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NOWE PROBLEMY ROZWOJU CZĘŚCI WYTWÓRCZEJ 
KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Streszczenie. Artykuł przedstawia nowe problemy dotyczące rozwoju sytemu 
elektroenergetycznego, jakie pojawiają się w związku z realizowaną restrukturyzacją 
krajowej elektroenergetyki, wprowadzaniem gospodarki rynkowej i dostosowywaniem 
jej do standardów europejskich. Szczególną uwagę zwrócono na problemy modernizacji 
krajowych elektrowni cieplnych, na szanse i zagrożenia stąd wynikające.

NEW PROBLEMS OF THE POLISH ELECTRIC POWER SYSTEM DEVELOPMENT

Summary. This paper presents new problems concerning the development of the 
Polish electric power system in accordance with the sustainable growth principle. Now 
the most urgent problems are connected first of all with the restructuring processes 
including changes in the electricity market model and with modernization of the thermal 
power plants.
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1. TRENDY ROZWOJU ENERGETYKI W ŚWIECIE

Ze względu na olbrzymie znaczenie energetyki we współczesnym społeczeństwie i 
reperkusje, jakie może ona dawać, kształtowanie polityki energetycznej w skali globalnej jest 
od wielu lat przedmiotem zainteresowania międzynarodowego i ożywionych dyskusji na 
forum najważniejszych światowych organizacji. Istotnym krokiem w uzgodnieniu poglądów 
na rozwój energetyki była Konferencja ONZ "Środowisko i rozwój" w Rio de Janeiro 
(1992 r.), której wniosek końcowy stwierdzał:
"Trzeba powiązać sprawy wzrostu gospodarczego, zużycia energii i ochrony środowiska 
naturalnego. Jest to możliwe w ramach polityki > sustainable development < 
Szczegółowiej sprawy zrównoważonego, harmonijnego rozwoju były dyskutowane na 
15. Kongresie Światowej Rady Energetycznej w Madrycie [9, 10], gdzie ponadto zwrócono 
uwagę na duże znaczenie eksplozji demograficznej i uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
rozwoju. W świetle tych materiałów najważniejsze problemy rozwoju energetyki światowej 
można ująć syntetycznie następująco:
- w najbliższym 30-leciu ludność świata zwiększy się o ok. 50%, a zapotrzebowanie na 

energię o 100 %, przy nierównomiernym rozkładzie terytorialnym,
- nie oczekuje się wystąpienia w tym okresie deficytu paliw, ale nadal w zużyciu 

dominować będą paliwa kopalne (ok. 2/3), co zwiększy znacznie emisję C 0 2 i 
niebezpieczeństwo wystąpienia globalnych zmian klimatycznych,

- w takiej sytuacji fundamentalnego znaczenia nabiera obniżanie energochłonności dochodu 
narodowego i troska o ochronę środowiska,

- kraje rozwijające się nie mają dostatecznych środków finansowych na realizację takiej 
polityki i niezbędna jest pomoc krajów rozwiniętych,

- doświadczenia wielu krajów wykazują, że możliwy jest wzrost gospodarczy przy 
zerowych, lub nawet ujemnych, zmianach energochłonnością dochodu narodowego 
wyrażonej w energii pierwotnej, natomiast zużycie energii elektrycznej wykazuje stały 
wzrost proporcjonalny do wzrostu dochodu narodowego.

Ciekawe wnioski wynikają z analizy zmian w czasie energochłonności dochodu 
narodowego w różnych krajach. W początkowym okresie rozwoju, gdy najważniejsza jest 
produkcja podstawowych dóbr, zużycie energii wzrasta prawie liniowo wraz z dochodem 
narodowym, wzrastają ujemne skutki ekologiczne i koszty zaopatrzenia w energię, co w 
końcu zmusza do obniżania energochłonności. Szczyt energochłonności w Anglii wypadł ok. 
1880 r., w USA, Niemczech i Francji w latach czterdziestych XX w., a w Japonii ok. 
1950 r. Następnie równocześnie z obniżką energochłonności obserwuje się w krajach 
rozwiniętych dążność do obniżenia kosztów energii i oddziaływania energetyki na środowisko 
naturalne. W obu tych dziedzinach odnotowano w minionej dekadzie znaczące sukcesy i to 
dzięki różnorodnym zabiegom legislacyjnym i organizacyjnym, rozwojowi nowych
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technologii i metodologii itp. Doświadczenia te należy jak najszybciej wykorzystać w Polsce - 
stwarza to szansę skrócenia okresu reformowania gospodarki krajowej oraz obniżenia 
energochłonności i oddziaływania na środowisko naturalne - ale z uwzględnieniem licznych 
ograniczeń i uwarunkowań społecznych, nie zawsze w pełni branych pod uwagę [8]. Poniżej 
wątek ten zostanie rozwinięty jedynie w zakresie elektroenergetyki.

2. ZMIANY W KRAJOWEJ ELEKTROENERGETYCE

Elektroenergetyka jako jedna z pierwszych gałęzi krajowego przemysłu rozpoczęła 
gruntowną restrukturyzację i to w tak dużym zakresie, że budzi ona podziw i duże zain
teresowanie za granicą. Wykorzystując doświadczenia kilku rozwiniętych krajów, zdecydo
wano się na szereg radykalnych zmian, które z uprzednio scentralizowanej i zmono
polizowanej elektroenergetyki uczynić mają organizm gospodarczy funkcjonujący wg zasad 
gospodarki rynkowej. Wymaga to przeprowadzenia szeregu istotnych zmian organizacyjnych 
i przekształceń własnościowych, a także nowych unormowań prawnych, wypracowania 
nowych metod i modeli decyzyjnych oraz rozwiązywania wielu nowych problemów, np. 
związanych z koncentracją środków finansowych na rozwój. Pojawią się nowe opcje 
rozwojowe, np. gruntowne modernizacje i rekonstrukcje starych elektrowni, małe elektrownie 
rozproszone, których budowa finansowana będzie na zupełnie odmiennych niż dotychczas za
sadach. Proces reformowania krajowej elektroenergetyki daleki jest jeszcze od zakończenia.

Przemiany te oraz rozwijane w świecie nowe metody tzw. zintegrowanego planowania 
rozwoju elektroenergetyki zmuszają również do innego spojrzenia na problemy rozwoju 
krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Tradycyjny model i metody optymalizacji

4

planowania i realizacji rozwoju KSE uległy dezaktualizacji i należy opracować nowe, 
dostosowane do zdecentralizowanej gospodarki rynkowej i specyficznych potrzeb krajowych 
(duży zakres modernizacji i gospodarki skojarzonej). Referat omawia tylko niewielki wycinek 
tej problematyki, dotyczący przyszłości krajowych elektrowni. W pierwszej kolejności 
omówiono pilne obecnie problemy modernizacji elektrowni.

3. KONIECZNOŚĆ I CELOWOŚĆ MODERNIZACJI KRAJOWYCH 
ELEKTROWNI CIEPLNYCH

Korzystny bilans mocy w KSE w okresie najbliższych kilku lat, a nawet w dalszej per
spektywie - w przypadku zmniejszenia nadmiernej energochłonności gospodarki krajowej - 
sprawił, że podstawowym zadaniem, jakie wyłoniło się przed krajowymi elektrowniami 
cieplnymi w bieżącym dziesięcioleciu, jest radykalna modernizacja wyposażenia. Wśród
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wielu czynników, które przemawiają za modernizacjami, wyróżnić można następujące naj
istotniejsze:
4  wyczerpywanie sie resursu eksploatacyjnego znacznej części wyposażenia elektrowni,
4  zaostrzające się przepisy centralne i wymagania władz lokalnych dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i kar za przekroczenie dopuszczalnych emisji,
■* planowane połączenie KSE z systemem UCPTE i wynikająca stąd konieczność spełnienia 

ostrzejszych wymagać regulacyjnych i innych,
4 szybko narastające w Polsce koszty energii elektrycznej i wynikające stąd zagrożenia 

(społeczne, konkurencyjność na europejskim rynku energii),
■* bardzo duża energochłonność krajowego systemu elektroenergetycznego (jedynie ok. 30% 

z energii wsadowej dociera do odbiorców w postaci energii elektrycznej),
4 otwarty dostęp do nowoczesnych technologii i urządzeń energetycznych, wsparty 

konkretnymi ofertami przodujących firm światowych, np. [6] do [8],
Istnieje wiele możliwych sposobów modernizacji wyposażenia elektrowni, różniących 

się celem i skutkami, znaczeniem systemowym, sposobem realizacji i finansowania [2], W 
praktyce najczęściej występują modernizacje wielozadaniowe, finansowane i realizowane w 
sposób mieszany. Wybór optymalnej strategii modernizacji powinien być poprzedzony 
wnikliwymi analizami techniczno-ekonomicznymi.

W świetle omówionych poniżej różnorodnych problemów modernizacji elektrowni 
nasuwa się istotne pytanie: czy nie lepiej jest dążyć do radykalnej poprawy osiągów elek
trowni krajowych poprzez zastąpienie starych nowymi? Odpowiedź na to pytanie, oparta na 
doświadczeniach zagranicznych i pierwszych krajowych, jest na ogól zdecydowanie 
negatywna. Wynika to głównie ze znacznie niższych kosztów modernizacji niż budowy 
nowych elektrowni, przy stosunkowo niewiele różniących się efektach. Dotychczasowe 
doświadczenia i analizy zagraniczne i krajowe wskazują, że jednostkowe nakłady inwes
tycyjne kształtują się w USD/kW następująco:

- 100 4- 200 dla modernizacji odtworzeniowych,
- 200 4- 300 na dobudowę instalacji proekologicznych,
- 700 4- 800 całkowity repowering bloku (np. z kotłem fluidalnym),
- 1 200 4- 1 500 budowa nowej elektrowni węglowej,
- >  3 500 budowa elektrowni jądrowej.

Wobec trudności zapewnienia poważniejszych środków finansowych na rozwój elektro
energetyki, zwłaszcza w zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej, szeroki program 
modernizacji elektrowni powinien więc być traktowany obecnie jako priorytetowy, obok 

programów zmniejszenia energochłonności gospodarki krajowej.



Nowe problemy rozwoju części wytwórczej . 9

4. MOŻLIWE SKUTKI MODERNIZACJI

W analizach należy uwzględniać, że modernizacje dają na ogól różnorodne skutki, nie 
tylko zamierzone korzystne, ale i uboczne - ujemne. Po stronie skutków dodatnich wymienić 
należy przede wszystkim te związane z celami modernizacji, a więc: wydłużenie żywotności, 
poprawa sprawności wytwarzania energii, zmniejszenie oddziaływania na środowisko 
naturalne, poprawa dyspozycyjności i elastyczności pracy, zmniejszenie zużycia materiałów 
i surowców, poprawa komfortu pracy itp. Często z jednego przedsięwzięcia 
modernizacyjnego osiąga się kilka różnorodnych efektów korzystnych, np. retrofit turbiny 
poprawia sprawność bloku, zwiększa jego moc, zmniejsza emisję zanieczyszczeń i poprawia 
dyspozycyjność pracy bloku.

Po stronie skutków ujemnych, oprócz niezbędnych nakładów finansowych na moder
nizację, wystąpić mogą tak niekorzystne efekty, jak np. towarzyszący zabudowie instalacji 
odsiarczania spalin wzrost zużycia energii na potrzeby własne, pogorszenie sprawności bloku, 
zwiększone zużycie materiałów i surowców (np. sorbenty) i wzrost ilości oraz zmiana 
właściwości odpadów stałych. Niestety, dość bogata literatura (np. od [3] do [8]) omawia 
zwykle dodatnie efekty modernizacji. Natomiast trudno jest znaleźć opis kompleksowych 
badań skutków modernizacji proekologicznych, zwłaszcza dotyczących odsiarczania spalin. 
Pełna i rzetelna ocena skutków modernizacji wymaga badań bloku przed i po modernizacji, 
w porównywalnych warunkach pracy. Dotychczasowe metody badań i pomiarów, 
prowadzone oddzielnie przez różnych specjalistów, nie są wystarczające. Możliwe i celowe 
jest opracowanie komputerowego systemu pomiarowego do tego typu badań, wraz z 
odpowiednim oprogramowaniem. Metodyka tych badań powinna być skorelowana z metodyką 
badań efektywności ekonomicznej modernizacji. Niezbędne jest stworzenie komputerowej 
bazy danych o realizowanych modernizacjach, a także korekta sposobu wyznaczania w elek
trowniach wartości średnich (miesięcznych i rocznych) wskaźników osiąganych przez bloki, 
tak aby można było zauważyć w danych statystycznych wpływ modernizacji bloków.

Ważnym wskaźnikiem dla syntetycznej oceny różnorodnych skutków modernizacji 
bloków i elektrowni jest średnioroczny jednostkowy koszt wytwarzania netto (p. 6), obej
mujący zarówno składnik kosztów kapitałowych, jak i wszystkie koszty eksploatacyjne. W 
analizach skutków modernizacji nie należy również pomijać możliwości zmian 
charakterystyki kosztu zmiennego w funkcji obciążenia bloku, co może mieć wpływ na 
zadania produkcyjne elektrowni. Wiąże się z tym realne obecnie zagrożenie wystąpienia 
paradoksalnej sytuacji ograniczania produkcji energii w zmodernizowanych proekologicznie 
("czystszych") elektrowniach na korzyść tańszych elektrowni nie zmodernizowanych. 
Rozwiązanie tego problemu możliwe jest poprzez:
- korektę kryteriów ekonomicznego rozdziału obciążeń w KSE (np. wprowadzając 

ekologiczne współczynniki karne),
- istotne zwiększenie stawek opłat za korzystanie elektrowni ze środowiska naturalnego.
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Oba rozwiązania zwiększą koszty eksploatacji KSE, czyli wpłyną na wzrost ceny 
finalnej energii elektrycznej. Wybór rozwiązania najkorzystniejszego wymaga prze
prowadzenia szczegółowych analiz, ale można przypuszczać, że najmniej uciążliwe dla 
społeczeństwa w dłuższej perspektywie bedzie okresowe zwiększenie stawek opłat eko
logicznych dla elektrowni z przeznaczeniem całości wpływów z tego tytułu na finansowanie 
modernizacji proekologicznych w elektrowniach, co może również ułatwić rozwiązanie kilku 
dalszych problemów.

5. PROBLEMY FINANSOWANIA MODERNIZACJI

Wstepne rozeznanie planów modernizacyjnych elektrowni, przeprowadzone w 1991 r. 
przez PSE SA, wykazało, że do 2025 r. zamierza sie wycofać z eksploatacji ok. 2444 MW, 
a równocześnie odzyskać po modernizacji ponad 25 GW. Realizacja tych planów jest 
możliwa z punktu widzenia KSE, przy odpowiednim sterowaniu procesem odstawień bloków 
do modernizacji. Natomiast znaęznie trudniejsza do pokonania bedzie bariera finansowa. Za
kładając, że jednostkowe nakłady inwestycyjne na modernizację kształtować się będą na 
średnim poziomie 200 USD/kW, można obliczyć, że do 2025 r. na realizacje pełnego planu 
modernizacji elektrowni krajowych należy przeznaczyć kwotę 5 mld USD. Uwzględniając 
najpilniejsze potrzeby (połączenie z UCPTE, zaostrzane przepisy ekologiczne), można 
oszacować, że do ok. 2000 r. należałoby na modernizację elektrowni krajowych przeznaczać 
rocznie równowartość około 166 min USD. Jest to kwota wyższa, niż wyniosły odpisy 
amortyzacyjne łącznie ze wszystkich elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w 1992 r. 
(nie wystarczały nawet na bieżącą działalność remontową).

Istnieją bardzo ograniczone możliwości pozyskania tak dużych środków finansowych 
na modernizację elektrowni z własnych źródeł poprzez obciążenie tymi kosztami odbiorców 
energii. Planowane i niezbędne przeszacowanie wartości majątku elektrowni spowoduje i tak 
dalszy wzrost cen sprzedaży energii elektrycznej, co już napotyka na rosnący opór społeczny. 
Nie można liczyć również na fundusze centralne i na konwersję zadłużenia zagranicznego, 
jak również na poważniejsze środki z funduszy pozyskiwanych z opłat za korzystanie ze 
środowiska naturalnego, przy obecnie obowiązujących stawkach. Wynika to z relacji 
wpływów z tych opłat do kosztów przedsięwzięć proekologicznych. Na przykład, dla bloku 
200 MW wymiana elektrofiltra kosztuje ok. 80 mld zł, a roczne opłaty za emisję pyłu z 
tego bloku wynoszą ok. 1 mld zł. Zabudowa mokrej instalacji odsiarczania spalin kosztuje 
ok. 1,5 bln zł, przy rocznych opłatach za emisję S 02 rzędu 15 mld zł i wartości 
wyprodukowanej energii ok. 1 bln zl.

Jako podstawowe źródło finansowania modernizacji pozostają więc kredyty, których 
pozyskanie nie jest jednak łatwe. Zagraniczne banki i komercyjne instytucje finansowe
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wymagaj a odpowiednich gwarancji, np.: rządowych, zastawem hipotecznym (niechętnie 
stosowane) lub cesją wpływów ze sprzedaży energii na kredytodawców, popartą gwarancją 
długoletniego zbytu energii po określonej cenie. Wykorzystanie kredytów stwarza nowe 

zagrożenia, które omówiono poniżej.

6. WPŁYW MODERNIZACJI NA JEDNOSTKOWE KOSZTY WYTWARZANIA

W ramach pracy [1] opracowano i przetestowano program komputerowy KOMO do 
wyznaczania m.in. przebiegu czasowego jednostkowych kosztów wytwarzania energii po 
dowolnej modernizacji bloku na tle tych kosztów bez modernizacji, przy założeniu że dalsza 
praca bloku bez modernizacji będzie możliwa. Przeprowadzone obliczenia przykładowe 
wykazały, że modernizacje mające na celu głównie odtworzenie żywotności bloków lub ich 
retrofit, mogą dać dodatnią lub ujemną zmianę jednostkowych kosztów, głównie w zależności 
od warunków finansowania. Natomiast repowering najstarszych bloków, przez likwidację 
starych urządzeń i zainstalowanie nowych (np. kotłów fluidalnych i nowego typu turbiny), 
może dać ponad dwukrotny wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania względem starych 
bloków, ale są to koszty o około połowę niższe niż możliwe do uzyskania z nowo budowanej 
elektrowni. Świadczy to o dużym znaczeniu problemu wyboru optymalnej - i możliwej do 
wykonania w danych warunkach - strategii modernizacji najstarszych bloków (retrofit czy 
repowering, jakie technologie?).

Badania wykazały również, że przy obecnie obowiązujących stawkach opłat za emisję 
S02 blok wyposażony w instalację mokrego odsiarczania spalin osiąga po spłacie kredytu 
wyraźnie wyższe jednostkowe koszty wytwarzania i dopiero 5-krotne zwiększenie stawek 
opłat ekologicznych dałoby zrównanie kosztów.

Spłaty kredytu stanowią najistotniejszy czynnik wpływający na jednostkowe koszty 
wytwarzania w zmodernizowanych elektrowniach. Ten tylko przejściowy wzrost kosztów 
może spowodować wystąpienie problemów ze spłatą kredytów, gdyż zmniejszy kon
kurencyjność bloków zmodernizowanych na wolnym w przyszłości rynku energii 
elektrycznej, co może ograniczyć sprzedaż energii, czyli i zysk elektrowni. Elektrownie, 
które będą spłacać kredyty zagraniczne eksportem energii, mogą być narażone na 
nieopłacalność tego eksportu, gdy będą wytwarzać energię drożej niż cena energii na rynku 
europejskim. Obecnie jednostkowe koszty wytwarzania energii netto w elektrowniach 
krajowych (ok. 0,02 USD/kW«h) są niższe od osiąganych w elektrowniach zagranicznych, 
ale spodziewany wzrost kosztów (w przypadku repoweringu nawet dwukrotny) zaciera te 
różnice i np. energia z francuskich elektrowni jądrowych może być tańsza niż z elektrowni 
krajowych.

Specyficzne problemy towarzyszą elektrowniom, które zamierzają zwiększyć swoją 
atrakcyjność ekonomiczna poprzez wprowadzenie lub rozszerzenie skojarzonego wytwarzania
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energii elektrycznej i cieplnej. Dochodzi tu zwykle trudny problem zapewnienia zbytu na 
energie cieplna, a ponadto problemy zapewnienia dużych środków na rozwój sieci cieplnej 
i podziału kosztów w gospodarce skojarzonej. Stosowana dotychczas w gospodarce krajowej 
metoda fizyczna podziału kosztów całe korzyści z gospodarki skojarzonej przypisuje energii 
elektrycznej, a wówczas energia cieplna wypada jako stosunkowo droga. Zmniejsza to 
atrakcyjność ekonomiczną tak wytwarzanej energii cieplnej względem innych możliwości 
zaspokajania potrzeb cieplnych odbiorców (np. gazem, energią elektryczną). Wprowadzenie 
innej metody podziału kosztów poprawia atrakcyjność energii cieplnej, ale pogarsza - energii 
elektrycznej. Przeprowadzone w pracy [1] obliczenia wykazały, że przy zastosowaniu kom
promisowej metody podziału kosztów przystosowanie bloków o mocy 120 i 200 MW do 
oddawania użytecznej mocy cieplnej może dać obniżkę jednostkowych kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej jedynie dla korzystnych warunków kredytowania tego przedsięwzięcia, 
a należy się również liczyć z możliwością wzrostu kosztów. Powszechny dotychczas pogląd
0 dużej atrakcyjności sposobu modernizacji elektrowni kondensacyjnych poprzez ucie- 
płownienie bloków, powstały w zupełnie innych warunkach (ograniczenia w dostawach gazu
1 energii elektrycznej na cele grzewcze, kiedy "państwo" pokrywało dowolnie wysoki koszt 
energii cieplnej), wymaga więc obecnie rewizji.

7. PROBLEMY PROGRAMOWANIA ROZWOJU ELEKTROWNI

Pomimo że obecnie zainstalowana moc w elektrowniach krajowych pozwala zaspokoić 
prognozowane zapotrzebowanie do ok. 2000 r., to istnieje pilna potrzeba szybkiego 
stworzenia odpowiednich narzędzi programowych do optymalizacji planów rozwoju 
elektrowni, uzasadniona m. in. koniecznością:
- ułożenia listy priorytetowych przedsięwzięć modemizacyj nych oraz ustalenia ekonomicznie 

uzasadnionego zakresu i najkorzystniejszych technologii modernizacji elektrowni zgodnie 
z wymaganiami zagranicznych kredytodawców,

- wyboru najpilniejszych inwestycji w źródłach szczytowo-interwencyjnych z uwzględ
nieniem wymagań dotyczących odbudowy systemu po katastrofalnej awarii,

- wyboru najkorzystniejszych technologii dla przyszłych elektrowni podstawowych (z 
kotłami fluidalnymi, gazowo-parowe, ze zgazowaniem węgla, jądrowe?).

Metodyka programowania rozwoju elektrowni powinna się opierać na nowym 
podejściu, uwzględniającym nowe: kryteria, opcje technologiczne i możliwości, np. 
kształtowania popytu na energię (DSM - Demand-Side Management). Wydłuża to i 
komplikuje proces planistyczny, który zawierać musi iteracyjnie realizowane pętle, takie jak 
pokazano na rys. 1, ale daje nowe możliwości obniżenia kosztów zaspokojenia potrzeb 
energetycznych kraju.
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Rys. 1. Schemat pętli zintegrowanego planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego 

Fig. 1. Scheme of the Integrated Resource Planning Process

Pierwsze próby wykorzystania w PSE SA znanego pakietu programowego W ASP III 
wykazały, że przydatność oprogramowania zagranicznego w specyficznych warunkach krajo
wych jest bardzo ograniczona. Przewiduje się zakup nowego oprogramowania dla zintegro
wanego planowania rozwoju KSE, przystosowanie i uzupełnienie go oraz wdrożenie w 
ramach projektu badawczego zamawianego KBN nr PBZ - 10 - 03. Do realizacji tego 
projektu zawiązane zostało Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Warszawskiej i Śląskiej, co 
stanowi próbę zastosowania zupełnie nowej formy włączenia środowiska naukowego do 
rozwiązywania aktualnych problemów przemysłu.
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8. WNIOSKI

W nowych warunkach społeczno-gospodarczych kraju istnieje konieczność radykalnej 
zmiany polityki rozwoju systemu elektroenergetycznego - wprowadzenia nowej filozofii 
zintegrowanego planowania, uwzględnienia nowych technologii i wymagań. Rodzi to szereg 
nowych problemów naukowych, legislacyjnych, organizacyjnych itp.

Jako najpilniejsze obecnie zadanie z zakresu rozwoju KSE uznać trzeba gruntowna 
modernizację elektrowni cieplnych, która jest konieczna i możliwa do wykonania, chociaż 
wymaga pokonania wielu nowych problemów i stwarza pewne zagrożenia. Realizacja 
modernizacji zapewni odbudowę mocy w elektrowniach istniejących po znacznie niższym 
koszcie niż budowa nowych elektrowni. Zmodernizowane elektrownie będą przy tym bardziej 
regulacyjne, pewne, sprawne i przyjazne ekologicznie, niż dotychczas eksploatowane. Jest 
to zgodne z preferowanym obecnie w świecie trendem na modernizację elektrowni zamiast 
budowy nowych ([3], [4], [5]), co jest w pełni uzasadnione ekonomicznie.

W warunkach zdecentralizowanego systemu zarządzania krajową elektroenergetyką 
największe problemy stwarza elektrowniom pozyskanie kredytów na modernizację. Ze spłatą 
kredytów mogą się w przyszłości wiązać nowe problemy, związane z możliwością zmniej
szenia konkurencyjności zmodernizowanej elektrowni na krajowym i europejskim rynku 
energii elektrycznej. Koszty modernizacji proekologicznych są znacznie wyższe od obniżki 
kosztów opłat ekologicznych w elektrowniach zmodernizowanych. Należy przeanalizować, 
czy okresowe zwiększenie stawek opłat ekologicznych dla elektrowni (w akceptowalnym 
społecznie zakresie), z przeznaczeniem całości uzyskiwanych stąd środków finansowych na 
modernizacje elektrowni, nie spowoduje w dłuższej perspektywie obniżenia kosztów energii. 
Należy również wprowadzić w kraju mechanizmy tzw. handlu uprawnieniami do emisji na 

danym terenie.
Wybór optymalnej strategii modernizacji, a dla dalszej perspektywy budowy nowych 

źródeł, a następnie ustalenie harmonogramu ich realizacji wymaga opracowania nowej 
metodyki i narzędzi programowych.
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Abstract

This paper presents the new problems concerning the development of the Polish electric 
power system in accordance with the sustainable growth principle (economic development 
with environmental protection and take into account social barriers). Now the most urgent 
problems are connected first of all with:
- the restructuring processes including changes in the electricity market model,
- modernization of the thermal power plants.

Many of the Polish thermal plants constructed and put into operation before ’70s are 
nearing the end of their original design life. Their heat rate, forced outages as well as 
operation and maintenance costs increase with time. The ecological performances often do 
not fulfill the emission standards. The planned connection of the Polish Electric Power 
System with the UCPTE implies the raised regulation requirements.

There are many strategies for life extension and upgrades of the coal-fired power 
plants. It is possible to improve existing equipment or to apply retrofit or repowering. The 
technical, ecological and economical results of this enterprises may be different and difficult 
for precise qualification. The first successful experiments with modernization of the power 
units (proecological and retrofit) has been carried out in Poland. Many of the upgrade 
programs are in realization or are planned.

One of the main problems of modernization of the Polish power plants is to find the 

capital means, $170 millions a year. It is necessary to contract very expensive credits which



16 R. Janiczek

influence the energy cost increase and marketability decrease in the modernized power plant. 
In the paper some results of calculation influence of modernization on the specific energy 

cost are presented (fig. 1).
For planning the Polish power system development it is necessary to introduce new 

methods and computer tools concerning new criteria and new choices. In current Polish 
situation the main role plays implementation of integrated resources planning with demand- 

side management technologies.
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M ODEL IZOLATORA PRZEPUSTOW EGO TRANSFORM ATOROW EGO
Z IZOLACJĄ MIĘKKĄ

Streszczenie. Artykuł dotyczy modelu przepustu transformatorowego z izolacją 
papierowo-olejową o napięciu znamionowym 72,5 kV. Przedstawiono algorytmiczne 
metody obliczeniowe, obejmujące: wymiarowanie izolacji i układu ekranów steru
jących oraz sprawdzenie konstrukcji przepustu ze względu na wymagania cieplne. 
Omówiono wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych modelu. Wykazano celo
wość dalszych prac konstrukcyjnych nad wysokonapięciowymi przepustami z izolacją 
miękką.

A MODEL OF THE OIL-IMPREGNATED PAPER TRANSFORMER BUSHING

Summary. The paper deals with a model of the oil-impregnated paper trans
former bushing for nominal voltage of 72,5 kV. Algorithmic calculation methods, 
included dimensioning of insulation and control screens as well as verification of the 
bushing construction in respect of heat requirements are presented. The hitherto 
existing laboratory test results for the model are discussed. Advisability of further 
constructional works upon high voltage oil-impregnated paper transformer bushings 
is proved.

MODELL EINER TRANSFORMATOR-DURCHFÜHRUNG 
MIT ÖL- UND PAPIERISOLATION

Zusammenfassung. Der Artikel handelt von dem Modell einer Transformator- 
Durchführung mit ö l- und Papierisolation mit Nennspannung 72,5 kV. Es wurden 
algorithmische Berechnungsmethoden vorgestellt und diese umfassen: Dimensio
nierung der Isolation und der Bildschirmsteuerungssysteme sowie die Prüfung der 
Konstruktion der Durchführungen hinsichtlich der Wärmeansprüche. Es wurden die 
bisherigen Ergebnisse der Laborprüfungen des Modells besprochen. Die Zweck
mäßigkeit der weiteren Konstruktionsarbeiten für die Hochspannungsdurchführun
gen mit Weichisolation wurden aufgewiesen.
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1. WPROWADZENIE

Izolatory przepustowe aparatowe na napięcie znamionowe 72,5 kV i wyższe mają 
izolację wewnętrzną zwijaną: papierowo-żywiczną (twardą) lub papierowo-olejową 
(miękką). Rozkład pola elektrycznego w takich przepustach, nazywanych kondensatoro
wymi, jest sterowany pojemnościowo (za pomocą cienkich ekranów przewodzących). W 
Polsce wytwarza się obecnie wyłącznie przepusty z izolacją twardą (producent Izo-Erg w 
Gliwicach), ale trwają prace nad uruchomieniem produkcji wysokonapięciowych przepu
stów transformatorowych z izolacją miękką. Jedną z istotnych cech takich przepustów jest 
możliwość spełnienia bardzo ostrych wymagań IEC w zakresie dopuszczalnej intensyw
ności wyładowań niezupełnych (wg [4] i [5]). Opanowanie produkcji przepustów nowej 
generacji wymaga wykonania wielu prac projektowo-konstrukcyjnych i badań laborato
ryjnych. Część z tych prac została już wykonana wspólnie przez Izo-Erg, Politechnikę 
Śląską i Instytut Elektrotechniki. Najważniejszym zadaniem w początkowym etapie prac 
było zaprojektowanie, wykonanie i zbadanie modelu przepustu na napięcie znamionowe 
72,5 kV. Taki model uznano za dostatecznie zbliżony do prototypu przepustu na napięcie 
U„ = 123 kV pod względem materiałowym i struktury elementów konstrukcyjnych, a 
identyczny - pod względem technologicznym. Budowa nieco mniejszego modelu została 
wymuszona ograniczeniami wynikającymi m.in. z gabarytów kadzi do suszenia próżnio
wego i impregnacji oraz szerokości posiadanego papieru izolacyjnego.

Artykuł dotyczy wybranych zagadnień związanych z projektowaniem i badaniem mo
delu przepustu transformatorowego z izolacją miękką. Obliczenia projektowe w zakresie 
wymiarowania izolacji i sprawdzania własności cieplnych przepustu mogą być wykonywane 
ze wspomaganiem komputerowym. Do tego celu służą modele obliczeniowe MOD1 (obli
czenia elektryczne) i MOD2 (obliczenia cieplne) oraz wynikający stąd program obli
czeniowy PPK, przystosowany do realizacji na sprzęcie klasy IBM PC. Algorytmy i 
programy obliczeniowe są opracowane dla przepustów o napięciach znamionowych 
U„ = 72,5, 123 i 245 kV oraz prądach znamionowych /„ = 630 * 2000 A.

2. MODEL OBLICZENIOWY MOD1

Model obliczeniowy MOD1 dotyczy wymiarowania izolacji przepustu. Umowną 
izolację zewnętrzną stanowią dwie hermetyczne osłony: górna (napowietrzna) i dolna 
(zanurzona w kadzi transformatora). Najważniejszą częścią izolacji wewnętrznej jest rdzeń 
izolacyjny kondensatorowy (rys. 1). Rozważa się taki wariant sterowania, który daje w 
efekcie stalą i niewielką składową osiową wektora natężenia pola (E0) w obszarze 
ekranów i równy rozkład napięcia na warstwach izolacji rdzenia: Odbywa się to kosztem
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Rys. 1. Szkic półprzekroju przepustu transformatorowego kondensatorowego z izolacją 
miękką:

1 - rura nośna, 2  - kołnierz, 3 - osłona górna, 4  - osłona dolna, 5 - rdzeń izolacyjny, 6 - ekran sterujący, Er, 
E , - składowa promieniowa i osiowa wektora natężenia pola elektrycznego, ht - długość osiowa kołnierza, 

r„, I, - promień i długość obliczeniowa rury nośnej 
Fig.l. Outline of half-section of the oil-impregnated paper transformer bushing:
1 - central tube, 2 - flange, 3 - upper hollow, 4 - lower hollow, 5 - insulating core, 6 - control screen, Er, 
E0 - radial and axial com ponents o f  intensity electric field vector, ht - axial length o f flange, r0,10 - radius 

and computational length o f  central tube



20 Z. Gacek, W. Kiś, M. Szadkowski

nierównomiernego rozkładu składowej promieniowej wektora natężenia pola {ET) w 
poprzek izolacji rdzenia o zmiennej grubości warstw (b, = - r,., = var), ale stałym
odstępie krawędzi ekranów (A/f = ¡¡- /w = const).

Modelem obliczeniowym MODI jest sekwencja zależności służących do wymiarowa
nia przepustu pod względem wymagań elektrycznych, stawianych jego izolacji. Zakres 
obliczeń obejmuje w większym stopniu izolację wewnętrzną, ponieważ dotyczy: grubości 
rdzenia, liczby ekranów sterujących, odstępów osiowych ich końców, długości i promieni 
ekranów oraz rozkładu składowej promieniowej wektora netężenia pola elektrycznego w 
rdzeniu. Dla izolacji zewnętrznej oblicza się tylko wymiary główne osłon (wysokości i 
średnice wewnętrzne).

Dane wejściowe do obliczeń podzielono na:
a) dane znamionowe przepustu (t/„, /„ oraz napięcia probiercze przemienne UpM i 

piorunowe udarowe Up„ ),
b) wybrane dane wymiarowe (2r0, hk).

Po dokonaniu wyboru danych wejściowych oblicza się najpierw wartości do
puszczalne składowej promieniowej wektora natężenia pola elektrycznego (w kV/mm) na 
krawędziach ekranów1’

^ = * 4 0 ?*. j  = 1’2’3 0 )

gdzie:
kdj - parametr empiryczny zależny od rodzaju napięcia obliczeniowego UMj, skoja

rzonego z napięciem roboczym (/' = 1), napięciem probierczym przemiennym 
(j = 2) lub napięciem probierczym udarowym piorunowym (j = 3):

i 1 2 3

U * U JE3 1,1 t u 1,1

kJt kV/mm 4 12 50

8™« = 0,8 -t- 1 mm - największa grubość warstwy izolacji rdzenia.

Kolejnym krokiem jest obliczenie trzech wartości całkowitej grubości izolacji czynnej 
rdzenia

l} Dla napięcia roboczego i probierczego przemiennego wyrażone w wartościach skutecznych, a dla 
napięcia probierczego udarowego piorunowego - w wartościach szczytowych.
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‘ / ■ ¿ ‘ i ' T * '  1 =1.2,3 (2)
i-0 r̂dj

gdzie:
n - liczba warstw izolacji rdzenia (ekranów sterujących),
8 1 — r,- ru - grubość jednej warstwy izolacji, mm,

P * 1,3 - współczynnik nierównomiemości pola elektrycznego wewnątrz rdzenia.

Spośród obliczonych grubości Aj wybiera się wartość największą i zaokrągla ją w górę do 
wartości A. Następnie oblicza się minimalną liczbę ekranów sterujących

n = entier(A/6max) (3)

i długość odstępu osiowego ich krawędzi

_ 0.102(ł/oWj./n)2-1  -  UobijKnErdf) /= 2  (4)

* ^ oblJl(nErdj)

Po zaokrągleniu w górę do wartości całkowitej Ald należy sprawdzić, czy spełniony jest 
warunek

^ s ^ ^  = 3>16A*;w O f 8. ; =  2 (5)

gdzie:
• największa wartość składowej osiowej wektora natężenia pola w dolnej 

części przepustu,
- wartość dopuszczalna składowej osiowej wektora natężenia pola elek

trycznego.

Gdy warunek (5) nie jest spełniony, trzeba zwiększyć liczbę ekranów sterujących i 
powtórzyć obliczenia (aż do skutku), począwszy od wzoru (2). Po spełnieniu powyższego 
warunku oblicza się minimalny odstęp osiowy krawędzi ekranów w górnej części 
przepustu

A^. = 1,8 A/*., 7 = 2 ,  (6)

którą zaokrągla się do liczby całkowitej A/,.
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W dwóch kolejnych krokach oblicza się długości aktywnej części rdzenia: 
w dolnej części przepustu

- w górnej części przepustu

n-1
/,  = £ > / ,  = (n-1) AZ,, (7a)

n-1

(7b)i-i

Kilka następnych kroków obliczeniowych dotyczy wymiarowania osłon izolacyjnych 
przepustu. Minimalne wysokości czynnej części górnej osłony porcelanowej wynikają z 
następujących warunków wytrzymałościowych, przy obliczeniowych napięciach probier
czych:
- przemiennym na sucho

7 = 2 , (8a)

przemiennym pod deszczem

hd z ^  
a Ed '

7 =2  , (8b)

- udarowym piorunowym na sucho

h “ i UMJ
7 = 3 (8c)

przy czym średnie natężenia przeskoku (w kV/mm) dla powyższych rodzajów napięć 
probierczych i warunków próby wynoszą:

E, E,, Eu

0,33 0,22 0,5

Spośród obliczonych wysokości htj wybiera się wartość największą i zaokrągla ją w górę 
do wartości ht . Wartość hs musi spełniać warunek

(9)
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Ponieważ wytrzymałość udarowa osłony w oleju jest znacznie większa niż przy 
napięciu wolnozmiennym, wysokość osłony dolnej wyznacza się z warunku

7=2  (10)
Bal

gdzie Eu = 0,65 kV/mm - średnie natężenie przebicia w oleju wzdłuż powierzchni osłony 
przy napięciu przemiennym.
Podobnie jak poprzednio należy sprawdzić warunek

hd * 12ld , (11)

aby wysokość osłony dolnej nie była zbyt mała.
Można teraz dokończyć obliczenia brakujących elementów układu izolacji 

wewnętrznej, obejmujących:
- długość ekranu sterującego

Z, - hk+0,i5hg+0,lhd , (12)

- długość pozostałych ekranów

l„ =ln + n h ld + nAlg (13)

gdzie /„ = / ,+  Ald + A/, - długość obliczeniowa rury nośnej zajętej przez rdzeń (patrz 
rys. 1),
- promień najkrótszego ekranu sterującego

'■„='0 + 4 , ( 14a)

- promienie pozostałych ekranów
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grubości kolejnych warstw izolacji czynnej rdzenia

6i =r i " ro •

<15>

Spośród obliczonych wartości b, (i = 1, 2, n) wybiera się wartość największą i 
sprawdza warunek

5. s 6 (16)i max max v '

Jeżeli nie jest on spełniony, trzeba zwiększyć liczbę ekranów i powtórzyć cykl obliczeń 
projektowych, począwszy od wzoru (4).

Ostatnimi obliczanymi parametrami geometrycznymi izolacji są:
- średnica zewnętrzna pasywnej części rdzenia

<17a>

gdzie 6nłl >= 25n - grubość dodatkowej warstwy ochronnej na ostatnim ekranie sterującym,

- średnica wewnętrzna w pobliżu kołnierza

D - 0 + 1 0 .  (17b)

Można przystąpić teraz do obliczania rozkładu składowej Er w rdzeniu. Dla 
współrzędnych koordynacyjnych ekranów (promieniowej r = var i osiowej / = var) 
rozkład ten opisuje równanie

Er =M = ¥ - 1 7 ^ - ln b  = T  i « = -  ( 18>2 rU na ln r0

gdzie U = (1... f i )  —  - obliczeniowe napięcie robocze przepustu.
f i

Przed zakończeniem obliczeń trzeba sprawdzić, czy największa wartość składowej 
promieniowej Erma, wyznaczona wg wzoru (18), spełnia warunek

1 -  K 2 ). ( 19)

Jeśli nie jest on spełniony, należy przyjąć większą średnicę rury nośnej i powtórzyć część
obliczeń, począwszy od wzoru (14).
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W celu realizacji obliczeń projektowych opracowano oryginalny komputerowy 
program obliczeniowy PPK. W wyniku obliczeń uzyskuje się parametry geometryczne 
przepustu (n, Ald, Alf , ld, lt, l„, D„ Dw), współrzędne koordynacyjne ekranów (r„ /,) oraz 
rozkład E, = f(r). Wszystkie obliczone wymiary elementów konstrukcyjnych przepustu 
należy traktować jako wartości minimalne. Mogą się one różnić od wymiarów przyjętych 
przez konstruktora.

3. MODEL OBLICZENIOWY MOD2

W celu wykonania obliczeń cieplnych wygodnie jest posłużyć się modelem obli
czeniowym w postaci schematu elektrycznego obwodowego, wykorzystując podobieństwo 
matematyczne zjawisk cieplnych i elektrycznych. Taki schemat można zbudować bezpo
średnio, czyli na podstawie znajomości struktury badanego obiektu i przyjętych założeń 
(patrz [1] i [2]). Izolatorowi przepustowemu o strukturze pokazanej na rys. 1 odpowiada 
wtedy model obwodowy z rys. 2. Punkt oznaczony cyfrą 0 odpowiada powierzchni zewnę
trznej rury nośnej izolatora, gdzie temperatura jest najwyższa = dm„). Temperatura 
ta nie powinna przekroczyć najwyższej wartości dopuszczalnej długotrwale 0dop. W 
normach IEC [4] i [5] wymaga się, aby

< u * < w  = 105°c - (2°)

Źródło prądowe Psw, przyłączone w punkcie "0", reprezentuje straty mocy Jonle’a 
(w W/m) wydzielane w torze prądowym przepustu, opisane zależnością

o M i +« , ( ^ - 2 0 ) ] , (21)

w której:
/  - prąd, A;

R20 - rezystancja jednostkowa toru prądowego przepustu przy prądzie stałym, Q/m;
kd - współczynnik strat dodatkowych;

ecp - temperaturowy współczynnik zmian rezystywności, 1/K.
Elementy obwodu zawarte między punktami "0" i "n + 1" reprezentują rdzeń 

przepustu z izolacją papierowo-olejową. Punkty od 1 do n wskazują miejsca, w których 
umieszczone są kolejne ekrany sterujące. Rezystancji Ru odpowiada opór cieplny 
(w K- m/W) z-tej warstwy izolacji, znajdującej się między ekranem "z" a ekranem "z-1". Dla
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warstwy cylindrycznej ograniczonej promieniami r, i r,.,, wykonanej z materiahi o 
konduktywności cieplnej A*, opór ten wynosi

gdzie poszczególne wielkości, odnoszące się do i-tej warstwy izolacji, oznaczają: A U, - 
spadek napięcia, e, - przenikalność elektryczną względną materiału izolacyjnego, 0, - 

temperaturę warstwy, tgfi, i tgó^, - współczynniki strat dielektrycznych materiału izolacji 

w temperaturze 0, i 20°C, a, - temperaturowy współczynnik wzrostu strat dielektrycznych.

Opór cieplny warstwy znajdującej się za ostatnim ekranem sterującym oblicza 
się analogicznie jak opór Ru. Źródła ciepła w tej warstwie jednak nie występują, gdyż 
znajduje się ona praktycznie poza strefą oddziaływania pola elektrycznego.

W szczelinie olejowej (odwzorowanej w modelu za pomocą oporu cieplnego R j ) 
przepływ ciepła odbywa się przez konwekcję, a nie przewodzenie. Mimo to do obliczania 
oporu R j  można również zastosować wzór analogiczny do wzoru (22), pod warunkiem że 
w miejsce konduktywności cieplnej oleju A,* wstawi się tzw. konduktywność ekwiwalentną, 
zależną od iloczynu liczb kryterialnych Grashofa (Gr) i Prandtla (Pr)

(22)

Źródło prądowe P, odpowiada stratom dielektrycznym występującym w warstwie izolacji 
"i". Straty te, wyrażone w W/m, można obliczyć ze wzoru

P, = A lĄ wCjtg 6f , (23)

w którym pojemność (w F/m) wynosi

55,6-10'I2e

C|---------ln—
(24)

natomiast

(25)

êkw “ ^ełCl(Gr 'Pr) c2 ' (26)

Współczynniki liczbowe c, i c2 wyznacza się empirycznie; w literaturze są one traktowane 
jako wielkości stałe dla określonych przedziałów wartości Gr-Pr.
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Z przyjętych założeń konstrukcyjnych wynika, że całe ciepło wydzielone wewnątrz 
izolatora przepustowego

powinno być odprowadzone do otoczenia przez napowietrzną osłonę ceramiczną o wyso
kości h . Na jednostkę długości osłony przypada wówczas moc

Opór cieplny osłony ceramicznej można obliczyć ze wzoru analogicznego jak dla Rd 
Należy jednak uwzględnić, że średnica zewnętrzna osłony (2rz) nie jest określona 
jednoznacznie, z uwagi na występowanie kloszy. W obliczeniach przyjęto umownie jej 
wartość średnią (w m), wynikającą ze średnicy pnia i klosza.

Moc wydzielana na powierzchni osłony wskutek promieniowania słonecznego ( )  
nie jest na ogół uwzględniana w obliczeniach cieplnych przepustów. Wartość tej mocy 
(w W/m) można oszacować następująco

Współczynnik pochłaniania energii promieniowania słonecznego można traktować w 
przybliżeniu jako równy współczynnikowi ćzerni osłony eOTt.

Opór cieplny między powierzchnią osłony a otaczającym ją powietrzem (R„ ), 
określony na jednostkę długości osłony w K-m/W, może być wyrażony w postaci

Dla osłony umieszczonej w powietrzu współczynnik osłony jest sumą współczynników 

oddawania ciepła przez promieniowanie a r i konwekcję a k.

Współczynnik a r oblicza się z zależności uzyskanej na podstawie prawa Stefana- 
Boltzmanna

n
(27)

i=l

P
P  -  ^SUm 

sum 7
(28)

(29)

(30)

gdzie:

Fb =2itrt

«o* -

obwód poprzeczny osłony, m;

współczynnik przejmowania ciepła z osłony, W/m2-K.
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natomiast współczynnik a t jest funkcją liczby kryterialnej Nusselta (Nu), wysokości osłony 
(h)  i konduktywności cieplnej powietrza (A,ot), czyli

^■„,Nu
= - 4 — ' , (32)

g

przy czym zachodzi związek

i f33j3 aio i rfi v 'Nu = 0,15 (Gr-Pr)3 dla Gr Pr ;> 10'

Ogólna zasada obliczeń cieplnych sprowadza się do poszukiwania takiego rozkładu 
temperatury, dla którego spełnione są równania bilansu cieplnego w całym obszarze 
znajdującym się wewnątrz obiektu oraz między obiektem a otoczeniem. Dla rozważanego 
przepustu odpowiada to rozwiązywaniu modelu obwodowego pokazanego na rys. 2. Więk
szość wielkości fizycznych decydujących o warunkach wymiany ciepła między sąsiednimi 
fragmentami przepustu oraz między przepustem a otoczeniem ma charakter nieliniowy, 
zależny od temperatury. W związku z tym obliczenia muszą być wykonywane iteracyjnie.

4. CHARAKTERYSTYKA MODELU FIZYCZNEGO

Model fizyczny przepustu o napięciu znamionowym 72,5 kV wykonano przede 
wszystkim w celu:
- sprawdzenia możliwości uruchomienia krajowej produkcji typoszeregu wysokonapię

ciowych izolatorów przepustowych transformatorowych z izolacją miękką,
- weryfikacji modeli obliczeniowych MOD1 i MOD2 oraz podstawowych parametrów 

technologicznych (szczególnie w zakresie zwijania, impregnacji i zabezpieczenia rdzenia 
izolacyjnego przepustu przed zawilgoceniem).

Modele obliczeniowe, wynikające stąd algorytmy i programy komputerowe oraz 
prace projektowo-konstrukcyjne zostały wykonane w Politechnice Śląskiej [1], Rdzeń 
modelu fizychnego zwinięto w ZTS Izo-Erg w Gliwicach, gdzie wykonano również ela- 
borację i badanie modelu. Impregnację rdzenia (suszenie, preparację oleju, nasycanie) 
wykonano w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Wykonany model jest z założenia 
konstrukcją uproszczoną, różniącą się w wielu szczegółach od konstrukcji docelowej.

Wykonano cztery egzemplarze modelu różniące się rodzajem zastosowanego papieru 
(tabl. 1) i stopniem zaawansowania elaboracji przepustu w chwili wykonywania im
pregnacji. Do impregnacji rdzenia modelu zastosowano typowy olej transformatorowy 
(tabl. 2). Rurę nośną rdzenia (o35 mm), kołnierz, osłonę ceramiczną górną oraz system 
uszczelnień adaptowano z aktualnie produkowanych przepustów z izolacją twardą.
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Tablica 1

Wybrane parametry papieru zastosowanego w modelu przepustu

Wyszczególnienie Papier krajowy' Papier fiński

grubość (w mm) 0,055 0 ,1 2

gęstość pozorna (w g/cm3) 0,86 0,75

wilgotność (w %) 
- początkowa 5,8 4,9
- przed impregnacją - 0 ,1

konduktywność elektryczna 
wyciągu wodnego (w f i  S/cm) 89 50,5

chłonność oleju
transformatorowego 17 2 2

' producent ZP "Kalety" (z celulozy fińskiej)

Tablica 2

Wybrane parametry oleju transformatorowego zastosowanego do impregnacji 
rdzenia izolacyjnego przepustu

Typ

Zawartość wilgoci tg 8

począt
kowa

po filtracji po preparacji po impregnacji
i odgazo- 

waniu 30°C | 90°c 30°C 90°C

- ppm -

Technol
2002

(Austria)
10 6 M (T 10-10- 5 -10“* 154-10^

Spośród wymagań stawianych przez IEC najtrudniejszymi do spełnienia są wyma
gania dotyczące intensywności wyładowań niezupełnych i współczynnika strat dielektrycz
nych. Wyniki pomiarów wykonanych na modelach przepustów w laboratorium KT Izo-Erg 
(rys. 3) wykazały m.in., że:

- wartość współczynnika strat dielektrycznych jest niska ( tg5 = 0,003) w szerokim 
przedziale napięcia i nie przekracza najwyższej dopuszczalnej wartości 0,007,

- intensywność wyładowań niezupełnych w szerokim przedziale napięć nie przekracza 
10 pC, tj. poziomu dopuszczalnego przez normę [4] lub jest od niego nieznacznie 
większa,
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- próby napięciami probierczymi (przemiennym 185 kV i udarowym piorunowym 380 kV 
obydwu biegunowości) dały wyniki pozytywne.

