI / SAIFI = (∑𝑛1 𝑇𝑖 𝑁𝑖 )/ (∑𝑛1 𝑁𝑖 ) = Tśr

(4)

Można stwierdzić, że efektywną drogą do zmniejszania SAIDI jest
ograniczanie Tśr, co przy określonej statystce uszkodzeń wynikających z SAIFI
prowadzi do obniżenia średniej rocznej długości przerw w zasilaniu dla odbiorców.
6
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6. Wartości wskaźników ciągłości zasilania europejskich sieci
dystrybucyjnych dla przerw planowych
Drugą przyczyną przerw w zasilaniu są przerwy planowe wynikające
z realizacji procedur eksploatacyjnych sieci dystrybucyjnej.
Zmiana wartości wskaźników SAIDI wynikających z prac eksploatacyjnych
charakteryzuje się podobnymi tendencjami jak wskaźników SAIDI dla zdarzeń nieplanowanych. Dla krajów o wysokim udziale odcinków kablowych w sieci SAIDI
planowe jest zasadniczo na ustalonym poziomie z tendencją zniżkową w ostatnich
latach. Dla krajów o wysokim udziale w sieci odcinków napowietrznych wartości
SAIDI planowego są wyższe i o większym rozrzucie w poszczególnych latach.
Analizując wykres na rysunku 6 można sformułować przybliżoną regułę, że
wartości SAIFI do 0,3 zakłóceń na rok gwarantują osiąganie SAIDI na poziomie
niższym od 50 min/klienta/rok.
Rysunek nr 4: Wskaźniki SAIDI dla przerw planowych na tle odpowiadających im
wskaźnikom SAIFI przerw planowych dla wybranych krajów europejskich
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Zmiana wartości wskaźników SAIDI wynikających z prac eksploatacyjnych
charakteryzuje się podobnymi tendencjami, jak wskaźników SAIDI dla zdarzeń
nieplanowanych. Dla krajów o wysokim udziale odcinków kablowych w sieci SAIDI
planowe jest utrzymanie ich na ustalonym poziomie z tendencją zniżkową
w ostatnich latach. Dla krajów o wysokim udziale w sieci odcinków napowietrznych
wartości SAIDI planowego są wyższe i o większym rozrzucie w poszczególnych
latach. Analizując wykres na rysunku 4 można sformułować przybliżoną regułę,
że wartości SAIFI do 0,3 zakłóceń na rok gwarantują osiąganie SAIDI na poziomie
niższym od 50 min/klienta/rok.
W krajach, gdzie dopiero wypracowuje się procedury eksploatacyjne mające
doprowadzić do obniżenia wartości SAIDI planowego, można obserwować
największe postępy w ograniczaniu średnich czasów tych przerw. Jednocześnie
porównując wartości SAIDI oraz SAIFI dla wybranych krajów, wynikające z prac
planowych można stwierdzić, ze w krajach o względnie wysokim SAIDI dla prac
planowych i o podobnej strukturze sieci dystrybucyjnej, jeśli chodzi o udziały linii
napowietrznych, podobne wartości SAIDI są wynikiem znacznie różniących się
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wartości SAIFI, co świadczy o rożnej długości trwania przerw na zabiegi
eksploatacyjne. Może to wynikać z różnych technologii eksploatacji, ale także
z nadmiernie rozbudowanych procedur eksploatacyjnych.
7. Wyniki strategii ograniczania wskaźnika SAIDI w Polskich spółkach
dystrybucyjnych
W Polsce strategia poprawy wskaźników SAIDI oraz SAIFI opiera się na
obowiązku publikowania wartości tych wskaźników przez OSD do końca marca
każdego roku. Obowiązek ten przyczynił się do sformułowania w każdej ze spółek
operatorskich programów zmierzających do poprawy wskaźników ciągłości
zasilania.
Rysunek nr 5: Wartości współczynników SAIDI w latach 2008-2014 dla Polski
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Wyniki działania strategicznego na obszarze Polski widać na rysunku