Rys. 3. Wyniki pomiarów sprawdzających modelu przepustu na napięcie znamionowe 
72,5 kV:

1 - współczynnik strat dielektrycznych, 2 - ładunek pozorny (intensywność wyładowań elektrycznych)
.......................przed próbami napięciowymi,   po próbach napięciowych

Fig. 3. Test results for the 72,5 kV bushing model:
1 - dielectric dissipation factor, 2 - apparent charge (partial discharge quantity)

...................  before voltage tests,   after voltage tests

5. PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono modele obliczeniowe zjawisk elektrycznych i cieplnych 
w zakresie wykorzystywanym do projektowania i konstruowania przepustów transforma
torowych z izolacją miękką. Modele te umożliwiły opracowanie użytkowych programów 
komputerowych, a następnie wykonanie odpowiednich obliczeń dla typoszeregu izola
torów.

Na podstawie wyników obliczeń został zbudowany model fizyczny przepustu na 
napięcie znamionowe 72,5 kV, który poddano badaniom laboratoryjnym. Na podstawie 
pozytywnych wyników badań została podjęta decyzja o wykonaniu prototypu izolatora na 
napięcie znamionowe 123 kV przy wykorzystaniu tej samej - aktualnie dostępnej - techno
logii i aparatury. Obecnie wykonano już kilka egzemplarzy prototypu izolatora i przygo
towywane są badania konstruktorskie. Prace są kontynuowane.
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Abstract

The paper deals with choice problems relevant to designing and testing of a model 
of the oil-impregnated paper transformer bushing. The scope of calculations includes 
dimensioning of insulation in respect of electric requirements and verification of heat 
properties of the bushing. To this end two computational models are used: MODI 
(electric calculations) and MOD2 (heat calculations).

A computational model MOD2 is related to dimensioning of bushing insulation, 
particularly internal one (insulating core). A variant of electric field control is considered 
so that a constant and small axial component of electric field intensity vector could be 
obtained. A computational model MODI is the sequence of dependencies used to dimen
sioning of the bushing with respect to electric requirements. Such a model enables a 
design of: thickness of a core, number of control screens, axial distances between their 
ends, lengths and radii of screens as well as distribution of radial component of electric 
field intensity vector in the core. For external insulation the principal dimensions of 
insulating sheats are calculated (heigths and internal diameters). Every dimensions should 
be treated as minimal values.
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A computational model MOD2 is the electric circuit scheme (in which mathematical 
analogies between thermodynamic and electric phenomena are taken into account) as 
well as the sequence of resultant from that dependencies used to heat calculations. These 
calculations resolve themselves into looking for such a temperature distribution so that 
the heat balance equations are realized (inside and around a bushing). Since the most 
of physical quantities determining the heat exchange conditions between adjoining 
elements of a bushing are non-linear (i.e. dependent on temperature), calculations must 
be made by an iterational method.

Design computations dealing with dimensioning and checking of heat properties of 
bushings can be aided by computer (relevant algorithms and programs are not presen
ted). Bushing on the above consideration results the real model of 72,5 kV bushing was 
made. This model enables to test a chance to start a Polish production of oil-impregnated 
paper bushings as well as to verify computational models MODI i MOD2. Laboratory 
tests showed right properties of the bushing model, usefulness of making of a prototype 
for nominal voltage of 123 kV as well as advisability of further constructional and 
technological works in the subject.
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W PŁYW  UKŁADU U ZIO M O W EG O  LIN II 
NA DZIAŁANIE ZABEZPIECZEŃ I ZA GR O ŻEN IE PORAŻEN IOW E

Streszczenie. Artykuł przedstawia zmienność jednostkowej impedancji zerowej 
linii oraz efektywnej impedancji przejścia do ziemi w funkcji położenia miejsca zwarcia 
1-fazowego w linii. Rozpatrzono wpływ sposobu wykonania i niejednorodności układu 
uziomowego linii na powyższe impedancje (rzutujące na działanie zabezpieczeń) oraz na 
zagrożenie porażeniowe w pobliżu słupów linii.

INFLUENCE OF TRANSMISSION LINE EARTHING SYSTEM 
ON PROTECTION FUNCTIONING AND RISK OF ELECTRIC SHOCK

Summary. This paper presents variability o f zero sequence line impedance per unit 
length and effective line-eartn contact impedance according to fault point o f  single phase 
fault. The effect o f the realization way and line earthing system heterogenity on these 
impedances (influent protection functioning) and on a risk o f electric shock is discussed.

EINFLUß DER ERDUNGSANLAGE AUF DIE SCHUTZFUNKTIONIERUNG 
UND DIE PERSONENGEFÄHRDUNG

Zusammenfassung. Der Aufsatz „stellt Variabilität der Eiheitsnullimpedanz der 
Leitung und der Effektivimpedanz des Übergangs zur Erde abhängig von der Stelle des 
einphasigen Kurzschlußes dar. Den Einfluß der Bauweise und der Heterogenität der 
Erdungsanlage auf diese Impedanzen (beeinflussende auf die Schutzfunktionierung) und 
die Personengefährdung in der Nähe von den Freileitungsmasten wird untersucht.

1. WSTĘP

Jednostkowa impedancja zerowa linii napowietrznych praktycznie zawsze jest 
traktowana w  obliczeniach zwarciowych jako wielkość stała, niezależna od usytuowania 
miejsca zwarcia w  linii. Właściwość taką posiada impedancja wyznaczona przy określonych
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założeniach upraszczających. Polegają one przede wszystkim na przyjęciu, że rezystancja 
uziemienia słupa w miejscu zwarcia R* oraz rezystancja uziemienia w stacji zasilającej R«a są 
równe zeru.

W  przypadku uwzględnienia powyższych rezystancji pojawia się drugi czynnik rzutujący 
na zmienność impedancji zerowej. Jest nim sposób wykonania poszczególnych przęseł linii, a 
zwłaszcza wartości rezystancji uziemienia słupów i rozpiętości przęseł oraz liczba i 
rozmieszczenie przewodów odgromowych i roboczych na słupie. W efekcie powyższego 
układ drabinkowy modelujący tor ziemnopowrotny linii jest w praktyce niejednorodny.

W artykule [1] przedstawiono algorytm do lokalizacji zwarć doziemnych w liniach 
napowietrznych, uwzględniający zmienność impedancji zerowej. Zamieszczono również 
uzyskane za pomocą tego algorytmu wyniki lokalizacji zwarć w rzeczywistej linii 220 kV. Są 
one zachęcające i uzasadniają bliższe przedstawienie przyjętych zasad wyznaczania uściślonych 
wartości impedancji zerowej linii. Stanowi to cel podstawowy artykułu; drugim celem jest 
naświetlenie wpływu sposobu wykonania układu uziomowego linii wysokiego i najwyższego 
napięcia na zagrożenie porażeniowe.

2. ZMIENNOŚĆ IMPEDANCJI ZEROWEJ LINII

2.1. Podstawowe zależności

Analizę można rozpocząć od składnika impedancji zerowej, wynikającego ze straty 
napięcia na przewodach roboczych przy przepływie prądów kolejności zerowej. Składnik ten, 
oznaczony jako Z „r)(k), jest określony zależnością

Z<r>(k) = Zu + 2Z.b- - ^ i z jula1Ci(k), (1)
i-|c i-l

w  której:
Zu - średnia arytmetyczna impedancji własnych pętli ziemnopowrotnych przewodów

roboczych linii,
Zab - j.w. lecz odnosząca się do impedancji wzajemnych,
i - numer przęsła linii,
a; - rozpiętość i-tego przęsła linii,

k
L k = a i - długość odcinka linii do miejsca zwarcia, usytuowanego na k-tym słupie linii,

i=l
Z,ui - średnia arytmetyczna impedancji wzajemnych pętli z przewodem odgromowym 

(pojedynczym lub podwójnym) i pętli zawierających przewody robocze w i-tym 
przęśle linii,

C;(k) - zespolony współczynnik określony jako stosunek prądu w przewodzie odgromo
wym w i-tym przęśle do prądu zwarcia doziemnego 3I0 wpływającego z linii do 
toru ziemnopowrotnego; współczynnik ten jest zależny od usytuowania punktu 
zwarcia na linii.
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We wzorze (1) założono, że przekrój przewodów roboczych i ich rozkład przestrzenny nie 
ulegają istotnym zmianom wzdłuż linii (Z^aconst, Z ^ co n s t) . Ponieważ prąd w przewodzie 
odgromowym zawiera dwie składowe - składową indukowaną Imi oraz składową galwaniczną 
Igi [2] - współczynnik C;(k) można zapisać jako sumę

C i « - ^ - 1 i i r ' c - + c ' < k ) - <2)

Zwykle przy wyznaczaniu impedancji zerowej linii pomija się składową galwaniczną 
prądu w przewodzie odgromowym. Jest to równoważne przyjęciu, że strata napięcia na 
przewodzie odgromowym jest równa zeru (por. p.2.2). Współczynnik Ci w takiej sytuacji jest 
niezależny od usytuowania miejsca zwarcia w linii, ponieważ zawiera tylko składową Cm, 
równą

przy czym Z™ jest impedancją własną pętli ziemnopowrotnej z przewodem odgromowym 
(pojedynczym lub podwójnym). Z ogólnego wzoru (1) otrzymuje się tzw. “katalogową” 
impedancję zerową linii niejednorodnej

Z„k« = Z „ + 2 Z r t - - ł - t | ^ a i> (4)
>=1 uui

która w sytuacji gdy nie występuje strata napięcia na przewodzie odgromowym, jest 
impedancją wypadkową linii. Dalsze uproszczenie wzoru (4) uzyskuje się dla jednorodnej linii, 
o jednakowych parametrach (rozpiętościach i impedancjach) poszczególnych przęseł

Zoiut = Z „  + 2 Z lb . (5)
ÛU

W  rzeczywistej linii R,k>0 (ogólnie R.j>0) i R.A>0. W  tym przypadku pojawiają się straty 
napięcia na przewodzie odgromowym i na rezystancji uziemienia w stacji zasilającej, 
wynikające z przepływu składowej galwanicznej przez drabinkowy układ ziemnopowrotny. 
Składowa ta wywołuje również odpowiednią stratę napięcia na przewodach roboczych, co 
ujmuje ogólny wzór (1). Rzeczywistą impedancję zerową linii można w tym przypadku 
wyznaczać z uwzględnieniem straty napięcia na rezystancji uziemienia w stacji zasilającej 
(Zo(k)) lub z wyłączeniem tej straty (Zop(k)). W  pierwszym przypadku można mówić o 
impedancji zerowej linii wyznaczonej względem tzw. ziemi odległej, natomiast w drugim 
przypadku względem tzw. ziemi stacyjnej. Impedancja Zop(k) jest miarodajna dla lokalizacji 
zwarć w  linii, ponieważ lokalizatory oraz zabezpieczenia odległościowe linii mierzą 
impedancję “widzianą” ze stacji zasilającej (mierzą one napięcie zerowe względem uziomu 
stacyjnego). Impedancja Z0(k) jest natomiast miarodajna do obliczania prądu zwarcia.
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Impedancja Z0p(k) w linii niejednorodnej jest określona wzorem

ZoP(k) = z r ( k ) + - ^ - Z z uuia iCłi (k). (6)
i=l

Pełna zależność, przy wykorzystaniu wzorów (1), (2) i (3), ma postać

Z 0p (k) = Z u + 2Z .b -  J - 1 a f + J - 1  (Z uui -  z.ui )a ,C* (k ) . (7 )
k i=i uui k i=l

Pierwsze 3 człony przedstawiają impedancję “katalogową” linii niejednorodnej (wzór 
(4)), natomiast czwarty człon wynika z przepływu składowej galwanicznej. Uwzględniając 
dodatkowo stratę napięcia na rezystancji uziemienia R,A uzyskuje się pełną impedancję zerową 
linii

Z 0 ( k ) = Z 0p(k) + - ^ -  • - ^  = Z 0p(k) + ̂ - R , AC ,A(k) (8)

przy czym przez analogię do wzoru (2 )  oznaczono CgA(k)=I,A/ 3Io (U jA i I .a - wg rys. 1).

2.2. Rozpływ składowej galwanicznej

Jak wynika ze wzorów (7) i (8), drabinkowy obwód ziemnopowrotny linii (tj. układ 
uziomowy linii) w  określony sposób wpływa na jednostkową impedancję zerową linii. Na 
rys.l przedstawiono szkic tego obwodu, do którego są “wstrzykiwane” odpowiednie prądy 
zredukowane, które można wyrazić jako [2]

U = M I 0> (9)
= ( k r - k r )3I0 , (10)

1  zrA =  K A I m l  • ( 1  1 )

Współczynnik redukcyjny przewodów odgromowych w danym przęśle linii wyraża wzór

(12)

W  przykładowej linii (rys. 1) założono zmianę parametrów linii (przekroju lub liczby 
przewodów odgromowych, sylwetki słupa itp.) na n-tym słupie. Założono także, że prąd 
zwarcia doziemnego 3Io dopływa w całości od strony stacji A. Prąd zredukowany I^a jest 
różnicą pomiędzy składową indukowaną Imi dopływającą do węzła A oraz składowymi 
indukowanymi odpływającymi z węzła A przewodami odgromowymi pozostałych linii i 
prądami odpływającymi do punktów gwiazdowych transformatorów w stacji A. Prąd ten w 
zależności od układu stacji może zawierać się w szerokich granicach, co modeluje 
współczynnik rozpływu KA. Rezystancje uziemienia stacji R,A i R«b są rezystancjami
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wypadkowymi i uwzględniają - oprócz sztucznego uziomu kratowego stacji - także połączone 
z nim rozległe uziomy naturalne (sieć kablową, rurociągi wody, pary i c.o., fundamenty 
budowli i konstrukcji itp.) oraz układy uziomowe linii napowietrznych wychodzących ze stacji. 
Bardzo często rezystancja wypadkowa nie przekracza 0,1 fi; wyjątkowo może ona osiągnąć 
ok. 0,5 fi.
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Rys. 1. Drabinkowy obwód ziemnopowrotny linii niejednorodnej oraz prądy zredukowane 
“wstrzykiwane” do obwodu 

Fig. 1. Ladderlike earth-retum wire o f heterogeneous line as well as currents reduced and 
injected into the circuit

Prądy zredukowane w  stacjach i w punktach niejednorodności linii nie odgrywają 
większej roli (por. p. 2.3 i 3). Po uwzględnieniu tylko prądu zredukowanego w  miejscu 
zwarcia potencjał słupa k określa prosty wzór

U * = k , 3 I , Z * ,  (13)

w którym Z,* jest wypadkową impedancją (względem ziemi) drabinkowego obwodu 
ziemnopowrotnego, określoną na podstawie jego schematu zastępczego (rys. 1). N a podstawie 
wzorów (8) i (6) można wtedy zapisać:

zo(k)=zr(k)+̂ - ^ +̂ -^=zr(k)+̂ ^=zr(k)+̂  (m)

gdzie AUp„ jest stratą napięcia na przewodz i  odgromowym, zaś Zp(k) jest efektywną 
impedancją przejścia do ziemi. Impedancja ta spełnia podobną rolę jak np. rezystancja łuku 
bądź rezystancja uziemienia słupa w linii bez przewodów odgromowych. N a podstawie 
wzorów (13) i (14) zachodzi

Z p O O ^ Z * (15)
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Przez analogię można również określić impedancję przejścia ZFp(k) względem tzw. ziemi 
stacyjnej. N a podstawie wzoru (6) otrzymuje się

3 AU 3ZC (k)
Z 0p(k) = Z™0c) + — Z« ( k ) + — (16)

"'k k

przy czym impedancja ZFp(k) wynosi

Z Fp(k) = Z F( k ) - R 3ACgA(k). (17)

Obie impedancje przejścia mało się różnią, ponieważ drugi człon w powyższym wzorze jest 
bardzo mały. Na podstawie wzorów (7) i (16) otrzymuje się następujące wyrażenie na 
jednostkową impedancję zerową linii jednorodnej

3krZFD(k)
Z 0p(k) = Z otal + Fp . (18)

Drugi człon tego wzoru decyduje o zmienności jednostkowej impedancji zerowej linii. Dla 
impedancji Zo(k) odpowiednie wyrażenie ma postać

3k ZF(k) 3 ( l - k r)R lACgA(k)
Zo(k) = Z 01ut + ■ ’ , y ) + - ------ - ■ (19)

Podane wyżej zależności wyprowadzono, przy założeniu że prąd 3Io dopływa z jednej 
strony. W praktyce najczęściej składowa zerowa dopływa z obu stron, sumując się w miejscu 
zwarcia i zamykając przez wspólny element obwodu, jakim jest tor ziemnopowrotny linii 
(układ uziomowy linii). Uwzględniając powyższe, należy odpowiednio zmodyfikować zależ
ności końcowe (14), (16), (18) i (19). Pierwsze człony w tych wyrażeniach nie ulegają zmia
nie, natomiast człon drugi (oraz trzeci w wyrażeniu (19)) należy pomnożyć przez czynnik 
(1 + 3 I0b/3 Ioa) w  przypadku impedancji zerowej dla odcinka linii od stacji A do miejsca zwarcia. 
Prądy 3 I0a oraz 3 I0b są prądami zerowymi dopływającymi do miejsca zwarcia ze stacji A 
oraz B.

W przypadku linii 2-torowej zagadnienie znacznie się komplikuje. Rozpatrzenie jego 
wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

2.3. Wyniki obliczeń

Obliczenia zostały wykonane za pomocą programu komputerowego ILI, pozwalającego 
modelować wszystkie zjawiska przedstawione w części teoretycznej. Rys. 2 zawiera 
najważniejsze wyniki otrzymane dla dwóch typowych krajowych linii o określonych, stałych 
wzdłuż linii, parametrach obwodów ziemnopowrotnych.

Linia 1-torowa 110 kV na słupach serii S24 posiada pojedynczy przewód odgromowy. 
Stosunkowo wysokie wartości osiąga w tej linii zarówno współczynnik redukcyjny (0,76), jak i
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wypadkowa impedancja obwodu ziemnopowrotnego Zwk (maksymalnie 0,86 fi). W efekcie 
impedancja przejścia Zf osiąga duże wartości (maksymalnie 0,65 fi), podobnie jak iloczyn krZF 
(maksymalnie 0,49 f i)  występujący we wzorze (19). Iloczyn ten ma przy tym głównie 
charakter rezystancji i powoduje szczególnie silny wzrost rezystancji zerowej linii (rys. 2a).

Linia 1-torowa 400 kV na słupach serii Y52 posiada dwa przewody odgromowe. 
Współczynnik redukcyjny wynosi w tej linii 0,58, zaś maksymalna wartość Z„k osiąga 0,79 fi. 
Impedancja przejścia ZF, określająca wartość napięcia pojawiającego się przy zwarciu na 
danym słupie, wynosi w tym przypadku maksymalnie 0,46 fi. Mniejsze niż poprzednio 
wartości przyjmuje również iloczyn krZF (maksymalnie 0,27 fi), co powoduje mniejszy 
przyrost impedancji zerowej (rys. 2b). Niemniej jest on wyraźny i zaznacza się w przypadku 
reaktancji aż do ok. 5. kilometra linii, zaś w przypadku rezystancji obejmuje praktycznie całą 
linię.

Podane na rys. 2b wartości dotyczą linii 2-stronnie zasilanej o długości 40 km i poziomie 
prądów zwarciowych w stacjach 40 kA i 31,5 kA. Dla linii zasilanej 1-stronnie impedancja 
zerowa jest nieco mniejsza, w granicach do ok. 5% dla reaktancji i do 10% dla rezystancji.

Wyniki obliczeń impedancji zerowej linii przedstawione na rys. 2 tylko częściowo pokry
wają się z podobnymi wynikami opublikowanymi w książce [6] na s. 67, rys. 2.16 i 2.17. 
Wyjaśnienie rozbieżności nie jest proste, ponieważ rozwiązanie przedstawione w [6] ma postać 
skomplikowanej macierzy admitancyjnej zerowej dla łańcucha m przęseł linii, natomiast w 
niniejszym artykule ma postać prostego wyrażenia (19). Wyrażenie (19) pozwala jednoznacz
nie ocenić jakościowy i ilościowy wpływ różnych czynników na impedancję zerową linii. W 
jego świetle wyniki przedstawione w [6] nasuwają kilka poważnych zastrzeżeń, w tym m. in.:
1) Jest naturalne, że uwzględnienie rezystancji uziemienia słupów musi prowadzić do wzrostu 

przede wszystkim rezystancji zerowej linii. We wzorze (19) wyraża to rezystancyjny 
charakter (w przeważającym stopniu) iloczynu k,ZF. Natomiast na rys. 2.16 i 2.17 wzrost 
reaktancji zerowej (w fi/km ) jest większy niż dla rezystancji. Na rys. 2.16 występuje nawet 
obniżenie rezystancji zerowej poniżej tzw. rezystancji “katalogowej” linii.

2) W liniach z dwoma przewodami odgromowymi przyrost rezystancji i reaktancji zerowej (w 
fi/km) jest mniejszy niż w liniach z pojedynczym przewodem odgromowym. Wynika to z 
drugiego członu wzoru (19), co potwierdzają wyniki przedstawione na rys. 2. Wyniki, 
przedstawione na rys. 2.16 i 2.17 mają natomiast całkowicie odmienny charakter.

Z rys. 3 a wynika, że w praktyce nie zachodzi potrzeba dokładnego modelowania układu 
uziomowego linii. Wystarczające jest uwzględnienie liczby, rodzaju i przekroju przewodów 
odgromowych w poszczególnych przęsłach oraz zmian sylwetek (serii) słupów. Dane te są 
łatwo dostępne w  paszportach linii. W rozpatrzonym przykładzie rezystancja uziemienia 
słupów na początkowym odcinku linii wynosiła R.i=2,2^-23,0 f i  (średnia 8,3 f i) , zaś 
rozpiętość przęseł aj=217-i430 m (średnia 342 m). Stosunkowo dobrą zgodność uzyskano 
pomimo przyjęcia w obliczeniach uproszczonych nieco zawyżonych wartości: standardowej 
rezystancji uziemienia R,=10 f i  oraz średniej dla całej linii rozpiętości przęseł a=404,3 m.

Również wpływ prądów 1^ i Izta jest niewielki. W rozpatrzonym przykładzie zmiana 
współczynnika KA w granicach od -1,0 do 1,0 powodowała zmianę reaktancji maksymalnie o 
ok. 3% oraz rezystancji o ok. 8%.
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b)

Rys.2. Zmienność impedancji zerowej i impedancji przejścia w liniach jednorodnych (Zo, Z0p 
i Zotat w fi/km , Zf i Zfp w O):
a) linia 110 kV na słupach serii S24, przewód odgromowy AFL-1,7 50 mm2, 

a*=280 m, R,=10 Cl, R,A=0,1 Ci, /t=100 f irn , kr=0,76;
b) linia 400 kV na słupach serii Y52, przewody odgromowe 2xAFL-l,7 70 mm2, 

a<,=410 m, R,=10 Ci, Rm=0,1 Ci, p=\Q0 f i  rn, k,=0,58
Fig.2. Variability o f  zero sequence line and line-earth contact impedance in homogeneous li

nes (Zo, Zop and Zot* in Q/km, Zf and Zfp in Cl):
a) 110-kV-line on the towers o f S24 series, shield wire AFL-1,7 50 mm2, 

ajr=280 m, R,=10 O, R,A=0,1 Cl, p=  100 i l  m, kr=0,76;
b) 400-kV-line on the towers o f Y52 series, shield wires 2xAFL-l,7 70 mm2,

8^=410 m, R,=10 Ci, R«a=0,1 O, p=  100 f tm , k,=0,58
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a ) b )

Rys.3. Wybrane wyniki obliczeń dla linii 1-torowej 400 kV wychodzącej ze stacji o poziomie 
zwarciowym 40 kA:
a) impedancja zerowa obliczona dla rzeczywistych wartości R«; i aj (1) oraz dla quasi- 

jednorodnego układu drabinkowego (R.=10 Cl, a=404,3 m) (2);
b) napięcie na słupie ze zwarciem dla trzech wartości współczynnika rozpływu KA 

Fig.3. Choice calculation results for single circuit 400-kV-line leaving a substation with the
short-circuit current o f 40 kA:
a) zero sequence impedance calculated for real value o f R*j and aj (1) and for quasi- 

homogeneous ladderlike system (R,=10 Cl, a=404,3 m) (2);
b) voltage on the tower with fault for three values o f flow coefficient KA
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3. ZAGROŻENIE PORAŻENIOWE PRZY SŁUPACH LINII

Prąd uziomowy spływający z uziomu słupa do ziemi powoduje pojawienie się podwyż
szonych potencjałów na powierzchni gruntu. Związane z tym napięcia dotykowe i krokowe 
stwarzają zagrożenie porażeniowe, zależne od wielu czynników. Skuteczne ograniczenie 
zagrożenia zapewniają w  liniach wysokiego i najwyższego napięcia przewody odgromowe, 
łączące równolegle wiele uziomów słupowych oraz uziomy stacyjne.

Ocenę probabilistyczną zagrożenia porażeniowego przy słupach linii 110+400 kV 
przedstawił autor w  artykule [3], zaś przy slupach polskiego odcinka linii 750 kV Chmielnicka- 
Rzeszów w referacie [4], Tutaj sformułowano jedynie kilka uwag dodatkowych, wynikających 
z przedstawionej w  p.2 analizy parametrów układu uziomowego.

Uziom sztuczny słupa bądź same fundamenty zbrojone można w uproszczeniu traktować 
jako uziom półkulisty o promieniu zastępczym r i rezystancji R,, związanych zależnością

Przyjmując przykładowo rezystywność ziemi p=300 f i rn  oraz R =10 f i, otrzymuje się 
promień równoważnego uziomu półkulistego r=4,5 m. Potencjał Vx na powierzchni gruntu w 
odległości x od osi słupa wynosi

zaś współczynnik krokowy

Strefa zagrożenia wokół słupa obejmuje bezpośrednie sąsiedztwo słupa - ze względu na napię
cie dotykowe - oraz obszar, na którym napięcie krokowe przekracza wartość dopuszczalną 
U*d. Na granicy tej strefy współczynnik krokowy spada do wartości dopuszczalnej, którą w 
każdym przypadku określa się indywidualnie ze wzoru

w którym p  jest rezystywnością wierzchniej warstwy gruntu w f i  rn. Podstawiając do wzoru 
(22) wartość dopuszczalną a u  obliczoną ze wzoru (23), można wyznaczyć promień strefy 
zagrożenia

(23)

(24)
2
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oraz jej przybliżoną powierzchnię

S « ;rx 2 - 1 0  . (25)

Przykładowo, dla linii 400 kV przy prądzie zwarcia 3I0 równym 30 kA, Urkd=550 V oraz 
pozostałych danych jak w p. 2.3, otrzymuje się powierzchnię S-100 m2 dla słupa ze zwar
ciem. Zagrożenie pojawia się również przy słupach sąsiednich. Do uzyskania pełniejszej oceny 
konieczne jest także uwzględnienie sezonowych zmian rezystywności gruntu i rezystancji 
uziemień, zmian poziomu prądów zwarciowych w czasie i wzdłuż linii oraz losowości czasu 
trwania zwarcia. W efekcie przeprowadzonej analizy oceniono ryzyko indywidualne, związane 
z całą krajową siecią 110+400 kV, jako znikomo małe, równe 0,005-10'5 w okresie rocznym. 
Zagrożenie o 2...3 rzędy większe stwarzają rażenia elektryczne w sieciach SN i nN (wraz z 
odbiornikami). Także szereg innych przyczyn stwarza zagrożenie, dobrowolne lub nie
dobrowolne, wielokrotnie większe od zagrożenia przy słupach linii WN i NN (wypadki 
drogowe, palenie tytoniu, narkomania itd.).

Niskie ryzyko porażenia przy słupach linii WN i NN zostało uwzględnione przy formu
łowaniu przepisów PBUE z. 7. Nie wymagają one dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
dla słupów linii WN i NN, nie wyposażonych w aparaturę elektryczną, usytuowanych poza 
terenami szczególnymi - kąpieliskami, plażami, boiskami oraz terenami należącymi do szkół, 
przedszkoli i internatów. Dopuszczają także jako rozwiązanie wystarczające zwiększenie 
wytrzymałości izolacji na danym słupie o 25% z jednoczesnym odizolowaniem przewodów 
odgromowych od konstrukcji słupa.

Odizolowanie przewodów odgromowych od słupów na dłuższym odcinku bądź w całej 
linii istotnie zmienia impedancje Z Wk i Z f . Zwykle tak dobiera się izolację przewodów od
gromowych, aby nastąpiło ich uziemienie (wskutek przeskoku) podczas zwarcia. Pomimo to 
obie impedancje przyjmują duże wartości. W linii 1-torowej 400 kV na słupach serii Y52 (por. 
p. 2.3) Zwk i ZF osiągają maksymalne wartości 4,26 f i  oraz 2,47 fi. Odpowiada temu 
powierzchnia strefy zagrożenia ponad 600 m2 dla słupa ze zwarciem. Wzrost zagrożenia jest 
więc wyraźny, lecz w dalszym ciągu można je  uważać za dopuszczalne.

Wzrost impedancji zerowej w liniach z odizolowanymi przewodami odgromowymi jest 
znaczny. Dotyczy to zwłaszcza rezystancji, która w niektórych przypadkach rośnie ponad 
dwukrotnie.

4. WNIOSKI

Część rzeczywista impedancji przejścia do ziemi RF w liniach 110+400 kV z przewodami 
odgromowymi uziemionymi na każdym słupie jest zwykle kilkakrotnie większa od rezystancji 
łuku. Występująca dodatkowo reaktancja XF jest porównywalna co do wartości z rezystancją 
łuku. O wartości Rf i XF decyduje głównie liczba i przekrój przewodów odgromowych.

Jednostkowa impedancja zerowa linii, wyznaczona z uwzględnieniem drabinkowego 
obwodu ziemnopowrotnego, wykazuje wyraźny wzrost. Może to być uwzględnione w 
algorytmach lokalizacji zwarć doziemnych, poprawiając ich skuteczność. Niejednorodność
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obwodu ziemnopowrotnego można przy tym modelować w uproszczony sposób, uwzględ
niając jedynie zmiany sylwetki słupów i zmiany liczby i przekroju przewodów odgromowych.

Układy uziomowe linii 1 10-h400 kV w standardowym wykonaniu, tj. przy wykorzystaniu 
uziemień odgromowych o granicznej rezystancji 10 f i  lub 15 Q, zapewniają dostateczne 
bezpieczeństwo porażeniowe. Stosowanie uziemień ochronnych może być ograniczone do 
wyjątkowych przypadków, przewidzianych w przepisach PBUE z. 7. Odizolowanie przewo
dów odgromowych od konstrukcji słupów zwiększa nieco zagrożenie porażeniowe, lecz w 
dalszym ciągu pozostaje ono na bezpiecznym poziomie.
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Abstract

The line earthing system is created from tower earthing devices and substation grounding 
mesh that are connected parallelly by means o f shield wires and steel towers. Electric 
equivalent scheme o f  this system is presented on Fig. 1. Suitable currents presented on Fig. 1 are 
“injected” into the circuit by the single phase fault. They cause earth fault voltages on all 
towers and the biggest voltage is on the tower with fault. These voltages cause risk o f  electric 
shock and increasing o f  zero sequence line impedance.
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The final formulae (14), (16), (18) and (19) determine zero sequence line impedance per 
unit length considering mentioned voltages. Decisive influence on the value o f this impedance 
dependent on the fault place has the resultant line-earth contact impedance ZF determined by 
the formula (15). For the 110 and 400-kV-lines the real part o f this impedance (Rf) is usually 
several times bigger than resistance o f  electric arc, however the imaginary part (Xp) has 
comparable value with resistance o f electric arc. Fig.2 illustrates the values o f line-earth contact 
and zero sequence impedance in homogenous 110 and 400-kV-lines. For the comparison, 
catalogue values o f  zero sequence impedances (Rotn and Xokat) are also marked. These values 
are calculated according to equation (5) overlooking the line-earth contact impedance. I f  the 
resistance of line tower earthing devices is not bigger than 10-^15 f i  the risk o f electric shock 
appears practically not at towers o f 110 and 400-kV-lines. Insulating o f  shield wires from the 
construction increases a bit the risk but it remains on the safe level.
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WSPÓŁZALEŻNOŚĆ WYBRANYCH KRYTERIÓW PARAMETRYCZNYCH 
STABILNOŚCI NAPIĘCIOWEJ DLA WĘZŁÓW ODBIORCZYCH

Streszczenie. Stabilność napięciowa systemu elektroenergetycznego określana jest 
na podstawie kryteriów parametrycznych wykorzystujących uproszczone modele mate
matyczne. Wyznaczone za pomocą poszczególnych kryteriów wartości napięć okre
ślających warunki graniczne stabilności węzłów mogą sie różnić w sposób istotny. 
Uzasadnia to analizę porównawczą kryteriów stabilności napięciowej. Próba takiej 
analizy dla węzłów odbiorczych jest przedmiotem artykułu.

INTERDEPENDENCE OF SELECTED PARAMETRIC VOLTAGE STABILITY 
CRITERIA FOR POWER SYSTEM CONSUMPTION NODES

Summary. Voltage stability of electric power network nodes is estimated basing 
on the parametric criteria defined using the simplified mathematical models. The 
voltage values describing the boundary conditions of stability, calculated using 
individual voltage stability criteria can differ substantially. It gives the reason for the 
comparative analysis of the parametric voltage stability criteria. An attempt to make 
such an analysis for the power system consumption nodes is described in the paper.

WECHSELBEZIEHUNG DER AUSGEWÄLTEN KRITERIEN 
DER SPANNUNGSSTABILITÄT FÜR VERBRAUCHERKNOTEN

Zusammenfassung. Spannungsstabilität des Elektroenergiesystems wird auf Grund 
von Parameterkriterien, die vereinfachte mathematische Modelle benutzen, bestimmt. 
Die mit Hilfe der einzelnen Kriterien erhaltene Spannungswerte, die über Grenzbe
dingungen der Stabilität der Knoten entscheiden, können sich deutlich unterscheiden. 
Dies begründet eine Vergleichsanalyse der Kriterien der Spannungsstabilität. Ein Ver
such der solchen Analyse wird in diesem Beitrag dargestellt.
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1. WSTĘP

Problem stabilności napięciowej (voltage stability) węzłów SEE staje się coraz bardziej 
istotny w eksploatacji i projektowaniu układów elektroenergetycznych [1, 3, 4, 5]. Napię
ciową stabilność lokalną można zdefiniować jako możliwość zachowania stanu pracy określo
nego przez napięcie, będące parametrem stanu, przy zaburzeniach statycznych. Badania sta
bilności lokalnej SEE i jego elementów składowych najczęściej prowadzone są za pomocą 
licznych znanych kryteriów parametrycznych. Kryteria te opierają się na zależnościach 
występujących między wybranymi, przeważnie dwoma, parametrami i to decyduje o upro
szczeniach i ograniczeniach modeli matematycznych i samych kryteriów. Dla przeprowa
dzenia analizy porównawczej uzasadniony jest podział kryteriów parametrycznych na dwie 
grupy, z uwagi na rolę spełnianą w nich przez napięcie [4], W grupie pierwszej napięcie jest 
wielkością kryterialną, dla której przekroczenie wartości krytycznej wskazuje na 
naruszenie stabilności napięciowej. W grupie drugiej napięcie nie występuje w zależnościach 
kryterialnych, ale dla granicznych warunków stabilności, określanych przez te kryteria, 
można wyznaczyć wartość graniczną napięcia Ugr. Analiza porównawcza kryteriów w grupie 
pierwszej może prowadzić do ustalenia kryterium, które wyznacza największe wartości U ^. 
Jeżeli osiągnięcie następuje w przebiegającym w czasie procesie obniżania napięcia, to 
można powiedzieć, że kryterium wyznaczające największe wartości Ukr najwcześniej ujawnia 
naruszenie stabilności napięciowej. Analiza porównawcza kryteriów z grupy pierwszej z 
kryteriami z grupy drugiej daje możliwość wnioskowania, czy stabilność napięciowa zostaje 
naruszona przed naruszeniem stabilności określanej przez kryterium z tej grupy - wówczas 

Ukr >  V
Porównanie wartości napięć i Ugr obliczonych za pomocą różnych kryteriów dla 

węzłów wybranych układów elektroenergetycznych [4] wykazuje znaczne, nawet kilku- 
dziesięcioprocentowe (ok. 40%) różnice między tymi napięciami. Taki rodzaj analizy 
porównawczej ma jednak ograniczony charakter. Znacznie bardziej istotna jest analiza 
ustalająca związki między modelami matematycznymi i funkcjami kryteriów. Analiza taka 
może pozwolić na sformułowanie ogólnych zależności oraz wniosków umożliwiających 
dokonanie wyboru kryterium wyznaczającego największe wartości lub U ^ . Wybór 
takiego kryterium byłby możliwy bez konieczności obliczania wartości i Ugr Próbę 
takiej analizy w odniesieniu do węzłów odbiorczych SEE podjęto w artykule.

2. KRYTERIA STABILNOŚCI NAPIĘCIOWEJ WĘZŁÓW ODBIORCZYCH

Do określenia statycznej stabilności napięciowej węzłów odbiorczych, w których nie 
występują maszyny synchroniczne, wykorzystywane są trzy kryteria:
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- strukturalne sieci zasilającej węzeł,
- pochodnej bilansu mocy biernej węzła,
- pochodnej momentu dynamicznego odbiorów silnikowych asynchronicznych w węźle.

Pierwsze kryterium bazuje na realności rozwiązań równań obwodowych dla sieci 
zasilającej węzeł. Dwa pozostałe kryteria opierają się na klasycznej zasadzie stabilności 
lokalnej, która stwierdza, że stan jest stabilny, jeżeli ograniczone zaburzenia takich 
parametrów jak moment, moc, energia prowadzą do przejścia w pobliski nowy stan stabilny.

Model SEE stosowany w badaniach stabilności statycznej węzła odbiorczego "0" oraz 
jego możliwe schematy zastępcze [4] przedstawiono na rysunku 1.

a) b )  c )

Rys. 1. Model i schematy zastępcze SEE:
a) model SEE, b) schemat zastępczy systemu n-maszynowego, c) schemat zastępczy 
systemu dwuwęzłowego 

Fig. 1. Model and equivalent diagrams of the power system (SEE):
a) model of power system (SEE), b) equivalent diagram of n-generator system, c) 
equivalent diagram of two-node system

2.1. Kryterium strukturalne sieci zasiłąjącej węzeł

Zależność wyjściową dla kryterium strukturalnego stanowi ogólne równanie symbo
liczne mocy węzłowej:

Równanie mocy węzłowej dla schematu z rys. lc  będzie miało postać

2 ró d ta  | S ieć  [ O d b io ry  
I I



52 E. Lawera

gdzie Y  = —, Y = Z +— . e - OT Z ’  - < *  - 2  z

Równanie (2) można, przy założeniu dla wezla z bilansu mocy 5 ^ = 5 ^ ,  przekształcić

do postaci [1,4]

_ ? - = —Z-=a +jb =UU * U 2 .
r  r

(3)

Napięcie Uz w równaniu (3) określone jest relacja

r
¡7 =£/• —

Z  S  - y *
(4)

Rozwiązanie równania (3) stanowi relacja

t /  =
u ;
—  +a ± ,

2 N

i / :
+alt1 - b 2 .

(5)

Zależność (3) określa zmiany mocy pozornej Sd dosylanej układem sieciowym do węzła 
odbiorczego przy zmianach napięcia U w tym węźle. Realne rozwiązania równania (3) 
stanowią wartości napięć U określonych zależnością (5) przy znaku +  przed pierwiastkiem

wewnętrznym. Przebiegi poglądowe S d = S d(U) dla różnych parametrów i warunków pracy 

sieci, odniesione do mocy Sd przy napięciu znamionowym UN , przedstawiono na rys. 2a. 
Wartości mocy maksymalnych, czyli granicznych, Sdgr określa relacja [1, 4]

S * = ( ^ ) X .  (6)

w której u |, .  jest napięciem krytycznym określanym zależnością (15).

2.2. Kryterium pochodnej bilansu mocy biernej węzła

Kryterium to wykorzystuje napięciowe charakterystyki mocy biernej dosylanej do węzła 
Qd =  Qd(U) i mocy biernej odbieranej w węźle Q0 = Q0(U). Charakterystyki Qd = Qd(U) 
mogą być określone z różną dokładnością w zależności od przyjętych założeń i relacji 
wyjściowych. Wychodząc z relacji między E i U w schemacie z rys. lc
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£ 2 = t/ +
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Rys. 2. Przebiegi charakterystyk węzłów odbiorczych:

a) charakterystyki S d = 5 ¿(i/) , b) charakterystyki Q d = Q d(U) i Q o = Q 0(U) 
Fig. 2. Characteristics of power comsumption nodes:

a) relations S d = S d{U) , b) relations Q d = Q d(U) and Q o = Q 0(U)

otrzymuje się równanie charakterystyki Qd =  Qd(U) [2, 4]. Równanie to w wielkościach 
względnych odniesionych do napięcia znamionowego i mocy przy tym napięciu ma postać

Q d = - C U 1 + ̂ - D l /  +FU1 - ? o . 

Przy założeniu Yi =  Y2 =  0

_ X  R 2 E 2 - 2 R P n 
C  = — , D  = — , F

z 2 X  z 2
Przy założeniu Yj ^  0, Y2 i* 0

C = -  — s in (a -/3 ), D = +2—cos(a-/3 ), F  = -  —  cos2( a - B ) ,
B  b 2 B K '  b  2

p
A =A e>a = \ + Z Y , B = B e > f>= Z - ? -  .

u l

(8)
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Dla schematu z rys. lc, przy założeniu Yj = 0, Y2 =  0, R =  0, charakterystyki Qd 
Qd(U) można określić na podstawie znanych zależności

„  „ . E U  s U 2Qd =Sdsuup =—  cosS-—  , W

Pd =Sdcos(p = ^ ^ s in S  , (10)
X

w których: 6 - kąt między wektorami E i U, <(> - mocy.

Z przekształcenia relacji (9) i (10), przy założeniu że, zgodnie z bilansem mocy w 
węźle Pd =  PG, można otrzymać dla rozważanego przypadku równanie charakterystyki Qd

=  Qa(U)

Qd
(EU)2 2 lP_
[ X  J ° X

( 11)

Charakterystyki Qc =  Q0(U) są wystarczająco dokładnie określane wielomianem 
drugiego stopnia [2]

Q 0 ~ c +d U  +gLr . (12)

Równanie (12) określa charakterystyki Q o = Q0(U) w wielkościach względnych 

odniesionych do napięcia znamionowego i mocy biernej odbieranej przy tym napięciu. 
Przebieg charakterystyki Q0 =  Q0(U) dla większości węzłów odbiorczych SEE zdetermino
wany jest przez charakterystyki Q0 = Q0(U) odbiorów silnikowych asynchronicznych.

Charakterystyka bilansu mocy biernej węzła Qw =  QW(U) określana jest jako różnica 
charakterystyk Qd =  Qd(U) i Q0 = Q0(U).

Kryterium pochodnej bilansu mocy biernej węzła najczęściej formułowane jest w 
postaciach

d Q w d (Q d - Q o) ^  ]ub d Q d < d:Qi  

dU dU dU dU
(13)
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Przebiegi poglądowe charakterystyk Q d =Qd(U) dla różnych parametrów i warunków

pracy układu sieciowego oraz charakterystyki Q o = Q0(U) , odniesione do mocy Qd =  Q0 

przy napięciu znamionowym, przedstawiono na rys. 2b.

2.3. Kryterium pochodnej momentu dynamicznego odbiorów asynchronicznych

Kryterium to określa wartość pochodnej momentu dynamicznego odbioru silnikowego 
asynchronicznego względem poślizgu

dM.
 i  >  0 , (14)

ds

w którym: Md =  Mem - Mob ,
Mem - moment elektromagnetyczny silnika,
Mob - moment obciążenia silnika,
s - poślizg silnika.

Kryterium to należy do grupy drugiej. Napięcie Ug,. jest napięciem utyku silnika Uutk i

dMd dMd
odpowiada stanowi --------= 0 . Kryterium  > 0 może być stosowane dla wezlów, z

ds ds

których zasilane są odbiory silnikowe asynchroniczne. Dla większości węzłów SEE odbiory
takie stanowią podstawowe obciążenie.

Naruszenie stabilności odbiorów silnikowych asynchronicznych następuję na skutek
niezachowania nierówności (14), ale rozważaną przyczyną pośrednią jest obniżanie się

dMd
napięcia w węźle powodujące zmniejszenie Mem . Kryterium ------- > 0 może być

ds

bezpośrednio stosowane dla pojedynczych silników; jego zastosowanie dla grupy silników jest 
utrudnione, wymaga bowiem wyznaczania charakterystyki zastępczej.

3. PORÓWNANIE WARTOŚCI NAPIĘĆ KRYTYCZNYCH

Stan graniczny stabilności napięciowej węzła według kryterium strukturalnego sieci 
zasilającej określany jest przez napięcie krytyczne U^r . Napięcie Uj^. odpowiada 
maksymalnym mocom charakterystyk Sd =  Sd(U) opisanych równaniem (3) i 
przedstawionym na rys. 2a; jego wartość może być wyznaczona z relacji [1, 4]
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U
\

+ a (15)

Stan graniczny stabilności napięciowej węzła według kryterium pochodnej bilansu mocy 
biernej określony jest przez napięcie krytyczne U $r . Napięcie U $r wyznaczane jest z 
warunku

d Q d _ dQa 
dU " dU

(16)

Relacje na U ^r wymagają określenia zależności zmian mocy czynnej odbieranej w 
odniesieniu do napięcia i mocy biernej. Nawet przy wykorzystaniu stosunkowo prostych 
zależności na Qd (8), (11) relacje te posiadają zbliżoną strukturę. Wartości napięć U ^r są 
obliczane z wykorzystaniem procedur iteracyjnych [2], Stosunkowo prostą zależność na U ^r 
otrzymuje się, przy założeniu że moc czynna odbierana, wyrażona w wielkościach 
względnych odniesionych do napięcia znamionowego i mocy znamionowej, określona jest 
relacją

P  =k U . (17)O O

Przy uwzględnieniu wzoru (17) relacja (11) przyjmuje postać w wielkościach względnych, 
odniesionych do napięcia znamionowego i mocy odbieranych przy tym napięciu

Q d = u.
I - \2E (18)

Wykorzystując równania (12) i (18) można wyprowadzić relację na U $r z warunku (16) w 
postaci

E
- k l  ~d

(19)

2 |* 4

Z przebiegu charakterystyk Q d =Qd(U) i Q a =Qo{U) (rys. 2b) oraz warunku (16) 

wynika, że wartości U $r zawierają się w przedziale
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(20)

przy czym wartości U ^ax odpowiada maksymalna moc Qd , a wartości U ^ in - minimalna
moc Q0 . Wartość U ^m można wyznaczyć ze wzoru dla charakterystyki Q0 =  Q0(U) 
określonej równaniem (12) z relacji

Wartość U ^ax charakterystyki Qd określonej zależnością (8) można wyznaczyć z zależności

w której A = F 2(1 - D Z 2) - 4 C 2D 2Z 2 .
Wartość U ^ax charakterystyki Qd określonej zależnością (18) można obliczyć z relacji

Porównanie kryterium strukturalnego sieci zasilającej i kryterium pochodnej bilansu 
mocy biernej pozwala stwierdzić, że
•  kryterium strukturalne nie uwzględnia wpływu charakterystyk odbiorów, w tym przypadku 

charakterystyk mocy pozornej S0 =  S0(U),
•  kryterium pochodnej bilansu mocy biernej uwzględnia wpływ charakterystyk Q0 =  Q0(U) 

na stabilność węzła; napięcie Uj^. wyznacza warunek (16),
•  wyznaczone za pomocą kryterium strukturalnego sieci zasilającej wartości napięć u | r 

należy traktować jako odpowiadające napięciom U §ax .
Ostatni wniosek potwierdzają wstępne obliczenia wartości U ^ax i Uj^ przeprowadzone przez 
autora dla typowych układów sieciowych 110 kV. Różnice obliczonych wartości U ^ax i U^r 
nie przekraczały 15%, przy czym wartości napięć Uj^. były niższe od U §ax . Z warunku (20) 
wynika, że jeżeli dla węzła odbiorczego spełniona jest nierówność U^r <  U §ax , to zachodzi 
również <  U ^ r .

4. PORÓWNANIE WARTOŚCI NAPIĘĆ KRYTYCZNYCH I GRANICZNYCH

(21)

jjQ = F-y/Ą
max \  2 D  ’m ax

(22)

(23)

Analizę porównawczą kryteriów: pochodnej bilansu mocy biernej węzła i pochodnej 
momentu dynamicznego odbiorów silnikowych asynchronicznych można sprowadzić do
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porównania wartości U $r i Ug,. =  Uutk . Charakterystykę Q0 = Q0(U) silnika asyn
chronicznego dla momentu obciążenia o stałej wartości można opisać równaniem [2]

Qo =GU1±hJTJ*-m , (24)

1-2  —

x,L 1 Mn
w którym G =-------     , H  = --------     , m  = —------  ,

1 z   2 1 T  Z  n  2  m a xN1 + 2 —  - \ J l - m 2 1 +2 —— vl
fŁ  /X

X.. - reaktancja magnesowania silnika,
r

Xz - zastępcza reaktancja rozproszenia silnika.
Przebieg charakterystyki Q0 = Q0(U) odbioru silnikowego asynchronicznego przedsta

wiono na rys. 3; przerywana część charakterystyki odpowiada znakowi " +  " w relacji (24). 
Wartość U ^ in charakterystyki opisanej równaniem (24) określa relacja

U Q. --
n urt k

G 2m 2 (25)
G 2 - H 2 '

Rys. 3. Przebieg charakterystyk odbioru silnikowego Q0 = Q0(U) 
Fig. 3. Characteristic of the asynchronous motor load Q0 = Q0(U)
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natomiast wartość napięcia utyku można wyznaczyć z zależności

0 «

Jeżeli węzeł obciążony będzie odbiorem silnikowym, to warunek (16) musi zostać

dQ„spełniony przy wartości napięcia wyższej od Uutk , przy której —-—  = -  00 . Dla węzła
dU

zasilającego odbiór silnikowy asynchroniczny będzie zatem obowiązywała nierówność

U „ - U ^ < u 2 .  (27)

,Z nierówności (27) wynika, że naruszenie stabilności węzła - przy wyższej wartości 
napięcia - zostaje ujawnione przez kryterium pochodnej bilansu mocy biernej wcześniej niż 
naruszenie stabilności odbioru silnikowego przez kryterium pochodnej momentu 
dynamicznego przy zachodzącym obniżeniu napięcia w węźle.

5. WNIOSKI

a) Dla węzłów odbiorczych najwcześniej zostaje ujawnione naruszenie stabilności 
napięciowej przez kryterium pochodnej bilansu mocy biernej węzła.

b) Kryterium pochodnej bilansu mocy biernej węzła może być stosowane do badania 
stabilności odbiorów silnikowych asynchronicznych zasilanych w węźle, w

d Qw
warunkach naruszenia stabilności napięciowej. Niezachowanie kryterium < O

musi bowiem prowadzić do obniżenia napięcia węzła do wartości Uutk .
c) Kryterium strukturalne sieci zasilającej zastosowane dla węzłów odbiorczych daje 

zbyt optymistyczne wyniki - wartości napięć krytycznych niższe niż wartości napięć 
U ?r 1 Ugr =  Uutk określonych przez pozostałe analizowane kryteria.
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Abstract

Three criteria are used to determine steady-state stability of power consumption nodes:
- the structural criterion for the network supplying the node (section 2.1 - Fig. 2a),
- the criteria of the torque balance for the node (section 2.2 - Fig. 2b),
- the criteria of the torque balance derivative for the asynchronous motors of the node 

(section 2.3).
The first and the second criteria are the voltage stability criteria and boundary condi

tions of stability are described using them by the critical voltage values - correspondingly Ukr 
and U ^r . The limit value Ugr equal to the stall of the motor voltage Usk corresponds to the

d M ,
boundary conditions of stability described by the third criterion ------- > 0 .

ds
The comparative analysis of the above mentioned criteria is described in the paper. The 

analysis of models and relations forming the base for the criteria shows the possibility to 
choose the most restrictive criterion for the power consumption node. Such a criterion 
describes the most restrictive stability condition, i.e. gives the highest value of critical or 
limit voltage. The criterion can be chosen without necessity to make calculation of node 
stability. On a ground of comparative analysis the following conclusions can be drawn:
a) the differential criterion of the reactive power balance for the power consumption node 

is the one which gives the earliest warning about the voltage unbalance of the node,
b) the differential criterion of the reactive power balance for the node can be used for sta

bility testing of the asynchronous motor loads supplied in the voltage unbalance conditions 
of the node. Failure to satisfy the condition d Q J d U  <  0 results irreversibly in lowering 
the node voltage to the Uutk level,

c) the structural criterion of the network supplying the node applied for the power consuming 
nodes gives the results which are optimistic - the critical voltage values are lower than 
both U $r and Ug,. =  Uutk voltages determined by the two other criteria.
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WPŁYW PARAMETRÓW RUROCIĄGÓW ORAZ LOKALIZACJI ZWARCIA 
Z ZIEMIĄ W NAPOWIETRZNYCH LINIACH PRZESYŁOWYCH 

NA ICH ODDZIAŁYWANIE NA PODZIEMNE RUROCIĄGI STALOWE

Streszczenie. W wyniku oddziaływań galwanicznych i indukcyjnych napo
wietrznych linii przesyłowych najwyższych napięć, podczas występujących w nich 
zwarć z udziałem ziemi powstają w przebiegających w równoległym zbliżeniu 
podziemnych rurociągach stalowych prądy i potencjały. Powstające potencjały mogą 
przybierać znaczne wartości stanowiące zagrożenie dla samego rurociągu i obsługi. W 
artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wpływu na wartości prądów i 
potencjałów w rurociągach parametrów rurociągów oraz lokalizacji zwarcia z ziemią 
występującego w odcinku zbliżenia.

INFLUENCE OF PIPELINE PARAMETERS AND PHASE-TO-EARTH FAULT 
LOCATION IN OVERHEAD TRANSMISSION LINES ON INTERFERENCE

EFFECTS
IN UNDERGROUND STEEL PIPELINES

Summary. During phase-to-ground faults of an overhead HVAC transmission line 
as a result of galvanic and inductive type of effects the substantial electric potentials 
can be developed and big currents can be appear in neighbouring underground steel 
pipelines parallel to the line. The potentials can have values dangerous for the 
maintenance team and for the pipeline itself. The analytical results of how the pipeline 
parallel section influence the potential and current values are presented in the paper.

EINFLUß DER PARAMETER VON ROHRLEITUNGEN UND 
ERDKURZSCHLUßORTUNG IN ÜBERTRAGUNGSLEITUNGEN AUF IHRE 

EINWIRKUNG AUF DIE UNTERGRUNDSTAHLROHRLEITUNGEN

Zusammenfassung. Als galwanische und induktive Einwirkungen von Hoch
spannungsübertragungsleitungen, bei den Kurzschlüssen mit Erdberührung treten in den 
parallel laufenden Untergrundstahlrohrleitungen die Ströme und Potentiale auf. Die 
entwickelte Potentialen können bedeutende Werte erreichen, die eine Gefährdung für 
die Rohrleitung und Service dargestellt werden können. In dem Beitrag die Ergebnisse 
der Analyse des Einflußes der Parameter von Rohrleitungen und der Erdkurzschluß
ortung auf die Werte von Strömen und Potentialen der Untergrundstahlrohrleitungen 
werden vorgestellt.
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1. WPROWADZENIE

Oddziaływania napowietrznych linii przesyłowych najwyższych napiąć na podziemne 
rurociągi stalowe podczas zwarć jednofazowych z ziemia można podzielić na indukcyjne i 
galwaniczne. Oddziaływania indukcyjne pochodzą od prądów płynących w przewodach 
roboczych i odgromowych linii i nie wystąpuja przy prostopadłym skrzyżowaniu linii i 
rurociągu. Oddziaływania galwaniczne pochodzą od prądów wypływających z uziomów linii 
do ziemi.

Oddziaływania prowadza do powstania w rurociągu potencjałów elektrycznych o 
wartościach mogących stanowić zagrożenia dla instalacji rurociągowych i obsługi. Istotnym 
zagadnieniem dla eksploatacji i projektowania korytarzy transportowych, w których wystąpuja 
równoległe przebiegi linii przesyłowych i rurociągów, jest opracowanie operatywnej, 
wystarczająco dokładnej metody analitycznej pozwalającej wyznaczać wielkości charak
terystyczne oddziaływań. Koniecznym etapem opracowania takiej metody była analiza 
wpływu parametrów: linii przesyłowej, układu linia-rurociag i samego rurociągu na wielkości 
charakterystyczne oddziaływań. Wpływ parametrów linii i układu linia-rurociąg został omó
wiony we wcześniejszych publikacjach autorów [3, 4], Wyniki analizy wpływu parametrów 
rurociągu są przedmiotem tego artykułu. Wnioski z przeprowadzonych badań i analiz 
pozwolą określić zarówno możliwości uproszczenia modeli matematycznych oddziaływań, 
jak również wymagania w zakresie dokładności określenia podanych parametrów jako danych 
wyjściowych do obliczeń.

W artykule przedstawiono także wyniki badań wpływu na wielkości charakterystyczne 
oddziaływań lokalizacji miejsca zwarcia występującego w odcinku równoległego zbliżenia. 
Rozpoznanie wpływu lokalizacji zwarcia na wielkości charakterystyczne oddziaływań 
umożliwi określenie warunków występowania maksymalnych wartości tych wielkości.

2. MODELOWANIE ODDZIAŁYWAŃ LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wielkościami charakterystycznymi oddziaływań są [3, 4]:
prądy w rurociągu: galwaniczny Irg, indukcyjny Iri, sumaryczny Ire, 
potencjały rurociągu wzglądem ziemi odniesienia: galwaniczny Vg, indukcyjny 
Vj, sumaryczny Vs,
potencjały rurociągu wzglądem ziemi bliskiej przylegającej do zewnętrznej 
powierzchni rurociągu: galwaniczny W indukcyjny Vbi, sumaryczny Vbs.

Wartości prądów i potencjałów stanowiących wielkości charakterystyczne oddziaływań 
mogą być obliczone dla układu linia - rurociąg z następujących relacji [1, 3, 4]:
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Fh.(x)= ^ r ; V z( e - ^ - e - ^ V ^ i 7 ’Z / c(tłl)[e' B,xłH- e' 0,i4<‘ł,H]+ W2Z, 2Z, l=0

*=0

W równaniach (1) do (6) oznaczono:

= ]l(hu~hr)2+b2< Sp = J(hu +hf +b2>

b - odległość uziom - rurociąg, 
hu - głębokość zakopania uziomu, 
hr - głębokość ułożenia rurociągu,
Ic, Ic - prądy w przewodzie odgromowym w kolejnych przęsłach linii z lewej i prawej 

strony punktu zwarcia,
luk, ^uk ‘ Pr^ y  spływające do ziemi uziomami kolejnych słupów z lewej i prawej strony 

punktu zwarcia, 
a - długość przęsła,
7Z - konduktywność gruntu, 
a  - stała propagacji rurociągu,
Y - admitancja własna rurociągu,
ZD - impedancja charakterystyczna rurociągu,
Yp - admitancja przejścia rurociąg - ziemia,
Z[ - impedancja obwodu rurociąg - ziemia,
Z12 - impedancja wzajemna przewód fazowy - rurociąg,
Z lc - impedancja wzajemna przewód odgromowy - rurociąg,
ty, 0 - funkcje pomocnicze służące do wyznaczania całki zmiennej zespolonej w równaniach 

(1), (2), (3),
X - oś kierunkowa rurociągu o początku w miejscu rzutu punktu zwarcia, 
k - kolejne słupy i przęsła, licząc od miejsca zwarcia,
(N+M)-a = Lz - długość odcinka równoległego zbliżenia linii i rurociągu.

Relacje (1) do (6) otrzymano przy założeniach:
- zasilanie linii jest jednostronne od strony lewej,
- odcinek linii równoległy do rurociągu zawiera N przęseł w lewą i M przęseł w prawą 

stronę od punktu zwarcia,
- długości wszystkich przęseł linii są stałe i wynoszą a,
- wartości rezystancji wszystkich uziomów linii są jednakowe i wynoszą R.
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Jeżeli dwa ostatnie założenia nie są spełnione, to relacje (1) do (6) posiadają bardziej 
złożona strukturę. Przy założeniu liniowości układu linia - rurociąg oddziaływania sumary
czne mogą być wyznaczone na zasadzie superpozycji oddziaływać składowych. Sumaryczne 
wielkości charakterystyczne oddziaływań stanowią sumy geometryczne odpowiednich wiel
kości oddziaływań galwanicznych i indukcyjnych.

3. ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW RUROCIĄGU NA WIELKOŚCI 
CHARAKTERYSTYCZNE ODDZIAŁYWAŃ

Uwzględnione w analizie parametry rurociągu obejmowały:
- głębokość zakopania rurociągu hr,
- średnicę rurociągu dr ,
- rezystancję przejścia izolacji rurociągu względem ziemi Rp,
- przenikalność magnetyczną względną rurociągu.

Wartości prądów i potencjałów rurociągu wyznaczono dla przyjętej jednostkowej 
wartości prądu zwarcia z ziemią Jz= (1 +j0) A. Wartości prądów i potencjałów w rurociągu 
wyznaczone zostały dla punktu X=0, przy założeniu zwarcia w środku odcinka zbliżenia. 
W takich warunkach wielkości te są największe.

Przy analizie wpływu podanych wyżej parametrów rurociągu przyjęto następujące 
wartości parametrów linii przesyłowej i układu linia - rurociąg [3, 4]:
- wysokość zawieszenia przewodu roboczego hf = 21 m,
- wysokość zawieszenia przewodu roboczego hc = 30 m,
- rezystancja uziemienia słupów R = 5 0,
- ilość przewodów odgromowych k0 = 1,
- długość przęsła a = 0.3 km,
- długość odcinka zbliżenia linii i rurociągu Lz = 3.0 km,
- odległość uziomu od rurociągu b = 30 m,
- konduktywność gruntu yz = 0.001 S/m.

Obliczenia wpływu głębokości zakopania rurociągu na wielkości charakterystyczne 
oddziaływań przeprowadzono dla przedziału zmienności 0.5 m <  hr <  2.0 m przy przyjęciu 
stałych wartości dr = 0.3 m, Rp = 1000 firn, pt = 200. Wpływ wartości hr na niektóre 
wielkości charakterystyczne oddziaływań przedstawiono na rys. 1.

Obliczenia wpływu średnicy rurociągu na wielkości charakterystyczne oddziaływań 
przeprowadzono dla przedziału zmienności 0.2 m <  dr <  1.5 m przy przyjęciu stałych 
wartości hr = 1.0 m, Rp = 1000 ilm, pr = 200. Wpływ wartości dr na wybrane wielkości 
charakterystyczne oddziaływań przedstawiono na rys. 2.
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Rys.l. Przebiegi wielkości charakterystycznych oddziaływań Ire, Vs, Vbs przy zmianach 
głębokości ułożenia rurociągu h 

Fig.l. Characteristic variables of interference Irs, Vs, Vbs in relation to pipeline depth hr

Rys. 2. Przebiegi wielkości charakterystycznych oddziaływań 1^, Vs, Vbs przy zmianach 
średnicy rurociągu d

Fig. 2. Characteristic variables of interference I^, Vs, Vbs in relation to pipeline outside 
diameter dr

Obliczenia wpływu rezystancji przejścia rurociągu względem ziemi na wielkości charak
terystyczne oddziaływań przeprowadzono dla przedziału zmienności 0 (Im < Rp < 
10000 flm przy przyjęciu stałych wartości hr = 1.0 m, dr = 0.3 m, nT = 200. Wpływ war
tości Rp na wybrane wielkości charakterystyczne oddziaływań przedstawiono na rysunkach 
3, 4, 5.
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Rys. 3. Przebieg prądów Irg, Iri, Irs przy zmianach rezystancji przejścia rurociągu względem 
ziemi Rp

Fig. 3. Relation between characteristic variables of interference Irg, Iri, Irs and pipeline-to- 
earth insulation impedance Rp

Rys. 4. Przebieg potencjałów Vg, Vit Vs przy zmianach rezystancji przejścia rurociągu 
względem ziemi Rp

Fig. 4. Relation between characteristic variables of interference Vg, V;, Vs and pipeline-to- 
earth insulation impedance Rp
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Rys. 5. Przebieg potencjałów Vbg, Vbi, Vbs przy zmianach rezystancji przejścia rurociągu 
względem ziemi Rp

Fig. 5. Relation between characteristic variables of interference Vbg, Vbi, Vbs and 
pipeline-to-earth insulation impedance Rp

Obliczenia wpływu przenikalności magnetycznej względnej rurociągu na wielkości 
charakterystyczne oddziaływań przeprowadzono dla przedziału zmienności 100 <  ¡ir <  300 
przy przyjęciu stałych wartości hr =  1.0 m, Rp = 1000 Om, dr = 0.3 m. Wpływ wartości 
HT na wybrane wielkości charakterystyczne oddziaływań przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6. Przebiegi wielkości charakterystycznych oddziaływań Irs, Vs, Vbs przy zmianach 
przenikalności magnetycznej względnej rurociągu /xr 

Fig. 6. Relation between characteristic variables of interference Ire, Vs, Vbs and pipeline 
relative magnetic permeability nT
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmiany wartości parametrów rurociągów w 
rozpatrywanych przedziałach w różny sposób wpływają na poszczególne wielkości charak
terystyczne. Wpływ zmian hr, dr, /¿r na wartości wszystkich wielkości charakterystycznych 
jest nieznaczny. Rozpatrywane zmiany tych parametrów w szerokich granicach powodują 
zmiany prądów i potencjałów nie przekraczające 15%. Natomiast zmiana wartości Rp w 
istotny sposób wpływa na potencjały i prądy w rurociągu. Wzrost wartości Rp w granicach 
rozpatrywanego przedziału powoduje obniżenie IRS o 40% i obniżenie Vs o 8%. Potencjały 
względem ziemi bliskiej wzrastają od zera przy Rp = 0 m do wartości VBG = 0.363 V, VBI 
= 0.173 V, VBS = 0.202 V przy Rp = 10000 Qm w odniesieniu do jednostkowego prądu 
zwarcia J2.

4. WPŁYW LOKALIZACJI ZWARCIA NA WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE 
ODDZIAŁYWAŃ

Równania (1) do (6) umożliwiają obliczenia wartości prądów i potencjałów w rurociągu 
przy różnej lokalizacji zwarć jednofazowych w linii w odcinku zbliżenia. Obliczenia wielko
ści charakterystycznych oddziaływań przeprowadzono przy założonych zwarciach na począt
ku, w środku i na końcu odcinka zbliżenia. Obliczenia przeprowadzono dla jednostronnego 
zasilania linii dla wartości parametrów linii i układu linia - rurociąg identycznych jak przyj
mowane w analizie w punkcie 3. Wartości parametrów rurociągu przyjęto: hr = 1.0 m, dr 
= 0.3 m, p.T = 200, Rp = 1000 Om. Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach 7, 8, 9.

Rys. 7. Rozkład wartości wielkości charakterystycznych oddziaływań 1^, Vs, Vbs w odcinku 
zbliżenia przy zwarciu w środku odcinka 

Fig. 7. Characteristic variables of interference 1^, Vs, Vbs - longitudinal profiles in parallel 
section of transmission line-pipeline system when earth-fault occurs in the middle 
of that section
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Rys. 8. Rozkład wartości wielkości charakterystycznych oddziaływali I„, Vs, Vbs w odcinku 
zbliżenia przy zwarciu na koiicu odcinka 

Fig. 8. Characteristic variables of interference I^, Vs, Vbs - longitudinal profiles in parallel 
section of transmission line-pipeline system when earth-fault occurs at the end of 
that section

Rys. 9. Rozkład wartości wielkości charakterystycznych oddziaływań Ire, Vs, Vbs w odcinku 
zbliżenia przy zwarciu na początku odcinka 

Fig. 9. Characteristic variables of interference Ire, Vs, Vbs - longitudinal profiles in parallel 
section of transmission line-pipeline system when earth-fault occurs at the beginning 
of that section
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Z analizy obliczonych wartości wielkości charakterystycznych oddziaływań wynikają 
wnioski:
► Największe wartości potencjałów składowych i sumarycznych zarówno względem ziemi 

odniesienia, jak i ziemi bliskiej występują przy zwarciu w środku odcinka zbliżenia w 
miejscu rurociągu będącym rzutem punktu zwarcia (X=0).

► Przy zwarciach na początku i na końcu odcinka zbliżenia potencjały Vs są również 
największe w miejscach rzutów punktów zwarcia na rurociąg. Wartości Vs są jednak 
mniejsze w porównaniu z ich wartościami przy zwarciu w środku odcinka zbliżenia. 
Zmniejszenie to wynosi ~ 54% przy zwarciu na początku i —10% przy zwarciu na końcu 
odcinka zbliżenia.

► Na wartości potencjałów galwanicznych i sumarycznych względem ziemi bliskiej Vbg i 
Vbs wyraźny wpływ ma rozmieszczenie konstrukcji wsporczych, a w konsekwencji 
punktów uziemienia. W miejscach rzutów punktów uziemienia następuje wyraźny wzrost 
wartości tych potencjałów. Wpływ ten powoduje "piłowy" rozkład wartości Vbs w odcinku 
zbliżenia przedstawiony na rysunkach 7, 8, 9.

5. WNIOSKI

a) Parametrem rurociągu mającym istotny wpływ na wartości wielkości charakterystycznych 
oddziaływań jest rezystancja przejścia rurociągu względem ziemi. Szczególnie znaczny jest 
wpływ rezystancji przejścia rurociągu na wartości potencjałów względem ziemi bliskiej.

b) Zmiany parametrów rurociągu:
- głębokości ułożenia rurociągu w ziemi,
- średnicy rurociągu,
- przenikalności magnetycznej względnej
mają nieznaczny wpływ na wartości wielkości charakterystycznych oddziaływań.

c) Zasadniczy wpływ na rozkład wartości potencjałów w rurociągu ma lokalizacja zwarcia. 
Największe wartości potencjałów sumarycznych występują przy zwarciu w środku odcinka 
zbliżenia.

d) Niezależnie od lokalizacji zwarcia maksymalne wartości potencjałów sumarycznych 
występują w miejscu rurociągu będącym rzutem punktu zwarcia.
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Abstract

The inteferences of overhead HVAC transmission lines during ground faults in them 
on underground steel pipelines running parallel in the immediate vicinity result from the 
galvanic and magnetic coupling. Those interferences are described by the characteristic 
variables [1, 3, 4] defined in equations (1) to (6) as:
- pipeline current variables: galvanic component Irg, inductive component Iri and total 

pipeline current Ire,
- pipeline potentials with respect to the reference ground: galvanic component Vg, inductive 

component V; and total pipeline potential Vs,
- pipeline potentials with respect to the proximate earth, i.e. layer of ground adjacent to the 

external surface of that pipeline: galvanic component inductive component Vbi and 
total potential Vbs.

The potentials arising in the pipelines can have substantial values dangerous for the 
maintenance people and for the pipeline installations.

For the design process and the maintenance of transport ways (corridors) where HVAC 
transmission lines and pipelines have long parallel sections it is crucial to develop operative, 
adequately accurate analytical method to calculate the characteristic variables of interferences.

The indispensable stages on the way to get such a method are the analyses of influence: 
of the transmission line parameters [3], of the transmission line-pipeline system geometry 
parameters [4] and present analysis of the pipeline itself parameters on the characteristic 
variables of interference. The analytical results of how the pipeline parameters and phase-to- 
ground fault location effect those variables are presented in this paper. The results obtained 
allow to estimate:
- possibilities to take more simple mathematical models of interferences,
- required accuracy of parameters taken as input data for the calculation,
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- conditions for the characteristic variables of interferences to have the maximum values.
The analytical results describing the importance of such pipeline parameters as:

- pipeline depth hr,
- pipeline insulation resistance to earth Rp,
- pipeline outside diameter dr>
- pipeline relative magnetic permeability p.r
are described in Section 3 and presented in graphical form on Figs. 1 to 6.

The influence of ground fault location is discussed in Section 4 and results obtained are 
presented on Figs. 7 to 9.

From the research and analyses made it appears that:
a) The pipeline parameter having the substantial influence on the values of the characteristic 

variables of interference is the pipeline insulation resistance to earth Rp . Especially 
distinct is the influence of the pipeline insulation resistance Rp on the potential values in 
relation to the proximate earth.

b) The influence of such pipeline parameters as:
- pipeline depth hr,
- pipeline outside diameter dr,
- pipeline relative magnetic permeability pr
on the characteristic variables of interference is insignificant.

c) The location of the earth fault is significant factor for the longitudinal profile of pipeline 
potentials. The maximum possible values of the total potentials appear for the fault 
occured in the middle of the parallel section of the transmission line - pipeline system.

d) For every location of the earth fault the maximum values of the potential profile 
corresponds to the point of pipeline being the projection of the earth fault point.
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POZIOM HARMONICZNYCH W PRĄDZIE ZIEMNOZWARCIOWYM 
W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych czyn
ników na zawartość wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym w sieciach 
przemysłowych średnich napiec. Wyniki badań dotyczą: sieci o izolowanym punkcie 
gwiazdowym, sieci o uziemionym przez dławik kompensacyjny punkcie gwiazdowym, 
sieci o uziemionym punkcie gwiazdowym przez dławik kompensacyjny zbocznikowany 
rezystorem oraz sieci o uziemionym przez rezystor punkcie gwiazdowym.

LEVELS OF HARMONICS IN EARTH-FAULT CURRENTS 
IN MEDIUM VOLTAGE INDUSTRIAL NETWORKS

Summary. The investigation results of various factors’ effect on harmonics 
in the earth-fault current in medium voltage industrial networks are presented. These 
results concern: isolated neutral networks, earth-fault compensated networks, compen
sated networks with temporary resistive grouded neutral and networks with permanently 
resistive grounded neutral.
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B nPOMHUUIEHHblX CETHX CPEÜHETO HAITPŻDKEHHH
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cupoBaHHMx cereft, KOMneHCHpoBaHHbix ceTeñ c KaTymKOíí uiyHTHpoBaHHOH 
pe3MCTopoM h  ceTefi c HemrpauibK) 3a3eMjieHHOii nepe3 pe3Hcrop.
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1. WPROWADZENIE

Przebiegi napięć i prądów w normalnych warunkach pracy sieci elektroenergetycznych 
średnich napięć nie są przebiegami czysto sinusoidalnymi, lecz zawierają oprócz harmo
nicznej podstawowej także wyższe harmoniczne różnych rzędów. Pojawiają się one wskutek 
nieliniowości samych źródeł energii elektrycznej, jak i jej odbiorów. Zawartość 
harmonicznych jest wprawdzie limitowana przepisami określającymi wymagania w zakresie 
jakości energii elektrycznej, lecz mimo stosowania różnych środków ograniczających poziom 
wyższych harmonicznych, ich pełna eliminacja w sieciach przemysłowych jest trudna do 
osiągnięcia. W tej sytuacji powstaje pytanie dotyczące kształtu przebiegów prądów i napięć 
podczas zakłóceń zwarciowych. Do zakłóceń najczęściej występujących, których skuteczna 
i selektywna eliminacja w sieciach średnich napięć jest wciąż problematyczna, należą zwarcia 
jednofazowe z ziemią. Przyczyn tego stanu jest wiele: różnorodność wykonania sieci 
i poziomy stosowanych napięć, różne sposoby pracy punktu gwiazdowego, konfiguracja sieci, 
charakter zwarcia doziemnego. Jedną z nich jest także odkształcenie przebiegów ziem
nozwarciowych [5, 9].

W artykule przedstawiono przyczyny występowania wyższych harmonicznych w prze
biegach prądów ziemnozwarciowych eraz wpływ takich istotnych czynników na ich zawar
tość, jak sposób pracy punktu gwiazdowego sieci, nieliniowość elementów sieci i charakter 
zwarcia. Zaprezentowane rezultaty badań mogą być wykorzystane przy opracowaniu algo
rytmu działania nowoczesnych urządzeń automatyki regulacyjnej i eliminacyjnej dla sieci 
średnich napięć.

2. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA WYŻSZYCH HARMONICZNYCH 
W NAPIĘCIACH ŹRÓDŁOWYCH

Przyczynami pojawiania się wyższych harmonicznych w przebiegach napięć są:
— nieliniowość źródeł energii elektrycznej,
— nieliniowość odbiorników.

Siła elektromotoryczna generatorów synchronicznych zawiera oprócz harmonicznej 
podstawowej także harmoniczne wyższych rzędów, których wartość względna określana jest 
znaną zależnością

't2
e :  =

vul
( 1)

W zależności tej v jest rzędem harmonicznej, a k^ współczynnikiem uzwojeniowym 
generatora (odpowiednio dla pierwszej oraz p-tej harmonicznej).
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Dla generatorów z uzwojeniami o poskoku skróconym dominującymi harmonicznymi 
wyższych rzędów są harmoniczne o krotności trzy (szczególnie trzecia i dziewiąta). Za
wartość tych harmonicznych jest na ogól niewielka w przypadku turbogeneratorów i nieco 
większa w przypadku hydrogeneratorów [9].

Dodatkowym źródłem harmonicznych są transformatory zasilające sieć, które pobierają 
odkształcony prąd magnesujący. Następstwem tej nieliniowości jest pojawienie się trzeciej 
i wyższych harmonicznych w napięciu między punktem gwiazdowym sieci a ziemią.

W sieciach odbiorczych (przemysłowych i komunalnych) zasadniczą przyczyną poja

wienia się wyższych harmonicznych w napięciach są odbiorniki nieliniowe. Należą do nich 
układy prostownikowe, przekształtniki tyrystorowe i piece łukowe, a w sieciach niskiego 
napięcia — także spawarki, lampy jarzeniowe oraz różne zasilacze prostownikowe i od
biorniki z rdzeniami ferromagnetycznymi. Odkształcenie napięcia — wskutek zawartości 
harmonicznych w prądzie obciążeniowym — zależy od rodzaju odbiornika, ale też od 
konfiguracji i parametrów sieci zasilającej. W sieciach z kompensacją mocy biernej zależy 
ono również od lokalizacji i mocy baterii kondensatorów. Wśród wymienionych odbiorników 
nieliniowych na szczególne wyróżnienie zasługują — stosowane coraz powszechniej w 

sieciach przemysłowych — przekształtniki tyrystorowe. Rząd harmonicznych wprowadzanych 
przez te odbiorniki określony jest wzorem [2]

v = k  -p ±  1 (2)

w którym p  jest liczbą pulsów przekształtnika, a k - liczbą naturalną.
Przekształtniki 6-pulsowe wprowadzają zatem harmoniczne — 5 ,7 , 11, 13, 17, 19, 23, 

25 ... . Są to tzw. harmoniczne charakterystyczne, których zawartość zależy m. in. od kąta 
komutacji (maleje wraz ze wzrostem tego kąta) i od liczby pulsów przekształtnika (także 

maleje ze wzrostem liczby pulsów). Z badań wynika [1], że np. dla przekształtnika 
6-pulsowego zawartość 5. harmonicznej w prądzie pobieranym przez przekształtnik wynosi 
19-t-20%, a 25. — l-i-4%. Wartość tzw. harmonicznych niecharakterystycznych (2, 3, 4, 
6, 8, 9, 10 ...) , które powstają wskutek stałych strumieni magnetycznych w rdzeniach trans
formatorów przekształtnikowych, są mniejsze i zależą silnie od rozrzutu kąta komutacji. Np. 
przy rozrzucie rzędu 3° suma harmonicznych 2, 3 i 4 nie przekracza 1,5% [11]. Stosowane 
dla ograniczenia zawartości harmonicznych odpowiednie filtry pasmowe mają tę cechę, że 
poza pasmem przepustowym ich impedancja silnie wzrasta. Układ „sieć — filtr” zachowuje 

się wtedy jak równoległy obwód rezonansowy i pojawiają się w napięciu sieci harmoniczne 
parzyste rzędu 6, 12, 18, ... [8].

Zawartość harmonicznych generowanych przez inne odbiorniki zależy od stopnia ich 
nieliniowości i często ma charakter stochastyczny (np. w sieciach zasilających piece łukowe). 
Ponadto, jak wykazano w pracy [4], w sieciach przemysłowych nawet przy braku aktywnych
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źródeł prądów wyższych harmonicznych, w napięciach zawsze występuję pewna ich 
zawartość (zwykle są to harmoniczne 3, 5, 7, 11 — o łącznej zawartości 0,5-M %).

Stopień odkształcenia napieó jest określany współczynnikiem zawartości harmonicz
nych i jego wartość jest już w wielu krajach normowana. Przykładowo, według źródeł 
niemieckich [8] wynosi ona dla sieci przemysłowych 5 kV — 6%. Nieco ostrzejsze wyma
gania w tym zakresie stawia np. norma rosyjska (łączna zawartość harmonicznych do 
13 włącznie — 5%), co nie oznacza jednak, że wartości dopuszczalne nie są czasowo 
przekraczane. Z rezultatów badań opublikowanych w pracy [11] wynika, że współczynnik 
zawartości harmonicznych napięcia w zakładach metalurgicznych wynosił 8-^9% osiągając 
w pojedynczych przypadkach nawet wartości 20%.

Skutki występowania wyższych harmonicznych w napięciach są wielorakie. 
Jednym z nich jest odkształcenie prądu ziemnozwarciowego. Odkształcenie to — jak 
wykazano niżej -  jest w różnym stopniu uzależnione od czynników wewnętrznych sieci.

3. CZYNNIKI GENERUJĄCE WYZSZE HARMONICZNE PRZY ZWARCIACH 
JEDNOFAZOWYCH Z ZIEMIĄ

Podatność sieci na generowanie wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarcio
wym jest zależna od sposobu pracy jej punktu gwiazdowego.

Przyjmując do rozważań ogólny model sieci z wyodrębnionym punktem zwarciowym F 
(pokazany na rys. la), sposób pracy punktu gwiazdowego można odwzorować przez poło
żenie łączników Q l, Q2 i Q3. Modelowi temu odpowiada schemat zastępczy, który 
przedstawiono na rys. Ib. W schemacie tym poszczególne symbole oznaczają:

C 0 = ~  (C L1 + C u  + C u ) -  pojemność zerową sieci,

G 0 = i ( G u  + G L2 + G u ) — konduktancję zerową sieci,

Y Q = G 0 + j w C 0 -  admitancję zerową sieci,

YN = Z d + Yw -  admitancję uziemienia punktu gwiazdowego sieci,

Y  = Z N + Z 0 -  admitancję sumaryczną sieci względem ziemi.

W ogólnym przypadku prąd ziemnozwarciowy — przy założeniu symetrii napięć 
źródłowych — określony jest zależnością

Y E
F “ 1 + R f Y  ’ (3)

w której Rp jest rezystancją przejścia w miejscu zwarcia.
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Rys. 1. Schemat sieci modelowej (a) oraz jej schem at zastępczy (b) 
Fig. 1. Network model (a) and equivalent schem e (b)
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Dla sieci o izolowanym punkcie gwiazdowym (łącznik Q1 na rys. la  — otwarty) 
admitancja I n =  0.

W sieci z kompensacją bez wymuszenia składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego 
(łącznik Q2 otwarty) admitancja uziemienia punktu gwiazdowego wynosi

R • i
Y  =  i— - j 1
—  KI o  -  o J

N co2L„2 J coLd"'d

natomiast admitancja zastępcza sieci jest równa
R

co2L d2
+ 3 G 0 + 3 j w C0 (1 -  k r)

przy czym kT jest współczynnikiem rozstrojenia kompensacji zdefiniowanym następująco

1 h
3 w2L d C0 * d

(4)

W zależności (4) 7d jest prądem indukcyjnym wymuszonym przez indukcyjność dła
wika Ld, a 7C — prądem pojemnościowym odpowiadającym pojemności sieci 3C0.

W sieci z kompensacją i wymuszaniem składowej czynnej (łączniki Q l, Q2, Q3 - 
zamknięte), przy założeniu że 7?d < u7.d, admitancja uziemienia punktu gwiazdowego wynosi

v  R d 1 . 1
+ TT - J~N co2L d2 K

Dobroć dławików kompensacyjnych q = uLd/7?d jest rzędu 50-t-100, a zatem przyjęcie 
założenia 7?d <S wLd jest dla praktycznych rozważań w pełni uzasadnione.

Dla uporządkowania zasadniczej części przedmiotowych rozważań przyjęto dalej 
podział sieci w zależności do sposobu pracy ich punktu gwiazdowego.

3.1. Sieć o izolowanym punkcie gwiazdowym

Przy braku wyższych harmonicznych w napięciu źródłowym oraz pominięciu konduk- 
tancji Gq prąd ziemnozwarciowy przy zwarciu bezoporowym określa znana zależność

7p = 7C = 3 co CQ E  , (5)

natomiast przy zwarciu rezystancyjnym

^fr = , z • (6)
\ lk  R + 1

We wzorze (6) w spółczynnik^ jest stosunkiem rezystancji przejścia w miejscu zwarcia 
do reaktancji pojemnościowej sieci, czyli

R..
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Jeśli napięcie źródłowe zawiera r-tą harmoniczna o zawartości mv =  Tij/Ej, to wzory 
(5) i (6) przyjmą postać

(5a)

w . ,v /c
(6a)

7 F v  =  " 3v V / F

' FRv

r )2 + 1

W powyższych zależnościach prądy 7p =  Ic oraz 7FR są prądami harmonicznej podsta
wowej. Jeśli do wartości tych prądów odnieść odpowiednie wartości prądów 7F(, oraz 7FR(), 
uzyskuje się zawartość r-tej harmonicznej w prądzie ziemnozwarciowym. Tak więc przy 
zwarciu bezrezystancyjnym otrzymuje się

/  FV m„ v (7)

a przy zwarciu rezystancyjnym

7frv
1 FRv

'F R

m ■ v
\

¿R2 + 1

( v *R)2 + 1
(8)

Warto zauważyć, że dla v > 1 wyrażenie pod pierwiastkiem we wzorze (8) jest za
wsze mniejsze od 1, a zatem 7Fl/ >  7FRł,. Oznacza to, że zawartość harmonicznych w prądzie 
ziemnozwarciowym przy zwarciu bezrezystancyjnym jest zawsze większa niż przy zwarciu 
rezystancyjnym. Ponadto z zależności (7) wynika jasno, że przy zwarciu metalicznym 
zawartość harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym jest liniowo zależna od zawartości 
harmonicznych w napięciu.

3.2. Sieć o punkcie gwiazdowym uziemionym przez dławik kompensacyjny

Wprowadzając współczynnik tłumienia sieci zdefiniowany jako k d
u  C„

(w sieci

z kompensacją nie można pomijać G0 ), admitancję sumaryczną sieci względem ziemi dla 
dowolnej harmonicznej v można zapisać w postaci

Y  = 1

? v ‘
J v -  ■

Przyjmując ponadto, że k v -  v — - ,  otrzymuje się
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Dla sieci kablowych średnich napięć współczynnik tłumienia — określony 
pomiarowo w kilku sieciach przemysłowych [6] — zawiera się w przedziale 0,05-r-0,15, 
natomiast dobroć dławików kompensacyjnych q — jak już wcześniej stwierdzono -  
przyjmuje wartości z przedziału 50-M00. W tych warunkach dla v >  1 spełniona jest

nierówność — — < k A, a więc admitancję sumaryczna sieci dla dowolnej harmonicznej można 
q \ 2

wyrazić wzorem

X .y  = ^ ( * d + j * v) •

Harmoniczną podstawową prądu ziemnozwarciowego przy zwarciu rezystancyjnym, 
przy określonym współczynniku rozstrojenia kompensacji kT , można opisać dość złożoną 
zależnością

'FR = 'c

(* 1
2

-  + K ♦ ( i - k t f
U (9)

( k  \]
i  +kK - j + k A

q Ji

Jeśli w napięciu źródłowym zawartość F-tej harmonicznej wynosi mv, wówczas prąd 
ziemnozwarciowy r-tej harmonicznej określa wzór

^FRv ~ 7cm v
*d2 + K 2

( l +* R* d ) 2 + ( * R * v) 2

( 10)

a zatem zawartość F-tej harmonicznej prądu ziemnozwarciowego w odniesieniu do 
harmonicznej podstawowej prądu lc wynosi

/ FRv -

(*d2 + *v2)
(k 2

1 +kR - i +k*
< Q /

♦ * R2 ( l - * r)2
(U)

[ ( !  +kRk d)2 + (k Rk *)2
( « * * -

+ (1 - k ty

Po wprowadzeniu stopnia rozstrojenia kompensacji równego s =  (kr - 1) i uwzględ-

nieniu, że k  = v  ------- , zależność (11) przyjmuje postać
v
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Wynika z niej, że zawartość wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarcio
wym rozpatrywanej sieci jest złożoną funkcją wielu czynników takich jak: zawartość 
harmonicznych w napięciu, współczynnik tłumienia sieci, stopień rozstrojenia kompensacji 
i rezystancja przejścia w miejscu doziemienia.

Ilościowy wpływ poszczególnych czynników ilustrują charakterystyki zamieszczone 
na rys. 2 5. Zawartości harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym określono tu, przy
założeniu że udziały poszczególnych harmonicznych w napięciu wynoszą 1% (mv =  0,01).

Rys. 2. Względne wartości wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym w zależ
ności od stopnia rozstrojenia kompensacji 

Fig. 2. Relative value of harmonics in the earth-fault current depending on the detuning 
factor
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O 0 ,0 5  0,10 0,15 k d

Rys. 3. Względne wartości wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym w za
leżności od stopnia tłumienia sieci 

Fig. 3. Relative value of harmonics in the earth-fault as a function of the attenuation 
coefficient

Z charakterystyk 4  = f(s) — rys. 2 — widać, że zawartość harmonicznych bardzo sil
nie zależy od stopnia rozstrojenia kompensacji; przy s =  0 krzywe osiągają maksimum, któ
rego wartość jest tym większa, im większy jest rząd harmonicznej w napięciu (np. przy 
zawartości 25. harmonicznej w napięciu o wartości mv% =  1% zawartość tej harmonicznej 
w prądzie ziemnozwarciowym wynosi aż 210%). Zawartość harmonicznych w prądzie zie
mnozwarciowym maleje nieliniowo wraz ze wzrostem współczynnika tłumienia sieci (rys. 3) 
i nieznacznie rośnie — również nieliniowo — wraz ze wzrostem dobroci dławika kompen
sacyjnego (rys. 4). Bardzo interesująco przedstawia się wpływ rezystancji przejścia w miejscu 
doziemienia na zawartość harmonicznych, co pokazano na rys. 5. Przy stałej reaktancji 
pojemnościowej sieci Xc wzrost rezystancji przejścia RF powoduje bardzo silne tłumienie 
zawartości harmonicznych. Ponadto — jak wynika z rys. 2-r-5 — przy stałej zawartości 
harmonicznych w napięciu (np. mv% = 1 %) zawartość określonej harmonicznej w prądzie 
ziemnozwarciowym rośnie wraz ze wzrostem rzędu harmonicznej. Przy znacznej zawartości 
wyższych harmonicznych pełna kompensacja dla harmonicznej podstawowej nie spełnia jed
nego ze swoich podstawowych zadań, którym jest gaszenie luku w miejscu doziemienia.
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Rys. 4. Względne wartości wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym w za
leżności od dobroci dławika kompensacyjnego 

Fig. 4. Relative value of harmonics in the earth-fault current depending on the quality 
factor of the neutral grounding reactor

Dławik kompensacyjny jest elementem, który w. rozpatrywanej sieci może dodatkowo 
generować wyższe harmoniczne w prądzie ziemnozwarciowym. Do analizy tego zjawiska 
przyjęto schemat zastępczy (rys. 6) odwzorowujący sieć z pełną kompensacją dla harmo

nicznej podstawowej (s =  0). Założono nieliniową indukcyjność dławika oraz zwarcie 

bezrezystancyjne (%  =  0), dla którego zawartości harmonicznych — jak wykazano 
wyżej — są maksymalne. W schemacie tym konduktancja G odwzorowuje sumaryczną 
upływność sieci z uwzględnieniem dobroci dławika kompensacyjnego, tworząc gałąź dla 
przepływu tzw. prądu resztkowego o charakterze czynnym.

Ze schematu wynika, że prąd ziemnozwarciowy względny (odniesiony do prądu dławika 
nrzy pełnej kompensacji dla harmonicznej podstawowej, tj. w warunkach, gdy 7d =  7^, jest 
równy
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Rys. 5. Względne wartości wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym przy 
zwarciach rezystancyjnych;

kR — względna rezystancja przejścia w miejscu zwarcia 
Fig. 5. Relative value of harmonics in the earth-fault current during resistance-faults;

KR relative fault resistance

Przyjmując aproksymację charalcterystyki magnesowania wielomianem trzeciego stopnia 
w postaci = a l f  +  b ( E f  (£* jest wartością względną napięcia odniesioną do napięcia 

znamionowego) i zakładając, że napięcie jest przebiegiem sinusoidalnym, przebieg czasowy 

prądu dławika można opisać zależnością

i f  = a £ m* sin wt + b (£ m‘)3 sin3wi . (13)

Po przekształceniach trygonometrycznych otrzymuje się

aE„ j b ( E ; ) 3
4

sin o i -  — (£ m* )3sin 3cot . 
4

(13a)
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Rys. 6. Schemat zastępczy sieci z pełna kompensacją ziemnozwarciowa 
Fig. 6. Reduced network with full earth-fault compensation

Rys. 7. Wpływ nieliniowości dławika kompensacyjnego na zawartość trzeciej harmonicznej 
w prądzie ziemnozwarciowym 

Fig. 7. Influence of the neutral grounding reactor non-linearity on the third harmonic in the 
earth-fault current
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Uwzględniając następnie, że w warunkach pełnej kompensacji dla harmonicznej

* * 3 * 3 .podstawowej / d* = / c*, czyli [ a + —b ( E m) ] sin u t  = ic’ , zależność (12) przyjmie

ostatecznie postać

*F = I rmC0SWt ~ ^ ( E m )3 SUl . (14)
4

Tak więc prad ziemnozwarciowy ;'p zawiera oprócz harmonicznej podstawowej prąd 
trzeciej harmonicznej, wynikający z nieliniowości dławika. Wartość względna podstawo
wej harmonicznej prądu ziemnozwarciowego można wyznaczyć z zależności (9) dla kr =  1 
(i =  0) i =  0. Wynosi ona

/ r‘ = ± * * d . (15)

Względna amplituda trzeciej harmonicznej /  * prądu ip zależy od stopnia nielinio

wości dławika, którego miarą przy założonej aproksymacji charakterystyki magnesowania 
dławika może być współczynnik nieliniowości równy x = b/a (przy czym a +  b =  1). 
Wzrost wartości współczynnika x jest równoznaczny ze wzrostem stopnia nieliniowości 
charakterystyki magnesowania dławika. Wpływ tej nieliniowości na zawartość trzeciej 
harmonicznej w prądzie ziemnozwarciowym, wyrażony procentowym udziałem tej harmo
nicznej, pokazano na rys. 7 dla dwóch wartości względnego napięcia źródłowego E* =  1 
oraz E* = 1 , 1  (założono tu, że w napięciu nie występują wyższe harmoniczne) oraz dwóch 
wartości współczynnika tłumienia sieci &d = 0,05 i kd =  0,1. Z rys. 7 wynika jedno
znacznie, że zawartość trzeciej harmonicznej prądu jest tym większa, im większy jest 
współczynnik nieliniowości dławika, ale też silnie zależy od współczynnika tłumienia sieci 
(maleje wraz z jego wzrostem) i względnej wartości napięcia (większa przy napięciu 
podwyższonym). Kumulacja tych czynników sprawia, iż zawartość trzeciej harmonicznej 
może kilkakrotnie przekraczać wartość podstawowej harmonicznej prądu ziemnozwarciowego 
w warunkach pełnej kompensacji.

3.3. Sieć o punkcie gwiazdowym uziemionym przez dławik kompensacyjny 
zbocznikowany rezystorem

Liniowy rezystor bocznikujący dławik kompensacyjny stosowany jest w celu zwiększe
nia składowej czynnej podstawowej harmonicznej prądu ziemnozwarciowego. Przy zwarciu 
bezrezystancyjnym (źfp = 0) admitancja zastępcza sieci z pełną kompensacją (i =  0) 
wyrażona jest wzorem

R „ 1
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Dla uzyskania odpowiednio dużej wartości składowej czynnej prądu, która warunkuje 
poprawność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych, rezystor bocznikujący dobiera się 
tak, że zwykle spełniona jest nierówność

_1_
R...

Rd - 3  G 0

Wtedy prąd ziemnozwarciowy wyznaczyć można z prostej zależności

E  
R

Ip - ~~~ ■ (16)

Przy zwarciu pośrednim (/?F ^  0) prąd ziemnozwarciowy określa się natomiast ze 

wzoru

' »  ■ ■

Jeśli w napięciu występują wyższe harmoniczne (o zawartości mv dla v-tej harmonicz
nej), to w prądach /F i /pR również występują te harmoniczne, a ich zawartość można 
wyznaczyć na podstawie podanych wyżej zależności (7) i (8). Warto tu podkreślić, że wraz 
ze wzrostem wartości rezystancji Rw maleje wartość prądu ]Fi” a zatem przy określonej 
zawartości wyższych harmonicznych w napięciu wzrost wartości Rw działa ograniczająco na 
zawartość wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym.

Istnieją koncepcje, które działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych dla sieci pracują
cych z kompensacją opierają na pomiarze zawartości wyższych harmonicznych w prądzie 
ziemnozwarciowytji. W takich rozwiązaniach może być z powodzeniem wykorzystany nieli
niowy rezystor bocznikujący dławik kompensacyjny. Powoduje on wzrost współczynnika 
nieliniowości admitancji punktu gwiazdowego sieci, co sprawia, iż rośnie zawartość trzeciej 
harmonicznej w prądzie ziemnozwarciowym — jak to wykazano wyżej w analizie wpływu 
nieliniowości dławika. Przy odpowiednim doborze nieliniowości rezystancji Rw w prądzie 
tym mogą być generowane także harmoniczne wyższych rzędów.

3.4. Sieć o punkcie gwiazdowym uziemionym przez rezystor

Uziemienie punktu gwiazdowego przez rezystor umożliwia — przy odpowiednim dobo
rze wartości rezystancji Rw — stosowanie prostych nadprądowych zabezpieczeń ziemno
zwarciowych. Wartość rezystancji Rw dobierana jest na zasadzie kompromisu między 
dopuszczalną wartością prądu ziemnozwarciowego (np. z punktu widzenia bezpieczeństwa 
pracy silników elektrycznych) a możliwością uzyskania wymaganej czułości zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych przy doziemieniach. W takiej sieci prąd ziemnozwarciowy zależy 
głównie od wartości rezystancji Rw, a przy zwarciach rezystancyjnych -  także od rezys
tancji przejścia J?F, i można go wyznaczyć z zależności (16) lub (17). Problem zawartości
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wyższych harmonicznych w tym prądzie można więc ująć w sposób identyczny jak 
w przypadku sieci uziemionej przez dławik kompensacyjny zbocznikowany rezystorem 
liniowym.

4. WNIOSKI

Z przedstawionych wyżej analiz wynikają następujące wnioski o charakterze ogólnym:

1. Zasadniczą przyczyną występowania wyższych harmonicznych w napięciach przemysło
wych sieci średnich napięć są odbiorniki nieliniowe zasilane z tych sieci.

2. Występowanie wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym wynika z faktu 
istnienia dwóch rodzajów przyczyn, tj. przyczyny zewnętrznej i przyczyn wewnętrz
nych. Przyczyną zewnętrzną jest wspomniane wyżej odkształcenie napięć. Przyczyny 
wewnętrzne, związane z dodatkowym generowaniem wyższych harmonicznych przez 
niektóre elementy sieci, są w dużej mierze zależne od sposobu pracy punktu gwiazdowego 

sieci.
3. Siecią najbardziej podatną na występowanie wyższych harmonicznych w prądzie ziem

nozwarciowym jest sieć o punkcie gwiazdowym uziemionym przez dławik kompensacyjny. 
Zawartość wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym w takiej sieci zależy 
od stopnia kompensacji, współczynnika tłumienia sieci, dobroci dławika i stopnia jego 
nieliniowości oraz rezystancji przejścia w miejscu zwarcia. Najwyższy poziom wyższych 

harmonicznych — przy ich istnieniu w napięciu — występuje przy pełnej kompensacji. 
Wraz ze wzrostem dobroci dławika i współczynnika jego nieliniowości zawartość harmo
nicznych rośnie. Natomiast wzrost współczynnika tłumienia sieci i rezystancji przejścia 
w miejscu zwarcia powoduje zmniejszenie zawartości harmonicznych. Źródłem gene
rującym wyższe harmoniczne może być sam dławik kompensacyjny.

4. Rezystor liniowy włączony równolegle z dławikiem kompensacyjnym w celu wymuszenia 

dodatkowej składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego jest elementem zmniejszającym 
zawartość wyższych harmonicznych w tym prądzie, natomiast rezystor o charakterystyce 
nieliniowej staje się dodatkowym źródłem wyższych harmonicznych.

5. Sieci o izolowanym punkcie gwiazdowym i o punkcie gwiazdowym uziemionym przez 
rezystor nie zawierają elementów generujących dodatkowo wyższe harmoniczne w prądzie 
ziemnozwarciowym. Przyczyną wewnętrzną pojawienia się wyższych harmonicznych w 
prądzie ziemnozwarciowym w tych sieciach może być nieliniowość rezystancji przejścia 
w miejscu zwarcia przy doziemieniach o charakterze łukowym.
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Abstract

The results of investigation the influence of various factors on contents of harmonics 
in the earth-fault current in medium voltage industrial networks have been presented in the 
paper. The factors, depending on the source of harmonics’ generation, can be divided into 
the internal and external. The deformation of source voltages is the external factor. The non
linear elements within the equivalent scheme belong to the internal ones.

Fig. la  shows a representative networks, which has been investigated. Its neutral, in 
general, can be isolated, grounded by a compensating reactor, grounded by the reactor with 
a shunting resistor and, at last, grounded by a resistor. Fig. lb shows a proper equivalent 
scheme for one-phase earthing in this network.