7 w postaci obniżenia wskaźnika SAIDI, obejmującego wszystkie zdarzenia
z wartości 500 min/rok do około 300 min/rok. Postęp notuje się głównie
w ograniczaniu SAIDI nieplanowanego, natomiast w zakresie przerw planowych
postęp jest stabilny lecz powolny.
Rysunek nr 6: Wartości wskaźnika SAIDI dla polskich OSD w roku 2014
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Analiza wskaźników SAIDI dla poszczególnych spółek, przedstawionych na
rysunku 6, wykazuje duże różnice głównie motywowane ich strukturą sieci.
Wartości wskaźników dla RWE Stoen są charakterystyczne dla sieci kablowych,
choć daleko im do liderów europejskich. Znaczne wartości wskaźników nieciągłości
PGE Dystrybucja świadczą o dużym udziale odcinków napowietrznych w jej sieci.
Spółka Tauron Dystrybucja obsługuje duże obszary uprzemysłowione o dużym
udziale sieci kablowych i znacznej gęstości sieci zapewniającej możliwości
zasilania drugostronnego w przypadku awarii, co widać po wskaźnikach ciągłości
zasilania niższych od średniej dla Polski. Spółki ENERGA Operator i Enea
Operator mają zbliżoną strukturę sieci dystrybucyjnych lecz w Enerdze wskaźniki
nieciągłości są mniejsze w wyniku wcześniejszego podjęcia zaprogramowanych
działań zmierzających do ograniczenia SAIDI. Biorąc pod uwagę omówione cechy
sieci, w niektórych krajach (Belgia, Francja, Włochy, Litwa, Portugalia i Hiszpania)
dokonuje się podziału terenów zasilania na obszary sieci wiejskie i miejskie
(czasami także podmiejskie – Włochy) i dla tych obszarów określa się różne
wartości referencyjne wskaźników ciągłości zasilania do wypełnienia.
W roku 2016 planuje się w Polsce wdrożenie regulacji jakościowej spółek
OSD, wzmacniającej oddziaływanie na OSD poprzez kary finansowe za brak
osiągania wartości referencyjnych wskaźników ciągłości zasilania. Podsumowując
wskaźniki ciągłości zasilania polskich OSD należy stwierdzić, że mimo znaczącego
postępu w ich ograniczaniu uzyskanego dotychczas, należy dalej prowadzić
intensywne działania dla ich dalszego obniżenia, aby doprowadzić do uzyskania
poziomu średniego w skali europejskiej.
8. Działania w sieciach dystrybucyjnych zmierzające do poprawy
wskaźników ciągłości zasilania
Działania zmierzające do poprawy niezawodności działania sieci
dystrybucyjnej powinny być kompleksowe i muszą mieć charakter długookresowy.
Działania takie powinny być prowadzone na podstawie efektywnej strategii dla
ograniczenia wartości wskaźnika SAIDI. Celem takiej strategii powinno być
określenie:
• szczegółowych celów niezawodności,
• najbardziej istotnych przyczyn powstawania przerw w zasilaniu,
• najbardziej opłacalnych sposobów, aby osiągnąć stawiane cele.
Zagadnienie szczegółowych celów poprawy niezasadności przedyskutowano
uprzednio i zapewne będą one w najbliższym czasie wskazane w wartościach
referencyjnych SAIDI do osiągnięcia w ramach regulacji jakościowej planowanej do
wdrożenie przez Urząd Regulacji Energetyki od roku 2016.
W celu określenia najbardziej istotnych przyczyn powstawania przerw
w zasilaniu stosowane są zasadniczo dwa sposoby, które się wzajemnie
uzupełniają. Podstawą jest dysponowanie statystyką uszkodzeń w zarządzanej
sieci dystrybucyjnej. Podstawowym działaniem jest analiza przyczyn prowadzących
do wyłączenia zasilania sieciowego. Na podstawie praktyki działania
przedsiębiorstw dystrybucyjnych do najczęstszych przyczyn należą:7