From the presented results follows, that the most susceptible to harmonics’ appearing 
in the earth-fault current is the network with a neutral grounding reactor. Contents of 
harmonics of earth-fault current in a network like this - at a certain level of harmonics in the 
source voltages - depends on a compensation coefficient (Fig. 2), quality factor of the 
grounding reactor and on attenuation coefficient of the network (Fig. 4). It also occurs here 
a big influence of the fault-resistant value; with its increase considerably increases the 
attenuation of harmonics.

Besides, as it arises from Fig. 2 h- 5, at a fixed contents of harmonics in the source 
voltages, the contents of a specified harmonic increases with the increase of its range.

A neutral grounding reactor can be itself a source of harmonics (Fig. 7). A shunting 
linear resistor switched in parallel to the reactor, aimed at forcing an active component of 
the earth-fault current, is - in relation to harmonics - an attenuating element, however a non
linear resistor becomes an additional source of harmonics.

Networks with an isolated neutral and with the neutral grounded by resistor do not 
consist elements additionally generating harmonics. The only internal case of appearing those 
harmonics can be non-linearity of a fault-resistance during the arc earthing.
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IMPEDANCYJNY ALGORYTM LOKALIZACJI ZWARĆ 
W LINIACH NAPOW IETRZNYCH UW ZGLĘDNIAJĄCY NASYCENIE 

PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

Streszczenie. Artykuł rozpatruje możliwość wykorzystania metod impedan- 
cyjnych do cyfrowej lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych w przypadku głębo
kiego nasycenia przekładników prądowych. Wiąże się to z testowaniem dedykowa
nego algorytmu obliczania parametrów składowej podstawowej, bazującego na 
"oknie pomiarowym" o zmiennej długości.

AN IMPEDANCE ALRORITHM FOR OVERHEAD LINE FAULT LOCATION 
IN THE CASE OF THE CURRENT TRANSFORMERS SATURATION

Summary. The paper deals with the possibility of the usage of methods for the 
digital fault location in overhead lines in the case of CTs deep saturation. It is 
connected with the testing of dedicated algorithm for fundamental frequency 
component estimation which is based on variable data window.

EIN IMPEDANZALGORITHMUS DER KURZSCHLUSSORTUNG 
IN ÜBERTRAGUNGSLEITUNGEN MIT BERÜCKSICHTIGUNG 

VON SÄTTIGUNG DER STROMWANDLER

Zusammenfassung. In dem Beitrag werden die Möglichkeiten der Benutzung 
von Impedanzmethoden für digitalen Kurzschlussortung in Übertragungsleitungen 
bei starken Sättigung der Stromwandler dargestellt. Dies ist mit der Untersuchung 
von besonderen Algorithmus für Berechnung der Parameter der dominanten 
Schwingung verbunden. Der Algorithmus verwendet ein spezielles "Meßfenster" mit 
wechselnder Länge.
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1. WPROWADZENIE

Pierwszorzędny dla impedancyjnych, cyfrowych algorytmów obliczania odległości do 
miejsca zwarcia [1], [2], [3] w napowietrznych liniach elektroenergetycznych, jest problem 
dokładnego wyznaczenia parametrów (amplituda, faza) składowej podstawowej na pod
stawie dyskretnych wartości przebiegów zwarciowych linii. Zagadnienie to nabiera 
szczególnego znaczenia w przypadku, gdy mamy do czynienia z deformacją analizowanuch 
przebiegów.

Do głównych czynników powodujących odkształcenie zwarciowych przebiegów linii 
od fali sinusoidalnej należy zaliczyć:
- sygnały pasożytnicze (wyższe harminiczne, składowa aperiodyczna, składowe oscyla

cyjne),
- nasycenie przekładników pomiarowych linii napowietrznej.

Tematyka określania składowej podstawowej z przebiegów zawierających sygnały 
pasożytnicze była na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przedmiotem badań wielu 
naukowców, które zaowocowały licznymi użytecznymi algorytmami, przedstawionymi w 
pracach [4], [5], [6], natomiast problem ekstrakcji składowej podstawowej z przebiegów 
zdeformowanych głębokim nasyceniem przekładnika prądowego jest, zdaniem autorów, 
dotąd nie rozwiązany.

Nasuwa się zatem spostrzeżenie, iż możliwość korzystania z metod impedancyjnych 
dla lokalizacji zwarć powodujących nasycenie przekładników prądowych zależy od po
prawnego rozwiązania tego problemu.

2. PROBLEMATYKA WYZNACZANIA SKŁADOWEJ PODSTAWOWEJ 
Z DYSKRETNYCH PRZEBIEGÓW PRĄDOWYCH 
ZDEFORMOWANYCH NASYCENIEM PRZEKŁADNIKA

Cyfrowe wyznaczanie składowej podstawowej prądu z przebiegów zdeformowanych 
nasyceniem przekładnika jest trudne z uwagi na konieczność wykonywania obliczeń na 
podstawie próbki z wąskiego przedziału czasowego At, w którym zachodzi jeszcze po
prawna transformacja prądu zwarciowego. W ekstremalnie trudnych warunkach zwarcio
wych czas poprawnej transformacji przekładnika, liczony od momentu zaistnienia zwarcia, 
może być ograniczony do kilku milisekund [7].

Z powyższych rozważań wynika, że dla wyznaczenia składowej podstawowej z prze
biegu zdeformowanego iiasyceniem przekładnika przydatne mogą być tylko te algorytmy, 
które spełniają wymaganie wyznaczenia co najmniej kilku ustalonych wartości amplitudy 
i fazy na podstawie próbki wyłącznie z przedziału czasowego At.
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Charakterystycznym parametrem algorytmów pomiarów cyfrowych jest okno pomia
rowe, określane (przy danej częstotliwości próbkowania fp) liczbą próbek N niezbędnych 
do obliczenia interesującej nas wielkości. Należy podkreślić, że wyniki obliczeń danej 
wielkości z przebiegu zawierającego zaburzenie związane np. ze zwarciem przechodzą stan 
nieustalony (rys. 1), którego czas trwania tp jest wprost równy długości okna pomia
rowego T:

tP = T = N T  • (!)

~t : i'Hpr], 20.00Cfr.s3, OEdecj P 500 * 5*.,

Rys. 1. Stan przejściowy wyników obliczania amplitudy dla proceduiy o stałym oknie 
pomiarowym

Fig. 1. Illustration of transient state in calculated amplitude for procedure based on 
constant data window

Można zatem powiedzieć, że spełnienie powyższego wymagania narzuca algoryt
mom, analizującym przebiegi zdeformowane masyceniem przekładnika prądowego, waru
nek sine qua non odnośnie do długości okna pomiarowego
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Biorąc pod uwagę, że minimalne wartości czasu At wynoszą kilka ms, spełnienie 
warunku (2) mogą praktycznie zagwarantować jedynie algorytmy wykorzystujące do obli
czeń okno pomiarowe o zmiennej długości [8], [5], W algorytmach tych długość okna 
pomiarowego, mierzona liczbą próbek, rośnie liniowo poczynając od wartości 1. Takie 
podejście wpływa na znaczne zmniejszenie czasu tp trwania stanu przejściowego obliczeń, 
związanego ze skokową zmianą analizowanego przebiegu, pod warunkiem że początek 
ekspandującego okna pomiarowego przypada na próbkę początkującą zaburzenie.

Należy zauważyć w tym miejscu, że program lokalizacji zwarć, w którym może zna
leźć zastosowanie algorytm estymacji składowej podstawowej działający na ekspandującym 
oknie pomiarowym, zawiera procedurę wyznaczania początku zwarcia.

Przydatność idei ekspandującego okna pomiarowego do obliczania składowej 
podstawowej przebiegu zdeformowanego nasyceniem przekładnika prądowego oceniono 
na podstawie wyników testów algorytmu realizującego metodę korelacji funkcjami 
sinus/cosinus, połączoną - dla eliminacji składowej aperiodycznej - ze wstępnym 
różniczkowaniem analizowanego sygnału. Związane z tym zabiegiem eksponowanie ewen
tualnych składowych oscylacyjnych, które powodują błędy w obliczaniu parametrów 
składowej podstawowej, można pominąć, ponieważ składowe te są skutecznie odrzucane 
przez dolnoprzepustowy filtr analogowy, wykorzystywany we wstępnej fazie przetwarzania 
sygnałów pomiarowych.

3. ALGORYTM KORELACJI FUNKCJAMI SINUS/COSINUS 
POŁĄCZONEJ ZE WSTĘPNYM RÓŻNICZKOWANIEM 
ANALIZOWANEGO SYGNAŁU WYKORZYSTUJĄCY OKNO 
POMIAROWE O ZMIENNEJ DŁUGOŚCI

Obliczenie amplitudy i fazy wybranej harmonicznej ze złożonego przebiegu metodą 
korelacji polega na określeniu tzw. współczynników korelacji. W przypadku korelacji 
między funkcjami sinus/cosinus ze wstępnym różniczkowaniem, bazującej na zmiennym 
oknie pomiarowym, współczynniki korelacji opisane są następującymi równaniami
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w których:
t, - czas liczony od chwili wystąpienia zwarcia, 
x’(t) - pochodna przetwarzanego sygnału,

sin t - t  + - , cos X ~t  + - - funkcje korelujące.

Wyznaczając mianowniki współczynników korelacji otrzymujemy

YM

t,)l
(5)

(6)

gdzie S^co,^) - funkcja bramkująca argumentu określona równaniem

sinCu,^)
= o , i,

(7)

Amplitudę i fazę składowej podstawowej sygnału x(t) określają wzoiy



98 D. Pawelczyk, M. Przybylski, Z. Wysocki

3.1. Testy algorytmu

Algorytm korelacji ze wstępnym różniczkowaniem doprowadzono do postaci cyfro
wej [9], a następnie poddano testom polegającym na określaniu czasu tp trwania stanu 
nieustalonego wyników obliczania składowej podstawowej z przebiegów zdeformowanych, 
uzyskiwanych analitycznie oraz z rejestracji prądu strony wtórnej nasyconego składową 
aperiodyczną przekładnika.

Przebiegi analityczne generowano cyfrowo opierając się na równaniu

x(t) =y4jCos(a,)e -.^cosicOji + a j)  . (1 0)

Wyniki testów, zilustrowane rysunkami 2-5-5, wykazują, że czasy tp nie przekraczają 
kilku ms i w związku z tym można zaryzykować stwierdzenie, iż zaprezentowany algorytm 
rozwiązuje w jakimś stopniu problem estymacji składowej podstawowej z przebiegów 
zniekształconych głębokim nasyceniem przekładnika prądowego i tym samym umożliwia 
stosowanie w takich przypadkach zwarć metod impedancyjnych do obliczania odległości 
zwarciowej.

~La  . 7[pr], 2.19tns], 39Cdeg]
r  50 0 507

Rys. 2. Działanie proponowanego algorytmu podczas obliczeń amplitudy z przebiegu 
analitycznego: o - sygnał testowy, □ - amplituda 

Fig. 2. The results of the amplitude calculation of distorted, computed signal, achieved 
by the proposed algorithm: o - test signal, □ - amplitude
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Rys. 3. Działanie proponowanego algorytmu podczas obliczeń fazy z przebiegu 
analitycznego: o - sygnał testowy, O - faza 

Fig. 3. The results of the phase angle calculation of distorted, computed signal, achieved 
by the proposed algorithm: o - test signal, □ - phase angle

i t n  6 t p r T , i.88tmsl, 3 ^ t d e g 3
r  -168

Rys. 4. Działanie proponowanego algorytmu podczas obliczeń amplitudy z przebiegu 
prądu strony wtórnej nasyconego przekładnika: o - sygnał testowy, □ - amplituda 

Fig. 4. The results of the amplitude calculation of secondary current of the saturated 
CT, achieved by the proposed algorithm: o - test signal, □ - amplitude
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{• Ó C p r ] ,  1 . 8 8 C n s ] ,  3 4 C d e g ]
P -168 174

Rys. 5. Działanie proponowanego algorytmu podczas obliczeń fazy z przebiegu prądu 
strony wtórnej nasyconego przekładnika: o - sygnał testowy, □ - faza 

Fig. 5. The results of the phase angle calculation of secondary current of the saturated 
CT, achieved by the proposed algorithm: o - test signal, □ - phase angle

4. IMPEDANCYJNY ALGORYTM LOKALIZACJI ZWARĆ
UWZGLĘDNIAJĄCY NASYCENIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

Wprowadzając zaprezentowaną procedurę estymacji składowej podstawowej do 
programu lokalizatora zwarć MLZ1 [10], uzyskano impedancyjny algorytm obliczania 
odległości do miejsca zwarcia, uwzględniający nasycenie przekładników prądowych.

W celu oceny działania nowego algorytmu poddano go testom, które polegały na 
obliczaniu znanej a priori odległości do miejsca zwarcia, na podstawie przebiegów zwar
ciowych zniekształconych nasyceniem przekładników prądowych. Przebiegi te, których 
przykład stanowi rys. 6, rejestrowano cyfrowo podczas zwarć na trójfazowym, fizycznym 
modelu linii napowietrznej, o długości 100 km.

Wyniki obliczeń odległości do miejsca zwarcia na podstawie przebiegów testowych 
dla zwarć RS, wraz z błędami zdefiniowanymi zależnością
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b (n )
* /

zestawiono w tablicy 1, w której dla porównania umieszczono również błędy 5 %1 dla 
programu lokalizacji z bazowym algorytmem obliczania amplitudy i fazy, wykorzystującym 
okno pomiarowe o stałej długości równej okresowi składowej podstawowej.

M

x 5
k

+ 6  
Ur

x 7
Us

+ 8 
Ut

Rys. 6. Przebiegi testowe zarejestrowane podczas zwarcia RS na fizycznym modelu linii 
napowietrznej

Fig. 6. The test signals, recorded during the RS phase to phase fault on the physical 
model of the overhead line
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Tablica 1

Wyniki lokalizacji zwarć z przebiegów zdeformowanych 
nasyceniem przekładników prądowych

Lp. 1 [km] Iw [km] 6 ,

1 42,0 44,1 5,0 47,8

2 42,0 44,6 6,2 19,0

3 42,0 47,5 13,0 27,6

4 42,0 44,6 6,2 42,8

5 42,0 46,2 10,0 39,0

5. UWAGI KOŃCOWE

Analiza błędów zamieszczonych w tablicy 1 pozwala na stwierdzenie, iż procedura 
korelacji funkcjami sinus/cosinus połączona z różniczkowaniem sygnału, bazująca na 
zmiennym oknie pomiarowym, umożliwia wykorzystanie metod impedancyjnych dla pro
gramów automatycznej lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych, podczas których 
dochodzi do nasycenia przekładników prądowych. Oczywiście, w pozostałych przypadkach 
zwarć powinien być wykorzystywany bazowy algorytm estymacji parametrów składowej 
podstawowej, działający na oknie pomiarowym o stałej długości.
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Abstract

The solution to the problem of the fundamental frequency component, amplitude 
and phase computing - which is based on the samples of the very first, short fragment of 
non distorted short circuit signal - decides about possibilities of the usage of impedance 
methods for faults location in overhead lines which cause the deep saturation of CTs. In 
the following paper the problem is solved by means of the algorithm based on correlation 
between the derivate signal and sine/cosine functions, described by the relations (3) + (9), 
assuming data window which is variable. The results of the testing of the algorithm, 
presented on the figures 2 + 5, and the results of the calculations of the a priori known 
distance to the fault point, using the signals deformed by the saturation, fig. 6, are the 
evidence of the efficiency of the suggested approach.
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ANALIZA A LG O R Y TM Ó W  D W U K R Y T E R IA L N E G O  Z A B E Z P IE C Z E N IA  
C Y FR O W E G O  D LA  E L E K T R O E N E R G E T Y C Z N Y C H  

LIN II PR ZESY ŁO W Y C H

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest sformułowanie i analiza kryterium 
pomiarowego wykrywania zwarć elektroenergetycznych linii przesyłowych, bazu
jącego na jednoczesnym pomiarze dwóch wielkości: względnego przesunięcia w 
czasie przebiegów prądów na obu końcach chronionej linii oraz różnicy wartości 
chwilowych tych prądów. Rozpatrzone zostaną dwa warianty zabezpieczenia: 
jedno- i trójsystemowy.

W ramach weryfikacji algorytmów w stanach zwarciowych, na podstawie 
symulacji EMTP, przedstawiony zostanie wpływ takich czynników jak: wielkość 
rezystancji przejścia w miejscu zwarcia, obciążenia wstępnego linii chronionej 
oraz zjawiska nasycenia przekładników prądowych na czas pomiaru, selektywność 
i niezawodność zabezpieczenia.

COMBINED PHASE AND CURRENT COMPARISON PROTECTION 
FOR TRANSMISSION LINES

Summary. A new concept of a high-speed phase/current comparison pro
tection based on the digital evaluation of the difference both in phase angle and 
instant value of current waveforms measured at two transmission line terminals is 
proposed. Results of EMTP simulations for two types of Phase-Current Compa
rison Protection Scheme (PCCPS), realised either as segregated or non-segre- 
gated schemes, are presented for in-zone and out-zone faults. The qualitative 
analysis is based on the influence of fault resistance, pre-fault load current and 
CTs saturation phenomena on the measuring time, selectivity and reliability of 
the PCCPS algorithms.

ANALYSE N EU ER  FEHLERERFASSUNGSKRITERIEN FÜ R DEN DIGITALEN 
STROM VERGLEICHSSCHUTZ VON HOCHSPANNUNGSFREILEITUNGEN

Zusammenfassung. Die Arbeit behandelt Untersuchungen eines ver
besserten Verfahrens zum kombinierten Strom- und Phasenvergleichsschutz 
(SPVS) von Übertragungsleitungen, das entweder als dreiphasige oder ein- 
systemige Ausführung realisiert werden kann.

Ausgehend von der EMTP-Simulation wurde die Schutzfunktion off-line be
stimmt und Wirkungsweise der SPVS Algorithmen bei verschiedenen Kurz
schlußarten analysiert. Gegenstand dieser Analyse war der Einfluß des Laststro
mes vor dem Kurzschluß, der Kurzschlußresistanz sowie Sättigung der Strom
wandler sowohl auf die Meßzeit als auch Selektivität und Sicherheit des 
Schutzes.
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1. W PROW ADZENIE

W warunkach ciągłego wzrostu mocy przesyłanych w systemie elektroenerge
tycznym (SEE) konieczna jest możliwie szybka likwidacja występujących tam zakłóceń 
zwarciowych w celu uniknięcia uszkodzeń wywołanych przepływem wielkich prądów 
oraz zagrożenia (w skrajnym przypadku utraty) stabilności układu. Z  drugiej strony 
wymagana jest pełna wybiórczość likwidacji zwarć, bowiem niepotrzebne wyłączenie 
prowadzi do trudnych do oszacowania strat ekonomicznych. To wymaganie, znane pod 
pojęciem selektywności, stanowi wraz z szykością, czułością i niezawodnością podsta
wowe kryterium oceny układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
(EAZ).

Zabezpieczenia stosowane obecnie do ochrony linii przesyłowych WN i NN, 
realizowane zarówno w technice analogowej, jak i cyfrowej, bazują najczęściej na 
kryterium odległościowym, porównawczo-fazowym lub różnicowym. Ze względów nie
zawodnościowych wskazane jest łączenie różnych kryteriów pomiarowych w jednym 
zabezpieczeniu, np. odległościowego z porównawczo-fazowym lub różnicowym.

Proponowane zabezpieczenie dwukryterialne oparte jest na dyskretnym po
równywaniu wartości chwilowych oraz pomiarze kąta względnego przesunięcia prze
biegów prądów na obu końcach linii chronionej. Takie rozwiązanie, charakteryzujące 
się dużą prostotą, powinno łączyć w sobie zalety zabezpieczeń porównawczo-fazowego 
i różnicowego, zapewniając szybką i niezawodną likwidację zwarć w chronionej linii 
przy zachowaniu pełnej wybiórczości, bez konieczności pomiaru napięcia.

Dla weryfikacji tak sformułowanego kryterium zbadano na drodze symulacji 
cyfrowej wpływ takich czynników jak: rodzaj i lokalizacja zwarcia, wstępne obciążenie 
linii chronionej, rezystancja zwarcia oraz zniekształcenie sygnałów pomiarowych na 
skutek np. nasycenia przekładników prądowych (PP) na działanie zabezpieczenia 
porównawczo-prądowego (ZPP).

W celu zapewnienia rezerwy (również dla zabezpieczeń odcinków sąsiednich) 
zakłada się uzupełnienie tego algorytmu kryterium nie wymagającym łącza (np. od
ległościowym), a dla zapewnienia dokładnej i niezawodnej transmisji danych między 
stacjami krańcowymi linii przewidziano zastosowanie łącza światłowodowego oraz za
łożono możliwość pełnej synchronizacji próbkowania w obu stacjach [1].

2. KONCEPCJA ALGORYTMÓW POMIAROWYCH ZABEZPIECZENIA

W opracowaniu wykonano analizę porównawczą dwóch wariantów zabezpie
czenia: trójsystemowego, w którym pomiar wielkości kryterialnych odbywa się w każdej
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fazie chronionej linii (rys.la), oraz jednosytemowego, wykorzystującego liniową 
kombinację prądów fazowych i składowych symetrycznych (rys.Ib).

a) b)

Rys. 1. a) Zabezpieczenie trójsystemowe, b) zabezpieczenie jednosystemowe 

Fig. 1. Błock diagram: a) segregated protection, b) non-segregated protection

W obu wariantach prądy fazowe zostają doprowadzone do obwodów wejściowych 
(IC), w których dokonywana jest wstępna filtracja dolnoprzepustowa, konwersja 
analogowo-cyfrowa oraz filtracja składowej podstawowej. W wariancie jednosyste- 
mowym zostają następnie utworzone dyskretne sygnały będące liniową kombinacją 
prądów fazowych (SP) oraz składowych symetrycznych (FSS). Kryteria pomiarowe w 
obu wariantach są realizowane w procesorze umieszczonym w bloku ZPP. Dla celów 
transmisji sygnałów pomiarowych wykorzystano układ interfejs (IF) - łącze światło
wodowe (FOL). Zgodnie z przyjętymi założeniami w badaniach symulacyjnych przy
jęto, że czas transmisji sygnałów kodowanych w trybie PCM nie przekracza 4 ms [3] 
przy długości linii chronionej wynoszącej 100 km [7].

3. CYFROW A FILTRACJA SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH

3.1. Filtracja składowej podstawowej

Przebiegi prądów doprowadzane do obwodów wejściowych ZPP są sygnałami 
sinusoidalnymi o częstotliwości podstawowej 50 Hz, zawierającymi jednakże często 
składowe zakłócające wyższych harmonicznych i składowe nieokresowe. W procesie 
filtracji tych prądów należy wyodrębnić składową podstawową przy maksymalnym stłu
mieniu pozostałych składowych, które należy traktować jako informację zbędną przy 
detekcji stanów zwarciowych, a często nawet uniemożliwiającą selektywne i nieza
wodne działanie zabezpieczenia.
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Szeroki zakres częstotliwości sygnałów wejściowych stwarza konieczność wprowa
dzenia do toru ich przetwarzania wstępnej filtracji analogowej, wynikającej ponadto z 
twierdzenia Shannona o próbkowaniu oraz ograniczonej częstotliwości próbkowania.

Z  kolei, aby zminimalizować błąd dyskretyzacji, należy odpowiednio dobrać 
częstotliwość przetwornika A/C oraz taką charakterystykę filtru dolnoprzepustowego, 
która zapewni eliminację składowych o częstotliwościach większych niż częstotliwość 
próbkowania.

Zgodnie z powyższym przyjęto wstępną filtrację analogową prądów opierając się 
na dolnoprzepustowym filtrze Bessela o transmitancji

G ( p )  = 3 / ( p 2 + 3 p + 3 )  . ( ! )

Cyfrowa synteza takiego filtru umożliwia uzyskanie rekursywnej postaci sygnału 
wyjściowego:

y(n) =bx ,y(n -1) +i>12y(n -2) +b21x(n) +b22x(n -1) +b23x(n -2) (2)

gdzie:
b  ̂ - współczynniki rzeczywiste, zależne od częstotliwości odcięcia i próbkowania, 
x(n) - n-ta próbka sygnału wejściowego filtru.

Wartości współczynników dla częstotliwości odcięcia fc=100Hz wynoszą 
odpowiednio: bn=0.3530, b12=-0.0988, b21=0.1865, 022=0.3729, ^= 0 .1865 .

Cyfrową filtrację składowej podstawowej zrealizowano opierając się na algorytmie 
filtru FIR  z oknem pomiarowym w postaci funkcji Walsha I rzędu o transmitancji

H ( z ) = t a k z -k . (3)
k-0

Sygnał wyjściowy filtru jest zatem splotem sygnału wejściowego z odpowiednią 
funkcją Walsha, co w ciągłej i dyskretnej dziedzinie czasu przedstawiają zależności:

y ( t ) = l  fx(x)w(t-x)dx , (4)

yin)= T ,ak *(«-*)
k-0

(5)
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gdzie:

s+1 - liczba próbek w oknie pomiarowym,
at - kolejne wartości obwiedni okna pomiarowego.

Zatem dla funkcji Walsha I rzędu sygnał wyjściowy filtru można zapisać w 
postaci

5-1
2  5

y (n )= Y ,x (n -k )-Y ,x (n ~ k ) , (6)
i-o S*1

2

która przy odpowiednio dużej częstotliwości próbkowania może być sprowadzona do 
szybszej obliczeniowo postaci rekursywnej

y(n)= y(n -l)+ x(ń )+ x(n -p -l)-2x(n -± Ą )  . (7)

I H 1

O t o o  2 0 0  300  <100
CZESTOTUWOSC \  Hz 1

Rys. 2. Charakterystyki amplitudowe filtru skła
dowej podstawowej dla: (1 )T = T 1, (2)T =1/2T !

Fig. 2. Frequency characteristics o f  the basic wave

form o f  filter for (1 )T = T „  (2)T=1/2T1

CZESTOTUWOSC I  Hz 1

Rys. 3. Wypadkowa charakterystyka am plitudo
wa filtru, (T = T „  N m= 0 )

Fig. 3. Frequency characteristic o f  the combina

tion the Bessel low-pass filter an d , Walsh-I 

recursive algorithm

Jak widać z charakterystyki amplitudowej filtru (rys.2.)1’, dla okna o długości 
T=T! (okres składowej podstawowej) występuje stosunkowo słabe tłumienie 3 harm o
nicznej. Poprawienie własności filtru w tym zakresie można uzyskać np. poprzez skró
cenie okna (T =1/2T ,), co również poprawia właściwości dynamiczne filtru, lub mody
fikację kształtu okna pomiarowego, polegającą na "wycięciu" środkowej jego części [5].

1} Przyjęto oznaczenia: H=H(a>i/H„„(6>), H(& >)=W (ju)/ei“TC
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Przedstawiony algorytm filtracji składowej podstawowej prądów przy swojej 

prostocie, gwarantującej dużą szybkość obliczeń, charakteryzuje się wystarczająq 

dokładnością (rys.3). Należy jednak zaznaczyć, że zagadnienie to pozostaje otwarte, 

dopuszczające inne, efektywniejsze rozwiązania (np. wykorzystujące okna pomiarowe o 

zmiennej długości). Warto również zauważyć, że przyjęte założenia, zwłaszcza w 
stosunku do wstępnej filtracji analogowej, stanowią daleko idące uproszczenie proble
mu, który w praktyce wiąże się ze złożoną syntezą szybkich filtrów aktywnych.

3.2. Filtracja składowych symetrycznych

Zastosowanie składowych symetrycznych napięć i prądów lub ich kombinacji li

niowych w analogowych układach automatyki zabezpieczeniowej sprowadza się do syn

tezy filtrów elektrycznych, wchodzących w skład obwodów wejściowych różnych zabez

pieczeń (np. impedancyjnych, kierunkowych, różnicowych i porównawczo-fazowych) 
[5], umożliwiając ich realizację na podstawie wspólnego dla wszystkich faz układu 
pomiarowego (zabezpieczenie jednosystemowe).

Przekształcenie trzech wektorów X R, 2L  K t \  reprezentujących prądy lub na

pięcia fazowe do napięć składowych symetrycznych X0, X t> 2L sprowadza się do roz
wiązania równania macierzowego

X 1 1  1 X

X
1
3

1 a  a 2 X~s

X 1 a 2 a
h .

gdzie: a = e i2"'3, a=e}A'n są operatorami obrotu.

Dla chwilowych, dyskretnych wartości sygnałów wejściowych: xR, xs, xx, przy 
uwzględnieniu zależności

Xtn-2m/3) = ~X(n-ml6)

równanie (8) można zapisać w postaci

2) Przyjęto tradycyjne oznaczenia faz: R, S, T, świadomie rezygnując z przewidzianej przez normę
symboliki L„ L,, L, lub A, B, C.
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3*0<*) = Xm*)+XS(n)+XT(n) '

3Xl(n) = XR(n)~XS(n-ml6)+XTXn-mp) >
( 1 0 )

3*2(n) XR(n)+XS(n-m/3)~Xnn-m/6) ’

gdzie: m - liczba próbek w okresie składowej podstawowej sygnału x(t). 
Analogicznie do równania (8) można zapisać transformatę Clarke’a

K 1 1  1 K
X i 2 -1 -1 Xa 3 S

0 f i  - f i
h .

Jak widać, przekształcenie a, b , 0 nie wykorzystuje zespolonych współczynników 
obrotu, jest zatem korzystniejsze od przekształcenia 1, 2, 0, zwłaszcza w analizie 
stanów nieustalonych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że składowe a, B są zawsze przesunięte 
względem siebie o kąt fazowy -(jt/2), zatem dla każdej chwili czasu dany jest fazor

*c(„) = *«(») " i xm  ■ <12)

3.3. Algorytmy pomiarowe

Jak już wspomniano, detekcja zwarć odbywa się na podstawie dwóch kryteriów: 
przesunięcia fazowego między prądami oraz różnicy wartości chwilowych. Dla kryte
riów tych założono, że porównywane sygnały pomiarowe są przebiegami składowej 
podstawowej o postaci

Jc1(r)=X1sm(G>i), cc2(r) = AT2sin(cor- <J>) . (13)

W dyskretnej dziedzinie czasu można zapisać

AT1( n ) = X 1s i n ( - ^ ) ,  x2(ji) = X j S i n ( - ^ ^  -< J > ) ( 14 )

N  N

gdzie N jest liczbą próbek w oknie pomiarowym T.
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Po przyjęciu oznaczeń

«„=90° -  TĄ > n dĄ  (15)
4 4

i dokonaniu prostych przeliczeń trygonometrycznych można otrzymać zależności na 
wartość funkcji sinus i cosinus kąta przesunięcia fazowego <p dla kolejnych próbek 
sygnałów x,(n), x2(n)

• v  x l(n)x2(n -n d) - x l(n -n d)x2(n)
sm«J>(/i)=— i ------ ę—-!----- — —  , (16)

A j  A 2

.  x i(n -n J)x2(n -n d)+xi(ń)x2(n)
cos<t>(zi)=—----- — =------- -----------f—  . ( ! ' )

X, X2

Moduły fazorów Xi i 2L można wyznaczyć z zależności

Xf = xf(n) + x f(n -nd) ( 18)

Ogólnie można zatem zapisać

(19)
x, (n)x2(n) +Xj (n-nd)x2(n - n j

Przy czym jednoznaczne określenie znaku i wartości kąta <p(n) wymaga obliczenia 
zależności (16) i (17).

Odnosząc przedstawione rozważania do algorytmów pomiarowych założono, że 
sygnały otrzymane w ZPP w wyniku filtracji analogowo-cyfrowej w obu stacjach: q,(n) i
q2(n) mają postać (14). Opierając się na zależnościach (16), (17), (18) można wpro
wadzić funkcję kryterialną $>(n) i sformułować kryterium fazowe o postaci

<|>[ qi(n), q2(n) ] > 6 => lP+(n)=l (20)

gdzie W9 jest wielkością binarną, sygnalizującą spełnienie kryterium fazowego, a © 
kątem blokowania.

W zabezpieczeniu trójsystemowym kryterium to sprawdzane jest dla każdej fazy 
linii chronionej, natomiast w wersji jednosystemowej sprawdzana jest zależność
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*1 9«|(»). I j m  ] > e => ^ ( n )  = l , (21)

w której qm(n) stanowi kombinację liniową składowych symetrycznych prądów w danej 
stacji

= p  9„(«) + Ał qn(n) + / i  g0|.(n) . (22)

Kryterium fazowe można zmodyfikować stosując transformatę (11). W wyniku 
przekształcenia, dla przyjętych oznaczeń, otrzymuje się fazor

9a(n) = < ljn) ~ j  9p,(«) • (23)

Biorąc pod uwagę zależność (19) funkcję kryterialną można wyrazić wzorem

t * , ) - W ,« - W łP 0,)~<l" W fa W  . (24)

Jak widać, kryterium fazowe oparte na tej zależności korzysta jedynie z bieżących 
próbek sygnałów wyjściowych filtrów cyfrowych.

Równocześnie z pomiarem przesunięcia fazowego między prądami na obu koń
cach chronionej linii sprawdzane jest kryterium różnicowe, które można sformułować 
następująco

<?*(»)>* <?*(»)■+Qs => * W = i  (25)

gdzie: Q, - wartość rozruchowa, k - współczynnik hamowania; Q „  Qb - sygnały: 
różnicowy i hamowania, dane zależnościami

<?A(«)=l?i(»)-92(«)l. <?*(«) =l9i(n)+92(")l • (26)

W jednosystemowym ZPP kryterium (25) sprawdzane jest na podstawie sygnału, 
będącego liniową kombinacją prądów fazowych o postaci

9»Jn) = R bW + S 9sl(n) + T i27)

gdzie: R, S, T  - całkowite współczynniki wzmocnienia.
Na podstawie obu opisanych kryteriów ZPP ustala lokalizację zwarcia (w strefie 

lub poza strefą chronioną), po czym w każdej stacji generowany jest sygnał wyłącza
jący zabezpieczenia zgodnie z warunkiem
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W(n)=W^(n) V W Jn) . (28)

Przedstawione kryteria pomiarowe poddano weryfikacji operając się na przebie
gach prądów na krańcach linii chronionej podczas symulowanych cyfrowo zwarć w mo
delu układu przesyłowego.

4. CYFROW A SYMULACJA ZWARĆ W UKŁADZIE PRZESYŁOWYM

Weryfikacja przedstawionej koncepcji ZPP wymaga przede wszystkim zbadania 
zachowania się algorytmu w różnych wariantach pracy układu przesyłowego, w celu 
sprawdzenia jego selektywności i niezawodności oraz szybkości i czułości.

Ze względu na to, że wyniki tzw. prób zwarciowych, służących do uzyskania 
informacji o przebiegu wybranych zakłóceń w chronionym obiekcie lub wyniki reje
stracji rzeczywistych zwarć mają z natury rzeczy ograniczony charakter, zwłaszcza w 
odniesieniu do będących przedmiotem badań zabezpieczeń łączowych, istotnego zna
czenia nabierają wstępne badania "off-line" algorytmów pomiarowych z wykorzysta
niem możliwie wiernego modelu zabezpieczanego układu.

4.1. M odel układu przesyłowego

Dla celów analizy symulacyjnej przyjęto model zawierający linię dwutorową 
(220 kV, 100 km), łączącą systemy 400 kV i 110 kV. Do realizacji modelu wykorzy
stano odpowiednie karty pakietu EMTP, w szczególności "saturable transformer com
ponent" i "Semlyen setup" - oparty na metodzie splotu rekurencyjnego rozwiązania 
równań falowych linii [10]. Na rys.4 przedstawiono fragment układu przesyłowego z 
linią chronioną przez ZPP (pominięto symbole transformatorów między linią a syste
mami S! i S2). Analizę działania algorytmu zabezpieczenia prowadzono opierając się 
na symulacji różnych rodzajów zwarć (symetrycznych i niesymetrycznych, niejedno- 
czesnych, metalicznych, łukowych) o różnej lokalizacji.

4.2. Weryfikacja algorytmów pomiarowych w stanach zwarciowych

Każdy przypadek zwarciowy w układzie z rys. 4 był przedmiotem analizy 
algorytmu pomiarowego ZPP (jedno- i trójsystemowego), zgodnie z algorytmem przed
stawionym na rys. 5. Punktem wyjścia dla tej analizy były pliki dyskretnych wartości 
prądów zwarciowych, uzyskane w wyniku symulacji EMTP.

Na rys. 6 przedstawiono przykładowe przebiegi sygnałów wykorzystywanych w za
bezpieczeniu podczas 3-fazowego zwarcia w strefie w warunkach jednostronnego
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Rys. 4. M odel układu przesyłowego dla symulacji EMTP 
Fig. 4. Transmission system model for EMTP simulation
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Rys.5. Algorytm testowania ZPP 
Fig.5. Flow-chart o f  the PCCPS algorithm



116 B. Witek

s t a c j a  1  s t a c j a  2

Rys. 6. Przebiegi sygnałów w trójsystemowym ZPP podczas symetrycznego zwarcia w strefie 

Fig. 6. Signals processed in the segregated PCCPS during three-phase in-zone fault and transient CTs 

saturation

W ramach jakościowej analizy algorytmów ZPP sprawdzono wpływ takich czyn
ników jak: rezystancja przejścia w miejscu zwarcia, wstępne obciążenie chronionej linii 
oraz kąt załączenia zwarcia na czas reakcji zabezpieczenia. Dla wariantu jedno- 
systemowego dokonano wstępnej analizy celem doboru optymalnych pod względem 
szybkości ZPP wartości współczynników P,N,H oraz R,S,T (22), (27), zapewniających 
zbliżoną czułość zabezpieczenia dla różnych rodzajów zwarć [5],[9], w wyniku której 
przyjęto: P:N :H = 1:7:5, R:S:T= 1:2:3.

Na rys. 7-9 przedstawiono wpływ wspomnianych parametrów na czas pomiaru 
ZPP przy zwarciu jednofazowym (fazy R) w strefie (F, - rys. 5).

Z  rys. 7 widać, że wartość prądu płynącego w chronionej linii przed zwarciem ma 
istotny wpływ na czas pomiaru ZPP, który przy obciążeniu prądem znamionowym 
wzrasta do wartości 4,3 ms dla wariantu trójsystemowego (kryterium różnicowe) oraz 
1,2 ms dla wariantu jednosystemowego (kryterium fazowe).
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Rys. 7. Wpływ obciążenia wstępnego linii chronionej na czas pomiaru ZPP, przy zwarciu jednofazowym: 

a) 3-systemowe ZPP, b) jednosystemowe ZPP 

Fig. 7. Effect o f the pre-fault load current on the PCCPS algorithms measuring time during single- 

phase-earth fault: a) segregated PCCPS, b) non-segregated PCCPS; ... - phase-criterion, -  - dif

ferential criterion

Rys. 8 wskazuje na znaczny wpływ rezystancji przejścia w miejscu zwarcia na 
szybkość trójsystemowego ZPP, przy czym korzystniejsze w tym przypadku kryterium 
różnicowe charakteryzuje czas pomiaru <15 ms (Rf=100 n, Iobc=I„), podczas kiedy w 
wariancie jednosystemowym kryterium fazowe, w przeciwieństwie do różnicowego, 
tylko w nieznacznym stopniu poddaje się wpływowi rezystancji zwarcia.
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Rys. 8. Wpływ rezystancji przejścia w miejscu zwarcia na czas pomiaru ZPP, przy zwarciu jednofazo

wym: a) 3-systemowe ZPP, b) jednosystemowe ZPP 

Fig. 8. Influence o f  fault resistance on the PCCPS algorithms performance during single-phase-earth 

fault
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Na czas pomiaru obu algorytmów wpływa również kąt załączenia zwarcia, odnie
siony do ostatniego przejścia przez zero napięcia w fazie zwartej. Czas pomiaru w obu 
wariantach ZPP nie przekracza 10 ms, przy czym w wersji trójsystemowej najkrótszy 
czas wynosi 1 ms (kryterium różnicowe), a w jednosystemowej 0,5 ms (kryterium fa
zowe) - dla kąta 120° (rys. 9).

a) b)

Rys. 9. Wpływ kąta załączania zwarcia na czas pomiaru ZPP, przy zwarciu jednofazowym (Iobc=I„, 

R t= 0): a) 3-systemowe ZPP, b) jednosystemowe ZPP 

Fig. 9. Performance o f  the PCCPS algorithms for various fault inception angles during single-phase- 

earth fault (Itoad= I D, R f= 0).

5. WNIOSKI I UW AGI KOŃCOWE

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że proponowany algorytm cy
frowego zabezpieczenia reaguje prawidłowo na wszystkie rodzaje zwarć w przyjętym 
modelu układu przesyłowego zarówno w strefie, jak i przy zwarciach zewnętrznych.

Przyjęty algorytm filtracji zapewnia wystarczającą szybkość, czułość i selektywność 
kryteriów pomiarowych, także w warunkach silnego zniekształcenia sygnałów pomiaro
wych, np. w wyniku nasycenia PP (rys. 6).

Zabezpieczenie dwukryterialne, dokonujące pomiaru w każdej fazie, osiąga dla 
typowych zwarć czasy reakcji rzędu 8 ms (z uwzględnieniem przesyłu sygnałów pomia
rowych). Czas ten w zależności od kąta załączania zwarcia wynosi 4... 12 ms. Dla 
znacznych wartości rezystancji przejścia w miejscu zwarcia (>20 n) czas reakcji, 
zwłaszcza kryterium fazowego, znacznie wzrasta (do ok. 24 ms dla R,= 100 n).

Przy optymalnym doborze współczynników wzmocnienia prądów fazowych skła
dowych symetrycznych można uzyskać znaczne zmniejszenie wpływu rezystancji zwar
cia i kąta załączenia zwarcia na czas reakcji jednosystemowego ZPP. Czas ten, przy
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założonych współczynnikach wzmocnienia, mieści się w przedziale od 4,5 do 7 ms dla 
zwarcia fazy R z ziemią. Jest to jednakże wynikiem pewnego kompromisu, w efekcie 
którego wariant ten charakteryzuje się różną szybkością reakcji przy różnych rodzajach 
zwarć.
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Abstract

The main structure of the studied protective scheme is presented in a simplified 
form for segregated and non-segregated versions in Fig.l. At each line terminal there 
exists the same arrangement containing a set of current transformers, input circuits 
(IC), the main protective units and the interface for the remote communication (IF). 
It is assumed that for the accurate and reliable data transmission from one line 
terminal to the other a fibre optic channel is applied and compared discrete signals 
are exactly synchronized [1],

The filtering of the current waveforms fundamental components is performed 
through the correlation of measuring signal with Walsh function of the 1-st order 
(Eqns.(4), (5)) combined with the Bessel low-pass filter (Eqns. (1), (2)). The 
frequency characteristic of such a filter is presented in Fig.3. For the non-segregated 
version of the PCCPS the estimation of the symmetrical components of the line cur
rents is convenient, according to the Eqns. (8), (11).

The differential criterion is realised according to the formulas (25) and (26), 
however in the non-segregated version input signal being a combination of phase 
quantities (Eqn. 27) is concerned. The phase-comparison criterion is realised accor
ding to the formulas (20) and (21) for the segregated and non-segregated version 
respectively. Phase-shift measurement is realised ether according to Eqn. 19 or with 
Clarke transform application (Eqn. 24) for both PCCPS versions.

The extended fault simulation studies were performed in the transmission system 
model (Fig. 4) on the basis of the EMTP. Simple and complex faults were simulated 
and the current waveforms, supplied to the PCCPS input circuits at receiving and 
sending ends were determined.

The verification of the protective criteria was carried out according to the flow
chart presented in Fig. 5 and the PCCP performance in various fault conditions (inclu
ding the effect of the transient CT’s saturation - Fig. 6) was analysed. Finally, the 
effect of such parameters as: pre-fault load current (Fig. 7), fault resistance (Fig.8), 
fault inception angle (Fig. 9) on the PCCP algorithms operation was checked.

The proposed solution offers new possibilities for the protection of EHV and 
U H V  transmission lines, ensuring high reliability as well as speed of combined 
PCCPS. The non-segregated version is in general faster than the segregated one. The 
sensitivity of the former version is equal for all phases, and its operating time is for all 
types of faults shorter than 8 ms., including the communication channel delay time 
equal to 4 ms. For the segregated version the operating time is in the range from 5 
ms to 20 ms. The investigations have also shown that PCCPS operates properly even 
in case of input signals extremely distorted due to CT’s saturation and/or oscillations 
caused by the line capacities and influence of the paralell line.
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MIEJSCE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ROZWÓJ W PLANOWANIU ROZWOJU 
SIECI PRZESYŁOWEJ I SIEC1110 kV

Streszczenie. W artykule przedstawiono ogólnie koncepcję metodyczną 
opracowanego w Polsce systemu komputerowego ROZWÓJ, jako narzędzia 
planowania modernizacji i rozwoju sieci przesyłowej (220 i 400 kV) i 110 kV, 
zwracając uwagę na te cechy, które odróżniają go od opracowanych za granicą 
i oferowanych obecnie do zakupu firmie Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, 
dwóch innych systemów komputerowych: PSS/E oraz MEXICO. Scharakte
ryzowano stan istniejący planowania modernizacji i rozwoju sieci przesyłowej i 
110 kV w Polsce, uzasadniając potrzebę koordynacji prac oraz wykorzystania 
systemu ROZWÓJ i PSS/E jako narzędzi zapewniających wykonywanie 
niezbędnego zakresu analizy technicznej i ekonomicznej, umożliwiającej 
określenie programu modernizacji i rozwoju tych sieci.

PLACE OF THE “ROZWÓJ" COMPUTER SYSTEM IN DEVELOPMENT 
PLANNING OF THE TRANSMISSION AND 110 kV GRIDS

Summary. In the paper there is presented a general methodical concep
tion "ROZWÓJ"1 computer system (developped in Poland) used as a tool in 
planing of the modernisation and development of transmission grid (400 and 
220 kV) and 110 kV network. Attention is paid to that its features, which differ it 
from other systems worked out abroad and offered now to the Polish Power 
Grid Company, i.e. PSS/E and MEXICO systems. The present state of the 
modernisation and development planning of the transmission grid and 110 kV 
network in Poland is characterised. Work co-ordination necessity and utilisation 
need of the ROZWÓJ and PSS/E systems as tools assuring indispensable 
scope of technical and economical analysis, making possible establishing 
modernisation and development programme of those networks are justified.

1 ROZWÓJ one can translate as a "development”



122 F. Buchta, H. Kocot

MECTO KOMFIbłOTEPHOH CHCTEMBI ROZWÓJ B ITJIAHHPOBAHHH 
PA3BHTHH MArHCTPAJIBHbIX CETEH H CETEH 110 k B

Pe3ioM e. B  CTaTbe noKa3aHa o6m a.a M eTOjninecKaa KorajenuHH pa3pa6o- 
TaHHOfi b riojibb iue KOMnbRDTepHOH CHCTeMbi ROZWÓJ HBjLHiouiueHC« opyjm eM  
njiaHHpoBaHna M0nepHH3aqnH h pa3BHTKH MarHcrrpajibHHX ceT efi (2 2 0  h 
110 kB ) h  ceT eń  110 kB , c yneTOM cbohctb otji rw aio  ll(hx  3Ty nporpaM M y ot pa3- 
pa6oTaHHMX 3a py6e*O M  - h  n p eju ia ra e \iM x  Hbme k noKynKe tpnpM e iTojibCKne 
3JieKTpo3HepreTHMecKHe ceTH AO - iroyx .npyrnx KOMUbioTepHhix chctcm: PSS/E 
h  MEXICO. JlaeTCH xapaKTepHCTMxa npHMenaeMOH Hbme mctojihkh  njiaHH- 
poBaHHH M oneprooaixHM  u  pa3BHTHH MarHCTpajibHbtx ceT efi h  ceT eń  110 kB b 
rioJIbLUe C OÓOCHOBaHHeM HeOÓXOJIHMHCTH KOOpjIHHaUMH paÓOT H npHMeHeHUa 
chctcm  ROZWÓJ h  PSS/E KaK oóopyjiOBaHna o6ecn ew B aK > m ero BbtnojiHemie 
H eo6xojw M oro o&beMa TexHmecKHX'H 3K0H0MMMecKHx aHajiM30B ja io m n x  bo3- 
MOMCHOCTb onpenejieH H H  nporpaMMW M 0jep H H 3am «i h pa3B H m a sthx  ceT efi.

1. WPROWADZENIE

Jednym z głównych problemów elektroenergetyki polskiej jest obecnie przy
gotowanie i zrealizowanie w stosunkowo krótkim czasie ogromnego programu 
modernizacyjnego i inwestycyjnego. Niezbędnym warunkiem realizacji tego przed
sięwzięcia jest zarówno rozwiązanie zagadnień finansowania rozwoju z uwzględ
nieniem kredytów zagranicznych, jak i przygotowanie oraz ciągłe aktualizowanie 
zintegrowanego programu rozwoju. Program ten powinien obejmować:

- optymalizację strony popytowej; stosowanie DSM i racjonalizacja udziału energii 
elektrycznej w gospodarce narodowej oraz sferze bytowej,

- optymalizację strony podażowej; nowe inwestycje i odtworzenie potencjału 
wytwórczego z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, rozwój 
gospodarki skojarzonej,

- optymalizację przesyłu; analizy techniczno-ekonomiczne pozwalające na 
określenie priorytetowych zadań modemizacyjno-rozwojowych.

Istotnym elementem tego trzeciego ogniwa powyższego programu jest łączne 
planowanie rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV w skali całego kraju.

Sieć 110 kV cechuje się:
- znaczną mocą przyłączonych generatorów (ok. 5000 MW),
- pracą w układzie zamkniętym, równolegle do sieci przesyłowej,
-dużymi przekrojami przewodów (duży udział linii z przekrojami 240 mm2 

w południowej i południowo-zachodniej części Polski),
- rezerwą zdolności przesyłowej o znaczeniu lokalnym i regionalnym,
- w większości zadowalającym stanem technicznym, choć w niektórych regionach 

Polski wymagane są szybkie działania modernizacyjne i rekonstrukcja.
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Wymienione cechy sieci 110 kV świadczą o konieczności planowania jej rozwojt/ 
łącznie z siecią przesyłową. Planowanie takie musi być prowadzone niezależnie od 
stosunków własnościowych zachodzących w elektroenergetyce.

Niestety obecny stan planowania rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV w Polsce nie 
jest zadowalający. Proces planowania rozwoju tych sieci nie został zorganizowany, 
a instytucje prowadzące prace koncepcyjne nie są wyposażone w odpowiednie 
narzędzia informatyczne, umożliwiające wykonywanie pełnego zakresu analiz 
techniczno-ekonomicznych.

2. STAN ISTNIEJĄCY PLANOWANIA ROZWOJU SIECI PRZESYŁOWEJ 
1110 kV

Prace z zakresu planowania rozwoju sieci przesyłowej prowadzone są przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Wykonywanie koncepcji rozwoju 
sieci przesyłowej zlecane jest zazwyczaj do Energoprojektu Kraków [12] i Instytutu 
Energetyki Warszawa1 [13].

Instytucje te nie dysponują odpowiednimi narzędziami informatycznymi do 
wykonywania kompleksowych analiz techniczno-ekonomicznych umożliwiających 
optymalizację strategii rozwoju sieci. Potencjał kadrowy w tych instytucjach nie jest 
wystarczający do wykonywania samodzielnie wszystkich niezbędnych prac z zakresu 
planowania rozwoju sieci. Poza tym nie istnieje wspólna baza danych dla wszystkich 
programów użytkowych, a informacje o uwarunkowaniach zewnętrznych rozwoju 
sieci są niepełne i niezsynchronizowane z analizami rozwoju wytwarzania. Wszystko 
to prowadzi do tego, że prace z zakresu planowania rozwoju sieci przesyłowej nie są 
usystematyzowane, wykonywane są okazjonalnie i fragmentarycznie. Na podstawie 
uzyskiwanych wyników trudno jest zatem określić prawidłowy program 
modernizacyjno-rozwojowy sieci przesyłowej.

W zakresie planowania rozwoju sieci 110 kV sytuacja jest jeszcze gorsza. 
Praktycznie od kilku lat planowanie rozwoju tej sieci, poza nielicznymi wyjątkami, 
zostało zaniechane. Sieć 110 kV jest własnością spółek dystrybucyjnych (w dalszej 
części artykułu używać się będzie skrótu SD oznaczającego spółki dystrybucyjne) 
i one prowadzą samodzielnie prace z zakresu planowania rozwoju tej sieci. W  tym 
miejscu można przypomnieć, że do statutowych zadań firmy PSE SA należy 
prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu planowania rozwoju całego 
systemu elektroenergetycznego w kraju.

Prace z zakresu planowania rozwoju sieci 110 kV prowadzone były przed 1990 r. 
przez służby rozwojowe okręgów energetycznych. Wykonywanie koncepcji rozwoju 
tej sieci zlecane było zazwyczaj do Energoprojektu Poznań i dorywczo do

1 Analiza rozwoju polskiej sieci przesyłowej została wykonana w 1993 r. przez 
Electricite de France z udziałem PSE SA i Energoprojektu Kraków [21]. 
Wykonanie tej analizy z udziałem ośrodka zagranicznego uwypukliło jeszcze 
bardziej problem prawidłowego zorganizowania procesu planowania sieci 
przesyłowej w Polsce.
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Energoprojektu Kraków. Wprowadzona w 1989 r. samodzielność gospodarcza 
zakładów energetycznych i likwidacja okręgów energetycznych spełniających rolę 
instytucji koordynującej planowanie rozwoju sieci znacznie zaostrzyły problem 
prawidłowego skoordynowania rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV. Poza tym 
obecnie, z różnych powodów, koncepcje rozwoju sieci 110 kV nie są przez 
Energoprojekt Poznań wykonywane, natomiast Energoprojekt Kraków specjalizuje 
się w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej (uwzględnienie sieci 110 kV w tym 
planowaniu nie jest wystarczające).

W  takiej sytuacji SD najczęściej samodzielnie wyznaczają program 
modernizacyjno-rozwojowy sieci 110 kV. Służby rozwojowe w SD nie mają 
możliwości wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych, zwykle nie mają 
możliwości nawet obliczania rozpływów mocy, które są niezbędne w tego typu 
analizach. Rozwój sieci 110 kV przyjmowany jest zatem jedynie na podstawie 
doświadczenia inżynierskiego. Poza tym nie uwzględnia planowanego rozwoju sieci 
przesyłowej i nie jest zazwyczaj skoordynowany z rozwojem sieci 110 kV sąsiednich 
SD. Często zdarza się, że SD wykorzystują całkowicie nieaktualną już koncepcję 
rozwoju sieci 110 kV opracowaną przez Energoprojekt Poznań jeszcze w latach 
1982-1984 [11].

Od trzech lat prowadzone są przez Sekcję Rozwoju Oddziału Katowickiego PSE 
SA (RSK) prace zmierzające do uzyskania praktycznego narzędzia w postaci 
systemu komputerowego, umożliwiającego optymalizację rozwoju sieci przesyłowej 
z uwzględnieniem sieci 110 kV [2,3,4,17,19], Prace te koordynuje i w dużym zakresie 
wykonuje Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej 
(IE i SU). Uzyskana już wersja systemu ROZWÓJ umożliwia wykonywanie analiz 
rzeczywistych sieci. Przykładami takich analiz są prace [1,14,15,18], Po dalszych 
niezbędnych uzupełnieniach tego systemu, zgodnie z opinią specjalistów 
zajmujących się planowaniem rozwoju sieci [5], system ten stanie się podstawowym 
narzędziem takiego planowania.

Obecnie przygotowaną do wykonywania analiz za pomocą tego systemu jest 
jedynie RSK. Należy podkreślić, że stan kadrowy RSK nie umożliwia wykonywania 
takich analiz w skali całego kraju, pewne możliwości wykonawcze jednak RSK 
posiada. Na pewno mogłaby się także podjąć koordynacji prac wykonywanych za 
pomocą systemu ROZWÓJ przez inne instytucje.

3. PODSTAWOWE NARZĘDZIA PLANOWANIA ROZWOJU SIECI
WYKORZYSTYWANE W PSE SA I ENERGOPROJEKCIE KRAKÓW [5]

Podstawowym narzędziem planowania rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV 
wykorzystywanym w PSE SA jest system ROZWÓJ. Analizy rozwoju rzeczywistych 
sieci wykonywane były dotychczas za pomocą tego systemu jedynie w Sekcji 
Rozwoju Oddziału Eksploatacji Sieci Przesyłowej Katowice [1,14,15,18,23,24], 
Obecnie trwają intensywne prace wdrożeniowe tego systemu w pozostałych 
sekcjach rozwoju.
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W skład systemu ROZWÓJ wchodzą moduły realizujące następujące główne 
funkcje:

- redukcja modelu systemu elektroenergetycznego dla potrzeb obliczania 
rozpływu m ocy,

- obliczanie rozpływu mocy,
- wyznaczanie wielkości zwarciowych,
- badanie równowagi statycznej,
-wyznaczanie wskaźników nieciągłości zasilania dla węzłów sieciowych,
- analiza sieci w stanach n-1,
- optymalizacja strategii rozwoju sieci w warunkach dynamicznych.
Przewiduje się prowadzenie dalszych prac rozszerzających zakres funkcji

i udoskonalających system ROZWÓJ.
Ogólna koncepcja metodyczna optymalizacji sieci przesyłowej i 110 kV, 

zrealizowana w systemie ROZWÓJ, zostanie przedstawiona w dalszej części 
artykułu.

Energoprojekt Kraków wykorzystuje do planowania rozwoju sieci przesyłowej 
programy autonomiczne:

EKWIW - redukcja modelu systemu elektroenergetycznego dla potrzeb badania 
stanów ustalonych i nieustalonych,

DYNA - badanie równowagi dynamicznej systemu elektroenergetycznego,
VOLSTA - badanie stabilności napięć w węzłach odbiorczych metodą dó/dU,
ZWPC, ZWAP, ZWNE, ZWPCU - wyznaczanie wielkości zwarciowych,
PLANS_EPK - obliczanie rozpływu mocy, badanie równowagi statycznej,
EMTP (ATP) - analiza przebiegów nieustalonych w różnych stanach pracy syste

mu elektroenergetycznego (obecnie wdrażany).
Na uwagę zasługuje fakt nieposiadania przez Energoprojekt Kraków narzędzia 

informatycznego do wykonywania analizy ekonomicznej w zakresie planowania 
rozwoju sieci.

4. OGÓLNA KONCEPCJA METODYCZNA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 
ROZWÓJ

Koncepcja metodyczna systemu ROZWÓJ została szczegółowo opisana w pracy 
[17], natomiast instrukcja użytkowania tego systemu - w pracy [19], W  tym miejscu 
wystarczające jest przedstawienie koncepcji metodycznej bardzo ogólnie.

Kryterium optymalizacji jest następującą sumą zdyskontowanych kosztów:

K -  min{Z[K.(t) + K.(t) + K*(t) + Kq(t) + Ki(t)] -  W(N)}
w U)

gdzie:
K - koszt optymalnego rozwoju sieci (zdyskontowany na rok poprzedzający 

pierwszy rok analizy),
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Ki(t) - koszt inwestycyjny obiektów przekazywanych do eksploatacji w roku t,
Ks(t) - roczny koszt eksploatacyjny stały,
Kz(t) - roczny koszt eksploatacyjny zmienny,
Kq (t) - roczny koszt nieciągłości zasilania,
Ki(t) - koszt wynikający z likwidacji obiektu w roku t,
W(N) - wartość inwestycyjna obiektu w roku końcowym analizy,
N okres analizy,
t rok analizy.

Zadanie optymalizacyjne polega na wyznaczeniu strategii rozwoju sieci, 
zapewniającej minimum kosztów rozwoju sieci w analizowanym okresie przy 
jednoczesnym spełnieniu postawionych ograniczeń technicznych. Przez strategię 
rozwoju sieci rozumiane są zmiany układu sieciowego w poszczególnych latach 
analizy. Ograniczenia techniczne obejmują:

- obciążalności długotrwałe i wytrzymałości zwarciowe elementów sieciowych,
- dopuszczalne poziomy napięć w węzłach sieci przesyłowej i 110 kV,
- wymagany poziom pewności zasilania; reguła n - 1, wskaźniki nieciągłości 

zasilania,
- wymagany zapas stabilności lokalnej.
Okres analizy powinien obejmować co najmniej dwa etapy rozwoju sieci. Przez 

etap rozwoju sieci rozumiany jest okres, w którym następuje wyczerpanie się 
zdolności przesyłowej (przepustowości) układu sieciowego. W praktyce oznacza to, 
że okres ten powinien być nie krótszy niż 15 lat.

Poszczególne składniki kosztu K w kryterium (1) można określić w następujący 
sposób.

Koszt inwestycyjny Ki(t) uwzględniający zamrożenie kapitału wyznaczany jest ze 
wzoru

Ki(t) = EKn($)d~9 (2)
s=t'

gdzie:
Kn(9) - nakład inwestycyjny ponoszony w roku 3,
t' - rok rozpoczęcia realizacji inwestycji,
3 - kolejny rok realizacji inwestycji,
d - współczynnik dyskonta, d = 1 + p, gdzie p jest stopą procentową

(rozszerzeniową).

Roczny koszt eksploatacyjny stały Ks(t) określany jest jedynie dla obiektów 
przekazywanych do eksploatacji w okresie analizy, ze wzoru:

Ksa^O-u + rpjKicr' (3)
gdzie:
Ki - koszt inwestycyjny obiektu,
ru - współczynnik udziału kosztu utrzymania,
rP - współczynnik udziału pozostałych kosztów eksploatacyjnych stałych.
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W przypadku obiektów, dla których rozważana jest ich likwidacja, koszt Ks(t) 
przybliżany jest za pomocą zależności wykładniczej:

Ks (t) = [a ru (1+w)M +t + rP] Ki d~ł (4)
gd zie :

a - współczynnik początkowego kosztu utrzymania,
w - roczny przyrost kosztu utrzymania,
M' - okres eksploatacji obiektu do roku t = 0,
Ki - koszt inwestycyjny obliczony wg cen nowych obiektów.

Współczynnik a początkowego kosztu utrzymania wynika z warunku równości 
łącznych kosztów utrzymania obliczonych przy założeniu stałego rocznego odpisu 
od kosztów inwestycyjnych oraz odpisu zwiększającego się wg zależności 
wykładniczej.

Współczynnik ten jest równy:
M
Z(fa 15)a = 9=1

M l- t - w  9

Z ( ^ )
9=1 d

gdzie M = M' + M" jest okresem możliwej eksploatacji obiektu (do ewentualnego 
kapitalnego remontu - okres ten powinien być przyjmowany jako wartość 
normatywna), natomiast M" jest okresem możliwej eksploatacji obiektu liczonym od 
roku t = 0.

Roczny koszt eksploatacyjny zmienny Kz(t) obliczany jest ze wzoru: 

Kz(t) = d_tZ[(8jkpj + TjkAj)APj + (kpj + 8760kA|)APj] (6)

gdzie:
Ap' - szczytowe wzdłużne straty mocy,
Ap' - poprzeczne straty mocy w transformatorach i liniach,
kp - wskaźnik kosztów stałych (mocy),
kA - wskaźnik kosztów zmiennych (energii),
x - czas maksymalnych strat,
8j - udział szczytowych strat sieci j w szczycie systemu,
j - indeks oznaczający sieć: 1 - sieć 110 kV, 2 - sieć 220 kV,

3 - sieć 400 kV.

Roczny koszt nieciągłości zasilania Kq(t) określany jest w następujący sposób:

Kq(t) = kad-'ZE i(t)ą(t) 
w

gdzie:
ka - jednostkowy koszt nie dostarczonej energii,
Ei(t) - energia odbierana w węźle i w roku t,
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q(t) - wskaźnik nieciągłości zasilania dla węzła i w roku t,
w - liczba analizowanych węzłów sieciowych.

Dla potrzeb optymalizacji strategii rozwoju sieci, jednostkowy koszt ka nie 
dostarczonej energii szacowany jest jako [9,10]:

_ produkt globalny brutto (8)
a roczne zużycie energii

Poziom nieciągłości zasilania w węzłach sieciowych charakteryzowany jest za 
pomocą dwóch wskaźników: X i q. Wskaźnik X określa przeciętną roczną liczbę 
przerw w zasilaniu, natomiast wskaźnik q wyrażony jest wzorem

Xt„
q _  T (9)

gdzie:
tp - przeciętny czas trwania pojedynczej przerwy w zasilaniu,
T - roczny czas pracy węzła (zwykle 8760 h).

Koszt K|(t) wynikający z likwidacji obiektu w roku t określany jest jako:

K|(t) = Kdem CT* -  Kio O _ —)
rt Ou)

gdzie:
Ko - koszt inwestycyjny urządzeń nadających się do wykorzystania w innych

obiektach, obliczony wg cen nowych urządzeń,
Kdem - koszt demontażu obiektu,

r - współczynnik odzysku kapitału inwestycyjnego.

Współczynniki we wzorze (10) są następujące:

pdM pdM+t
rM dM-1  n _ d ^ r::i  (11)

W przypadku różnych okresów M' i M" eksploatacji urządzeń wchodzących 
w skład likwidowanego obiektu, wzór (10) może zostać odpowiednio uszcze
gółowiony.

Wartość inwestycyjna W(N) obiektu w końcowym roku analizy jest równa

rN (12)
W(N) = Ki(t)(1 -  —) d~*
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gdzie t jest rokiem przekazania obiektu do eksploatacji, a tn jest obliczany ze wzoru:

PdN-'
rN~dN-'-1 03)

Zadanie optymalizacyjne (1) rozwiązywane jest za pomocą algorytmu programo
wania dynamicznego.

Dalsze prace nad systemem ROZWÓJ będą obejmowały:
- ekonomiczny rozdział obciążenia między elektrownie (obecnie rozdział ten 

w poszczególnych latach okresu analizy jest przyjmowany jako proporcjonalny 
do ekonomicznego rozdziału obciążenia elektrowni w roku początkowym), 

-uwzględnienie w zadaniu optymalizacyjnym (1) składnika określającego zwię
kszenie kosztu wytwarzania energii wynikające z nieekonomicznego rozdziału 
obciążenia, spowodowanego ograniczeniami sieciowymi,

-wyznaczanie poszczególnych składników zadania (1) w charakterystycznych 
strefach rocznej krzywej obciążenia systemu elektroenergetycznego.

5. POTRZEBA WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW: ROZWÓJ, PSS/E i MEXICO [5]

Pracownicy PSE SA i Energoprojektu Kraków mieli możliwość bliższego 
zapoznania się z systemami komputerowymi: PSS/E - opracowanym przez 
amerykańską firmę Power Technologies Incorporation (PTI) [16] i MEXICO - 
opracowanym przez Electricite de France (EdF) [7,20], Zaoferowanie PSE SA 
zakupu tych systemów zapoczątkowało dyskusję o doborze oprogramowania dla 
potrzeb planowania rozwoju sieci. Bardzo często wypowiadane były opinie 
o konieczności dokonania wyboru spośród systemów: PSS/E, MEXICO i ROZWÓJ. 
W niniejszej części artykułu podjęto próbę wyjaśnienia powstałych nieporozumień.

Systemy PSS/E, MEXICO i ROZWÓJ nie mogą być rozważane jako alternatywne 
narzędzia planowania rozwoju sieci. Systemy te przewidziane są bowiem do 
rozwiązywania innych grup zagadnień.

System PSS/E przeznaczony jest ogólnie do:
- badania rozpływu mocy,
- analizy wielkości zwarciowych,
- symulacji dynamiki systemu elektroenergetycznego.
Zakres analizy realizowany przez system PSS/E nie różni się istotnie od zakresu 

analizy technicznej realizowanego przez wykorzystywane obecnie programy 
w PSE SA (Dyrekcji Rozwoju, Dyrekcji Przesyłu i KDM) oraz w Energoprojekcie 
Kraków.

Programy analizy technicznej układów sieciowych wykorzystywane w tych 
instytucjach opracowane zostały w większości przypadków niezależnie przez 
niewielkie zespoły autorskie utworzone głównie dla potrzeb opracowania tych 
programów. Programy te nie są zatem jednolite, a dalsze niezbędne prace nad ich
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udoskonalaniem musiałyby być inicjowane przez użytkowników. Należy podkreślić, 
że odtworzenie zespołów autorskich byłoby trudne i mogłoby się okazać nawet 
niemożliwe.

System PSS/E jest zintegrowanym, kompleksowym narzędziem analizy tech
nicznej, opracowanym przez firmę uznaną w skali światowej. Poza tym system ten 
jest wykorzystywany przez wiele firm elektroenergetycznych w różnych krajach. Daje 
to najlepszą gwarancję prowadzenia ciągłych prac nad udoskonalaniem tego 
systemu, inicjowanych przez jego autorów. Prowadzenie takich prac jest zapewniane 
przez firmę PTI.

System PSS/E, z rozszerzeniem jego standardowego zakresu o optymalizację 
rozpływów mocy, został zakupiony przez CEZ (Republika Czeska), a MVM Rt 
(Węgry) i SEP (Słowacja) zgłaszają chęć jego zakupu. System PSS/E stałby się 
zatem jednolitym narzędziem analizy technicznej wykonywanej dla systemu 
elektroenergetycznego CENTREL.

Użyteczność systemu PSS/E w Polsce nie wynika z potrzeby uzupełnienia 
zakresu wykonywanych dotychczas analiz technicznych. Użyteczność tego systemu 
w Polsce wynika natomiast z potrzeby posługiwania się profesjonalnym, 
zintegrowanym, kompleksowym i wygodnym narzędziem analizy technicznej, 
zapewniającym porównywalność wyników uzyskiwanych w różnych krajach, 
a szczególnie w krajach tworzących system elektroenergetyczny CENTREL, do 
którego Polska należy.

PSE SA oraz Energoprojekt Kraków wyrażają zainteresowanie zakupem systemu 
PSS/E1. W Energoprojekcie Kraków system ten byłby wykorzystywany do analiz 
z zakresu planowania rozwoju sieci. W PSE SA system ten w różnej konfiguracji 
byłby wykorzystywany do planowania układów normalnych, doboru zabezpieczeń 
oraz podobnie jak w Energoprojekcie Kraków - do planowania rozwoju sieci.

Zakupienie systemu PSS/E przez PSE SA oraz Energoprojekt Kraków nie 
oznacza zaprzestania wykorzystywania i rozwijania dotychczasowego oprogra
mowania z zakresu analiz technicznych. Przewiduje się bowiem konieczność wyko
rzystania w niektórych analizach, oprogramowania uwzględniającego specyfikę 
polskiego systemu elektroenergetycznego.

System ROZWÓJ jest kompleksowym narzędziem planowania rozwoju sieci, 
w ramach którego przeprowadzana jest optymalizacja strategii jej rozwoju. Analiza 
techniczna wykonywana w ramach tego systemu obejmuje zagadnienia istotne dla 
optymalizacji strategii rozwoju sieci w okresach wieloletnich (np. 20-letnich). 
Zastosowane metody oceny technicznej układów sieciowych zawierają 
dopuszczalne, ze względu na cel analizy, uproszczenia.

W  systemie MEXICO analiza techniczna ograniczona jest jedynie do badania 
rozpływów mocy w różnych stanach awaryjnych systemu elektroenergetycznego. 
Z powodu konieczności ograniczenia czasu realizacji symulacji różnych stanów 
pracy systemu elektroenergetycznego system MEXICO zawiera dość znaczne

1 Zainteresowanie zakupem systemu PSS/E wyrażają także: Instytut Energetyki 
Warszawa, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Śląska.
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ograniczenie liczby węzłów sieciowych - do 500 (ograniczenie zalecane przez EdF) 
oraz wymaga stałoprądowej aproksymacji rozpływów mocy. W ramach tego systemu 
nie jest także przeprowadzana optymalizacja strategii rozwoju sieci. System ten 
umożliwia przede wszystkim wyznaczenie dwóch składników funkcji kryterialnej: 
zwiększenia kosztu produkcji energii, wynikającego z konieczności odstąpienia od 
ekonomicznego rozdziału obciążenia między elektrownie, spowodowanego ogra
niczeniami sieciowymi, oraz kosztu nie dostarczonej energii z sieci przesyłowej. 
Składniki te wyznaczane są metodą symulacyjną dla zadanego układu sieciowego. 
Wybór strategii rozwoju dokonywany jest statycznie poza systemem MEXICO.

W systemie ROZWÓJ nie dostarczona energia z sieci przesyłowej i 110 kV 
wyznaczana jest analitycznie. Natomiast zwiększenie kosztu produkcji energii, 
spowodowane ograniczeniami sieciowymi, w obecnej wersji tego systemu nie jest 
wyznaczane, gdyż struktura mocy polskiego systemu elektroenergetycznego 
powoduje, że składnik ten w funkcji kryterialnej nie ma istotnego znaczenia. 
Potwierdziła to analiza wykonana przez EdF [21]. W przyszłości struktura mocy 
może ulec zmianie i dlatego podjęto już działania zmierzające do uwzględnienia 
w systemie ROZWÓJ również i tego składnika.

System MEXICO można by zatem rozważać jedynie jako dwa moduły systemu 
ROZWÓJ, z których jeden - moduł nieciągłości zasilania - określałby nie 
dostarczoną energię inną metodą. Należy zaznaczyć, że obecnie rozważana jest 
celowość wprowadzenia do systemu ROZWÓJ metody symulacyjnej wyznaczania 
nie dostarczonej energii. Użycie metody analitycznej lub symulacyjnej byłoby wtedy 
opcjonalne.

System PSS/E stanowi jedynie zestaw programów inżynierskich przeznaczonych 
do deterministycznej oceny zadanego układu sieciowego. System ten jest zatem 
narzędziem pomocniczym w pracy koncepcyjnej inżynierów. Za pomocą tego 
systemu możliwe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy technicznej układów 
sieciowych, która jest niezbędna dopiero po wyznaczeniu optymalnej strategii 
rozwoju sieci. W wyniku takiej analizy uszczegóławiany jest termin przekazania do 
eksploatacji nowych obiektów sieciowych i rozwiązywane są problemy nie mające 
wpływu na rozbudowę układów sieciowych.

Szczegółowa analiza techniczna mogłaby być zatem wykonywana za pomocą 
systemu PSS/E. Gdyby do tego celu nie wykorzystać systemu PSS/E, to konieczne 
byłoby dalsze rozszerzanie i uzupełnianie modułów analizy technicznej 
wchodzących w skład systemu ROZWÓJ. Przewidując wykorzystanie systemu 
PSS/E do szczegółowej analizy technicznej, wstrzymano już decyzję uzupełnienia 
systemu ROZWÓJ o moduł badania równowagi dynamicznej. Po niewielkim 
przystosowaniu wyników wyprowadzanych w systemie ROZWÓJ do struktury 
wymaganej przez system PSS/E systemy te mogłyby być użytkowane w postaci 
zintegrowanej.

Określana w systemie MEXICO wartość nie dostarczonej energii, w odczuciu 
autorów niniejszego artykułu, budzi pewne wątpliwości - wartość ta wydaje się być 
znacznie zawyżona. Należy podkreślić, że wyniki metody symulacyjnej wyznaczania 
nie dostarczonej energii nie zostały ostatecznie zweryfikowane. Wnioskiem artykułu
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[8], w którym porównywano trzy podobne systemy symulacyjnego wyznaczania nie 
dostarczonej energii: francuski, angielski i wtoski, jest stwierdzenie, że wyniki 
uzyskiwane za pomocą tych systemów są różne.

Zakup systemu MEXICO lub innego oprogramowania realizującego podobne 
funkcje mógłby być ewentualnie uzasadniony koniecznością posługiwania się 
w analizach rozwoju sieci wykonywanych dla potrzeb współpracy międzynarodowej 
narzędziem narzuconym przez partnera zagranicznego. Według posiadanego 
rozeznania, w prowadzonym obecnie studium nad przyłączeniem Litwy, Łotwy 
i Estonii do UCPTE, wykonywanym przez Vattenfal AB i Imatran Voima OY 
(Finlandia) wspólnie ze specjalistami polskim, nie będzie wykorzystywane narzędzie 
długookresowego planowania rozwoju sieci. Natomiast do oceny technicznej 
układów sieciowych wykorzystywany będzie system PSS/E.

W takiej sytuacji autorzy niniejszego artykułu nie widzą obecnie bezpośredniej 
korzyści z zakupu systemu MEXICO. Decyzja o zakupie narzędzia umożliwiającego 
prowadzenie całkowicie niezależnych badań w stosunku do analiz wykonywanych za 
pomocą systemu ROZWÓJ powinna być odłożona do czasu uzyskania lepszego 
rozpoznania oprogramowania z tej dziedziny, dostępnego na świecie.

Energoprojekt Kraków wyraża natomiast zainteresowanie wykorzystaniem sys
temu ROZWÓJ w wykonywanych analizach. Należy podkreślić, że posługiwanie się 
tym samym narzędziem przez różne instytucje nie oznacza braku niezależności 
badań. Analiza może być bowiem wykonywana dla różnych założeń i uwarunkowań 
zewnętrznych rozwoju sieci, analiza wariantowa może obejmować inne układy 
sieciowe, inna może być interpretacja wyników pośrednich itp. Natomiast bez 
względu na wykorzystywane narzędzie, wartości poszczególnych składników funkcji 
kryterialnej powinny być jednakowe, jeśli określane są przy tych samych założe
niach, a koncepcja metodyczna ich wyznaczania jest prawidłowa. Wykorzystanie 
innego systemu komputerowego mogłoby być zatem uzasadnione potrzebą testo
wania systemu ROZWÓJ lub lepszymi właściwościami użytkowymi, bądź potrzebami 
wynikającymi ze współpracy międzynarodowej.

6. WNIOSKI

Spostrzeżenia autorów przedstawione w niniejszym artykule umożliwiają 
sformułowanie następujących wniosków:

1. System komputerowy ROZWÓJ jest kompleksowym narzędziem planowania 
rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV umożliwiającym optymalizację strategii ich 
rozwoju. Wykorzystanie tego systemu w praktycznych analizach wymaga obecnie 
przede wszystkim odpowiedniego zorganizowania procesu planowania rozwoju 
tych sieci w skali całego kraju. Zorganizowanie tego procesu nie jest możliwe bez 
ścisłej współpracy w tym zakresie PSE SA i wszystkich SD.
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2. Zadaniem systemu komputerowego ROZWÓJ nie jest szczegółowa analiza 
techniczna układu sieciowego. Do realizacji tego zadania odpowiedni wydaje się 
system komputerowy PSS/E. Posługiwanie się systemami ROZWÓJ i PSS/E 
zapewnia wykonanie niezbędnego zakresu analizy technicznej i ekonomicznej, 
umożliwiającej określenie programu modernizacji i rozwoju sieci przesyłowej oraz 
110 kV.

3. Konieczne jest powołanie ośrodka planowania rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV, 
który będzie się zajmował koordynacją wykonywanych prac. Jedna z możliwych 
koncepcji funkcjonowania takiego ośrodka została przedstawiona w pracy [6], 
natomiast koncepcja systemu informatycznego niezbędnego do jego funkcjono
wania - w pracy [22].
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Abstract

One of the main problems of the Polish power system now is to prepare and 
execute a huge modernisation and investment programme in considerably short 
time. Indispensable condition of the execution is solution of the financing problems 
of the development taking into consideration credits from abroad and as preparation 
and continuous updating of the integrated development programme as well. A 
substantial element of the programme is common development planning of the 
transmission (400 and 220 kV) and 110 kV networks in scale of whole country. One 
must note, that in Poland 110 kV net operates in closed loop and parallel to the 
transmission net.

Present state of development planning of the transmission and 110 kV networks in 
Poland unfortunately is not satisfactory. Development planning process is not being 
organised in connection with changed conditions of the power system operation 
(restructuring of the power sector) and institutions conducting the planning works are 
not being equipped with adequate informatic fools making possible to perform full 
scope of technical-economical analysis.

In the paper presented is a general methodological idea “ROZWÓJ” computer 
system (developed in Poland) used as a tool in planning of the modernisation and 
development of transmission network (400 and 220 kV) and 110 kV networks. 
Attention is paid to its features, which differ it from other systems worked out abroad 
and offered now to the Polish Power Grid Co., i.e. PSS/E and MEXICO systems.

Methodical conception of the economical optimisation module of the transmission 
and 110 kV net development is being shown - in general - in paragraph 4 (equation 
1 to 13). The aim of that module is to define net development strategy (giving 
minimum of net development costs in analysed period), simultaneously taking into 
consideration given technical constrains optimal in relation to the criterion (1). The 
development strategy is understood by the system changed in particular years of the 
analyse. The optimisation task is being solved by the dynamic programming 
algorithm. Equipping the ROZWÓj system with the module of the net development 
dynamic optimisation offers in substantial manner from PSS/E and MEXICO 
systems.

In the paper characterised is present state of modernisation and development 
planning of the transmission and 110 kV nets in Poland. Work co-ordination 
necessity and utilisation need of the ROZWÓJ and PSS/E systems as tools ensuring 
indispensable scope of technical and economical analysis, making possible 
establishing modernisation and development programme of those nets are justified.
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W PŁYW  SIECI ELEK TR O EN ER G ETY C ZN EJ 
NA LOKALN E SIECI K O M PU TER O W E

Streszczenie. W artykule przedstawiono sposoby przenoszenia zakłóceń napię
ciowych, powstających w sieci elektroenergetycznej zasilającej na lokalne sieci kompu
terowe wykonane przewodami typu skrętka lub kablami koncentrycznymi. Wskazano 
na skutki zakłóceń oraz na możliwości ich likwidacji przez stosowanie odpowiedniej 
struktury sieci zasilającej, np. typu TN-S i wyłączników przeciwporażeniowych, 
prądowych.

THE INFLUENCE OF POWER SUPLLY NET ON LOCAL COMPUTER NETWORKS

Summary. Some means of the transmission of the voltage disturbance are 
presented in the paper. These disturbance are generated in the power supply network 
and influence local computer network made out of the telephonic or concentric cables. 
Effects o f disturbances and means of their avoiding through applying the correct supply 
network structure type "TN-S" and electric shock, current circuit breaker are discussed.
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1. W PROW ADZENIE

Intensywne stosowanie techniki komputerowej w administracji i przemyśle doprowadza 

wielokrotnie do sytuacji, w której sieć komputerowa (EEJ nie tylko nie spełnia swojej 

podstawowej funkcji polegającej na niezawodnym zasilaniu urządzeń w energię elektryczną, 

lecz staje się źródłem zakłóceń powodujących wadliwą pracę tych urządzeń. Podstawowym 

powodem zlej współpracy sieci komputerowej z siecią E E jest fakt, iż to, co dla sieci EEjest 

wielkością bez znaczenia, np. prądy rzędu miliamperów, dla sieci komputerowej stanowi 

wartość zagrożeniową.

W  artykule wskazano na podstawowe nieprawidłowości występujące w procesie 

instalowania komputerów oraz na możliwości dobrej współpracy sieci komputerowej z siecią 

EE zasilającą.

2. CHARAKTERYSTYKA SIECI KOMPUTEROWEJ

2.1. R odzaje sieci kom puterowych

Siecią komputerową nazywa się zespół urządzeń służących do połączenia ze sobą co 

najmniej dwóch komputerów bądź urządzeń peryferyjnych celem zapewnienia racjonalnej 

współpracy komputerów i ludzi uzyskując lepsze wykorzystanie sprzętu i oprogramowania. 

W  zależności od rodzaju i zakresu świadczonych usług wyróżnia się trzy rodzaje lokalnych 

sieci komputerowych: a) administracyjne, b) inżynierskie, c) technologiczne. Sieci te mogą 

pracować w pięciu rodzajach topologii: magistralnym, pierścieniowym, gwiaździstym,

drzewiastym i swobodnym. Do przesyłu informacji pomiędzy urządzeniami komputerowymi*
stosuje się trzy rodzaje łączy transmisyjnych: a) przewody typu skrętka, b) kable 

koncentryczne, c) światłowody. Każde z wymienionych łączy charakteryzuje się różnymi 

właściwościami technicznymi i eksploatacyjnymi. Podstawowe dane łączy transmisyjnych 

zestawiono w tablicy 1.

Z analizy danych zamieszczonych w tablicy 1 wynika, że najlepsze łącze to łącze 

światłowodowe, odporne na wszelkie zakłócenia, również te od sieci EE, ale bardzo drogie. 

W większości przypadków lokalnych sieci komputerowych stosowane są przewody typu 

skrętka i kable koncentryczne i tak wykonane sieci komputerowe są przedmiotem dalszych 

rozważań.
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Tablica 1

Łącza transmisyjne i ich parametry

Kabel k o n c e n t r y c z n y

Lp. P a r a m e t r y K a b e l  typu  

" sk rętk a"

t r a n s m i s j a  

w paśm ie  

podstawowym 

(Baseband)

t r a n s m i s j a

s z e r o k o 

pasmowa

B road b an d

Ś w i a t ł o 

wód

1 . Pasmo  
p r z e n o s z . 3 MHz 50 MHz 440 MHz 300  GHz

2. P r ę d k o ś ć  
t r a n s m i s j  i 2Mb/s 50Mb/s 10 G b / s 2 0 0  G b /s

3. O d l e g ł o ś ć  
t r a n s m i s j  i do 1 km do 1 . 5  km¿ s do 60  km n i e l i m i t

4 . O d p o r n o ś ć  
na z a k ł . s ł a b a duża d u ża b . d u ża

5. S t o p a - 5 -7 - 9 - 1 2
b ł ę d u 10 10 10 10

6. K o s z t y n i s k i e ś r e d n ie d u ż e d u ż e

2.2. Lokalne sieci adm inistracy jne

To sieci o topologii gwiaździstej, których budowa oparta jest na przewodach typu 

skrętka z niewielką szybkością transmisji i małą odpornością na zakłócenia. W sieci tej jeden 

główny komputer, nazywany serwerem, współpracuje z wieloma terminalami rozłożonymi 

na obsługiwanym obszarze. Transmisja sygnałów dokonywana jest za pomocą konwertera 

asynchronicznego działającego na zasadzie pętli prądowej. Pomimo stosowania izolacji, 

galwanicznej pomiędzy terminalami a komputerem, oddzielającej te dwa urządzenia, nie ma 

izolacji między masami sygnałowymi wyprowadzonymi z tych urządzeń a przewodami 

roboczymi. Ponieważ może występować różnica potencjałów [3] na przewodzie neutralnym, 

ochronnym w sieci EE zasilającej, np. typu TN-C, potencjały te przenoszą się na przewody 

robocze sieci komputerowej. W  wyniku istnienia pojemności własnej przewodów typu 

skrętka (rys. 1) płyną prądy pojemnościowe, zakłócające współpracę komputera z 

terminalami.

Na rys. 1 przedstawiono połączenie dwóch urządzeń za pomocą pętli prądowej 

zasilanych z sieci EE typu TN -C, w której na masach urządzeń występuje różnica potencja

łów, która może wynosić: ok. 10 V - przez dłuższy czas i ok. 110 V - chwilowo (maks. 

do 5s) [3],
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Rys. 1. Połączenie dwóch komputerów przewodami typu skrętka: a) schemat pracy dwóch 
pętli prądowych, b) schemat zastępczy linii transmisyjnej 

Fig. 1. Connection of the two computers with the cables type telephone: a) scheme of the 
two current circles, b) equivalent scheme of the transmission line

Przewody typu skrętka mają średnice żył od 0,4 do 0 ,6  mm. Przyjmując wartość 

średnią, równą d =  0,5 mm, można obliczyć jednostkową pojemność C ’ przewodu typu 
skrętka z wyrażenia

C' = — L± [F/m], (1)
ln -

w którym :
e0 - przenikalność elektryczna próżni - 8,85-10'12 F/m,
e r - przenikalność elektryczna względna ośrodka - 2,38 ,
b  - odległość pomiędzy średnicami przewodów - 1,0 mm,
a - prom ień żyły - 0,25 mm.
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Wstawiając podane wartości do wyrażenia (1) otrzymuje się: C ’ =  47,6 [pF/m ], a
Xc’ =  66,9 [M il/m ], Prąd pojemnościowy, zakłócający sygnały przesyłane łączem typu 

skrętka o długości 2000 m( wynosi: 
przy U =  10 V, I, =  0,3 mA,

przy U =  110 V, I, =  3,3 mA.
Prąd polaryzujący o wartości 1 mA zakłóca transmisję sygnałów, prąd o wartości 5 mA 

blokuje pętlę prądową, natomiast prąd o wartości 15 mA powoduje przepalenie się diody 
elektroluminescencyjnej. Prąd pojemnościowy przepływając przez diodę elektrolumi
nescencyjną powoduje jej wstępną polaryzację i "gubienie" przesyłanych impulsów.

2.3. Lokalne sieci inżynierskie

Wśród wielu rozwiązań najstarszą i najczęściej stosowaną siecią do prac inżynierskich 
jest sieć typu "Ethernet". Pojedynczy, linijny fragment sieci, nazywany segmentem, tworzy 

topologię magistralną sieci, a cała sieć, rozbudowana, ma topologię drzewiastą. Do budowy
tych sieci używa się kabli koncentrycznych. Na rys. 2 przedstawiono blokowy schemat
połączenia dwóch komputerów za pomocą sterowników i kabla koncentrycznego. Każdy 
sterownik składa się z komputera i transceivera (terminala nadawczo-odbiorczego) oraz 
przetwornicy DC/DC izolującej galwanicznie obwody zasilające. W  przypadku gdy na 
końcach ekranu występuje różnica potencjałów (jak w p. 2.2) względem ziemi odniesienia, 
wówczas zgodnie ze schematem zastępczym przedstawionym na rys. 3b płyną prądy pojem
nościowe wywołujące na rezystorze obciążenia napięcie zakłócające normalną transmisję 

sygnałów.

Rys. 2. Schemat blokowy połączenia dwóch komputerów kablem koncentrycznym 
Fig. 2. Block scheme of the connection of two computers with the concentric cable
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Rys. 3. Transmisja sygnału w kablu koncentrycznym: a) układ pracy kabla koncentrycz
nego, b) schemat zastępczy układu transmisji 

Fig. 3. Transmission of the signal in the concentric cable: a) concentric cable system, 
b) equivalent scheme of the transmission system

Kabel koncentryczny używany do budowy sieci komputerowej ma znormalizowane 
wymiary: promień żyły a =  1,085 mm, promień ekranu d =  3,075 mm. Korzystając z 
wyrażenia na pojemność jednostkową kabla

, 2 7 i e e n

(2)
a

otrzymuje się Cz’ =  127 pF/m, co dla dopuszczalnej długości linii kablowej równej 500 m, 
daje pojemność kabla Cz =  63500 pF, natomiast reaktancja pojemnościowa XCI =  50,2 kil. 
Zgodnie z obowiązującymi normami na połączeniu stacji komputerowej z kablem koncen

trycznym wymagana jest rezystancja obciążenia o wartości =  100 kil. W wyniku 
impedancja (moduł) równa jest Z =  111,89 kil.
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Prąd pojemnościowy, zakłócający, wynosi

/,=-|= 0,910 -SU, (3

a stąd
U «  11200 1, [V].

Dopuszczalne napięcie ekranu względem masy stacji przy prądzie dopuszczalnym I, =  2 pA 
wynosi:

U =  11200 1, =  11200 - 0,000002 =  0,22 V.

Na rys. 4 przedstawiono zależność prądu polaryzującego w funkcji napięcia 
wejściowego w sieci "ETHERNET". Warunki narzucone na transceiver wskazują, że 

powinien on pracować prawidłowo przy prądach polaryzujących o wartościach do 50 pA. 

Należy zatem przyjąć, iż prądy większe mogą powodować zakłócenia w transmisji sygnałów, 
a przy dalszym wzroście prądów polaryzujących napięcie na rezystancji wejściowej może 
zniszczyć obwody wejściowe. Powyżej 5 V występuje blokowanie pracy transceiverów, a 

przy 10 V następuje spalenie obwodów wejściowych.

Rys. 4. Przedziały napięć zakłócających w sieci "ETHERNET"
Fig. 4. The intervals of the interference voltage in the network "ETHERNET"
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3. CHARAKTERYSTYKA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

3.1. R odzaje sieci niskiego napięcia

Sieć EE niskiego napięcia zasilajaca komputery to przeważnie sieć typu TN pracująca 
z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora i charakteryzująca się dużym prądem 
1-fazowego zwarcia. Przy 1-fazowych odbiornikach (komputerach) prawie zawsze dochodzi 
do niesymetrycznego obciążenia faz sieci trójfazowej, a zatem w przewodzie neutralnym 
płynie prąd roboczy. Prąd ten w każdym punkcie przewodu neutralnego wytwarza inny 
potencjał, a różnica potencjałów może dochodzić do 10 V. Dlatego siecią przystosowaną do 
bezzakłóceniowego zasilania komputerów może być wyłącznie sieć typu TN-S (rys. 5). Jak 
wspomniano, w sieci tej w warunkach zakłóceniowych pracy sieci, przy przepływie prądu 
zwarcia, na przewodzie neutralnym mogą powstać niebezpieczne napięcia krótkotrwałe. Ich 
wyeliminowanie jest możliwe po zainstalowaniu wyłącznika przeciwporażeniowego prądowe
go na zasilaniu każdego komputera lub zainstalowaniu jednego centralnego wyłącznika prze
ciwporażeniowego dla wszystkich komputerów pracujących w sieci lokalnej.

Rys. 5. Bezzaklóceniowa współpraca sieci elektroenergetycznej typu TN-S z siecią 
komputerową
W przewodzie ochronnym PE w czasie normalnej pracy nie płynie prąd, zatem potencjały punktów Al 
i A2 są jednakowe, a ponadto równe zero

Fig. 5. Cooperation without disturbance of the network type "TN-S" with the computer 
network
There is no current in the PE wire in normal conditions, so potentials of points Aj and A2 are the same 
and equal zero
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Podsumowując wybór sieci EE z omówionych w pracy [3] można powiedzieć, że 
wyeliminowanie roboczych spadków napięć dokonuje się poprzez zainstalowanie piątego 
przewodu ochronnego PE, natomiast wyeliminowanie chwilowych niebezpiecznych napięć 
zakłócających można zrealizować przez zastosowanie wyłączników przeciwporażeniowych 

prądowych.

3.2. L ikw idacja zakłóceń od sieci elektroenergetycznych

Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, można wyróżnić dwa rodzaje zakłóceń 
pochodzących od sieci elektroenergetycznych:
a) występowanie napięć na przewodzie neutralnym ochronnym, powodujących powstawanie 

prądów polaryzujących w przewodach typu skrętka i w kablu koncentrycznym, zakłóca
jących transmisję sygnałów w sieci komputerowej,

b) występowanie różnych potencjałów punktów neutralnych transformatorów przy zasilaniu 
sieci komputerowej z co najmniej dwóch transformatorów. Występująca różnica 
potencjałów pomiędzy punktami gwiazdowymi transformatorów powoduje przepływ 
prądów polaryzujących zakłócających.

Jak wynika z przedstawionych w p. 3.1 oraz z pracy [3] rozważań, bezzakłóceniowe 
zasilanie energią elektryczną sieci komputerowych może być zrealizowane przez zastosowanie 
struktury sieci EE typu TN-S, to znaczy sieci 1-fazowych trójprzewodowych i sieci 3- 
fazowych pięcioprzewodowych.

Wyeliminowanie różnic potencjałów pomiędzy punktami gwiazdowymi transformatorów 
zasilających tę samą sieć komputerową jest możliwe przez wprowadzenie połączeń wyrów
nawczych pomiędzy tymi transformatorami lub wprowadzenie bezzakłóceniowego przesyłania 
sygnałów za pomocą modemów telefonicznych.

Wyeliminowanie chwilowych zakłóceń powodowanych zwarciami w sieciach elektro
energetycznych jest możliwe po zastosowaniu na zasilaniu komputerów wyłączników 
różnicowo-prądowych, ochronnych.

4. WNIOSKI

Bezzaklóceniowa współpraca sieci EE z siecią komputerową z następującymi łączami 

transmisyjnymi: przewody typu skrętka lub kabel koncentryczny jest możliwa w wyniku 
zastosowania:
a) sieci EE typu TN-S, czyli sieci jednofazowych trójprzewodowych i trójfazowych 

pięcioprzewodowych eliminujących robocze napięcia zakłócające,
b) wyłączników przeciwporażeniowych prądowych eliminujących niebezpieczne napięcia 

chwilowe, pochodzące od zwarć w sieciach EE,
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c) połączeń wyrównawczych pomiędzy punktami gwiazdowymi transformatorów zasilających 
rozległą sieć komputerową eliminujących robocze napięcia zakłócające,

d) w ograniczonym zakresie, to znaczy, gdy na przewodzie PEN robocze napięcie 
zakłócające będzie mniejsze od 0,22 V, do zasilania sieci komputerowej może być 
zastosowana sieć typu TN-C-S [3],

e) mając "duże pieniądze" łatwo jest wyeliminować zakłócenia w sieci komputerowej 
pochodzące od sieci EE w wyniku zastosowania połączeń światłowodowych lub modemów 
telefonicznych.
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Abstract

Low voltage network may consist o f four cables/conductors, if  it is a three-phase
network or o f two cables/conductors if  it is a two-phase network.

The neutral cable/conductor has two functions in the networks:
- conducts work current resulting from asymmetric load of phases,
- guarantees effective protection against electric shock.
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W hen protecting against electric shock, the neutral cable/conductor becomes neutral and 
protecting and is named PEN. It is shown that the voltage drop in the neutral cable/conductor 
equals up to 10 V for longer time or up to temporally.

Computers can have different potentials on their casings. Computers working in a 

network may be connected with telephone cables/conductors o f unitary capacitance of 
47,6 pF/m  in local administration networks (Fig. 1), or with concentric cables/conductors 
of unitary capacitance o f 127 pF/m in local engineering networks. In both cases, there will 
appear capacitive current in work cables/conductors, which will interfere the transmission 
signals. In local administration networks, the capacitive current will polarise electro
luminescence diodes which will cause loosing signals. In local engineering networks, e.g. 
ETHERNET type, the capacitive current causes appearance of dangerous voltage on a load 
resistance (Fig. 3 and 4).

Avoiding o f dangerous influence o f power supply net on a computer network is possible 
after implementing the following suggestions:
- additional cable/conductor (PE) to the power net, i.e. applying a net o f type TN-S,
- supplying every computer by current anti-shock breaker,

- ompensation connections between neutral points of transformer supplying widespread 
computer network,

- light pipes, which eliminate all interferences coming from power net, but is very 
expensive today.
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PRZEPIĘCIA W LINIACH PRZESYŁOWYCH O RÓŻNYCH POZIOMACH NAPIĘĆ 
PRACUJĄCYCH NA TYCH SAMYCH KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy przebiegów 
przejściowych w liniach najwyższych napięć ze szczególnym uwzględnieniem 
przepięć występujących podczas zakłóceń zwarciowych, przy czym analiza dotyczyła 
linii o różnych poziomach napięć pracujących na tych samych konstrukcjach 
wsporczych. Na kilku przykładach wykazano, że w linii pracującej w stanie 
normalnym podczas zwarć w sąsiedniej linii mogą pojawić się składowe swobodne 
wyższej częstotliwości. Przepięcia będące konsekwencją występowania tych 
składowych mogą powodować zbędne wyłączenia linii nie dotkniętych zakłóceniem.

OVERVOLTAGES IN TH E TRANSMISSION LINE W ITH TH E  D IFFEREN T 
VOLTAGE LEVEL WORKING ON TH E SAME TOW ER CONSTRUCTION

Summary. The paper describes the transient analysis in high-voltage 
transmission line systems with the specially stress of the overvoltage analysis 
occurring during system operation or fault conditions. The analysis is concerned 
with the effect of the various factors which influence fault-transient waveforms in 
the different coupled high-voltage line working on the same tower construction. It 
is shown that high frequency component can occur on non faulted line in high 
voltage system, following fault initiation on other lines with another voltage level 
but working on the same tower construction. As a consequence, the overvoltages 
will appear on the non faulted line and this can result in the outage of this trans
mission line. The paper is concluded with a presentation of some computational 
results.

ÜBERSPANNUNGEN IN ÜBERTRAGUNGSLEITUNGEN 
M IT VERSCHIEDENEN SPANNUNGSNIVEAU ARBEITENDEN 

A U F GLEICHEN TRAGKONSTRUKTIONEN

Zusammenfassung. Im Beitrag werden die transiente Vorgänge in Hoch
spannungsübertragungsleitung bei den Kurzschlußfehlem mit der besonderen 
Berücksichtigung von Überspannungen dargestellt. Die Analyse konzentrierte sich 
auf Leitungen, die auf dieselben Tragkonstruktionen aber mit verschiedenen 
Spannungsniveau arbeiten. Es wurde mit ein paar Beispielen bewiesen, daß die 
hochfrequente Schwingungen in der nicht kurzgeschlossenen Leitung bei Fehlem 
in der gekoppelten Leitung erscheinen können. Die infolgedessen entstehende 
Überspannungen können überflüssige Ausschaltungen der Leitungen folgen.
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1. W PROW ADZENIE

Zakłócenia zwarciowe pojawiające się w liniach przesyłowych wysokich napięć 
powodują powstanie fal udarowych biegnących od miejsca zwarcia do końców linii - 
węzłów, stanowiących punkty nieciągłości. Wielokrotne odbicia fal w punktach węzłowych 
wywołują przejściowe pojawienie się składowych swobodnych wyższej częstotliwości w 
przebiegach chwilowych napięć i prądów. Składowe te mogą być łatwo rejestrowane na 
krańcach linii podczas zakłóceń. Możliwość dokładnego określenia amplitudy oraz 
częstotliwości tych składowych pozwoliła w przeszłości na pojawienie się tendencji 
wykorzystania tych składowych w algorytmach szybkich zabezpieczeń linii oraz loka- 
lizatorach zwarć [1, 2], Szybkie wycofanie się z tej tendencji wskutek wielu czynników 
mogących powodować błędne działanie zabezpieczeń oraz lokalizatorów w oparciu o 
pomiar tych składowych, nie może jednak osłabić zainteresowania konsekwencjami ich 
występowania. Nakładanie się bowiem fal udarowych odbitych w układach wieloprzewo- 
dowych powoduje powstanie zjawisk przepięciowych mogących wywołać zbędne zadzia
łanie zabezpieczeń.

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawiska przejściowe wystę
pujące w liniach, w których nie występują zakłócenia, w konsekwencji zwarć pojawiających 
się w liniach pracujących na tej samej konstrukcji wsporczej. Zjawiska te mogą dopro
wadzić do zbędnego kaskadowego wyłączania linii będących w stanie bezzakłóceniowym.

Analizę przedstawioną w niniejszym artykule autor oparł na wynikach obliczeń prze
prowadzonych dla linii przesyłowych 380 kV oraz 110 kV pracujących na tych samych 
konstrukcjach wsporczych w układzie przesyłowym pomiędzy Szwajcarią i Austrią [3], 
Wydaje się celowe przeprowadzenie podobnej analizy dla polskich linii w.n. pracujących 
w podobnych warunkach.