7

J.R. Agüero, R.E. Brown, J.Spare, E.Phillips, Le Xu, Jia Wang: A Reliability Improvement Roadmap
Based on a Predictive Model and Extrapolation Technique. Power&Energy Society General Meeting,
2009, PES 09, IEEE

1479
________________________________________________________________________________________

•

uszkodzenia urządzeń wywołane przez zużycie materiałów, przeciążenia,
błędy operacyjne,
• zwarcia wywołane przez zwierzęta lub ptaki,
• uszkodzenia wywołane przez drzewa w pobliżu trasy linii,
• wyłączenia planowe,
• przyczyny zewnętrzne takie jak wypadki, roboty ziemne, przypadki
wandalizmu,
• narażenia klimatyczne takie jak silne wiatry, sadź, wyładowania
atmosferyczne.
Bardziej zaawansowane analizy polegają na próbach ustalenia korelacji
pomiędzy cechami sieci dystrybucyjnych lub narażeniami zewnętrznymi, jakim są
one poddawane a częstością występowania uszkodzeń oraz czasami ich usuwania
odzwierciedlanymi wskaźnikami SAIDI czy SAIFI omówionymi uprzednio.
Wynikiem takich analiz8 jest znacząca korelacja pomiędzy zmiejszeniem wartości
wymienionych wskaźników a:
• wzrostem udziału linii kablowych w sieci dystrybucyjnej,
• wzrostem gęstości sieci na odbiorcę co stwarza większe możliwości
drugostronnego zasilania,
• stosowanie efektywnych sposobów wykrywania zwarć i automatyk
izolowania uszkodzonych elementów sieci,
• mniejszymi narażeniami atmosferycznymi w postaci burz czy silnych
wiatrów.
Stosownie do przyczyn występowania uszkodzeń oraz biorąc pod uwagę
cechy sieci dystrybucyjnych zapobiegające ich powstawaniu lub sprzyjające ich
szybkiej eliminacji, należy wypracować strategię działania prowadzącą do
ograniczenia czasu trwania przerw w zasilaniu wywołanych występującymi
zakłóceniami.
Najbardziej efektywną strategią poprawy wskaźników SAIDI oraz SAIFI jest
kablowanie sieci dystrybucyjnych średnich i niskich napięć. Strategia ta wymaga
znaczących nakładów inwestycyjnych oraz wielu lat na realizację, co wynika
z czasów prowadzenia tego rodzaju inwestycji. Realizacja takiej strategii powinna
być zatem uzupełniana innymi działaniami wspomagającymi, zapewniającymi
poprawę ciągłości zasilania w zarządzanych sieciach napowietrznych przy
wzrastającym udziale odcinków kablowych w sieci.
Podstawowymi działaniami poprawiającymi ciągłość zasilania sieci
napowietrznych w wyniku zapobiegania najczęstszym przyczynom powstawania
uszkodzeń oraz informowania o zaistniałych uszkodzeniach i ich szybkiej
interwencji w celu ich usunięcia są:
• instalacja barier ochronnych przed zwierzętami oraz ptakami,
• dodatkowe oględziny linii w szczególności w celu przygotowania program
usuwania drzew w pobliżu trasy linii,
• wyposażanie stacji SN/nn w sterowanie z systemu SCADA,
• wprowadzenie mobilnych brygad naprawczych.