2. M ETODA OBLICZEŃ

2.1. Opis badanego układu

W układzie przedstawionym na rys. 1 międzynarodowa linia przesyłowa 380 kV o 
długości około 73 km stanowi część planowanego połączenia trzech systemów: austriac
kiego, szwajcarskiego oraz włoskiego. Aktualnie linia ta łączy dwa systemy: po stronie 
austriackiej - szyny E - oraz po stronie szwajcarskiej - szyny A, przy czym w każdym z 
tych krajów (graniczny punkt D) zaprojektowano odmienne konstrukcje wsporcze. Na 
odcinku B-C o długości 13 km na tych samych słupach nośnych zawieszona jest linia 
przesyłowa 110 kV pracująca tylko w Szwajcarii. W układzie tym w 1991 roku przepro
wadzono próby zwarciowe dla testowania najnowszych urządzeń elektroenergetycznej
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automatyki zabezpieczeniowej [3]. Zwarcia wywoływano w pobliżu szyn stacji E, natomiast 
pomiary przeprowadzono na początku linii w stacji A. Dostęp do wyników pomiarów sta
nowił doskonałą okazję do weryfikacji modeli elementów układu elektronergetycznego 
oraz metod analizy stanów przejściowych w układzie.

Rys. 1. Schemat zastqrczy badanego układu
Fig. 1. Basic equivalent power system

Szyny stacji A zasilane są z elektrowni oraz połączone z pozostałą częścią układu 
elektroenergetycznego 380 kV, natomiast szyny stacji E połączone są za pomocą transfor
matora z układem elektroenergetycznym 220 kV.

2.2. Model układu

Analizę przeprowadzono wykorzystując program MicroTran wraz z tzw. modelem 
linii M artiego [4]. W modelu tym można uwzględniać szereg parametrów wpływających 
w mniejszym lub większym stopniu na stany przejściowe w liniach najwyższych napięć 
podczas zakłóceń. Konieczność zastosowania modelu linii o parametrach rozłożonych 
zależnych od częstotliwości wynika z zależności tych parametrów od częstotliwości, co 
przykładowo dla odcinka linii B-C pokazano na rys. 2.
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W przypadku zastosowania odwzo
rowania linii z parametrami stałymi, 
niezależnymi od częstotliwości otrzymuje 
się - podczas obliczeń przepięć w liniach 
- wyniki obarczone znacznym błędem.

W omawianych badaniach stanów 
przejściowych dokładny model linii za
stosowano dla linii 380 kV oraz 110 kV, 
zarówno dla odcinków ich "wspólnego 
przebiegu", jak i pozostałych: jedno
torowego przebiegu linii 110 kV oraz 
dwutorowego linii 380 kV. Badania wy
kazały wprawdzie niewielki wpływ zjawi
ska naskórkowości na amplitudę oraz częstotliwość składowych swobodnych wyższej 
częstotliwości, jednak bardzo prosty sposób uwzględnienia tego zjawiska przy wpisywaniu 
danych linii do programu pomocniczego tworzącego model Martiego pozwala na każdo
razową kontrolę uzyskiwanych wyników. Podobnie pomijalnie mały wpływ na otrzymane 
wyniki przebiegów przejściowych ma jednorodność gruntu. W badaniach założono stałą 
rezystancję gruntu Rz = 100 firn oraz przyjęto zerowe wartości rezystancji uziemień 
roboczych.

Pozostałą część układu odwzorowano za pomocą schematów zastępczych, przy czym 
parametry tych układów określono za pomocą metody identyfikacji wykorzystującej 
kryterium wrażliwości [5]. Model układu został zweryfikowany na podstawie porównania 
wyników pomiarów prób zwarciowych z rezultatami obliczeń przeprowadzonych dla tych 
samych warunków. Zaskakująco wysoka zgodność wyników pomiarowych oraz numerycz
nych pozwoliła na wykorzystanie modeli układu w celu przeprowadzenia obliczeń dla 
innych warunków zakłóceniowych. Optymalny model pozostałej części układu otrzymano 
po około 100 iteracjach. Należy tutaj podkreślić, że dla analizy zjawisk przejściowych w 
zakresach sekundowych (badania stabilności, równowaga itp.) model zastępczy można 
otrzymać już po kilku iteracjach. Jednoznaczna analiza potwierdzająca prawidłowość 
stosowanego modelu oraz metody zostanie opisana w artykule [6] oddanym do druku, 
któiy ukaże się pod koniec b.r. Przytoczone na rysunkach 3 i 4 przebiegi przejściowe 
napięcia w fazie LI, stanowiące fragment tej analizy, zostały odpowiednio obliczone oraz 
pomierzone na szynach stacji A podczas zwarcia dwufazowego faz L1-L2 bez udziału 
ziemi. Porównanie to zostało celowo tutaj przytoczone z uwagi na trudny do identyfikacji 
przebieg ze składowymi o dużej amplitudzie i stosunkowo długim czasie zanikania.

Rys.2. Zależność parametrów linii B-C od często
tliwości

F ig .2. Frequency dependence o f  parameters o f the 
B-C line
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l u l a  11-11)

Rys. 3. Przebieg napięcia fazy L I  obliczony na 
szynach stacji A podczas zwarcia dwufa
zowego L1-L2 w punkcie E 

Fig. 3. Waveforms o f  the phase L I  calculated at 
bus A for two phase fault at point E

Rys. 4. Oscylogram napięcia fazy L I  pom ierzo
ny na szynach stacji A podczas zwarcia 
dwufazowego L1-L2 w punkcie E  

Fig. 4. Oscillogram of the phase L I  measured 
at bus A for two phase fault L 1-L 2 at 
point E

3. WARUNKI WYSTĘPOWANIA PRZEPIĘĆ W BADANYCH LINIACH

3.1. Przepięcia w linii dotkniętej zwarciem

W większości dotychczasowych badań przepięć w liniach najwyższych napięć 
zakładano jednoczesność zakłóceń - zwarć lub łączeń. Przy takich założeniach bardzo 
łatwo można określić warunki pojawiania się maksymalnych wartości chwilowych napięć. 
Dla zakłóceń występujących w chwili osiągnięcia maksimum przez napięcie fazy dotkniętej 
zwarciem pojawiają się maksymalne wartości chwilowe napięć w linii, natomiast w 
przypadku przejścia przez zero napięcia fazy zwartej w momencie powstania zakłócenia 
przepięcia nie występują.

Dla zwarć niejednoczesnych wymienione prawidłowości nie obowiązują. Czynniki 
związane z parametrami układu, takimi jak lokalizacja zakłócenia, wartości z^Zj, r/x, 
rodzaj zakłócenia, odgrywają podobną rolę jak podczas zwarć jednoczesnych. Bardzo 
istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość przepięć napięciowych jest czas opóźnienia 
zwierania poszczególnych faz. Z  uwagi na fakt, że zwarcia jednoczesne stanowią szcze
gólny przypadek zakłóceń niejednoczesnych, wydaje się celowe określanie maksymalnych 
wartości przepięć dla wszystkich rodzajów zakłóceń bez ich różnicowania.
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Jak wykazały badania, przejściowe składowe swobodne wyższej częstotliwości ulegają 

największemu tłumieniu w następstwie zwarć z udziałem ziemi. Słabe tłumienie tych 

składowych podczas zwarć bez udziału ziemi, np. jak to pokazano na rys. 5, dla zwarcia 
dwufazowego L1+L2 nie powoduje jednak powstawania przepięć.

Rys. 5. Przebiegi przejściowe napięć fazowych na początku linii 380 kV podczas dwufazowego zwarcia
na je j końcu

Fig. 5. W aveforms at the beginning o f  the 380 kV line for two phase fault at the end of this line

Podczas zwarć z udziałem ziemi, jak to pokazano przykładowo na rys. 6, pojawiają 

się napięcia nieznacznie przekraczające wartość znamionową w linii 380 kV o długości 

całkowitej (A-E) około 60 km. Podczas zakłóceń zwarciowych oraz łączeniowych w krót

szej (około 15 km) linii 110 kV - przepięcia nie występowały. Największe wartości 

chwilowe napięć otrzymano w obydwu liniach podczas niejednoczesnego zwarcia trójfazo

wego z ziemią.
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Rys. 6. Przebiegi przejściowe napięć fazowych na początku linii 380 kV podczas trójfazowego zwarcia 
niejednoczesnego na jej końcu 

Fig. 6. Waveforms at the beginning of the 380 kV line for three-phase non simultaneous fault at the 
end o f  this line

3.2. Przepięcia w liniach pracujących normalnie

Obliczenia przebiegów przejściowych wykazały występowanie znacznych wartości 
napięć chwilowych w linii 110 kV nie dotkniętej zakłóceniem podczas zwarć niejednocze- 
snych w linii 380 kV. W tablicy 1 podano maksymalne współczynniki przepięć w obydwu 
badanych liniach, określone jako krotność szczytowego napięcia fazowego podczas wy

branych zakłóceń zwarciowych w linii 380 kV. Przedstawione współczynniki nie stanowią 
oczywiście maksymalnie możliwych, z uwagi na fakt możliwości wystąpienia większych 
wartości współczynników podczas zakłóceń innego rodzaju (np. łączeniowych) lub o innej 
lokalizacji. Zestawienie podane w tablicy powinno jedynie zwrócić uwagę na możliwości 
występowania przepięć w liniach nie dotkniętych zakłóceniem.
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Tablica 1

Współczynniki przepięć podczas zwarć na końcu linii 380 kV (pkt E na rysunku 1)

Linia
(kV) RODZAJ ZWARCIA FAZA LI f a z a L 2 FAZA L3

110

L l+ Z 2 ,72 1,88 1,83

L 1 + L 2 1,81 1,67 1,91

L 1 + L 2  + z 2 ,7 2 1,90 2,03

L I + L 2  +  L3( JEDNOCZESNE) 1,49 1,27 1,68

LI +  L 2 +  L3 +  Z<NJEIEDNOCZESNE) 2 ,72 1,90 2,19

380

L l + z 1,06 1,05 1,14

L 1 + L 2 1,34 1,44 1,09

L I + L 2  +  z 1,05 1,05 1,14

L I + L 2  +L3(JEDNOCZE5NE) 1,13 0 ,.96 0,86

L I +  L 2  +  L3 +  Z(NIEJEDNOCZESNE) 1,05 1,05 1,14

Rys. 7. Przebiegi przejściowe napięć fazowych w linii 110 kV (pkt B) podczas trójfazowego zwarcia 
niejednoczesnego na końcu linii 380 kV (pkt E)

Fig. 7 . W aveforms on the line 110 kV (p. B) by three-phase non simultaneous fault at the end o f  line 380 kV 
(p. E )
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Na iys. 7 pokazano przykładowe przebiegi przejściowe napięć w linii 110 kV (pkt 
B) podczas trójfazowego niejednoczesnego zwarcia na końcu linii 380 kV (pkt E). Pod
czas zwarć bez udziału ziemi w linii 380 kV i w linii 110 kV występują współczynniki 
przepięć mniejsze w porównaniu do uzyskanych poprzednio zwarć z ziemią. Przykładowe 
przebiegi napięć podczas zwarcia dwufazowego na końcu linii 380 kV (pkt E) obliczone 
w punkcie B linii 110 kV pokazano na rys. 8.

Zakłócenia w linii 110 kV nie powodują pojawiania się przepięć zarówno w tej, jak 
i w linii 380 kV. Istotnym czynnikiem powodującym taką sytuację jest niewielka długość 
linii 110 kV wynosząca około 13 km. W tablicy 2 zestawiono maksymalne współczynniki 
przepięć w obydwu badanych liniach podczas wybranych niejednoczesnych zakłóceń zwar
ciowych w linii 110 kV.

Rys. 8. Przebiegi przejściowe napięć fazowych w linii 110 kV (pkt B) podczas zwarcia dwufazowego na 
końcu linii 380 kV (pkt E)

Fig. 8. W aveforms on the line 110 kV (p. B) under two-phase fault conditions at the end o f  line 380 kV 
(p. E)
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Tablica 2

Współczynniki przepięć podczas zwarć w linii 110 kV

LINIA
(kV) RODZAJ ZWARCIA FA ZA  LI FA ZA  L2 FA ZA  L3

110
LI +  L2 +  L3(jednoczesne)

0,99 1,01 0,88

380 0,98 0,97 0,96

110
LI +  L2 + L3 + Z (N E JE D N O C Z E S N E )

0,99 1,01 1,10

380 1,01 0,99 0,97

Przedstawione na iys. 9 przykładowe przebiegi napięć na początku obydwu linii 
obliczone zostały dla najgroźniejszego w linii 110 kV, z punktu widzenia pojawiających 
się przepięć w obu liniach zakłócenia, niejednoczesnego zwarcia trójfazowego z ziemią. 
Jak widać, w obydwu liniach nie pojawiają się wartości chwilowe napięć przekraczające 
maksymalne napięcia podczas normalnej pracy linii.

Rys. 9. Przebiegi przejściowe napięć fazowych w obydwu liniach podczas niejednoczesnego zwarcia 
trójfazowego w  linii 110 kV 

Fig. 9. W aveforms on the both line by thre-phase non-simultaneous fault on the line 110 kV



Przepięcia w liniach przesyłowych o różnych poziomach .. 159

Amplituda napięcia w linii 110 kV pracującej normalnie podczas zwarć niejedno- 
czesnych w linii 380 kV jest szczególnie duża w fazie LI (zwieranej jako pierwsza) oraz 
L3. Oscylacyjny charakter przebiegów przejściowych napięć fazowych o dużych amplitu
dach może powodować nieprawidłowe wyłączenia linii, w których nie wystąpiło zakłó
cenie.

4. UW AGI KOŃCOW E

Wyniki badań prezentowane w niniejszym artykule dotyczyły przebiegów przejścio
wych w liniach 380 kV oraz 110 kV zawieszonych na tych samych konstrukcjach wspor
czych. Jak wykazały badania, najgroźniejszym zakłóceniem zwarciowym z punktu widzenia 
możliwości wystąpienia przepięć są trójfazowe niejednoczesne zwarcia z ziemią.

Z a pomocą programu MicroTran można uzyskać wyniki dla dowolnej konfiguracji 
linii, przy czym wcześniejsza weryfikacja modeli zastosowanych w programie potwierdza 
wiarygodność otrzymanych rezultatów.

Przepięcia w linii pracującej normalnie, pojawiające się w konsekwencji zwarć w linii 
pracującej w systemie o innym poziomie napięcia, mogą powodować zarówno błędne, kas
kadowe wyłączanie elementów nie dotkniętych zwarciem, jak również problemy w zloka
lizowaniu tego zakłócenia.

Z  uwagi na fakt zbierania danych dotyczących polskich linii tego typu, wyniki badań 
dla polskiego systemu będą opublikowane w następnym artykule.
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Abstract

The case described in the paper is analyzed with the MicroTran [4] version of the 
Electromagnetic Transients Program (EMTP). This work is concerned with the most 
severe conditions of fault and shows the possibility of the overvoltages caused by non- 
simultaneous faults in the different coupled high-voltage line working on the same tower 
construction. A one-line diagram of the portion of the h.v. transmission system studied 
is shown in Fig. 1. The analysed transmission lines are simulated as a distributed- 
param eter system with frequency-dependence parameter. Faults are applied at the end 
of the transmission line A-E, consisting between points B and C of nine phase conduc
tors. As showed in Fig. 2 the typical model parameters calculated for this line depend 
strongly on the frequency. Therefore in this paper the Marti-model with frequency 
dependent param eter has been used.

An extensive series of studies has relevated that the magnitude of transient 
components is most heavily affected by the fault position, the fault instant, the sequence 
impedance ratio Z q/Z j , the type of fault and the time difference.

It is shown that under non-simultaneous faults very severe transient conditions can 
exist on lines.

The results are compared for the extremaly fault conditions, from the overvoltages 
point of view, with faults close to voltage maximum.

The figures in papers show the examples of the plotter oscillogram of the voltages 
at the beginning of the 380 kV and 110 kV lines (p. A) in the worst cases of the 
simultaneous and non-simultaneous fault, but the short-circuit occurs at the end of the 
380 kV line (p. E).

As show in Fig. 7 and 8 the travelling waves of the voltage fault transient waveform 
in the sound 110 kV  line are very distorted. In this line by steady state the critical 
overvoltage is appeared and the instant values of voltages are higher than 2.7 of the 
nominal maximum value of the voltage.

Using MicroTran program it is shown that all transients in high voltage system can 
be determined and the most severe conditions can be modelled without risk and with 
very flexible possibility to determine the performance of electrical equipment in the 
110 kV line under all posible fault conditions in 380 kV transmission line system.
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W YBRANE PR O B LEM Y  PRO JEK TO W A N IA  I EK SPLO A TA C JI 
S IE C I ZA M K NIĘTYC H  N ISK IEG O  NAPIĘCIA

Streszczenie. W  artykule przedstawiono niektóre problemy związane z projek
towaniem oraz budową sieci zamkniętych nN. Problemy te rozpatrzono na przykładzie 
istniejącej, eksperymentalnej sieci osiedlowej. Przeanalizowano pracę sieci w warunkach 
normalnych, poawaryjnych oraz przy zakłóceniach zwarciowych. Podano podstawowe 
zasady eksploatacji sieci zamkniętych.

CHOICE PROBLEMS OF DESIGN AND MAINTENANCE 
OF CLOSED LOW VOLTAGE NETWORKS

Summary. Some problems related to design and construction o f  closed low voltage 
networks are presented. These problems are discussed using an example o f  existing, 
experimental urban network. Behaviour o f  the network at normal, after disturbance and 
short-circuit conditions is analysed. Basic principles o f  closed networks maintenance are 
given.

AUSGEWÄHLTE PROBLEME VON DER PROJEKTIERUNG UND DEM  BETRIEB 
DER NIEDERSPANNUNGSMASCHENNETZE

Zusammenfassung. Der Aufsatz stellt einige Probleme verbundene mit der Pro
jektierung und dem Aufbau der Niederspannungsmaschennetze dar. Diese Probleme 
wurden am Beispiel von dem existierenden Experimentalwohnviertelnetz untersucht. Das 
Benehmen des Netzes wurde unter normalen Bedingungen, nach dem Ausfall einer der 
Netzelemente und beim Kurzschluß analysiert. Die grundsätzliche Regeln des Maschen
netzbetriebes sind gegeben.
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1. WPROWADZENIE

Spodziewany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców komunalnych oraz 
wzrost wymagań co do jej parametrów stwarzają dla energetyki zawodowej konieczność 
rozbudowy i modernizacji istniejących sieci. Z tego powodu w ostatnim czasie ponownie 
pojawiło się zainteresowanie możliwością budowy sieci kratowych zamkniętych nN.

Sieci te są stosowane w wielu krajach Europy Zachodniej, USA i in. W Polsce oraz innych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej prowadzono szereg prac teoretycznych na temat tych 
sieci. Nie doprowadziły one jednak jak dotąd do ich szerszego praktycznego zastosowania.

Z projektowaniem, budową i eksploatacją sieci zamkniętych nN łączy się szereg spe
cyficznych dla tych sieci problemów. Należą do nich m.in.: niebezpieczeństwo zwrotnego 
zasilania sieci SN ze strony sieci nN, nieselektywność działania zabezpieczeń, nie- 
równomiemość obciążania się transformatorów, wzrost prądów zwarciowych.

Problemy te rozpatrzono dla podlegającej rekonstrukcji sieci osiedlowej nN na osiedlu 
"Robotnicze-Szczęść Boże" w Zabrzu. Istniejąca sieć nN została poddana remontowi 
kapitalnemu, spowodowanemu bardzo dużym stopniem jej wyeksploatowania. Sieć wykonana 
była jako napowietrzna, zasilana z czterech stacji transformatorowych SN/nN i pracowała jako 
otwarta. Założono, że nowa sieć będzie miała charakter eksperymentalny, nie tylko ze względu 
na swą strukturę (sieć kratowa zamknięta), ale również wyposażenie. Szereg ważnych 
elementów tego wyposażenia pochodzi z importu.

2. ANALIZA PRACY SIECI W WARUNKACH NORMALNYCH IPOAWARYJNYCH

2.1. Założenia do analizy

Na rozpatrywanym osiedlu znajduje się 329 gospodarstw domowych. Przyjęto obciążenie 
jednostkowe przypadające na gospodarstwo domowe w 2010 r. korzystając ze średniówek PR- 
5 EP Poznań dla zabudowy jednorodzinnej, poziom dolny, model I (energia elektryczna 
użytkowana do celów oświetleniowych, drobnego grzejnictwa i zasilania zmechanizowanego 
sprzętu gospodarstwa domowego). Uwzględniono również przepływowe podgrzewacze wody 
o mocy Pp=18 kW dla 1/3 gospodarstw domowych osiedla. Dla określenia obciążeń 
poszczególnych elementów sieci korzystano ze współczynników jednoczesności j, przy czym 
dla podgrzewaczy wody określano współczynniki jednoczesności wg danych austriackich, 
natomiast dla pozostałych odbiorów korzystano z zależności:

0,8
j  = 0,2 + - ^  (1)

V«

gdzie n - liczba przyłączy (domków jednorodzinnych) zasilanych z danego elementu sieci.
W analizie obliczane są sumaryczne spadki napięć w liniach i transformatorach (całkowity 

spadek w sieci). Spadek nie przekraczający wartości AUmax=9% przyjęto za dopuszczalny w
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stanach normalnych oraz AUMax= 15% w stanach poawaryjnych. Odpowiada to utrzymaniu się 
odchyleń napięć u odbiorców w granicach ±5% w stanach normalnych oraz +5%, -10% w 
stanach poawaryjnych.

Dla stanów poawaryjnych uznano przekroczenia obciążalności linii (o ok. 20%) oraz 
transformatorów (o ok. 30%) za dopuszczalne. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich prze
kroczeń jest jednak niewielkie.

Dla porównania wykonano również wstępny projekt sieci otwartej, która mogłaby zasilać 
rozpatrywane osiedle.

Plan sieci zamkniętej przedstawiono na rys. 1.

2.2. W arunki norm alne

Sumaryczne obciążenie rzeczywiste w szczycie wynosi aktualnie na rozpatrywanym osiedlu 
ok. 430 kV A. Obciążenie to w perspektywie roku 2010 wynosi ok. 1100 kV-A. Zakłada się 
więc ponad 2,5-krotny wzrost obciążenia w ciągu 18 lat. Wprowadza to znaczne utrudnienia 
przy projektowaniu sieci, zarówno w przypadku sieci otwartej, jak i zamkniętej, przede 
wszystkim ze względu na przekroczenia obciążalności poszczególnych elementów sieci oraz 
duże spadki napięć.

W czasie pracy normalnej sieć zamknięta jest zasilana z czterech stacji transformatorowych 
(133 - 250 kV A , 113 - 400 kV A, 112 - 400 kV A, 403 - 250 kV A). Stacje te są przyłączone 
do dwóch ciągów liniowych SN (jak pokazano na rys. 1). W przypadku sieci otwartej, ze 
względu na zbyt duże spadki napięć konieczne byłoby zasilanie z pięciu stacji trans
formatorowych.

W sieci zamkniętej obciążenie poszczególnych stacji transformatorowych zależy od lokal
nego zapotrzebowania na moc w pobliżu tych stacji. M ogą się one obciążać nierównomiernie. 
Stopień obciążenia stacji zasilających rozpatrywaną sieć przy przewidywanym obciążeniu 
szczytowym podano w tablicy 1.

Tablica 1

Stopień obciążenia stacji zasilających sieć zamkniętą

Numer stacji S„[kVA] P H

133 250 0,61
113 400 0,83
112 400 0,99
403 250 0,75

Możliwa jest regulacja obciążeń stacji za pomocą przełączników zaczepów na 
transformatorach. W rozpatrywanej sieci przestawienie zaczepów w obydwu skrajnych 
stacjach (133 i 403) na poziom +5% powoduje dociążenie tych stacji o kilkanaście procent. Ze 
względu jednak na wzrost strat mocy spowodowany przepływem prądów wyrównawczych 
możliwość tę należałoby wykorzystywać tylko w razie konieczności.
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Maksymalny spadek napięcia w sieci wynosi AUmlx=9%. Dla porównania wyznaczono 
również maksymalny spadek napięcia dla sieci otwartej, która była wstępnie projektowana na 
rozpatrywanym osiedlu. Spadek ten wynosił AUraM= l 1% (przy zasilaniu z pięciu stacji trans
formatorowych).

W przypadku wzrostu obciążenia do poziomu przewidywanego w 2010 r. prąd szczytowy 
na odcinku 32-33 przekroczy o ok. 20% prąd dopuszczalny długotrwale. Zachodzi więc 
konieczność budowy drugiego toru równoległego na tym odcinku.

2.3. W arunki poaw aryjne

Najniekorzystniejsze warunki pracy sieci występują po awarii linii SN, która wiąże się z 
wypadnięciem dwu stacji transformatorowych. W przypadku konieczności zasilania osiedla ze 
stacji 133 i 113 występowałyby niedopuszczalne spadki napięć u odbiorców, znaczne prze
ciążenie stacji 113 oraz odcinków linii 23-63 i 23-75. Z powyższych względów konieczne jest 
dobudowanie drugiego toru równoległego na tych odcinkach. Przewidziano również wymianę 
transformatorów w stacjach 112 i 113 po osiągnięciu odpowiedniego poziomu obciążenia.

3. ANALIZA PRACY SIECI PRZY ZAKŁÓCENIACH ZWARCIOWYCH

3.1, Zwarcia w liniach nN

Dla przypadku zwarcia w linii nN przeanalizowano przede wszystkim problem selektyw
nego działania bezpieczników oraz warunki skuteczności działania ochrony przeciwpora
żeniowej.

W celu przeanalizowania selektywności działania bezpieczników wyznaczano współczynnik 
prądowy bezpiecznika kb, zdefiniowany jako stosunek prądu płynącego przez bezpiecznik, 
który powinien działać, do maksymalnego z prądów płynących przez bezpieczniki, które nie 
powinny działać. Zgodnie z danymi katalogowymi podawanymi przez producenta bez
pieczników, które zastosowano w rozpatrywanej sieci, bezpieczniki te działają selektywnie, 
jeżeli współczynnik kb>l,25.

Warunki działania bezpieczników zależą od miejsca zwarcia, a w szczególności od 
odległości miejsca zwarcia od węzła sieci. Można wyróżnić dwa ekstremalne przypadki: 
zwarcie w pobliżu węzła lub zwarcie w pobliżu środka odcinka. Jak wynika ż  analizy zwarć, 
najniekorzystniejsze warunki do selektywnego działania bezpieczników panują w przypadku 
zwarcia w pobliżu węzła i o selektywności decyduje prawidłowe działanie pierwszego 
bezpiecznika, tzn. bezpiecznika, przez który płynie większy prąd. Po prawidłowym zadziałaniu 
pierwszego bezpiecznika warunki do selektywnego działania bezpiecznika znajdującego się w 
węźle bardziej oddalonym od miejsca zwarcia są zawsze korzystniejsze od warunków działania 
tego bezpiecznika w przypadku zwarcia w pobliżu tego węzła.

Minimalny współczynnik prądowy w sieci wynosi kb=l,27, a więc pozostaje spełniony 
warunek kb>l,25. W przypadku nieselektywnego zadziałania bezpieczników awaria rozszerza
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się na sąsiednie odcinki linii (możliwe jest wyłączenie większej liczby odbiorców), co nie 
prowadzi jednak do rozpadu sieci.

Maksymalny prąd zwarciowy w przypadku zwarcia w sieci nN nie przekracza 25 kA.
Zgodnie z PBUE z.6, aby zapewnić skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej, 

wyłączenie zasilania musi nastąpić w czasie krótszym niż 5 s. Zgodnie z charakterystyką 
czasowo-prądową bezpieczników, które zostaną zastosowane w rozpatrywanej sieci, 
wyłączenie w czasie do 5 s następuje, gdy prąd zwarciowy jest ok. pięciokrotnie większy od 
prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej. Warunek ten nie jest spełniony w części 
odcinka między węzłami 11 i 48. Z tego względu odcinek ten rozcięto i w miejscu rozcięcia 
zainstalowano bezpieczniki o mniejszym prądzie znamionowym wkładki Ib= l 00 A.

3.2. Z w arcia w transform atorach SN/nN

Zwarcie w transformatorze SN/nN współpracującym z siecią zamkniętą jest zasilane ze 
strony sieci SN (jak w sieci otwartej) oraz ze strony nN poprzez pozostałe transformatory i 
linie sieci zamkniętej. Ze strony SN zwarcie wyłączają bezpieczniki lub wyłącznik (w za
leżności od wyposażenia pola transformatorowego po stronie SN), natomiast ze strony nN 
zwarcie wyłącza wyłącznik zwrotny. Bardziej szczegółowo opisano działanie wyłącznika 
zwrotnego w punkcie 5. W przypadku metalicznego zwarcia trójfazowego na zaciskach nN w 
stacji 113 lub 112 istnieje pewne niebezpieczeństwo wcześniejszego zadziałania bezpieczników 
w  jednym z odcinków wychodzących ze stacji. W następnej kolejności działa już wyłącznik 
zwrotny. Prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji jest jednak niewielkie.

3.3. Z w arcia w liniach SN

Zwarcie w linii SN jest zasilane od strony GPZ oraz ze strony sieci zamkniętej nN poprzez 
transformatory przyłączone do linii dotkniętej zwarciem. Zwarcie to musi więc zostać wyłą
czone przez zabezpieczenie w GPZ oraz przez wyłączniki zwrotne w stacjach przyłączonych 
do tej linii.

Prąd zwarciowy płynący przez wyłączniki zwrotne tylko w niewielkim stopniu zależy od 
miejsca zwarcia. Impedancja sieci zamkniętej wraz z przyłączonymi transformatorami jest wie
lokrotnie większa od sprowadzonych na stronę nN impedancji linii SN i transformatora w 
GPZ. Wartości prądów płynących przez wyłączniki zwrotne podczas zwarć w liniach SN 
podano w tablicy 2.

Tablica 2

Prądy płynące przez wyłączniki zwrotne w czasie zwarć w liniach SN

Numer stacji W k A ] Iwz2f[kA]

133 0,8 0,7
113 3,6 3,1
112 3,3 2,9
403 1,1 1,0
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W stacjach 113, 112 i 403 zarówno w przypadku zwarć trój-, jak i dwufazowych w linii SN 
powinien pobudzić się człon bezzwłoczny zabezpieczenia kierunkowego. Wyłączenie zwarcia 
nastąpi po ok. 0,1 s. W stacji 133, szczególnie w przypadku zwarcia dwufazowego w linii SN, 
człon bezzwłoczny może nie zostać pobudzony. Pobudzi się natomiast człon zwłoczny 
reagujący na zwrotny przepływ mocy, który działa z pewną zwłoką czasową. Zwarcie w linii 
SN zostanie w tym przypadku wyłączone po czasie związanym z tą zwłoką. Prądy płynące w 
tym czasie przez sieć nie spowodują nieselektywnych zadziałań bezpieczników.

4. ANALIZA CIĄGŁOŚCI ZASILANIA ODBIORCÓW

Wskaźniki charakteryzujące ciągłość zasilania odbiorców na rozpatrywanym osiedlu zależą 
od sposobu rozwiązania sieci nN i SN zasilających odbiorców oraz od jednostkowych 
wskaźników zakłóceń i uszkodzeń występujących w tych sieciach.

Dokonano oceny rocznej liczby i czasu trwania przerw w dostawie energii dla sieci 
zamkniętej oraz dla porównania dla sieci otwartej. Uzyskane wartości podano w  tablicy 3.

Tablica 3

Roczna liczba W oraz roczny czas trwania wyłączeń T „ przeciętnego odbiorcy

Przyczyna wyłączenia Sieć promieniowa Sieć zamknięta

W [l/a] Tw [h/a] W [l/a] Tw[h/a]

Uszkodzenie linii nN 1,04 2,60 0,48 1,20

Uszkodzenie transformatora 0,01 0,06 0 0

Uszkodzenie linii SN 0,79 2,13 0 0

Razem 1,84 4,79 0,48 1,20

5. OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SIECI

Linie nN w  sieci wykonane są za pomocą napowietrznych linii kablowych NLK o przekroju 
120 mm2. Wykorzystano kable w izolacji z polietylenu sieciowanego produkcji Bydgoskiej 
Fabryki Kabli oraz osprzęt firmy ENSTO.

W węzłach sieci kratowej zamkniętej obok słupów zabudowano szafki kablowe z tworzywa 
sztucznego produkcji JEAN MÜLLER. W szafkach znajduje się 4 do 6 obwodów bezpiecz
nikowych, w  których umieszczone są specjalne bezpieczniki nN do sieci zamkniętej o prądzie
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znamionowym wkładki 250 A (również produkcji JEAN MÜLLER). Bezpieczniki tego typu 
nie są w Polsce produkowane. Charakteryzują się one przede wszystkim selektywnością 
działania przy niskim współczynniku prądowym kb (zdefiniowanym w rozdziale 4) oraz 
specjalnym wykonaniem wskaźnika zadziałania. Charakterystyka czasowo-prądowa wkładki 
bezpiecznikowej jest charakterystyką pasmową, przy czym dolna krzywa określa najmniejszy 
czas przedłukowy, natomiast górna największy czas wyłączenia wkładki. Szerokość pasma tej 
charakterystyki musi być więc niewielka, co wiąże się z dokładnością oraz powtarzalnością 
wykonania poszczególnych egzemplarzy bezpieczników. Z tych względów w praktyce stosuje 
się w danej sieci zamkniętej bezpieczniki tego samego typu i tego samego producenta.

W sieci otwartej po przepaleniu się wkładki topikowej na nożach bezpiecznika panuje pełne 
napięcie fazowe. W sieci zamkniętej w przypadku przepalenia się bezpieczników tylko z jednej 
strony danego odcinka linii na nożach bezpiecznika panuje niewielkie napięcie wynikające 
jedynie ze spadków napięć w sieci. Nie przekracza ono zazwyczaj kilku woltów. Wskaźnik 
zadziałania musi więc reagować pod wpływem tego napięcia. Wskaźniki zadziałania bezpiecz
ników zastosowanych w rozpatrywanej sieci działają przy napięciu nie przekraczającym 4 V 
(dla bezpieczników stosowanych w sieciach tradycyjnych napięcie to powinno być niższe od 
100 V). W przypadku nieprawidłowego działania wskaźnika przepalenie się pojedynczego 
bezpiecznika w sieci zamkniętej byłoby praktycznie niewykrywalne dla obsługi.

Węzły sieci zamkniętej stanowią również szyny zbiorcze rozdzielnic nN w stacjach 112 i 
113. Zastosowano rozdzielnice produkcji JEAN MÜLLER, przy czym pola odpływowe wy
posażono w jednobiegunowe rozłączniki z bezpiecznikami. W polach transformatorowych 
tych rozdzielnic umieszczone są wyłączniki zwrotne.

Budowa wyłącznika zwrotnego nie różni się zasadniczo od budowy zwykłych wyłączników 
nN. Wyłącznik ten jest pozbawiony wyzwalaczy nadprądowych (przeciążeniowych i zwar
ciowych) oraz podnapięciowych. Nie reaguje on w przypadkach, kiedy występuje normalny 
kierunek przepływu mocy, tzn. od transformatora SN/nN do sieci nN. Wyłącznik ten nie 
stanowi więc zabezpieczenia od zwarć w sieci nN. Zwarcia te muszą być likwidowane przez 
bezpieczniki. Wyłącznik zwrotny współpracuje natomiast z zabezpieczeniem kierunkowym 
powodującym otwarcie tego wyłącznika w przypadku zwrotnego przepływu mocy, tzn. od 
sieci nN do transformatora SN/nN. Zastosowane zabezpieczenie kierunkowe posiada 
działający bezzwłocznie człon kierunkowo-prądowy nastawiany na prąd Izab=2InT lub 
Iub= l,6I„T oraz człon kierunkowo-mocowy działający zwykle z pewną zwłoką czasową (np. 
5 s) nastawiony na wartość S„b=0,15-r-0,5-SnT, gdzie I„t oraz S„t są odpowiednio prądem i 
m ocą znamionową transformatora, z którym współpracuje dany wyłącznik zwrotny. W 
rozpatrywanej sieci zainstalowano wyłączniki zwrotne produkcji KLÖCKNER MOELLER 
współpracujące z przekaźnikami kierunkowymi produkcji AEG. Zastosowany wyłącznik 
zwrotny posiada dodatkowo cechy odłącznika (zgodnie z normą IEC 4 08), tzn. położenie 
wyłącznika w pozycji otwartej może być traktowane jako widoczna przerwa w obwodzie. 
Obudowa wyłącznika jest przezroczysta i widoczne jest położenie jego styków.

Jako rozdzielnice SN w stacjach 112 i 113 zastosowano rozdzielnicę 20 kV typu RM-6 
izolowaną SFg produkcji MERLIN GERIN. Składa się ona z 2 pól liniowych z rozłącznikami i 
uziemnikami oraz pola transformatorowego wyposażonego w wyłącznik z uziemnikiem. 
Rozłączniki liniowe posiadają napęd elektryczny silnikowy oraz układ zdalnego sterowania
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pozwalający na ich załączanie i wyłączanie z RDR Zabrze. Sterowanie to odbywa się drogą 
radiową.

We wszystkich stacjach zasilających sieć zamkniętą zainstalowano również sygnalizację 
radiową położenia wyłączników zwrotnych do RDR Zabrze. Sygnalizacja ta jest konieczna ze 
względu na ewentualne uszkodzenie transformatora. W tradycyjnej sieci otwartej uszkodzenie 
to jest sygnalizowane przez odbiorców pozbawionych zasilania wskutek wyłączenia 
uszkodzonego transformatora. W sieci zamkniętej wyłączenie transformatora nie powoduje 
przerwy w  zasilaniu żadnego z odbiorców, a więc mogłoby pozostać praktycznie 
niezauważone.

Na rys. 2 przedstawiono schemat jednej ze stacji SN/nN zasilającej sieć zamkniętą.

fRM6 ~1

Oświetlenie Poła odpływowe do sieci zam kniętej

Rys. 2. Schemat stacji SN/nN zasilającej sieć zamkniętą
Fig. 2. The scheme o f  the substation suppluying the closed network
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6. PODSTAW OW E ZASADY EKSPLOATACJI SIECI KRATOWEJ ZAMKNIĘTEJ

Cała sieć kratowa zamknięta musi być zasilana z jednej sekcji szyn zbiorczych GPZ. 
Podstawową zasadą, której należy przestrzegać jest więc niedopuszczenie do jednoczesnego 
zasilania sieci zamkniętej z dwu różnych GPZ zarówno w czasie normalnej pracy sieci, jak i we 
wszystkich przypadkach sytuacji awaryjnych.

Rozpatrywana sieć kratowa zamknięta musi być zasilana z co najmniej dwu stacji trans
formatorowych SN/nN (przy czym jedną z nich musi być stacja 113 lub 112). We wszystkich 
stacjach transformatorowych zasilających sieć zamkniętą należy stosować transformatory o 
takim samym przesunięciu godzinowym i mocy od 250 do 630 kV A.

We wszystkich węzłach sieci zamkniętej należy stosować wyłącznie bezpieczniki przezna
czone specjalnie do sieci zamkniętej produkcji JEAN MÜLLER o prądzie znamionowym 
wkładki 250 A.

Struktura sieci zamkniętej w czasie normalnej pracy sieci musi być utrzymywana w takiej 
postaci, w  jakiej została zaprojektowana. Każde otwarcie połączenia między węzłami sieci 
trwające dłuższy okres czasu może stanowić zagrożenie dla sieci ze względu na możliwość 
przeciążania się innych połączeń. Otwarcie połączeń między węzłami powinno trwać nie 
dłużej niż czas potrzebny na lokalizację i usunięcie awarii. Po usunięciu awarii należy wrócić 
do pierwotnej struktury sieci.

W czasie wykonywania wszelkich prac w trasformatorze SN/nN lub na linii SN zasilającej 
sieć zamkniętą należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość pojawienia się napięcia ze 
strony sieci nN (np. po otwarciu dowolnego łącznika liniowego w  stacji 113 lub 112 w 
szczególnych przypadkach może utrzymywać się w dalszym ciągu napięcie na całej długości 
linii SN).

W  szczególnie niekorzystnych warunkach (np. w przypadku jednoczesnego wypadnięcia 
dwu lub więcej elementów sieci w stanie dużego obciążenia) może dojść dó awarii całej sieci 
zamkniętej. Awaria ta polega na lawinowym działaniu bezpieczników w  gałęziach prze
ciążonych z powodu wypadnięcia sąsiednich elementów sieci. Każde zadziałanie bezpiecz
ników w  gałęziach przeciążonych powoduje dodatkowe znaczne obciążenie pozostałych 
gałęzi. Proces ten prowadzi do rozpadnięcia się sieci zamkniętej. W przypadku zaistnienia 
takiej awarii należy wyłączyć całą sieć, sprawdzić i wymienić przepalone bezpieczniki we 
wszystkich węzłach sieci. Po przywróceniu pierwotnej struktury można ponownie uruchomić 
sieć.

7. PODSUMOWANIE

Sieć zamknięta na os. Robotnicze-Szczęść Boże w Zabrzu ma charakter eksperymentalny i 
powinna umożliwić sprawdzenie - praktycznie po raz pierwszy w kraju - założeń dotyczących 
projektowania, budowy i eksploatacji takich sieci. Dlatego też nie rozpatrywano ekono
micznego uzasadnienia dla zastosowania sieci zamkniętej na rozpatrywanym osiedlu.
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Przeprowadzona analiza pracy sieci wykazała, że sieć zamknięta nN wykonana zgodnie z 
rys.l powinna pracować prawidłowo zarówno w warunkach normalnych, jak i poawaryjnych. 
Jednocześnie zapewnione są warunki do prawidłowego likwidowania zakłóceń w poszcze
gólnych elementach sieci - liniach nN, transformatorach SN/nN oraz liniach SN.

Zasadniczą korzyścią wynikającą z zamknięcia sieci jest zwiększenie pewności zasilania, 
zmniejszenie spadków napięć i strat mocy. Umożliwia to bardziej intensywne wykorzystanie 
sieci, a więc uzyskiwanie większych wpływów ze sprzedaży energii na jednostkę majątku 
zamrożonego w sieciach. Korzystną cechą sieci zamkniętych jest także ich duża elastyczność, 
umożliwiająca łatwą rozbudowę sieci w miarę wzrostu obciążenia

Rozpatrywana sieć zamknięta wyposażona jest w szereg elementów pochodzących z im
portu. W przyszłości, w innych sieciach elementy te mogą być zastąpione przez tańsze 
elementy krajowe. Dotyczy to zwłaszcza wyłączników zwrotnych i bezpieczników nN.
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A bstract

The article presents certain problems connected with design, construction and maintenance 
o f  closed low voltage networks. They are among other things: the danger o f  back supply of 
middle voltage side from the low voltage one, unselective protection functioning, not uniform 
transformers load, increasing o f short-circuit current rate. These problems are discussed for an 
urban network in an estate “Robotnicze-Szczęść Boże” in Zabrze. The network has an 
experimental character not only because o f its structure but also because o f  its equipment. 
Many equipment elements are imported. Fig. 1 shows the plan of the network.

Behaviour o f  the network in normal, after disturbance and short-circuit conditions is 
analysed. For the comparison, an open network that could supply the considered housing 
estate is designed. Continuity o f supply by the closed and open network is estimated. Results 
are presented in the table III.

Choice equipment elements o f closed networks are presented. Construction and functioning 
o f fuses and circuit breakers is described. Fig.2 shows the scheme o f one o f the substations 
supplying the network.

Basic principles o f the closed network maintenance are also given in the article. The analyse 
o f behaviour o f the network has proved that the closed low voltage network constructed 
according to Fig. 1 should work properly at normal and after disturbance state. Simultaneously, 
good conditions for elimination o f disturbances in every network element are also secured.

Basic advantages resultant from closing of the network are: increasing o f  supply continuity, 
decreasing o f drops and power losses.
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PROCEDURA OBLICZENIOWA WYMIAROWANIA IZOLATORÓW 
ODSTĘPNIKOWYCH W GAZOSZCZELNYCH PRZEWODACH SZYNOWYCH

Streszczenie. Artykuł zawiera propozycję metody wymiarowania izolatorów 
odstępnikowych w wysokonapięciowych przewodach szynowych 123-420 kV, izolo
wanych SF6. Wymiary geometryczne i kryteria doboru określono ze względu na 
wymagania elektryczne.

Opierając się na wynikach wielowariantowych obliczeń rozkładu pola elek
trycznego zaproponowano algorytm obliczeń inżynierskich izolatorów odstępniko
wych w przewodach szynowych izolowanych sprężonym SF6.

COMPUTATIONAL PROCEDURE FOR DIMENSIONING OF SPACES 
IN GAS-TIGHT BUSES

Summary. This paper presents the method of dimensioning of solid dielectric 
spacers in highvoltage buses of 123-420 kV, insulated with compressed SF6. 
Geometrical dimensions and criteria of spacer selection are defined with respect to 
the electric requirements.

Basing on multivariant calculation results relating to electric field distribution, 
the algorithm for engineer-like computation of spacers in SF6-insulated buses is pro
posed.

BERECHNUNGSVERFAHFEN DER DIMENSIONIERUNG VON DEN 
ABSTANDSISOLATOREN IN DEN GASISOLIERTEN STROMSCHIENEN

Zusammenfassung. Der Aufsatz enthielt einen Vorschlag von der Dimen
sionierung der Abstandsisolatoren in den SF6-isolierten Hochspannungsstromschienen 
(123-420 kV). Geometrische Abmessungen waren nach elektrischen Anforderungen 
bestimmt.

Stützend sich auf die Ergebnisse vieler Berechnungsvarianten des Feld
stärkeverlaufes wurde ein Algorithmus der Berechnungen von den Abstandsisolatoren 
in SF6-isolierten Stromschienen vorgeschlagen.
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1. WPROWADZENIE

Gazoszczelne przewody szynowe odznaczają sie zdolnością przenoszenia znacznie 
większych mocy niż klasycznymi układami (linie kablowe). W obecnie stosowanych roz
wiązaniach przeważają układy jednobiegunowe (każda faza w oddzielnej obudowie). Izo
lacje główną stanowi czysty sześciofluorek siarki o ciśnieniu roboczym w granicach od 0,2 
do 0,5 MPa (w temperaturze 20° C).

Izolację stałą gazoszczelnych przewodów szynowych stanowią izolatory odstępni- 
kowe. Izolatory te są newralgicznymi elementami składowymi układu elektroizolacyjnego 
przewodu.

Wymagania dużego bezpieczeństwa pracy i wysokiej niezawodności powodują wzrost 
wymagań stawianych izolacji gazoszczelnych przewodów szynowych.

Artykuł zawiera propozycję procedury obliczeniowej wspomagającej wymiarowanie 
izolatorów odstępnikowych w gazoszczelnych przewodach szynowych. Rozważania doty
czą tylko wymagań elektrycznych stawianych izolatorom w układach jednobiegunowych.

Podstawą rozważań są wyniki wielowariantowych obliczeń numerycznych rozkładu 
pola elektrycznego i wyznaczone na tej podstawie zależności przydatne do projektowania 
izolatorów odstępnikowych.

2. WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE IZOLATORÓW 
ODSTĘPNIKOWYCH

Podstawowe wymagania techniczne i technologiczne związane z konstruowaniem izo
latorów odstępnikowych sprowadzają się w zasadzie do:
- niedopuszczenia do powstania jakichkolwiek wyładowań niezupełnych,
- zapewnienia dostatecznej wytrzymałości elektrycznej skrośnej i powierzchniowej.

Wymagania te można spełnić poprzez: dobór odpowiedniego materiału izolacyjnego 
stałego, odpowiednie ukształtowanie geometryczne izolatorów i - niekiedy - stosowanie 
wewnętrznych lub zewnętrznych ekranów sterujących pole elektryczne.

Wytrzymałość elektryczna izolatorów odstępnikowych, wykonanych najczęściej z 
kompozycji żywic epoksydowych, zależy również od:
- jakości wykonania i montażu elementów konstrukcji,
- stanu powierzchni izolacyjnej,
- kształtu geometrycznego izolatorów odstępnikowych.

Kształt geometryczny izolatorów odstępnikowych jest uzależniony od rodzaju 
konstrukcji przewodu, poziomu napięcia roboczego i innych czynników. W praktyce 
stosuje się najczęściej izolatory dyskowe i kielichowe (rys. 1).
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Rys. 1. Szkice izolatorów: a) izolator dyskowy, b) izolator kielichowy 
Fig. 1. The sketch of spacers: a) disc-type spacer, b) conial-type spacer

Ogólna zasada obowiązująca w zakresie optymalnego kształtowania izolatorów 
odstępnikowych polega na wyborze kombinacji ich odpowiednio skoordynowanych wymia
rów geometrycznych (średnic, profili krawędzi bocznych, itd.) oraz - ewentualnie - 
wymiarów ekranów sterujących. Dobierając kształt izolatora ze względu na wymagania 
elektryczne należy stosować następujące kryteria:
1) rozkład przestrzenny pola elektrycznego wewnątrz i wokół izolatora powinien być jak 

najmniej nierównomierny,
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2) natężenie pola elektrycznego wewnątrz izolatora powinno być możliwie małe, a jego 
największa wartość nie może przekraczać poziomu uznawanego za dopuszczalny długo

trwale (Ed = 2,5 kV/mm),
3) największe natężenie pola w dowolnym punkcie powierzchni izolatora nie może prze

kraczać największego natężenia pola w odstępie gazowym.

3. ANALIZA OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH ROZKŁADU POLA 
ELEKTRYCZNEGO

Podstawą do rozważań są oryginalne programy obliczeniowe IZO_DYSK i 

IZO_KIEL (omówione w pracy [2]), umożliwiające wyznaczenie rozkładu pola elektrycz
nego przy powierzchni przewodów oraz na powierzchni dielektryku stałego. Programy te 
umożliwiają dokładne wyznaczenie rozkładu pola w całym układzie.

W aspekcie obliczeń inżynierskich nie jest istotna znajomość parametrów pola 

elektrycznego (składowe natężenia pola E oraz potencjał V) w każdym punkcie, lecz 
maksymalne wartości w rozpatrywanym układzie. Takie podejście umożliwia wyraźne 

skrócenie czasu obliczeń dla wybranego układu geometrycznego (pełny cykl obliczeń na 

komputerze klasy IBM 386DX wynosi kilka godzin), przy spełnieniu podstawowego wa
runku, tj. wystarczająco dokładnego wyznaczenia największych wartości parametrów pola 

elektrycznego w układzie.
Korzystając z pełnych obliczeń rozkładów pól dla różnych układów geometrycznych 

przewodów szynowych (tabl. 1) zaproponowano uproszczony sposób obliczeń polegający 

na zmniejszeniu liczb punktów podziału poszczególnych powierzchni (wybór punktów po
działu w pracy [1]). Otrzymywane wyniki dla poszczególnych układów geometrycznych 

były weryfikowane pod względem zgodności wyznaczonych parametrów pola elektrycz

nego. Ostatecznie ograniczono liczbę punktów podziału powierzchni dielektryku, prze

wodu i osłony (ekranu)1̂ .
Uzyskiwane wyniki umożliwiają dostatecznie dokładne wyznaczenie największych 

wartości parametrów pola, a kilkakrotnie zmniejszony czas jednego cyklu obliczeń 

umożliwia przystosowanie programów do inżynierskich obliczeń projektowych.

^  Program IZOJKIEL dla izolatora kielichowego nie uwzględnia podziału powierzchni 
osłony (ekranu)
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Tablica 1

Przykładowe pełne obliczenia rozkładu pola dla wybranego układu geometrycznego
przewodu szynowego

Izolator dyskowy - dane

Promień przewodu R1 = O.lOOm
Promień ekranu R2 = 0.250m
Szerokość izolatora na powierzchni ekranu A = 0.030m
Napięcie fazowe przewodu względem ekranu V = 242.49kV
Przenikalność dielektryczna względna izolatora Epsl = 8.00
Przenikalność dielektryczna względna gazu Eps2 = 1.00
Promień krzywizny izolatora dyskowego Roi = l.OOm
Promienie wypustów sterujących Ro2 = 0.026m

Ro3 = 0.0053m
Położenie łuku R02 D2 = 0. 02 6m
Liczba punktów podziału powierzchni dielektryku N 25
Liczba punktów podziału powierzchni przewodu Np = 30
Numery punktów zmiany gęstości podziału na pow.przewód. Npl = 10

Np2 = 20
Liczba punktów podziału powierzchni ekranu Ne = 15
Numery punktów zmiany gęstości podziału na pow.ekranu Nel = 5

Ne2 = 12

Izolator dyskowy - natężenie pola przy powierzchni przewodu
R z V En i
[m] [m] [kV] [kV/m]

0.1000 0.0000 241.977 2205.672
0.1000 0.0029 241.982 2201.013
0.1000 0.0058 241.989 2194.387
0.1000 0.0088 242.001 2183.189
0.1000 0.0117 242.018 2162.322
0.1000 0.0146 242.046 2135.189
0.1000 0.0175 242.086 2097.368
0.1000 0.0205 242.149 2044.070
0.1000 0.0234 242.230 2045.895
0.1000 0.0263 242.231 2054.827
0.1000 0.0289 242.121 2041.251
0.1000 0.0316 242.030 2129.341
0.1000 0.0342 241.970 2192.494
0.1000 0.0368 241.926 2253.658
0.1000 0.0395 241.889 2280.054
0.1000 0.0421 241.858 2312.611
0.1000 0.0447 241.834 2341.005
0.1000 0.0474 241.815 2364.296
0.1000 0.0500 241.802 2386.062
0.1000 0.0526 241.799 2403.599
0.1000 0.0553 241.827 2417.456
0.1000 0.0579 241.981 2420.830
0.1000 0.0954 242.105 2516.586
0.1000 0.1329 242.075 2538.182
0.1000 0.1704 242.032 2530.578
0.1000 0.2079 241.934 2514.397
0.1000 0.2454 241.703 2503.619



178 T. Rusek

Tablica 1 - ciąg dalszy

Izolator dyskowy - składowa styczna i normalna natężenia pola na 
powierzchni dielektryku

R Z V Es ENw ENz EMw EMz
[m] [m] [ kV] [kV/m] [kV/m] [kV/m] [kV/m] [kV/m]

0.1057 0 . 0 2 5 5 2 3 2 . 4 5 1 1 8 9 7 . 8 3 7 2 . 5 0 5 8 0 . 0 3 1 8 9 9 . 2 1 198 4  . 49

0.1115 0 . 0 2 4 6 2 2 1  . 2 6 3 194 4  . 13 7 2  . 93 58 3  . 4 5 1 9 4 5  . 5 0 2 0 2 9  . 79
0 . 0 2 3 9 2 1 0 . 0 1 4 1 9 2 5 . 6 1 6 8 . 3 1 54 6  . 4 6 1 9 2 6  . 8 2 2 0 0 1 . 6 5

0 . 1 1 7 2 0 . 0 2 3 1 198 . 9 3 8 1 8 9 4 . 5 5 66  . 1 8 52 9  . 4 6 1 8 9 5  . 7 0 1 9 6 7 . 1 4
0 . 1 2 2 9 0 . 0 2 2 4 18 8  . 0 8 8 184 9  . 3 8 64 . 0 6 5 1 2 . 4 7 1 8 5 0 . 4 9 1 9 1 9 . 0 7
0 . 1 2 8 7 0 . 0 2 1 7 177 . 4 6 6 1 8 1 5 . 3 4 6 1 . 7 2 49 3  . 74 1 8 1 6  . 3 9 1 8 8 1 . 2 9  |
0 . 1 3 4 4 0 . 0 2 1 0 167 . 0 6 6 1 7 7 6  . 3 9 59 . 2 1 47 3  . 71 1 7 7 7  . 3 8 1 8 3 8 . 4 7  j
0 . 1 4 0 2 0 . 0 2 0 4 156 . 8 7 9 174 4  . 6 9 56 . 6 0 4 5 2  . 8 2 1 7 4 5  . 6 0 1 8 0 2 . 4 9  1
0 . 1 4 5 9 0 . 0 1 9 8 146 . 8 9 2 170 6  . 69 53 . 8 4 4 3 0 . 7 3 1 7 0 7 . 5 4 1 7 6 0 . 2 0  [
0 . 1 5 1 7 0 . 0 1 9 3 137 . 0 9 5 1 6 7 5 . 8 1 50  . 9 0 4 0 7 . 1 7 1 6 7 6  . 5 8 1 7 2 4 . 5 6  j
0 . 1 5 7 5 0 . 0 1 8 8 127 . 4 8 1 1 6 4 5  . 44 47 . 8 9 38 3  . 0 9 1 6 4 6 . 1 4 168 9  . 4 5
0 . 1 6 3 2 0 . 0 1 8 3 118 . 0 4 0 1 6 1 2  . 59 44 . 7 3 357 . 8 5 1 6 1 3  . 2 1 1 6 5 1 . 8 2
0 . 1 6 9 0 0 . 0 1 7 8 1 0 8 . 7 6 6 158 9  . 49 41 . 5 0 3 3 2 . 0 3 1 5 9 0 . 0 3 16 2 3  . 79
0 . 1 7  4 8 0 . 0 1 7 4 99 . 6 5 6 1 5 6 1  . 3 0 3 8 . 1 5 3 0 5 . 1 7 1 5 6 1 . 7 7 1 5 9 0 . 8 5
0 . 1 8 0 6 0 . 0 1 7 0 9 0 . 7 0 4 153 1  . 4 1 34 . 7 6 2 7 8 . 1 1 1 5 3 1  . 8 1 1 55 6  . 46
0 . 1 8 6 3 0 . 0 1 6 7 8 1 . 9 0 9 1 5 0 3 . 2 7 31 . 4 5 2 5 1 . 5 6 1 5 0 3 . 6 0 15 2 4  . 1 8
0 . 1 9 2 1 0 . 0 1 6 4 7 3  . 2 7 0 147 9  . 7 0 2 8 . 0 2 2 2 4 . 1 6 1 4 7 9  . 9 7 1 4 9 6 . 5 8
0 . 1 9 7 9 0 . 0 1 6 1 64  . 7 8 4 1 4 5 0 . 3 6 24  . 57 1 9 6 . 5 4 1 4 5 0 . 5 7 1463 . 6 2
0 . 2 0 3 7 0 . 0 1 5 8 56 . 4 5 4 1 4 2 4 . 0 6 2 1 . 1 3 1 6 9 . 0 3 1 4 2 4  . 2 2 1 4 3 4 . 0 6
0 . 2 0 9 5 0 . 0 1 5 6 4 8 . 2 8 2 1 3 9 8  . 84 17 . 7 0 141 . 6 1 1 3 9 8  . 9 5 1 4 0 5 . 9 9
0 . 2 1 5 3 0 . 0 1 5 4 4 0 . 2 7 1 1 3 7 0  . 9 0 14 . 3 0 114 . 4 0 1 3 7 0 . 9 8 1 3 7 5  . 67
0 . 2 2 1 0 0 . 0 1 5 3 3 2 . 4 3 1 1 3 4 0  . 8 0 1 0 . 7 3 8 5 . 8 1 1 3 4 0  . 85 134 3  . 5 5
0 . 2 2 6 8 0 . 0 1 5 2 24  . 7 7 9 1 3 0 2 . 9 9 7 . 6 2 60  . 9 3 1 3 0 3  . 0 2 130 4  . 42
0 . 2 3 2 6 0 . 0 1 5 1 17 . 3 6 2 1 2 5 6  . 9 5 4 . 27 34 . 1 5 1 2 5 6  . 9 6 125 7  . 41
0 . 2 3 8 4  
0 . 2 4 4 2

0 . 0 1 5 0 1 0 . 3 3 2 1 1 5 3 . 2 1 0 . 84 6 . 6 9 1 1 5 3 . 2 1 1 1 5 3  . 22

Kolejnym etapem byl wybór fragmentu układu dotyczącego izolatora odstępniko- 
wego. Programy IZO_DYSK i IZO_KIEL wyznaczają rozkład pola elektrycznego w ukła
dzie ograniczonym powierzchniami szyny prądowej i osłony (ekranu), natomiast przedsta

wione wcześniej wymagania elektryczne dotyczą tylko izolacji stałej przewodu szynowego. 
W rozpatrywanym układzie należy zatem pominąć ten fragment, który dotyczy izolacji 
gazowej. Na tej podstawie z całego układu przewodu szynowego wyodrębniono punkty 
znajdujące się wewnątrz i na powierzchni izolatora odstępnikowego.

Tak przygotowane programy stanowiły bazę do wykonania wielowariantowych 
obliczeń w celu wyznaczenia zależności przydatnych do projektowania izolatorów od- 
stępnikowych dla modelu przewodu szynowego 420 kV o zadanych wymiarach poprzecz
nych i parametrach materiałowych (ej =  4 ... 8). Są to zależności między natężeniami 
pola E; i Es a następującymi parametrami geometrycznymi
- największą względną grubością ścianki izolatora dyskowego (A1/A2),
- względną krzywizną zewnętrznej powierzchni bocznej izolatora kielichowego 

(Gmax/R02).

Oznaczenia literowe elementów izolatora są takie, jak w artykule [4],
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Przeprowadzone obliczenia (tablica 1) umożliwiły określenie zbiorów wartości para
metrów geometrycznych przydatnych do projektowania izolatorów danego typu (dysko
wych lub kielichowych).

Tablica 2

Przykładowe uproszczone obliczenia dla wybranego układu geometrycznego przewodu 
szynowego (program DYSK 400)

Izolator dyskowy - dane

Promień przewodu R1 = 0.100m
Promień ekranu R2 = 0.250m
Szerokość izolatora na powierzchni ekranu A 0.030m
Napięcie fazowe przewodu względem ekranu V 242.49kV
Przenikalność dielektryczna względna izolatora Epsl= 8.00
Przenikalność dielektryczna względna gazu Eps2 = 1.00
Promień krzywizny izolatora dyskowego Roi = 1.00m
Promienie wypustów sterujących Ro2 = 0.026m

Ro3 = 0.0053m
Położenie łuku R02 D2 = 0.026m

*** NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ NATĘŻENIA POLA DLA IZOLATORA ***
* Natężenie pola na powierzchni przewodu 

( Edop <= 2500 kV/m )
R : 0.100 m 
Z : 0.000 m 
V : 241.64 kV 
En : 2255.48 kV/m

Dla izolatorów odstępnikowych o napięciu 420 kV, wykonanych z materiału izola
cyjnego stałego o przenikalności elektrycznej względnej ej =  4 ...8 , parametry te 
wynoszą:
- izolatory dyskowe: Rqj =  0,5...1,5m, Rj = 0,1...0,15m, R2 = 0,25...0,35m;
- izolatory kielichowe: R2 =  0,25...0,35m.

Podobne rozważania przeprowadzono również dla izolatora dyskowego o napięciu 
123 kV, jednak otrzymane wartości natężeń pola Ej i Es nie przekraczają zadanych 
wartości dopuszczalnych (maksymalne wartości stanowią 70% wartości Ed). Mimo braku 
ograniczeń przyjęto pewien zbiór wartości wykorzystywanych do projektowania izolatorów 
tego typu, a mianowicie: ej =  4...8 , Rqj =  0,3...0,75m, Rj =  0,04...0,05m, 
R2 = 0,1...0,15m .
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4 . PROPOZYCJA PROCEDURY OBLICZENIOWEJ WYMIAROWANIA 
IZOLATORÓW ODSTĘPNIKOWYCH

Efektem przeprowadzonych rozważań jest stworzenie, na bazie programów 
IZO_DYSK i IZO_KIEL, wersji roboczych programów komputerowych do celów projek
towych. Programy dotyczą poszczególnych typów izolatorów o określonym poziomie 
napięcia roboczego (DYSK400, DYSK100 i KIEL400).

Uwzględniając zadane kryteria wytrzymałości elektrycznej i wybrane zbiory wartości 

przydatnych do projektowania izolatorów danego typu można zaproponować algorytm 

obliczeń projektowych (inżynierskich).
Projektant powinien mieć możliwość swobodnego wyboru parametrów geome

trycznych izolatorów odstępnikowych w zakresie wartości dopuszczalnych. Wartości 
maksymalne parametrów pola elektrycznego należy wyznaczać na podstawie dokładnego 

rozkładu pola w przewodzie szynowym.
Obliczenia projektowe nie powinny się ograniczać do jednego wariantu dopuszczal

nego, dlatego algorytm musi umożliwiać powtarzanie obliczeń i gromadzenie wyników dla 
wariantów dopuszczalnych. Takie podejście pozwoli projektantowi na wybór rozwiązania i 

w miarę potrzeby uwzględnienie innych kryteriów, np. kryterium ekonomicznego.
Propozycje algorytmu obliczeń inżynierskich izolatorów odstępnikowych w prze

wodach szynowych izolowanych SF6, wykonywanych ze względu na wymagania w zakre

sie ich wytrzymałości elektrycznej, przedstawia rys. 2.

5. PODSUMOWANIE

Zaproponowany algorytm obliczeń może być podstawą do opracowania komputero

wego programu obliczeniowego, będącego narzędziem przydatnym zarówno w pracach 

projektowych, jak i szerszych analizach studialnych dotyczących jednobiegunowych 
gazoszczelnych przewodów szynowych wysokiego napięcia.

Opracowanie programu komputerowgo umożliwi wykonywanie obliczeń inżynier
skich wykorzystujących skomplikowany algorytm obliczeń parametrów pola elektrycznego 
oparty na metodzie równań calkowo-brzegowych, co w zasadniczy sposób ułatwi oblicze

nia projektowe.
Proponowany tryb postępowania przy projektowaniu izolatorów odstępnikowych 

może być podstawą do opracowania systemu wspomagania obliczeń projektowych izolacji 
stałej uwzględniającego wymagania elektryczne, cieplne i mechaniczne stawiane 

gazoszczelnym przewodom szynowym.
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Rys. 2. Propozycja algorytmu obliczeń inżynierskich izolatorów odstępnikowych w 
przewodach szynowych izolowanych SF6 

Fig. 2. Proposal of the algorithm for engineering-like computation of spacers in SF6- 
insulated buses
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Abstract

The object of the paper is dimensioning of solid insulation within gas-tight buses. 
Basic technical and technological requirements related to construction of spacers are 
presented. Geometrical dimensions (Fig. 1) and criteria of spacer selection have been 
determined in respect to the electric requirements.

The cause for consideration are numerical computation results of electric field 
distribution in the whole gas-tight bus system obtained by means of original computer 
programs IZO_DYSK and IZO_KIEL (presented in the article [2]).

Basing on the analyse, a fragment of bus system is separated for the further 
consideration. This fragment refers to bus solid insulation system. Using the full 
calculations of electric field distribution for bus systems different in respect of geometrical 
shape (Table 1), a simplified method evaluation of the extreme parameter values is propo
sed (Table 2).

The multivariant calculations enable one to evaluate of set of geometrical parameter 
values used to design of insulators of the given type.

Taking into account the given electric strength criteria and chosen set of values used 
to design given type of insulators, the algorithm for engineering-like computation of 
spacers in SF6-insulated buses can be worked up. The proposal of the algorithm is 
presented in Fig. 2.
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwości współpracy programu 
MA komputerowej symulacji układów dynamicznych z systemem eksperckim 
EDIP 2. Omówiono wykonane modyfikacje oprogramowania programu MA, które 
umożliwiły wykorzystanie wyników symulacji jako plików danych dla systemu. 
Zamieszczone, przykładowe wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż możliwa jest 
identyfikacja modelu systemu elektroenergetycznego (SE) na podstawie ciągów 
czasowych wejścia i wyjścia (I/O) SE.

ABOUT THE POSSIBILITY IDENTIFICATION 
OF DYNAMIC MODELS OF POWER SYSTEM

Summary. This paper presents possibility of collaboration between the 
program MA of computer simulation for dynamic systems and the expert system 
EDIP 2. Modifications in software are described. There are allowed to make the 
most of the results simulation as the data base for expert system. The effectiveness 
of the proposed collaboration is demonstrated by simulation studies.
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1. WPROWADZENIE

Konieczność zapewnienia synchronicznej współpracy połączonych systemów elektro
energetycznych (SE) i ich części, szczególnie w warunkach awaryjnych, powoduje wzrost 
znaczenia syntezy zarówno struktury, jak parametrów układów regulacji. Prowadzenie 
doświadczeń w rzeczywistym SE jest nie tylko nieekonomiczne, ale zazwyczaj niemożliwe 
ze względu na:
- brak możliwości wyłączeń części SE,
- niemożliwość wielokrotnego powtarzania awarii.
Wykorzystuje się więc ideę prowadzenia badań nie na obiekcie rzeczywistym, ale na 
odpowiednio przygotowanych modelach matematycznych. Modele są narzędziem służącym 
do przewidywania zachowania się SE w stanach zagrożeniowych. Znane modele w postaci 
równań różniczkowych są prosto rozwiązywalne numerycznie. Zaletę tę wykorzystuje się 
do cyfrowego symulowania pracy SE. Dobre wyniki można otrzymać stosując np. program 
MA komputerowej symulacji układów dynamicznych [1], którego krótki opis zamieszczony 
jest w punkcie 3.1 niniejszego artykułu.

Ważnym czynnikiem jest efektywność modelu, to znaczy jego zdolność do całościo
wego opisu zjawisk i - ostatecznie - możliwość zbudowania sprawnego układu sterowania. 
Niestety trudno jest opisać tak rozumianą efektywność w postaci matematycznej nadającej 
się do zastosowania. Dlatego konieczne jest odwołanie się do metod identyfikacji [2],

Wielce interesujące możliwości w tej dziedzinie oferuje system EDIP 2 [5]. Krótką 
charakterystykę tego systemu przedstawiono w punkcie 3.2.

2. DYNAMICZNE MODELE SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Załóżmy, że SE traktujemy jako obiekt, do którego doprowadzana jest wielkość u. 
Wielkością wyjściową niech będzie y, natomiast białym szumem, generującym zakłócenia 
sprowadzane na wyjście e. Jeżeli wielkości te będą mierzone i określone w dyskretnych 
chwilach czasu iT  (i = -n, ..., -1, 0, 1,..., n), gdzie T  jest okresem próbkowania, a zbiór 
wielkości mierzonych jest uporządkowany wg czasu, to wtedy wielkości te będą ciągami 
czasowymi, natomiast u(i), y(i) oraz e(i) będą i-tymi próbkami tych ciągów [6]. Ciągi te, 
przy założeniu liniowości i stacjonamości, można powiązać relacją:

[3], [4].

(1)
gdzie:

Z1 - operator przesunięcia wstecz,
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G (z‘) - transmitancja toru sterowania,
H (z ‘) - transmitancja toru zakłócenia.

Identyfikacja transmitancji równania (1) wymaga sparametryzowania ich w postaci 
funkcji wymiernych operatora przesunięcia. Można w tym celu wykorzystać wielomiany:

i4(z'1) = l+ a ,z" 1+...+a<ilz '‘i4 ,

B(z-1) = b0 +bl z - l +. . .+bJBz~‘iB , (2)

C(z'1) = l  +cl z ' 1 + ...+cdcz 'JC

z dyskretnym czasem opóźnienia k w torze sterowania.
Opierając się na relacjach (1) i (2) można wydzielić następujące podklasy modeli w 

dziedzinie czasu:
a) modele ARX, dla których równanie (1) przyjmuje postać:

y (0  = z'kB^z -m(0 + — i— « (0  . ( 3)

Trójka (k, dA, dB) określa strukturę modelu ARX. Model ten można opisać równaniem 
różnicowym:

y(i) + a, y(i -1) +... + a ^ y l j - d A )  =

= b0 u (i-k )+ b 1u ( i - k - l )  + ...+ bjgUCi - k -  dB) + e(i)
(4)

Biegunami modelu są pierwiastki równania:

z <Mi4(z'1) = 0 , ( 5)

natomiast zerami modelu są pierwiastki równania:

z dBB(z'1) = 0 . ( 6)

b) Modele ARMAX, dla których równanie (1) przyjmuje postać:

y(0  = Z~*fl(Z  ̂u(t) + e(i) . (7)
A (z'1) A(z )
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Wykorzystanie czwórki (k, dA, dB, dC), określającej strukturę, umożliwia opisanie modelu 
następującym równaniem różnicowym:

y(i) + a x y(i - 1) +... + a^yCi -  dA) = b0u(i -  k) + bt u(i -  k - 1) +... (8)
... + ¿^ «(1  - k - d B )  + e(i) + c ,e ( i - 1) +... +cdCe( i -dC)  .

Pierwiastki równania:

z JCC ( z l) = 0 (9)

są zerami transmitancji toru zakłócenia H (z').
Warunki stabilności modeli są spełnione, gdy wszystkie jego bieguny leżą wewnątrz 

okręgu jednostkowego na płaszczyźnie Z. Modele ARX oraz ARMAX są minimalno- 
fazowe, jeżeli ich zera leżą wewnątrz wspomnianego okręgu.

Proces identyfikacji modeli jest procesem iteracyjnym składającym się z po
wtarzających się następujących etapów:

- wstępnej identyfikacji,
- estymacji parametrów modelu,
- weryfikacji modelu.

3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU I SYSTEMU

3.1. Charakterystyka programu MA

Program MA, komputerowej symulacji układów dynamicznych, został opracowany
do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych z warunkami początkowymi. Model
złożonego SE, będący układem dynamicznym, traktowany jest w przypadku stosowania 
tego programu jako zespół relacji (lub) operacji pomiędzy funkcjami, danymi i nie
wiadomymi. Odpowiednie powiązanie i przyporządkowanie danym niewiadomych umożli
wia rozwiązanie problemu.

W programie MA operacje podstawowe realizowane są przez standardowe operacje 
maszynowe i podprogramy (np. do realizacji całkowania). Program łączeniowy konstru
owany jest na podstawie blokowego schematu operacyjnego. Istnieje możliwość genero
wania wymuszeń (funkcji zadanych). Nie mogą one jednak pochodzić ze źródeł zewnętrz
nych. Czas symulowany może być używany jako wielkość wejściowa do wszystkich bloków.

Podstawowe operacje można podzielić na liniowe oraz nieliniowe. Liniowe są: 
dodawanie, mnożenie przez stały współczynnik oraz całkowanie, natomiast do nieli
niowych należą: mnożenie, ograniczanie, sin(-), cos(-), exp(-). Warunki początkowe
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podawane są jako wartości stałe, przy czym bloki oznaczające wielkości stałe posiadają 
tylko wyjścia. Wszystkie operacje nazwano w programie blokami funkcyjnymi. Należy 
podkreślić, że z wyjątkiem bloku oznaczającego wartość stałą pozostałe muszą być 
umieszczane w schemacie połączeń pomiędzy kolejno ponumerowanymi węzłami spełnia
jącymi rolę sumatorów. Bloki tego samego rodzaju muszą być pomumerowane podobnie 
jak węzły.

Rozwiązanie problemu za pomocą modelowania symulacyjnego można podzielić na 
dwa etapy: przygotowania programu, czyli danych, oraz jego wykonania. Przygotowanie 
programu zawiera wstępną analizę problemu, opracowanie jego modelu matematycznego, 
schematu blokowego, sporządzenia zestawień zawierających dane o współczynnikach, 
wartościach początkowych i innych parametrach oraz napisanie programu połączeń.

Wykonanie programu polega na wprowadzeniu danych do komputera i przeprowa
dzeniu procesu obliczeniowego wraz z obserwacją i rejestracją przebiegu obliczeń.

W przypadku badania układów sterowania (regulacji) stosuje się tzw. symulację 
strukturalną. Schemat blokowy tworzy się nie według równania różniczkowego całego 
układu, ale na podstawie równań lub równoważnych im przepustowości operatorowych 
poszczególnych jego członów. Bardziej złożone problemy, wymagające np. analizy i 
syntezy, mogą wymagać więcej niż jednego schematu blokowego.

3.2. Charakterystyka systemu EDIP

System EDIP 2 [5] może być implementowany na komputerach kompatybilnych z 
IBM PC. W porównaniu z innymi programami służącymi do identyfikacji jego działanie 
jest charakterystyczne dla systemów eksperckich. Obejmuje ono następujące aspekty 
identyfikacji:
- testowanie poprawności wyboru okresu próbkowania,
- rozstrzygnięcie problemu stacjonarności lub niestacjonarności identyfikowanego sygnału 

lub obiektu,
- wybór struktury modelu i stopnia występujących w nim wielomianów,
- testowanie stopnia uwarunkowania macierzy informacyjnej.

Pomyślna realizacja przedstawionej koncepcji wymagała jednak takiej modyfikacji 
programu MA, aby jego wyniki mogły być plikami danych dla systemu EDIP.

Konieczna więc była zmiana oprogramowania programu MA. Powinno być możliwe 
zadawanie dowolnego okresu próbkowania, jednakowego dla wejść i wyjść z modelu oraz 
po zakodowaniu rejestrowanie wartości wielkości próbkowanych, a następnie konwersja 
tych wyników do plików. Pliki te powinny spełniać wymagania stawiane danym do 
identyfikacji, które są przygotowywane poza systemem EDIP.

Wszystkie konieczne, a wymienione zmiany oprogramowania zostały wykonane.
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4. PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY PROGRAiMU 1 SYSTEMU

W celu zbadania możliwości współpracy programu MA i systemu EDIP zamodelo- 
wano zwarcie trójfazowe w SE połączonym z siecią sztywną. Układ regulacji prędkości 
obrotowej turbiny był adaptacyjny [7], [8], Ciągiem czasowym wejściowym obiektu by) 
sygnał układu stabilizacji mocy mechanicznej, natomiast wyjściowym był ciąg czasowy 

kąta 6 (odchylenia prędkości chwilowej od synchronicznej). Przebiegi czasowe, których 
konwersja została zrealizowana do systemu EDIP, pokazano na rys. 1.

Generowanie danych do identyfikacji polega w tym przypadku na odczytaniu przez 
system dyskretnych wartości tych przebiegów z pliku.

4.1. Identyfikacja modelu ARX

Identyfikacja modelu polega na estymacji czasu opóźnienia obiektu, a następnie 
estymacji parametrów wielomianów. Najlepszy model poszukiwany jest dla kolejnych 
struktur w procesie iteracyjnym.

W prezentowanym przypadku uzyskano najlepszy model dla struktury (k, dA, dB) 
= (1, 2, 3). Parametry tego modelu były następujące:

a, = -1,245, 
a2 = -0,498, 
a, = 0,749,

Bieguny i zera tego modelu przyjmują wartości:

bieguny zera

-0,750, -0,185,
0,998 - j0,057, -0,002.

Otrzymany model jest, jak można zauważyć, stabilny oraz minimnlnofaroy.y.
W celu sprawdzenia poprawności wykonanych obliczeń dokonano weryfikacji 

modelu. Wybrano test symulacyjny. Wykreślony przebieg czasowy wielkości wyjściowych 
obiektu i modelu pokazano na rys. 2.

4.2. Identyfikacja modelu ARMAX

Identyfikacja modelu tego typu, przy spełnieniu warunków stabilności i 
minimalnofazowości, pozwoliła określić strukturę (k, dA, dB, dC) = (1 ,2 ,1 ,2 ). Parametry 
tego modelu były następujące:

b0 = 0,010; 
b, = -0,007; 
b2 = -0,002.

a, — -1,878, 
a2 = 0,878,

b, = 0,016, 
b2 = 0,014,

c, = -0,596, 
c2 = 0,648
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OK l iO  O E C V Z Y J H C

Generowanie danych dla identyfikacji z-
.-dpliku danychh 

.. symulacji 
... układu we jdcVwy jdd analogowych

powrót do menu wprowadzającego

Rys. 1. Przebiegi ciągów czasowych po konwersji do systemu EDIP: a) wyjściowy,
b) wejściowy

Fig. 1. Time sequences after conversion to EDIP system: a) output, b) input
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Rys. 2. Przebiegi czasowe wyjścia: a) obiektu, b) modelu ARX 
Fig. 2. Time sequences of: a) controlled plant, b) ARX model

Bieguny i zera tego modelu przyjmują wartości:

bieguny zera

0,881, 0,798.
0,997.

Wykreślony przebieg czasowy weryfikacji za pomocą danych do estymacji, będący wyni
kiem testu symulacyjnego, pokazano na iys. 3.

Porównując błędy średniokwadratowe między wyjściami modelu i obiektu można 
zauważyć, że przy tym samym odchyleniu standardowym wyjścia obiektu błąd w drugim 
przypadku jest większy o 0,003.
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Rys. 3. Przebiegi czasowe wyjścia: a) obiektu, b) modelu ARMAX  
Fig. 3. Time sequences of: a) controlled plant, b) ARMAX model

5. UWAGI KOŃCOWE

W artykule zwrócono uwagę na możliwość współpracy programu MA, komputerowej 
symulacji układów dynamicznych z systemem eksperckim EDIP 2, dla identyfikacji pro
cesów. Dzięki zmianom w oprogramowaniu programu MA wyniki symulacji mogą być wy
korzystywane jako pliki danych dla identyfikacji przez system EDIP.

Przeprowadzono eksperymenty identyfikacji, z których przykładowy zamieszczono 
w niniejszym artykule. Potwierdziły one celowość podjęcia próby skojarzenia programu 
MA i systemu EDIP.

Wykorzystanie proponowanego podejścia umożliwia określanie uproszczonych 
modeli dynamicznych SE, takich których charakterystyki są zbliżone do charakterystyk 
modeli wysokich rzędów, czyli rozbudowanych systemów elektroenergetycznych.
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Abstract

The dimension of a modem power networks is the main difficulty in development 
of realistic dynamic control strategies for large interconnected power systems. Substantial 
computational effort as well as the analysis of volumes of output date for detailed studies 
of such systems are required. The dynamic vastness precludes any attempt at controller 
design based on full analytic modeling for many control design techniques. The study of 
power system dynamics and damping control therefore tends to involve quite a bit of
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simulation. For full order model this is inconvenient due to both the computational time 
involved and the difficulty of sorting through the enormous amount of data that the 
simulation generates. Sometimes, the representation of the control environment may be 
lost, when the dynamic size is reduced to that which can be analytically described.

This paper presents an introduction to concepts and applications of dynamic model 
identification in power system. The dynamic model by means of transfer function can be 
described. Transfer function identification problems in power system are characterized 
by many things. In general, an order of the system is usually unknown but relatively large. 
The system has many nonlinearities which one has to be cautious about in applications 
and the signals being used may contain colored noise which can bias the identified 
transfer functions. The order of any transfer function in a large power system is as large 
as the number of states that are necessary to model the system. For the largest systems 
this would mean many thousands of states. However most of those poles or eigenvalues 
cannot be observed from any signal in the system. This situation allows one to identify 
the effective transfer function between any two points in the system. An input signal 
applied to a power system will usually excite many modes which are then exhibited to 
different degree in different output signals and locations in the system.

The transfer functions being discussed in this paper is z - transform (z - plane) 
function of the impulse response between two points in system. The transfer function 
between two points contains the poles and zeros which are acted upon by the input signal 
to produce an output signal. A transfer function is usually written as a ratio of 
polynomials.

This paper describes possibility of collaboration between the program MA of 
computer simulation dynamic system and the expert system EDIP 2. In section 2 the 
input-output relations of the controlled system are described. The brief characteristics of 
the program MA and the system EDIP 2 contain section 3. Modifications in software are 
presented too. They allow for making the most of the results simulation as the data base 
for the expert system. In section 4 method is tested and model validation of the identified 
transfer function is also discussed.
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O FUNKCJI PRZEJŚCIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO  
I M ETODZIE JEJ IDENTYFIKACJI

Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę symulacyjnej identyfikacji 
wartości własnych i residuów modelu systemu elektroenergetycznego (SE). Identy
fikacja oparta jest na ciągłym kwantowaniu wartości wielkości wejściowych i 
wyjściowych. Zaproponowano dwa rodzaje relacji wiążących sygnały wejściowe z 
chwilą próbkowania. Zastosowano metodę najmniejszych kwadratów w celu uzyska
nia optymalnych współczynników wielomianów opisujących dyskretne układy, które 
są transformatami Z. Określono dla warunków początkowych residuum.

ABOUT THE TRANSFER FUNCTION FOR POWER SYSTEM 
AND METHOD THEIR IDENTIFICATION

Summary. In this paper the methods to obtain continuous system eigenvalues 
and residues of power system is presented. The identification is based on perio
dically sampled input and output values. Two sets of relationships are derived. A 
weighted least-squares method is used to obtain optimal coefficients of polynomials 
of Z-transform. Expressions for initial condition residues are developed.

O nEPEXOÜHOH í>yHKUHH 3JIEKTP03HEPTETHHECK0H CHCTEMBI 
H METOÜE EE HÜEHTH<5HKALIHH

Pe3K>Me. B CTaTbe npencraaneH Memu CHMyjiaijHOHHoro HueHTHcfiH- 
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HueHTHcpHKamiH HcnojitayeT Bejnnonibi, KOTopbie nojiynaioTCfl nyreM 
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ja a  cnocoóa coejmHjnomne sth  BejiHHKHbi c momchtom nncKpeTH3aunH. 
TTpHMeHeH MCTOH MHHHMajIbHbDi KBaUpâTOB HJLH nOJiyMeHTLH OITTHMajIbHbtX 
K03(|xf)HIlHeHT0B ITOJIHHOMOB, KOTOpbie OnpeHejLKlOT HHCKpeTHbie CHCreMH B 
BHue TpaHctpopMaTbi Z. OnpenejieH to'ácq bnmct hjlb HauajtbHbix ycjioBHñ.
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1. WPROWADZENIE

W systemie elektroenergetycznym (SE) zachodzą ciągłe zmiany. Najgroźniejsze, z 
punku widzenia eksploatacji, są zwarcia. Powodują one często zmianę konfiguracji 
systemu w stanie pozakłóceniowym. Identyfikowana funkcja przejścia systemu, w czasie 
rzeczywistym, zmienia się również na skutek zmiany warunków początkowych. Spowodo
wane jest to pojawianiem się w przebiegach przejściowych tłumionych składowych oscy
lacyjnych o małej częstotliwości. Metoda identyfikacji modelu SE uwzględniająca 
wspomniane składowe przedstawiona jest w [11].

2. MODEL MATEMATYCZNY

Sterowanie SE wykorzystujące technikę cyfrową w bardzo wielu przypadkach 
napotyka na problem kwantowania próbek i rejestracji sygnału wyjściowego z tym samym 
okresem próbkowania T, który jest rejestrowany od chwili t = 0. W takim przypadku 

transformata f f z )  wielkości wyjściowej $(t) ma następującą postać;

W szczególnym przypadku X, = 0, wtedy równanie (2), uwzględniając ograniczenia, 

przyjmuje wartość (ł, = T.

Równanie (1) może być również przedstawione w następującej postaci:

( 1 )

gdzie:

(2)

(3)
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gdzie:

D(z) = ( z -a ,) ( z ~ a 2) . . . ( z - a n) = z" + c^z"'1 +... + un , (4)

Nl(z )= b 0z n + b1z”~l +...+bn. lz+ b n , (5)

N2(z) =c1zH' l +...+cn_lz + cn , (6)

przy czym a„ bit c, są liczbami rzeczywistymi. Należy zauważyć, że drugi składnik w 
równaniu (1), będący sumą, przyjmuje wartość zero, gdy z = 0. Wynika z tego, że składnik 
równania (3), które musi być wiernym odbiciem równania (1), posiada takie same cechy. 
Równocześnie, jeżeli czynnik R0 w równaniu (1) jest znany i przyjmie wartość zero, to 
wtedy odpowiadający mu współczynnik w relacji (5) b0 = 0.

Z relacji (4), (5) i (6), które odpowiadają macierzom R, i A,,  można określić:

* o ^ O , (7)

„ .. ( z - a j N f z )  N,( a.)
Rj = lim » 1 = ■ , i = 1,2,...,n , (8)

* - « 1  p,£>(z) ?;£>'(«,)

a z równania (4) wynika:

D /(z)= n zB', + (n - l)a 1z""2+...+a„.1 , (9)

także

= t i = l  2 ......„ (10)
D'{a)

Aproksymacja ciqgłych wielkości wejściowych
Wykorzystując twierdzenie Nyquista o próbkowaniu sygnałów z okresem T, przy 

założeniu że jest on dostatecznie mały, można wielkość wejściową modelu SE apro- 
ksymować następującą relacją:

u( t ) ^ ^ k+̂ )T ]y t - k T ) - ^ ^ ( t - k T ) r u ( k T )  , (11)

dla k  będących liczbami ze zbioru liczb naturalnych oraz przy założeniu że: 

k T ś t  z  (k + l ) T .
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Model SE w niniejszym artykule określa wielkość wejściowa U(s), transmitancja:

v t A ( 12)

oraz zakłócenie opisane relacją:

n A

E  —  • (13)

Wielkością wyjściową jest V(s).
Jeżeli wielkością wejściową jest, określona relacją (11), wielkość u(t), to wy

korzystując transformatę Z otrzymuje się następującą zależność:

Y(z) V E Z
e sT(l - e sT)2Ri

V E

{ s2T (s-X )  jj 

z2 -  2z + l

A Atz
^(z)+E  —

¡-i z

/-i zT S2( ? - k )

A  A z
i / ( z ) + E — —̂ -

¡= 1  Z-a,.

V E * ,
( a , - l  -A (r)z  + (1 - a i + a ikiT)

k]T{z~  a,)

A  ¿¡z
w E  —i=i z-a ,.

(14)

X Tgdzie a, = e ' .

W szczególnym przypadku jedna z wartości A.| przyjmuje wartość równą 0. Wtedy, dla 
A., = 0, odpowiadająca wartość wyrażenia w pierwszej części równania (14) jest równa 

0,5 /?, 7Xz +1) (z - 1 ) .

Prawa strona równania (14) pozwala na określenie Rt z zależności:

Tk-N.(a.)
R: = ---! 1 1  , i = 1,2..... n , (15)

przy czym N, określone jest zależnością (5), a D ’ zależnością (9). W szczególnym 
przypadku, gdy A, = 0, wtedy graniczna wartość wynikająca z równania (15) wynosi

R ^ N ^ m T D ^ l ) ]  .
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Relacja określająca R0 może być obliczona z odpowiedniego członu równania, w 
którym wartość z nie jest pierwiastkiem D(z). Jeżeli D(  1) * 0, wtedy:

^  W) Si »,

W przypadku gdy D(0) * 0, wówczas:

p = W  + £ f r (1 g- + 0ĉ - 7^ . (17)
^ Z>(0) U  ' * i h T

Z równania (17), w przypadku ż, = 0, otrzymuje się zależność RfTfl .

Należy podkreślić, że stosując aproksymację trapezoidalną, nawet w przypadku gdy 

R0 s  0, współczynnik b0 powinien być uwzględniony przy obliczaniu N,(z) z relacji (5). 
Wynika to stąd, że pierwszy człon w relacji (12) ma taką samą liczbę zer i biegunów, 
które mają identyczną liczbę zer i biegunów jak N,(z) i taką samą liczbę pierwiastków (n), 

jaką ma D(z).

3. RÓWNANIA RÓŻNICOWE

Przedstawione poniżej równania różnicowe są równoważne równaniu (3). Umożli
wiają one określenie układów równań, w których zmiennymi są próbkowane wartości 
wielkości u(t) i f(t). Równania te są liniowymi związkami wielomianów N,(z), N2(z) i D(z). 
Bezpośrednie przekształcenie równania (3) ma postać:

z nD{z) Y(z) = z^ N fz )  l/(z) +z -""N2(z) , ( 18)

gdzie:

f f e W 0+*iZ'I+*az'2 + ~ .  (19)

i/(z) = h 0 + m 1 z " i + m2 z ' 2  +  . . .  ,  ( 2 0 )

yk =y(kT) i uk = u(kT) , k = 0,1,2,. (21)
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W przypadku gdy relacja (18) jest spełniona, co oznacza, że współczynniki z k lewej strony 

tego równania odpowiadają prawej, wtedy można napisać, że:

So = V o  + ci>
? !  = -<*S0 + boui +biuo + ci ’

Z (22)
Sn- 1 =  - aiy n -2 ---an-2Sran-lS0 + b0Un-l+ - +bn-lU0 +Cn ’
Sn = - a iS n- r - - a n - l S r a nSo +  b OUn +  " + b n - lUl + b nU0 *

Sn*m = - ~ - anSn, + V » ™  + -  + V »  >

gdzie m > 2n. Warunek ten jest konieczny, aby uzyskać rozwiązanie metodą najmniejszych 

kwadratów.
Postać macierzowa równania (22) jest następująca:

( e )
/W) 0 I\

a
p = yO \iv

V $ $ 0*)  ̂ y- /

gdzie 0 , ,  0 b, 0 C są współrzędnymi wektora zawierającymi odpowiednio ait b, oraz c,. 

Pozostałe elementy macierzy można określić na podstawie podmacierzy, które muszą 

uwzględniać ograniczenia, jakie nałożono na R0.

4. APLIKACJA METODY NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW

Wielkość wyjściowąy, SE można zastąpić wielkością/,. Wtedy relacja (23) przyjmie 

postać:

fe .l
V S

(<byO <X> r a

e v $  * $  * 0*) y* u* /

gdzie e„ i e t są wektorami błędów, a wartości wielkości rejestrowanych w czasie rzeczy

wistym są na bieżąco wykorzystywane do określania elementów macierzy. Zastosowanie 

metody najmniejszych kwadratów, w tym przypadku, umożliwia zmniejszenie amplitudy 

wektora błędu zgodnie z relacją:
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J = \ e ToW0e0Ą e:W t e , ,  (25)

gdzie W0 i W, są dodatnio określonymi macierzami. Optymalne wartości (* wartość) 
wielkości 0 a, 0„ oraz 0 e, które minimalizują relację (25), wyznacza się z następujących 
zależności:

i—] = 0 , i—1 = °>i—1= 0K * KI K *

Z równań (24) i (25) wynikają:

dJ

^  = [® ? > o 'V + K  w* *> J  e*+ K  K  [® ,ve*+e< -  V + <  ^  -  v J  (’28)

^  =  [ < v  *  „V ■+ * 1  W* * .  J  ® *  +  ^0  [ *  A  +  0 c -  V „ ]  +  * 1  W. [ * , t e a - V j ( 2 9 )d&b

Z relacji (26) i (27) otrzymuje się zależność:

(3°)

która jest niezależna od macierzy wagowej W0. Ponadto, gdy zależność (30) uwzględnia 

rozwiązania równań (26), (28) oraz (29), wtedy relacje określające 0 j oraz upraszczają 

się do postaci:

ą .

Macierze ( 4> <DBł) zostały zdefiniowane przy założeniu, że ich elementy umożliwią 

inwersję macierzy (31).
Równania (31) i (30) prowadzą do otrzymania następujących rozwiązań: optymalnej 

wartości 0 )  oraz 0* z równania (31), które zależą jedynie od wartości z indeksem"+" i 0 ‘ 
z równania (30), którego rozwiązanie dla e„ = 0 nie zależy od żadnych współczynników 
wagowych.
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5. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

Rozwiązania zaprezentowane w niniejszym artykule uzyskano przy założeniu, że 
amplitudy urojonych części A-i są mniejsze od częstotliwości Nyquista równej n/T. 
Przedstawiono dwa, różniące się między sobą, zbiory równań. Uwzględniają one sposób 
kwantowania sygnału wejściowego u(t). W obu przypadkach zastosowano rekurencyjną 
metodę najmniejszych kwadratów, która pozwoliła określić optymalne wartości współ
czynników wielomianów. Optymalne rozwiązanie zostało zdekomponowane. Pierwszą jego 
częścią jest funkcja przejścia, która - jak wykazano - nie zależy od warunków począt
kowych. Niestety, stwierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe. Jeden z trzech wielomianów 
uzyskanych jako rozwiązanie, przy wykorzystaniu metody najmniejszych kwadratów, 
umożliwia określenie wartości własnych w sposób bezpośredni oraz określenie macierzy 
A L warunków początkowych residuów, a także funkcji przejścia Ri , która zawiera 
współczynniki wspomnianych trzech wielomianów i wartości własne.
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Abstract

This paper is concerned with the simultaneous identification of system transfer 
functions and system initial conditions. A finite number of periodically sampled values of 
system inputs and outputs is used in the identification process. The work is motivated by 
power system applications in which system fault results are provided the significant 
system changes; post fault system transfer function identification must often be 
accomplished under initial conditions that result in lightly damped modes of oscillation 
in the output data.

A basic single input - output system model with its Laplace transform in a standard 
parallel form is presented. The initial conditions terms are included explicitly in the 
relation describing the output f(t), so that the input u(t) can be taken as 0 for t < 0. The 
A.,’s are eingenvalues of the system, R„ is feedforward gain, R, through R„ are the system 
residues and A, through A„ are initial condition residues.

An alternative approach to the same problem is the one based on Prony signal 
analysis [1], [2], [3], However, the Prony method is more restrictive because e.g. in [1] the 
input signal must be of a known class, e.g. typically a piece-wise constant signal.

The results in this paper are obtained using well-developed methods of Z-transform 
theory (see for example [4], [5], [6] or [7]) and standard least-squares methods that date 
back to Gauss [8], [10], [12].
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In Section 2 two different assumptions are made concerning the nature of the input 
u(t) between sampling instants and corresponding relationships are developed between 
the coefficients of Z-transform polynomials and R ’s and A/s.

In Section 3 the difference equation that characterizes the system model is used to 
establish an overdetermined set of equations.

A general least-squares method is used in Section 4 to obtain expressions for the 
optimal coefficients of the Z-transform polynomials.

Conclusions are given in the final Section 5.
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ZJAWISKA ELEKTROMAGNETYCZNE W LINIACH 400 kV 
Z PRZEWODAMI ODGROMOWYMI IZOLOWANYMI 

DLA CELÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Streszczenie. Badano zjawiska elektromagnetyczne stanu ustalonego i 
nieustalonego w liniach 400 kv, jedno- i dwutorowych, z izolowanymi przewodami 
odgromowymi, modelowanych za pomocą czwómików wielofazowych ze stałymi sku
pionymi. Szczególną uwagę poświęcono impedancji widzianej przez zabezpieczenia 
odległościowe i lokalizatory zwarć podczas zwarć jednofazowych w linii. Zbadano 
napięcia w przewodach fazowych i odgromowych w miejscu zwarcia jednofazowego. 
Stwierdzono znaczący wpływ badanych zjawisk na sposób działania urządzeń 
automatyki, co dezawuuje badane rozwiązanie.

ELECTROMAGNETIC PHENOMENA IN 400 kV LINES 
WITH INSULATED GROUND WIRES FOR TELECOMMUNICATION USE

Summary. The paper presents tests of electromagnetic phenomena of steady 
and transient states in 400 kV lines, both single- and double-circuit overhead ones, 
with insulated ground wires, modelled by means of multiphase networks of lumped 
parameters. Special notice has been given to impedance determined by distance 
protection and fault localizing systems during single-phase short-circuit in the line. 
The voltage in phase and ground wires in the point of single-phase short-circuit has 
been examined. It has been pointed out that there is a significant influence of the 
phenomena tested on the way of automatic equipment operation, which discredits 
the solution tested.

ELEKTRISCHE PHÄNOMENE IN HOCHSPANNUNGSLEITUNGEN 400 kV 
MIT ISOLIERTEN ERDSEIL FÜR FERNMELDEVERKEHR

• Zusammenfassung. Im Beitrag wurden die elektomagnetische Phänomene bei 
normalen und instationären Betriebszuständen in 400 kV Einfacher- und Doppel
leitungen mit isolierten Erdseil untersucht, wobei die Leitungen mit Hilfe von 
mehrphasigen Glidern mit konstanten Parametern nachgebildet worden waren. Be
sondere Aufmerksamkeit wurde der Impedanz, die durch Distanzschutz und Fehler
ortungsgeräte während einpoliger Kurzschlußfehler in der Leitung gesehen wird, 
gewidmet. Es wurden die Phasen- und Erdseilspannungen beim Fenierort unter
sucht. Da ein wichtiger Einfluß der untersuchten Phänomene auf die Wirkungsmö
glichkeiten der Automatisierungsanlagen festgestellt worden ist, soll der untersuchte 
Fall, die Leitung mit isolierten Erdseil, als inkorrekte Lösung betrachtet werden.
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1. WSTĘP

Stosowanie niektórych zabezpieczeń linii elektroenergetycznych wysokich napięć, 
na przykład zabezpieczenia porównawczo-fazowego, wymaga użycia łączy telekomu
nikacyjnych o bardzo dużej niezawodności, łączących przeciwległe końce linii. Zwykle 
łącza te w stanie normalnej pracy sieci są wykorzystywane do telemetrii, telefonii i innych 
celów, i tylko podczas krótkiego czasu trwania zwarć w zabezpieczanej linii lub w jej 
sąsiedztwie służą do przesłania sygnałów między jej końcami.

W przypadku zabezpieczania krótkich linii przesyłowych stosuje się wynajęte linie 
telefoniczne albo specjalnie do tego celu ułożone kable. Jest to rozwiązanie drogie, ale 
jeszcze nie tak bardzo, jak w przypadku stosowania go dla długich linii przesyłowych. Dla 
nich stosuje się od dawna łącza wysokiej częstotliwości, wykorzystujące dla celów 
transmisji przewody fazowe linii. Zasadniczą wadą tego rozwiązania jest przesyłanie 
sygnałów właśnie wtedy, gdy przewody fazowe są zwarte, może nawet uszkodzone, gdy 
tłumienie sygnałów jest duże.

Jednym z próbowanych obecnie rozwiązań, pozwalających uniknąć tej wady, jest 
zrezygnowanie z wykorzystania przewodów fazowych i użycie w ich miejsce przewodów 
odgromowych, izolowanych w tym celu od słupów i uziemionych przy końcach linii oraz 
przy ewentualnych stacjach wzmacniakowych na trasie. Przewody odgromowe nadal speł
niają swoją zasadniczą rolę. Izolacja przewodów odgromowych jest tak dobrana, aby 
niebezpieczne przepięcia atmosferyczne powodowały przeskok na rożkach izolatorów i 
odpływ ładunków do ziemi.

Opisane rozwiązanie wprowadza skomplikowany układ wzajemnych sprzężeń elek
tromagnetycznych wpływających na napięcia i prądy doprowadzane do zabezpieczeń i 
innych urządzeń pomiarowych podczas zwarć w linii, fałszując ich działanie. Oprócz tego 
istnieje uzasadniona obawa, że istniejące sprzężenia wywołują podczas zwarć w linii 
niepożądane przepięcia o konsekwencjach koniecznych do zbadania.

Przeprowadzone badania mają dostarczyć argumentów przeciwko stosowaniu linii 
z izolowanymi przewodami odgromowymi i uprzedzić służby eksploatacyjne o możliwości 
błędnego zachowania się zabezpieczeń i lokalizatorów zwarć tam, gdzie linie te są już 
stosowane.