8
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Należy również zwrócić uwagę na sposoby ograniczania czasów pozbawienia
odbiorców zasilania, mimo względnie stałej liczby występujących uszkodzeń sieci,
których do końca nie da się wyeliminować. Strategia taka polega na tworzeniu
w sieci dystrybucyjnej trendu do zmniejszenia wartości SAIDI, nawet przy
utrzymywaniu się stałego poziomu SAIFI, charakterystycznego dla sieci
o określonej strukturze. Trend taki może być osiągnięty przez przyspieszenie
działań zmierzających do odbudowy zasilania, tzn. wykorzystywania pętli zasilania
drugostronnego oraz wdrażanie efektywnej automatyki wykrywania i izolowania
uszkodzonych odcinków sieci. Realizację takiej strategii należy prowadzić poprzez:
• analizę skuteczności działania automatyki zabezpieczeniowej w sieci
dystrybucyjnej o danej strukturze i możliwości poprawy tej skuteczności
poprzez zmianę sposobu uziemienia punktu zerowego sieci oraz
w szczególności kryteriów wykrywania zwarć jednofazowych,
• instalację wskaźników przepływu prądu zwarciowego,
• instalację łączników sterowanych zdalnie umożliwiających szybkie
izolowanie uszkodzonych odcinków sieci.
Na podstawie badań pilotażowych9 uzyskano dane, że instalacja jednego
łącznika sterowanego zdalnie w ciągu zasilającym średniego napięcia pozwalała
na redukcję SAIDI średnio o 12,1%, natomiast instalacja dwóch takich łączników
pozwalała na redukcję SAIDI o 23,9%.
Istotną korelację pomiędzy zastosowaniem uziemienia punktu zerowego przez
cewkę rezonansową, powodującą samoistne wygaszanie pewnej ilości zwarć
doziemnych bez interwencji aparatury łączeniowej, a ograniczaniem wartości
wskaźnika SAIDI, stwierdzono w Słowenii.10 Efektywność gaszenia łuku dla zwarć
przemijających zależy od wartości prądu zwarciowego, a zatem zalecane jest
stosowanie systemów nadążnej kompensacji prądu ziemnozwarciowego. Należy
również zwrócić uwagę na dostępność rozwiniętych w ostatnich latach nowych,
bardziej efektywnych technologii wykrywania zwarć doziemnych poprzez
zastosowanie kryteriów admitancyjnych.11 Zatem występują uzasadnione powody
dla opracowania strategii poprawy efektywności automatyki wykrywania
i izolowania zwarć w sieci dystrybucyjnej w oparciu o wyżej wymienione
rozwiązania.
Istotne jest, aby wdrażane strategie charakteryzowały się określoną
efektywnością nakładów inwestycyjnych w stosunku do uzyskanych redukcji
wskaźnika SAIDI. Dla określenia takiej efektywności wskazane jest realizowanie
projektów pilotażowych testujących proponowane strategie.
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9. Podsumowanie
Przedstawione zagadnienia ograniczania wartości wskaźników ciągłości
zasilania operatorów sieci dystrybucyjnych pozwalają na sformułowanie
poniższych sugestii w zakresie strategii ograniczania czasów przerw w zasilaniu
sieciowym.
• Wskaźnik SAIDI pozostanie kluczowym wskaźnikiem oceny efektywności
działania operatorów sieci dystrybucyjnych w obszarze poprawy ciągłości
zasilania odbiorców.
• W związku z wzrastającymi wymaganiami poprawy niezawodności
działania sieci dystrybucyjnej oraz spodziewanym wprowadzeniem
w Polsce regulacji jakościowej, dotyczącej dostarczenia energii
elektrycznej, wskazane jest rozważenie przygotowania planu działań
pozwalającego na wypełnienie stawianych zadań w obszarze zwiększenia
ciągłości dostaw energii elektrycznej w sposób systematyczny obejmujący
w szczególności:
 wybór optymalnych środków zaradczych pozwalających na
ograniczenie czasu przerw nieplanowych i planowych w zasilaniu
odbiorców wraz z oceną ich wpływu na wskaźniki SAIDI,
 oszacowanie kosztów działań oraz nakładów do poniesienia w ramach
wdrażania określonych środków zaradczych.
• Ważne jest prowadzenie projektów wspomagających inwestycje
sieciowe ukierunkowanych na zapewnienie optymalnych warunków
pracy automatyki sieciowej wykrywającej i izolującej odcinki sieci
z uszkodzeniami.
• Elementem
wspomagającym
ocenę
efektywności
działania
poszczególnych działań operacyjnych i inwestycyjnych powinny być
badania pilotażowe po-zwalające na ocenę korzyści i wydatków
w zestawieniu z osiąganymi celami; działania takie należałoby
przeprowadzić dla od środków zaradczych najbardziej kapitałochłonnych
takich jak kablowanie odcinków sieci napowietrznej, instalowanie łączników
zdalnie sterowanych w głębi sieci czy sygnalizatorów przepływu
prądu zwarciowego, systemów nadążnej kompensacji prądów
ziemnozwarciowych.
• Ostateczne przygotowanie planu działania w obszarze ograniczenia
wartości wskaźnika nieciągłości SAIDI będzie można dokonać na
podstawie przeprowadzonych prac przygotowawczych gdy zostaną
sformułowane cele regulacyjne oraz zasady wyznaczania kosztów oraz
nakładów uzasadnionych związanych z tą działalnością.
Streszczenie
Jakość świadczenia usług dystrybucyjnych oceniana jest w dużej mierze przy
wykorzystaniu wskaźników ciągłości dostaw energii elektrycznej. W artykule
omówiono najważniejsze z nich, takie jak: SAIDI, czy SAIFI oraz przedyskutowano
różnice w ich wyznaczaniu w pewnych krajach i ich znaczenie praktyczne.
Przedstawiono sposoby motywowania operatorów systemów dystrybucyjnych do
poprawy wskaźników ciągłości zasilania oraz osiągnięcia europejskich oraz
polskich spółek dystrybucyjnych w obszarze ograniczania przerw w zasilania
z sieci dystrybucyjnych w ostatnich latach. Przedstawiono także najbardziej
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efektywne sposoby poprawy ciągłości zasilania. Omówiono sposoby dochodzenia
do optymalnej strategii w zakresie poprawy wskaźników nieciągłości zasilania oraz
zaproponowano zalecenia dotyczące efektywności ich wdrażania na podstawie
dotychczasowych doświadczeń w tej dziedzinie.
Summary
The quality of distribution services provision is evaluated largely by using the
discontinuity of electricity supply indicators. The article presents the most important
ones, such as SAIDI or SAIFI and discusses the differences in their determination
in certain countries with their practical significance. The ways to motivate
distribution system operators to improve the SAIDI and SAIFI indicators of their
networks are presented together with the achievements of European and Polish
distribution companies in the area of reducing power supply interruptions in recent
years. It presents also the most effective ways to improve continuity of supply. The
ways how to reach the optimal strategy to mitigate power discontinuity and the
proposition of steps to be undertaken to effectively implement the efficient
measures are discussed on the basis of past experience in this field.
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