2. MODEL SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Do badań obrano trójfazowy model systemu elektroenergetycznego 400 kV, 
pokazany na schematach jednokreskowych na iys.1,2. Na rysunku pierwszym linia badana 
F-G jest linią jednotorową na słupach typu Y52, a na rysunku drugim - linią dwutorową 
na słupach typu Z52.
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Rys. 1. Model systemu elektroenergetycznego 400 kV z badaną linią F-G, jednotorową 
Fig. 1. Model of 400 kV electric power system with the tested single circuit overhead 

line F-G-

Rys. 2. Model systemu elektroenergetycznego 400 kV z badaną linią F-G, dwutorową
Fig. 2. Model of 400 kV electric power system with the tested double-circuit overhead 

line F-G
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Zróżnicowane co do wartości siły elektromotoryczne źródeł zasilających są przy
łączone do modelu poprzez dwójniki RL o stałych skupionych. Linia badana F-G jest 
modelowana za pomocą dwu czwórników RLC o stałych skupionych , z których pierwszy 
modeluje linię do miejsca zwarcia (60% długości linii), a drugi - za miejscem zwarcia. Dla 
linii jednotorowej są to czwómiki pięciofazowe, a dla linii dwutorowej - ośmiofazowe. 
Schematy uproszczone modelowanych linii pokazano na rys.2, 3. Widoczne tam rezystory 
są bocznikami pomiarowymi prądu.

Wszystkie linie, poza badaną, modelowano jako linie z parametrami rozłożonymi.
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Rys. 3. Uproszczony schemat linii jednotorowej z izolowanymi przewodami odgro
mowymi

Fig. 3. Simplified diagram of the single-circuit overhead line with insulated ground 
wires
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Rys. 4. Uproszczony schemat linii dwutorowej z izolowanymi przewodami odgromowymi 
Fig. 4. Simplified diagram of the double-circuit overhead line with insulated ground 

wires
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3. USTALONY STAN ZWARCIA

Do badania stanu ustalonego opracowano model linii jednotorowej symetrycznej ze 
zwartą fazą A w odległości względnej k (k = 0 ... 1,0). Uwzględniono w nim rezystancje, 
indukcyjności własne i wzajemne modelowanej linii, a pominięto pojemności własne i 
wzajemne. Model pokazano na rys. 5. Impedancje i 7^ są impedancjami modelowanej 
linii dla składowej zgodnej i zerowej, mierzonymi przy braku przewodów odgromowych.

ĆI-W171

Iw ¿w
 1

Rys. 5. Model linii jednotorowej ze zwartą fazą A w odległości k, stan ustalony 
Fig. 5. Model of the single-circuit overhead line with the short-circuited phase A at a 

distance k, steady state

Uwzględnienie przewodów odgromowych uziemionych przy końcach linii ujawnia 
się wystąpieniem impedancji ZJ3, włączonej poprzez dwa transformatory separacyjne o 
przekładni 1:1, tak jak to pokazano na rys. 5. Mierząc wartość impedancji linii dla 
składowej prądu w stanie zwarcia przy drugim jej końcu (k = 1,0) i oznaczając Zo„, 
można określić:

Zw=(2hu- Z,)(Zo - Z , ) ^  - Z,,) . (1)

Przez I0a i Iob oznacza się składowe zerowe prądów płynących przy obydwu końcach 
linii. Ich zespolone wartości są zależne głównie od parametrów systemu, z którym 
współpracuje linia.

Wprowadzając współczynniki:

hj = lot/Io, oraz k, = ZJZ,, (2)
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można wyprowadzić wzór na impedancję linii Z0m dla składowej zerowej prądu mierzoną 
od końca pierwszego do miejsca zwarcia w odległości k:

2 ^  =  k Z ^ l ^ l d c M l d O }  • (3)

We wzorze tym wielkości h;, kz są w ogólnym przypadku wielkościami zespolonymi. 
Nie popełni się jednak dużego błędu, gdy uzna się je za rzeczywiste, bowiem ich kąty 
fazowe są niewielkie. Przy tym założeniu i ustaleniu kz = 0,8 zrobiono wykres (rys. 6), 
pokazujący rodzinę krzywych dla h; = 0,1, ..., 20. Wartości maksymalne zaznaczono 
kropkami.

Z„„/Zo

0 0.5 1.3

Rys. 6. Zależność mierzonej impedancji względnej Z0m/Zfl dla składowej zerowej od 
odległości zwarcia k dla różnych wartości stosunku ty składowych zerowych 
prądów dopływających do miejsca zwarcia 

Fig.6. Dependence of the measured relative zero-sequence impedance T^JT^ on the 
distance k of short-circuit for different values of the ratio ty of zero-sequence 
currents flowing to the point of short-circuit

Z  wykresu można odczytać wyraźne odstępstwo od proporcjonalności pomiędzy 
odległością zwarcia k i mierzoną przy końcu pierwszym impedancją Z„m dla składowej 
zerowej prądu. Stopień tego odstępstwa zależy od współczynnika ty, a więc od składowej 
zerowej prądu przy przeciwległym końcu linii, na który mają wpływ zmieniające się 
warunki narzucone systemem, od prądu nie poddającemu się bezpośredniemu pomiarowi 
przy końcu pierwszym.
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Opracowano również analogiczny model linii dwutorowej z izolowanymi przewodami 
odgromowymi, pokazany na rys. 7. Badania wykazały, że istnienie drugiego toru łagodzi 
negatywne skutki izolowania przewodów odgromowych dla pracy układów automatyki 
zabezpieczeniowej w porównaniu ze skutkami właściwymi dla linii jednotorowej.

G1

G2

Rys. 7. Model linii dwutorowej ze zwartą fazą A w odległości k, stan ustalony 
Fig. 7. Model of the double-circuit overhead line with the short-circuited phase A at a 

distance k, steady state

4. ZJAWISKA ELEKTROMAGNETYCZNE PRZEJŚCIOWE

Badano zjawiska elektromagnetyczne występujące podczas zwarć jednofazowych w 
liniach bez przepleceń, jednotorowych i dwutorowych 400 kV, w układach modelowych 
według rys. 1 i 2. Długości linii wynoszą 266 km, przekrój przewodów fazowych - 525 mm2 
AFT, przekrój linek odgromowych - 70 mm2 AFL. Niektóre z przyjętych parametrów są 
wymienione w pracy [1].

Stanem wyjściowym badań jest ustalony stan pracy, zakłócony pojawieniem się zwarcia 
jednofazowego fazy A w chwili t = 0,5 ms, w odległości 60% długości linii liczonej od 
węzła F, w wyniku zamknięcia wyłącznika W. W chwili zwarcia napięcie fazy A w miejscu 
zwarcia ma wartość szczytową.

4.1. Linia jednotorowa

Na iys. 8 i 9 pokazano przebiegi obliczonych napięć fazowych faz B i C w miejscu 
zwarcia, to jest w węzłach Z2 i Z3, natomiast na iys.10 i 11 - napięcia przewodów 
odgromowych - węzły Z4 i Z5. U dołu każdego z lysunków widnieją wartości maksymal
ne i minimalne zapisanych przebiegów w kilowoltach wraz z chwilami ich wystąpienia. Po 
lewej stronie, pionowo, podawana jest początkowa wartość przebiegu.
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Rys. 8. Napięcie fazy B w miejscu zwarcia jednofazowego w linii jednotorowej - węzeł 
72

Fig. 8. Phase B voltage in the point of single-phase short-circuit in the single-circuit 
overhead line - Z2 node

Rys. 9. Napięcie fazy C w miejscu zwarcia jednofazowego w linii jednotorowej - węzeł 
Z3

Fig. 9. Phase C voltage in the point of single-phase short-circuit in the single-circuit 
overhead line - Z3 node



Zjawiska elektromagnetyczne w liniach 400 k V  z przewodami. 213

W przewodach odgromowych, przy miejscu zwarcia, pojawia się znaczne napięcie. 
Z rys. 10 można odczytać wartość chwilową 211,5 kV, zaś z rys. 11 - wartość 188,1 kV. 
Obserwuje się również wyraźnie podwyższone napięcie faz B i C - rys. 8 i 9 - w pobliżu 
niedostępnego dla pomiarów miejsca zwarcia, czego nie obserwuje się (nie dołączono 
wyników) na początku linii.

Rys. 10. Napięcie przewodu odgromowego w miejscu zwarcia jednofazowego w linii 
jednotorowej - węzeł ZA 

Fig. 10. Ground wire voltage in the point of single-phase short-circuit in the 
single-circuit overhead line - Z4 node

Rys. 11. Napięcie przewodu odgromowego w miejscu zwarcia jednofazowego w linii 
jednotorowej - węzeł Z5 

Fig. 11. Ground wire voltage in the point of single-phase short-circuit in the single
circuit overhead line - Z5 node
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4.2. Linia dwutorowa

Badania prowadzono dla dwu stanów pracy linii. W stanie pierwszym obydwa tory 
pracują obustronnie na te same, sprzęgnięte, szyny zbiorcze. Stan drugi opisuje schemat 
z iys.2.

- Równoległa praca torów
Na rys. 12 i 13 pokazano przebiegi napięć fazowych w fazach B i C w miejscu 

zwarcia - węzły Z2 i Z3, natomiast na rys. 14 i 15 pokazano napięcia w przewodach 
odgromowych - węzły Z7 i Z8.

Rys. 12. Napięcie fazy B w miejscu zwarcia jednofazowego linii dwutorowej - węzeł Z2.
Równoległa praca torów 

Fig. 12. Phase B voltage in the point of single-phase short-circuit in the double-circuit 
overhead line - Z2 node. Parallel operation of the circuits

Zauważa się pewien wzrost napięcia w fazach nieuszkodzonych B i C. W prze
wodach odgromowych, w węzłach Z7 i Z8, pojawia się wyraźnie oscylujące napięcie, osią
gające wartość szczytową około 160 kV. Jest to napięde niższe niż to, jakie obliczono dla 
podobnego przypadku w linii jednotorowej (211 kV), mogące jednak tak samo powodo
wać przeskoki na izolatorach przewodów odgromowych.
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Rys. 13. 

Fig. 13.

Rys. 14. 

Fig. 14.

Napięcie fazy C w miejscu zwarcia jednofazowego w linii dwutorowej - węzeł 
Z3. Równoległa praca torów
Phase C voltage in the point of single-phase short-circuit in the double-circuit 
overhead line - Z3 node. Parallel operation of the circuits

Napięcie przewodu odgromowego w miejscu zwarcia jednofazowego w linii 
dwutorowej - węzeł Z7. Równoległa praca torów
Ground wire voltage in the point of single-phase short-circuit in the 
double-circuit overhead line - Z7 node. Parallel operation of the circuits
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Rys. 15. Napięcie przewodu odgromowego w miejscu zwarcia jednofazowego w linii 
dwutorowej - węzeł Z8. Równoległa praca torów 

Fig. 15. Ground wire voltage in the point of single-phase short-circuit in the double
circuit overhead line - Z8 node. Parallel operation of the circuits

- Nierównolegta praca torów 
Na rys. 16 i 17 pokazano przebiegi napięć fazowych w fazach B i C w miejscu zwarcia - 

węzły Z2 i Z3, zaś na rys. 18 i 19 - napięcia przewodów odgromowych - węzły 71  i Z8.
Występujące napięcia szczytowe są wprawdzie mniejsze niż w innych badanych 

przypadkach, ale różnica nie jest wielka i zagrożenie dla izolacji przewodów odgromo
wych nadal istnieje.

Rys. 16. Napięcie fazy B w miejscu zwarcia jednofazowego linii dwutorowej - węzeł Z2.
Nierównoległa praca torów 

Fig. 16. Phase B voltage in the point of single-phase short-circuit in the double-circuit 
overhead line - 72  node. Non-parallel operation of the circuits
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Rys. 17. Napięcie fazy C w miejscu zwarcia jednofazowego w linii dwutorowej - węzeł 
Z3. Nierównoległa praca torów 

Fig. 17. Phase C voltage in the point of single-phase short-circuit in the double-circuit 
overhead line - Z3 node. Non-parallel operation of the circuits

Rys. 18. Napięcie przewodu odgromowego w miejscu zwarcia jednofazowego w linii 
dwutorowej - węzeł Z7. Nierównoległa praca torów 

Fig. 18. Ground wire voltage in the point of single-phase short-circuit in the 
double-circuit overhead line - Z7 node. Non-parallel operation of the circuits
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Rys. 19. Napięcie przewodu odgromowego w miejscu zwarcia jednofazowego w linii 
dwutorowej - węzeł Z8. Nierównoległa praca torów 

Fig. 19. Ground wire voltage in the point of single-phase short-circuit in the double- 
circuit overhead line - Z8 node. Non-parallel opération of the circuits

5. WNIOSKI

Badania linii jednotorowej w stanie ustalonym wskazują, że należy starannie 
rozważyć wpływ izolowania przewodów odgromowych na zachowanie się tych urządzeń 
automatyki, których działanie opiera się na pomiarze impedancji pętli zwarcia. Brak 
proporcjonalności pomiędzy impedancją widzianą a odległością do miejsca zwarcia 
(iys. 6) zakłóca pracę stosowanych urządzeń automatyki, zabezpieczeń odległościowych 
i lokalizatorów zwarć.

We wszystkich rozpatrywanych przypadkach pracy linii jedno- i dwutorowych z 
izolowanymi przewodami odgromowymi stwierdzono pojawienie się podczas zwarć 
jednofazowych w tych liniach napięć o znacznych wartościach. Skutkiem mogą być 
przerywane zwarcia przewodów odgromowych do konstrukcji słupów. Można spodziewać 
się błędnego działania urządzeń automatyki w wyniku wielokrotnych zmian wartości 
impedancji widzianej przed zakończeniem procesu definiowania.

W liniach dwutorowych zjawiska negatywne są mniej wyraźne; lecz nie na tyle, aby 
znacząco ograniczały zagrożenie.



Zjawiska elektromagnetyczne w liniach 400 k V  z przewodami. 219

LITERATURA

1. Tiynkiewicz J.: Parametry podłużne krajowych linii 400 kV i 750 kV. V Między
narodowa Konferencja Naukowa, Aktualne problemy automatyki w energetyce, 
Gliwice 26-28 września 1989 r., materiały, tom II.

2. Trynkiewicz J.: Zjawiska elektromagnetyczne w linii jednotorowej 400 kV z przewo
dami odgromowymi izolowanymi, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktu
alne problemy w elektroenergetyce, 16-17 września 1993 r., tom II, ss. 173-181.

Recenzent: Prof, dr bab. inż. Bogdan Synal 

Wpłynęło do Redakcji dnia 21 marca 1994 r.

Abstract

Attempts are undertaken to apply a solution consisting in insulation of ground wires 
of h.v. lines and their application for telecommunication use. Ground wire insulation 
causes the appearance of complicated electromagnetic couplings between wires of the 
line, which may give rise to improper operation of distance protection and fault localizing 
systems. In order to present the scale of danger, model tests have been carried out for 
single-circuit overhead lines (Fig. 1) and double-circuit ones (Fig. 2) by short-circuiting 
phase A at a distance of 60% of the line length from F node. Figs 3 and 4 show 
simplified diagrams of the lines modelled. In the calculation program the tested lines 
have been modelled in the form of five-phase and eight-phase four-terminal networks 
RLC, whereas the other lines have been modelled in the form of four-terminal networks 
with distributed parameters.

First, impedance was tested for zero component of the current measured from 
F node during single-phase short-circuit in the line at a relative distance k. Calculations 
were done for the model presented in Fig. 5, in which capacity couplings were ignored 
as non-essential during tests of steady state. Calculation results are given by formula (3) 
and Fig. 6. Factors h, and kz are determined by formulas (2), where I0a and Iob are zero 
components of the current which flow at both ends of the line, Z(,u is line impedance 
(k = 1) for zero component at the existence of ground wires and Z0 is line impedance 
for zero component measured at the lack of those wires. Fig. 6 presents the lack of 
proportion between a short-circuit distance k and measured relative impedance Z0m /Z0 
dependent on the system situation and expressed by h; factor.
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Analog tests for the double-circuit overhead line according to Fig. 7 indicated that 
the existence of the second circuit slightly reduces negative effects of ground wire 
insulation.

Then, transient electromagnetic phenomena were tested in modelled lines after 
phase A short-circuiting, preceeded by steady state of operation. The paper presents 
calculation results of phase voltage in the point of short-circuit ( Z node ) in B and C 
phases and in two ground wires. Figs. 8 ... 11 show results of calculations for the single
circuit overhead line, Figs. 12 ... 15 - for the double-circuit overhead line during parallel 
operation of the circuits, Figs. 16 ... 19 - for non-parallel operation of the circuits.

The tests indicate that voltage of 211.5 kV and 188.1 kV (Figs. 10 and 11) appears 
in ground wires in the point of short-circuit. The voltage in B an C phases also increases 
(Figs. 8 and 9).

The appearance of high voltage in ground wires may be the cause of sparks-over 
on insulators of those vires, which result in changes in the value of impedance deter
mined by automatic apparatus at the moment of its determination. The changes lead to 
improper operation of automatic apparatus.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono zarys dotychczasowego sposobu 
rozwiązywania praktycznego problemu oceny stopnia narażenia zabrudzeniowego 
izolacji napowietrznej w.n. oraz nowe propozycje opisu oddziaływania czynników 
otoczenia (narażeń zabrudzeniowych i meteorologicznych) na stan powierzchni 
izolatorów. Opracowane modele matematyczne stanu powierzchni izolatorów oraz 
wytrzymałości elektrycznej zabrudzeniowej umożliwiają zastosowania nowoczesnych 
metod wspomagania komputerowego przy pracach projektowych i eksploatacyjnych 
izolacji napowietrznej w rejonach zabrudzeń przemysłowych.

COM PUTER AIDED ANALYSIS OF ELECTRICAL RESISTANCE 
OF TH E  H.V. OVERHEAD INSULATORS IN POLLUTED AREAS

Summary. In this paper the up to date of practical methods for solution and 
account of the pollution hazard problem on overhead h.v. insulation and 
proposition of a new method describing an influence of the environmental factors 
(pollution and meteorological hazard) on surface of the h.v. insulators have been 
presented.

The mathematical models which are describing the surface state (1) and 
electrical strength (5), (8) of the h.v. insulators in polluted working condition have 
enabled the use of the computer aided design and investigation working condition 
of overhead h.v. insulators in polluted areas.
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1. W PROW ADZENIE

Problem narażeń zabrudzeniowych jest jednym z podstawowych, oprócz napięcio
wych i mechanicznych wymagań warunkujących bezzakłóceniową pracę izolacji napo
wietrznej w.n. w zadanych warunkach klimatycznych. Dotychczasowe zasady pracy służb 
inżynierskich w zakresie projektowania i doboru izolacji napowietrznej w.n. w rejonach 
zabrudzeniowych opierają się na wytycznych zawartych w normach [9 i 10].

W normie PN-79/E-06303 podano zasady i kryteria oceny narażenia zabrudze- 
niowego rejonu eksploatacji (klasyfikacja terenu na strefy zabrudzeniowe) oraz wytyczne 
doboru izolatorów do zadanych warunków zabrudzeniowych, wykorzystujące jednostkową 
drogę upływu lub laboratoryjne charakterystyki zabrudzeniowe izolatorów.

Norma PN-74/E-04068 podaje zasady wykonywania prób zabrudzeniowych oraz 
wyznaczania charakterystyki zabrudzeniowej w warunkach równomiernej warstwy zabru- 
dzeniowej. Charakterystyki zabrudzeniowe izolatorów wyznaczone wg [10] dla równo
miernej warstwy zabrudzeń wzdłuż drogi upływu mogą być podstawą analizy, znaczenia 
parametrów konstrukcyjnych izolatorów oraz rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ich 
powierzchni w mechanizmie wyładowania elektrycznego i zmiany wytrzymałości elek
trycznej powierzchniowej. Charakterystyka ta może być również podstawą wstępnej 
klasyfikacji różnych rozwiązań konstrukcyjnych izolatorów, jednak ze względu na 
zasadniczo różny rozkład zabrudzeń na powierzchni (wzdłuż drogi upływu i po obwodzie) 
izolatora, w warunkach eksploatacyjnych i podczas prób laboratoryjnych nie może być 
wykorzystana do oceny możliwości eksploatacyjnych izolatorów.

Aktualne metody badania i oceny rejonów eksploatacji izolacji napowietrznej ze 
względu na narażenia zabrudzeniowe wg PN [9] pozwalają na ilościowe oznaczenie 
głównych parametrów zanieczyszczenia atmosfery i podziału terenu na cztery strefy 
zabrudzeniowe. Brak jest natomiast metod pozwalających na wyznaczenie stopnia nara
żenia zabrudzeniowego - zmiany stanu powierzchni - izolatorów danych konstrukcji w 
zadanych warunkach zabrudzeniowych i atmosferycznych w funkcji czasu eksploatacji.

Świadomość niedostatków dotychczas wprowadzonych do praktyki inżynierskich 
metod, zaleceń i wymagań normatywnych oceny stopnia narażenia zabrudzeniowego oraz 
odporności zabrudzeniowej izolacji napowietrznej w.n. sprawia, że służby eksploatacji 
energetyki skłoniły się do rozwiązania problemu zabrudzeniowego drogą przewymiaro
wania napowietrznych układów izolacyjnych w.n. Przykładowo można podać, że układy 
izolacyjne linii przesyłowych 110 kV w III i IV strefie zabrudzeniowej są wykonane często 
jako łańcuchy złożone z dwóch lub trzech ogniw izolatorów. Stosuje się również specjalne 
przeciwzabrudzeniowe konstrukcje izolatorów, których laboratoryjne charakterystyki 
zabrudzeniowe są korzystniejsze w porównaniu do konstrukcji standardowych. W tym



Wykorzystanie wspomagania komputerowego do analizy . 223

kontekście braki - zarówno poznawcze jak i  metodyczne - ujęcia problemu zabrudze- 
niowego izolacji napowietrznej w.n. oraz brak skutecznych zaleceń i wymagań norm a
tywnych sprawiają, że często służby eksploatacji izolacji napowietrznej w.n. w rejonach 
zabrudzeniowych korzystają z wytycznych określonych na podstawie wieloletnich do
świadczeń wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

Rozwiązanie problematyki zabrudzeniowej izolacji napowietrznej w.n., z punktu 
widzenia zadań praktyki inżynierskiej - w szczególności opracowania merytorycznie 
uzasadnionych metod oceny i doboru, izolacji napowietrznej w.n. wymaga rozwiązania na 
podstawie wieloletnich (50 lat) wyników badań i doświadczeń następujących zagadnień:

Badania czynników i parametrów narażeń zabrudzeniowych i klimatycznych oraz ich 
zmienności losowej i mechanizmu ich oddziaływania na zmianę stanu powierzchni 
izolatorów, warunkującą obniżenie ich elektrycznej wytrzymałości powierzchniowej.

Analiza mechanizmu wyładowania zabrudzeniowego i opracowanie modelu m atem a
tycznego przeskoku zabrudzeniowego dla równomiernego i nierównomiernego 
(eksploatacyjnego) rozmieszczenia warstwy zabrudzeniowej na powierzchni 
izolatora.

Opracowanie metody wyznaczania odporności zabrudzeniowej - czasu eksploatacji 
do przeskoku - izolatorów danych konstrukcji pracujących w zadanych warunkach 
narażeń środowiskowych (zabrudzeniowych i klimatycznych) i napięciowych 
w funkcji ich zmienności losowej.

Wykonanie tych zadań może być podstawą opracowania wytycznych:
- konstrukcyjnych,
- doboru i eksploatacji izolatorów w warunkach narażeń zabrudzeniowych. 

Ze względu na zakres i charakter zadań z tym związanych rozwiązanie ich oraz
przyszłościowe wdrożenie do praktyki inżynierskiej staje się obecnie możliwe przy 
wykorzystaniu wspomagania komputerowego.

2. M O D EL MATEMATYCZNY STANU POW IERZCHNI IZOLATORÓW  W.N.

Wieloletnie badania i obserwacje wpływu zanieczyszczeń atmosfery na stan 
powierzchni izolatorów napowietrznych pozwoliły na wybór i zdefiniowanie głównych 
param etrów charakteryzujących rodzaj i stopień zanieczyszczenia atmosfery, od których 
zależy mechanizm tworzenia się warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatorów.
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Opierając się na analizie zjawisk fizycznych warunkujących osadzanie się ziaren 
zanieczyszczeń (pyłów) na powierzchni izolatorów, opracowano [5] model matematyczny 
opisujący zmianę stanu powierzchni izolatorów, zależnie od ich parametrów konstruk
cyjnych, rodzaju położenia roboczego oraz parametrów narażeń zabrudzeniowych i 
oddziaływania czynników meteorologicznych w funkcji czasu eksploatacji. Zależność 
funkcyjną stanu powierzchni izolatorów napowietrznych w rejonach zabrudzeń 

przemysłowych przedstawia równanie (1)

gdzie:
- maksymalna wartość konduktywności wodnego roztworu zabrudzeń 

w temperaturze t ,

t( l ) - jednostkowy przedział czasu eksploatacji, określający pełny cykl zmian
warunków klimatycznych - jeden rok,

Z ( l)  - zawartość cząstek rozpuszczalnych w całkowitej masie zabrudzeń przy
częstotliwości skumulowanej równej jedności,

Q ’c - intensywność opadu pyłu w kg na m2 i dobę,

y ’ - średnia geometryczna gęstości masy zabrudzeń,

5d - współczynnik częstości i intensywności deszczu,
ć - częstość deszczu w roku o intensywności >0,lmm/min,

(2)

m  - średnia liczba dni w roku z opadami o intensywności >0,1 mm/min, 
Wj - liczba dni okresu opadów letnich,

u - udział opadów okresu letniego w rocznej sumie opadów, 

vd - współczynnik konduktywności wody deszczowej.

(3)

- konduktywność wody deszczu normalnego,
- rzeczywista konduktywność wody deszczowej w danym rejonie eksploatacji,
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Z ( kJ  - częstość deszczu w roku o określonej konduktywności,
L UJ L U - iloraz drogi upływu; czyszczonej deszczem i całkowitej izolatora, 

te - czas eksploatacji izolatora,
T  - stała czasowa funkcji zmian konduktywności powierzchniowej izolatora 

zdefiniowana zależnością

T = -  —  e 4 i * [l+ s in (4 5 -a )]
Z(lX?cm» (5%,

Wyniki weryfikacji modelu matematycznego przeprowadzonej na podstawie wyników 
pomiarów terenowych służb energetyki przedstawiono przykładowo na rys.l.

0 0 . 2 3  0 . 4 6  0 . 7  1 . 0  1 . 2 1 . 4 1 . 6  1 . 8  2 . 1  l a t  4 . 0
czas eksploatacji

Rys. 1. Porównanie wyników obliczeń i badań eksperymentalnych konduktywności 
powierzchniowej izolatora LP 75/17 w III strefie zabrudzeniowej:
- O - - charakterystyka wg modelu matematycznego
- x - - wartości pomierzone na stacji zabrudzeniowej (Bolesław, Dwory, Kędzierzyn i Zabrze)

Fig. 1. Comparison of the analytical and experimental results on the surface conductivity 
of the insulator LP 75/17 in III polluted zone:
- O - - The results o f  the mathematical model [1]
- x - - The experimental results for polluted stations (Bolesław, Dwory, Kędzierzyn i Zabrze)
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Analiza porównawcza wyników obliczeniowych i pomiarowych pokazuje, że są one 
zbieżne zarówno co do wartości granicznych konduktywności powierzchniowej, jak i ich 
zmiany z czasem eksploatacji. Można więc stwierdzić, że opracowany model matema
tyczny właściwie opisuje mechanizm zmiany stanu powierzchni izolatorów, zdefiniowany 
przez konduktywność powierzchniową ky(r,te) w rejonach zabrudzeń przemysłowych. Ten 
statyczny model matematyczny, wyposażony w programie komputerowym w generatory 
wielkości zmiennych losowych, pozwala na dynamiczne odwzorowanie narażenia zabru- 
dzeniowego izolatorów w funkcji czasu eksploatacji w wybranym terenie zabrudzeniowym. 
Analiza numeryczna stanu powierzchni izolatorów umożliwia badania symulacyjne zacho
wania się zadanych rozwiązań konstrukcyjnych izolatorów w różnych warunkach narażeń 
zabrudzeniowych i meteorologicznych, zależnie od położenia roboczego (pionowe, 
poziome).

Wyniki badań zmiany stanu powierzchni izolatora LP 75/17 eksploatowanego w 
różnych warunkach narażeń zabrudzeniowych (odpowiednio I, II, III i IV strefy wg PN 
[9]) przedstawiono na rys. 2. Rezultatem zmiany stanu powierzchni izolatorów (utworzenie

Rys. 2. Charakterystyki stanu zabrudzenia izolatora LP 75/17 w różnych warunkach 
eksploatacji

Fig. 2. Characteristics of the state of pollution of LP 75/17 insulator in various 
conditions of operation
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się warstwy zabrudzeniowej) jest obniżenie się ich wytrzymałości elektrycznej w takim 

stopniu, że przy napięciu roboczym możliwe jest wyładowanie zupełne - przeskok zabru- 

dzeniowy.

3. M O D EL MATEMATYCZNY WYŁADOWANIA ZABRUDZENIOW EGO

Badania laboratoryjne i obserwacje mechanizmu powierzchniowego wyładowania 

zabrudzeniowego, ze względu na duże znaczenie praktyczne, prowadzone są od 1940 r. 

w wielu światowych ośrodkach naukowo-badawczych i są opisane w kilkudziesięciu 

poważnych publikacjach. Wynikiem prowadzonych badań jest opracowanie i znormalizo

wanie (IEC) [3,10] metod badań laboratoryjnych wytrzymałości elektrycznej zabrudze

niowej izolatorów w.n. oraz opracowanie kilkunastu modeli matematycznych powierz

chniowego wyładowania zabrudzeniowego [1,2,7,12,13,15 i 16], z których kilka [1,2,7,15] 

stwarza ograniczone możliwości ich praktycznego wykorzystania. Jednak wyniki obliczeń 

wytrzymałości elektrycznej zabrudzeniowej wg ww. metod różnią się znacznie, zarówno 

co do poziomu oraz co do charakteru zmian napięcia przeskoku zabrudzeniowego w 

funkcji konduktywności powierzchniowej, od wyników badań laboratoryjnych. Fakty te 

uniemożliwiają wykorzystanie tych modeli do prac projektowych nad nowymi rozwią

zaniami konstrukcyjnymi, a tym bardziej do doboru izolatorów do zadanych warunków 

eksploatacyjnych.

Wniosek ten skłonił autora do budowy modelu matematycznego, który lepiej opisuje 

mechanizm przeskoku zabrudzeniowego niezależnie od rodzaju konstrukcji oraz wartości 

konduktywności powierzchniowej, a różnice wyników badań laboratoryjnych i analitycz

nych są możliwe do przyjęcia dla praktyki inżynierskiej.

Analiza zjawiska przeskoku zabrudzeniowego przy założeniu kryterium energe

tycznego w warstwie zabrudzeniowej i krytycznej długości łuku cząstkowego (kaskado

wego), warunkującego wyładowanie zupełne, przy równomiernej warstwie zabrudzeniowej 

przedstawiona jest w pracy [5]. Pozwoliła ona autorowi na opracowanie modelu m ate

matycznego wytrzymałości zabrudzeniowej izolatora. Model ten opisuje poziom 50-pro- 

centowego napięcia przeskoku zabrudzeniowego Up(0 w funkcji parametrów konstruk

cyjnych (danych katalogowych) i konduktywności powierzchniowej izolatora tę,.

Algorytm tej funkcji, dla warunków równomiernego rozkładu warstwy zabru

dzeniowej, przedstawia zależność (5)
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1
i m (5)

gdzie:
/  - współczynnik kształtu,
D, d  - średnica klosza i pnia, w cm, 
n - liczba kloszy, 
p  - podziałka kloszowa, w cm, 
a - kąt pochylenia kloszy,
Kp,, - konduktywnośćodniesienia(początkowa)zapłonuwyładowaniazabrudzeniowego, 
ję, - konduktywność powierzchniowa izolatora.

Rys. 3. Zestawienie charakterystyk zabrudzeniowych izolatora VKLS 75/21 wyznaczonych 
wg dotychczasowych metod analitycznych i eksperymentalnych oraz wg metody 
autora

Fig. 3. Specification of the pollution characteristics of the insulator VKLS 75/21 
determined according to the author’s method

50
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<0 20 30 -<0 /iS
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Model ten weryfikowano przez porównanie charakterystyk analitycznych i 
eksperymentalnych, które przykładowo pokazano na rys. 3, 4 i 5. Na podstawie analizy 
tych danych oraz biorąc pod uwagę trudności w dotrzymaniu wymogów dotyczących badań 
laboratoryjnych, np. równomierności warstwy zabrudzeniowej, można powiedzieć, że 
opracowany model dobrze opisuje zjawisko przeskoku zabrudzeniowego i z wystarczającą 
dla praktyki inżynierskiej dokładnością.

Rys. 4. Porównanie charakterystyk zabrudzeniowych izolatora (2 x LPZ 75/27) otrzy
manych w badaniach laboratoryjnych metodą flow-on w 1978 i 1989 w IEn i 
metodą analityczną wg autora

Fig. 4. Comparison of the pollution characteristics of insulator (2 x LPZ 75/27) obtained 
on research: experimental (flow-on; IEn, 1978 and 1989) and analytical author’s 
method

Przebiegi charakterystyk analitycznych i eksperymentalnych są porównywalne 
zarówno co do poziomu napięcia przeskoku, jak i charakteru jego zmiany w funkcji 
konduktywności powierzchniowej. Różnice pomiędzy charakterystyką analityczną wg 
zależności (5) i eksperymentalnymi (wg różnych autorów) są mniejsze od różnic pomiędzy
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rezultatami danych eksperymentalnych (wg tych samych metod) otrzymanymi w różnych 
ośrodkach naukowo-badawczych.

Rys. 5. Porównanie charakterystyk zabrudzeniowych izolatora (2 x LPZ - 75/27w) 
otrzymanych w badaniach laboratoryjnych metodą "flow-on" (w IEn 1989) i 
metodą analityczną wg autora

Fig. 5. Comparison of the pollution characteristics of insulator (2 x LPZ - 75/27w) 
obtained in research experimental (flow-on, IEn 1989) and analytical author’s 
method

Budowę modelu matematycznego wytrzymałości elektrycznej izolatora z nie

równomierną eksploatacyjną warstwą zabrudzeniową oparto na sprawdzonym modelu dla 

równomiernego zabrudzenia powierzchni izolatora z uwzględnieniem czyszczącego od

działywania deszczu na powierzchnię izolatora. Zagadnienie to zostało rozwiązane przez 

opracowanie współczynnika nierównomiernego rozkładu warstwy zabrudzeniowej i
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wprowadzenie go do modelu wg zależności (5). Wytrzymałość elektryczna izolatora z 

nierównomierną warstwą zabrudzeń wzdłuż drogi upływu opisana jest zależnością (6)

Upu0,5 = ^pz0.5 ' Tl/i2 (ty

gdzie:

- współczynnik nierównomiernego rozkładu warstwy zabrudzeniowej,

(7)

gdzie:

£p,0 - param etr opisujący znaczenie kąta pochylenia kloszy izolatora w wymuszeniu 

nierównomiernego rozkładu warstwy zależnie od położenia roboczego izolatorów, 

p  - pionowe (przelotowe); o - poziome (odciągowe),

(p  = s in [a g + a d)’ Zo = c o s a d

- kąt pochylenia powierzchni górnej i dolnej klosza. 

n - liczba kloszy izolatora,

L ua, L u - droga upływu izolatora czyszczona deszczem i całkowita, 

czyli

U pztO .S  ~  U pz 0,5 1 + 0 , 1 ^
(8)

Weryfikację modelu matematycznego przedstawiono na rys. 6.

Prace projektowe oraz dobór układów izolacyjnych wymagające badań symula

cyjnych warunków eksploatacyjnych w szerokim zakresie zmian parametrów konstruk

cyjnych i terenowych umożliwia zastosowanie wspomagania komputerowego. Schemat blo

kowy programu komputerowego obliczania wytrzymałości - charakterystyk zabrudze- 

niowych U ^ 0_5 =  /(»ęj - izolatorów napowietrznych w.n. przedstawiono w pracy [5].
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Rys. 6. Porównanie wyników badań laboratoryjnych wytrzymałości zabrudzeniowej 
izolatora LP 75/14 z nierównomierną warstwą zabrudzeniową wzdłuż drogi 
upływu, w funkcji średniej wartości konduktywności powierzchniowej, z wynikami 
analitycznymi autora:

1 - poziom  napięcia wytrzymywanego wg metody autora, 2 - poziom napięcia przeskoku 50% wg metody 
autora, 3 - charakterystyka zabrudzeniowa dla równomiernej warstwy zabrudzeniowej [18], 4 - cha
rakterystyka zabrudzeniowa dla nierównomiernej warstwy zabrudzeniowej [18], 5 - charakterystyka zabru
dzeniowa dla rozkładu zabrudzeń w klimacie suchym [21], 6 - charakterystyka zabrudzeniowa dla 
równomiernego rozkładu zabrudzeń [21], 7 - charakterystyka zabrudzeniowa dla nierównomiernego 
zabrudzenia będącego wynikiem samooczyszczenia deszczem [21]

Fig. 6. Comparison of laboratory test results on the pollution strength of the insulator 
LP 75/74 with a non-uniform pollution layer a long the leakage path, in the 
function of the mean value of surface conductivity, with the analitical results of 
the author:

1 - level o f  withstand voltage acc. to the author’s method, 2 - level o f 50% flashover voltage acc. to the 
author’s m ethod, 3 - pollution characteristic for a non-uniform pollution layer [18], 4 - pollution cha
racteristics for a non uniform pollution layer [18], 5 - pollution characteristics for the distribution of 
pollution in dry climate [21], 6 - pollution characteristic for a uniform distribution o f  pollution [21], 7 - 
pollution characteristic for a non-uniform pollution resulting from the self-cleaning by rain [21]
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4. ODPORNOŚĆ ZABRUDZENIOW A IZOLACJI W.N.

M etoda wyznaczania odporności zabrudzeniowej izolatorów wykorzystuje model 
matematyczny charakterystyki stanu powierzchni izolatorów w funkcji czasu ich 
eksploatacji oraz model matematyczny zmian wytrzymałości zabrudzeniowej w funkcji 
narażenia zabrudzeniowego, przy zadanych możliwych stanach narażeń napięciowych 
napięć roboczych i przepięć długotrwałych. Idea metody w przykładzie graficznym 
przedstawiona jest na rys. 7.

Rys. 7. M etoda analityczno-wykreślna wyznaczania odporności zabrudzeniowej izola
torów napowietrznych wysokiego napięcia:

1.2.3 - obszar możliwych wyładowań zabrudzeniowych dla odpowiednich konstrukcji izolatorów, a, b, c, d - 
charakterystyka stanu powierzchni danych izolatorów w określonych warunkach zabrudzeniowych (strefa 
I, II, III, IV), - poziom 50% napięcia przeskoku zabrudzeniowego, - poziom  napięcia 
wytrzymywanego w warunkach zabrudzenia powierzchni izolatora, Ufmva - maksymalne napięcie robocze 
układu elektroizolacyjnego, tSfrmax - maksymalne możliwe narażenie napięciowe (napięcia robocze i 
przepięcia długotrwałe)

Fig. 7. Analytical-graphical method of determining the pollution resistance of overhead 
high voltage insulators:

1.2.3 - area o f  the possible pollution discharges for the particular constructions o f  insulators, a, b, c, d - 
characteristic o f  the state o f  surface o f  the given insulators in the definite conditions o f  pollution (zone  
I, II, III, IV) - level o f  a 50% voltage o f the pollution lashover; U ^ -  level o f  withstand voltage in
the conditions o f  pollution o f  the insulator surface; U/mua - maximum operating voltage o f  the electro- 
insulating system, - maximum possible voltage hazard (operating voltage and longlasting over
voltage)



234 A. J. Kahiżny

Program komputerowy opracowany w pracy ujmuje podstawowe narażenia i czynniki 
warunkujące bezzakłóceniową pracę izolatorów. Pozwala on ocenić zarówno stopień 
narażenia zabrudzeniowego jak i wytrzymałość elektryczną zabrudzeniową izolatora oraz 
zmianę narażeń napięciowych w tym przepięć wolnozmiennych (ms-s). Uwzględnienie 
w ocenie odporności zabrudzeniowej znaczenia przepięć długotrwałych, z równoczesnym 
oddziaływaniem napięcia roboczego [14], stanowi dalsze istotne urealnienie, w stosunku 
do warunków eksploatacyjnych, metody modelowej oceny możliwości eksploatacyjnych 
izolatorów w rejonach zabrudzeniowych.

Program komputerowy opracowany na bazie ww. trzech kryteriów pozwala na 
analizę i ocenę odporności zabrudzeniowej izolatorów w.n. oraz praktycznie pełne ich 
badania symulacyjne w zadanych warunkach narażeń napięciowych i zabrudzeniowych. 
Schemat blokowy programu komputerowego oceny odporności zabrudzeniowej podano 
w pracy [5], a przykładowe wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 8.

K o n d u k t y w n o s c  p o w i e r z c h n i o w a  t j i S ]

Rys. 8. Przykładowe wyniki obliczeń uzyskane z programu OZIWN
Fig. 8. Examples of the results of calculations obtained from the program OZIWN
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5. PODSUM OW ANIE I WNIOSKI

Przedstawiona w artykule koncepcja rozwiązania problemu oceny możliwości 
eksploatacyjnych w rejonach o zanieczyszczonej atmosferze, wykorzystująca wspomaganie 
komputerowe na podstawie modeli matematycznych zjawisk fizycznych, stwarza 

możliwości pokonania ogromnych trudności warsztatowych - wykonawczych - związanych 
zarówno z dużą różnorodnością i zmiennością parametrów fizycznych oraz ich zmiennością 
losową. Z  analizy przedstawionej metody wynikają następujące wnioski szczegółowe:

.  Możliwe są badania symulacyjne zmiany stanu powierzchni i wytrzymałości elektrycznej 
konstrukcyjnych izolatorów przeznaczonych do pracy w rejonach zabrudzeniowych.

• Przy ocenie odporności zabrudzeniowej izolatorów należy uwzględnić narażenia 

napięciowe wynikające z normalnych warunków eksploatacyjnych oraz z możliwych 
stanów przepięć wewnętrznych długotrwałych - dynamiczne i łączeniowe.

• Możliwa jest ocena szczególnego narażenia zabrudzeniowego izolacji w zadanych 
miejscach lub rejonach eksploatacji, co powinno przyczynić się do zwiększenia 
pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

• Po opracowaniu metod pomiaru, przesyłu i obróbki danych pomiarowych z terenów 
eksploatacyjnych, przedstawiona metoda stanowi dobre i użyteczne narzędzie 
obserwacji, praktycznie w sposób ciągły, stanu narażenia zabrudzeniowego izolacji 
napowietrznej w.n. przez służby eksploatacji energetyki zawodowej.
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A bstrac t

In this paper the up to date practical methods for solution and evaluating of the 

pollution hazard problem on overhead h.v. insulation and suggestion of a new method 

for describing an electrical property of h.v. insulators in contamination working conditions 
are presented.

Mathematical model of surface state of the h.v. insulators is described as a function 
surface conductivity of the constructions parameters of the insulator and pollution and 
meteorogical factors in polluted areas is presented by equation (1).

The surface electrical strength of h.v. insulator contaminated by uniform and non 

uniform layer is described as a function of the construction parameters of insulator and 
the surface conductivity of the insulator. The mathematical models of electrical strength 

of the of the h.v. insulator in contaminated working conditions are presented by equation 
(5) and (8).

These models are fundamental for development of a method evaluating the elec
trical resistance of the h.v. overhead insulator in polluted areas. This method evaluating 
the electrical resistance of the h.v. overhead insulator in polluted areas. Is presented for 
an example in fig 7.

The new mathematical models describing the electrical property in contaminated 

working conditions make it possible to use the computer aided design and exploitation 

operation of the h.v. overhead insulators in polluted areas.
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NOWELIZACJA STATYSTYKI ZAKŁÓCEŃ W SIECIACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono systemy gromadzenia danych o 
zakłóceniach i ich klasyfikacje w sieciach wysokiego napięcia w Polsce i w 
Niemczech. Porównując te systemy i możliwe ich wyniki stwierdzono, że dotych
czasowa statystyka zakłóceń wymaga zmian. Przedstawiono założenia nowej 
statystyki zakłóceń [1], jej zastosowania i propozycje rozwiązania [5], Wyniki tej 
nowej statystyki będą wykorzystane do gromadzenia danych niezawodnościo
wych elementów do obliczeń niezawodności sieci wysokiego napięcia.

STATISTIC OF DISTURBANCES AMENDMENTS IN HV NETWORKS

Summary. This paper presents the data collecting system of disturbances 
and its classifications in HV networks of Poland and Germany. Comparing these 
systems and its possible results it is ensured that changes of the statistics of 
disturbances past are needed. The new statistic of disturbances [1], its appli
cations and proposal of the realization are presented [5], The results of this new 
statistic will be used for gathering reliability data of components for reliability 
evaluation of high voltage networks.

NEUFORMULIERUNG DER STÖRUNGSSTATISTIK FÜR DIE 
HOCHSPANNUNGSELEKTRONETZE

Zusammenfassung. In der Arbeit wird die Auswertung und Vergleich der 
Störungen im deutschen und polnischen Verbundnetz vorgestellt. Der Versuch, 
das polnische Verbundnetz dem neu Deutchland eingeführten System anzu
passen, wird gemacht.
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1. WPROWADZENIE

W ostatnich latach pojawiły się publikacje w całej Europie dotyczące problemów 
związanych z połączeniem systemów elektroenergetycznych wszystkich państw w je
den wspólny system. Jednym z ważniejszych problemów jaki tej tendencji towarzyszy 
jest niezawodność pracy tego nowego, zarazem bardzo dużego, systemu elektroener
getycznego obejmującego obszar od Atlantyku po Ural. Z zagadnieniem niezawodno
ści pracy dużych systemów elektroenergetycznych łączy się szereg ważnych proble
mów technicznych m.in.:

poziom rezerwy mocy w poszczególnych krajach, 
zagadnienia regulacji mocy i częstotliwości,
poziom niezawodności pracy połączeń pomiędzy poszczególnymi krajami 
oraz podsystemami,
zagadnienia współpracy dyspozycji mocy różnych państw i innych 
jednostek organizacyjnych energetyki.

Z zagadnieniami współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych energetyki 
(w tym szczególnie Dyspozycji Mocy) wiąże się m.in. problem wprowadzenia wspólne
go, jednolitego systemu ewidencji danych statystycznych, dotyczących zarówno:

charakterystyki zbiorów poszczególnych elementów przesyłowo-rozdziel- 
czych oraz ich liczebności,
charakterystyki zakłóceń zachodzących w połączonym systemie oraz ich 
przyczyn.

Obecnie w szeregu krajach (również w Niemczech) prowadzi się prace nad wdraża
niem nowych systemów gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących zakłóceń 
w pracy poszczególnych elementów. Również w Polsce prowadzi się prace idące w 
tym kierunku. Istnieją jednak rozbieżności dotyczące głównie zakresu merytorycznego 
gromadzonych informacji o zakłóceniach. Artykuł niniejszy ma na celu zapropono
wanie zmian w dotychczas obowiązującym systemie ewidencji i przetwarzania danych 
o zakłóceniach.

2. BADANIA PROWADZONE W NIEMCZECH NAD SYSTEMEM 
GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH O ZAKŁÓCENIACH 
W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

W Niemczech w roku 1988 został utworzony zespół "Dyspozycyjność". W skład 
tego zespołu weszli pracownicy energetyki, szkół wyższych oraz instytutów wysokich
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napięć i prądów. Zadaniem Zespołu było opracowanie nowego systemu gromadzenia, 
a szczególnie przetwarzania informacji dotyczących zakłóceń w pracy elementów 
systemu elektroenergetycznego. W 1991 roku wdrożono ten system w 18 zakładach 
energetycznych. Objął on swym zasięgiem ok.70% długości linii 110 kV, 98% długości 
linii 220 kV i 96% długości linii 380 kV byłej zachodniej części Niemiec.

Na podstawie bardzo rozbudowanego systemu gromadzenia danych odnośnie 
do liczebności poszczególnych elementów (zał. 1) oraz liczby zakłóceń dla tych 
elementów, a także przyczyn zakłóceń (zał. 2) dokonuje się przeglądu i przetwarzania 
tych danych. Przegląd zakłóceń obejmuje 10 różnych tablic dla każdego napięcia. 
Ponadto dla sieci 110 kV wyróżnia się sieć pracującą z uziemionym punktem zerowym 
oraz sieć skompensowaną. Do najważniejszych tablic należą tablice typów: A, AK, FO. 
W tablicach typu A wyszczególnia się liczby zakłóceń z uwzględnieniem zakresu 
wyłączeń oraz czasów wyłączeń. Przykładowo zamieszczono przekrój tablicy typu A 
(tabl.1) dla sieci 380 kV.
Wyróżniają one m.in.:

- rodzaj zakłóceń (pojedyncze, współzależne z uwzględnieniem wyłączeń 
planowych, wielokrotne oraz spowodowane automatyką zabezpieczeniową),

- oddziaływania pochodzące od: linii napowietrznych, kablowych, trans
formatorów oraz pól w stacjach.

Widać więc, że systemy ewidencyjne w Niemczech pozwalają uzyskać szereg cennych 
informacji odnośnie do:

- zakłóceń współzależnych, spowodowanych jednym oddziaływaniem,
- zakłóceń, których pośrednią przyczyną są wyłączenia planowe elementów,
- zakłóceń wielokrotnych spowodowanych najczęściej wielokrotnymi dozie- 

mieniami,
- zakłóceń spowodowanych brakującymi oraz zbędnymi działaniami zabez

pieczeń,
czego z oficjalnie obowiązującego w Polsce systemu ewidencji zakłóceń nie można 
uzyskać.

W tablicach typu AK wyszczególnia się liczby rodzajów zakłóceń i ich kombinacji. 
Przykładowo zamieszczono przekrój tablicy AK (tabl.2) dla sieci 380 kV.
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Tablica 2
Przekrój tablic typu AK (przykładowo dla sieci 380 kV)

VDEV

Liczby rodzajów zakłóceń i ich kombinacji

zakł.
pojedyncze

zakł.
współzależne

zakł. podczas 
determin. wyłączenia 

elem. rezerwow.

zakł.
wielokrotne

zakł.
pozostałe

suma
2

Zakłócenia krótkotrwałe (sekundo

we) *

Brakujące działania zabezpieczeń

Zbędne działania zabezp.

Deterministyczny skutek zakł.

Pozostałe

Suma 1

Bez sekundowych zakłóceń

Suma 3

Wyróżniają one m.in. również:
- rodzaje zakłóceń (podobnie jak w tabl.1),
- przyczyny pierwotne (zakłócenia krótkotrwałe spowodowane: brakującymi 

bądź zbędnymi działaniami zabezpieczeń, wyłączeniami planowymi, wyłą
czeniami pozostałymi).

Tablice typu AK umożliwiają przeprowadzenie analizy statystycznej zakłóceń krótko
trwałych, których następstwem mogą być wyłączenia szeregu elementów nie objętych 
bezpośrednio przyczyną pierwotną. W polskiej statystyce oficjalnej nie jest to możliwe.

W tablicach typu FO wyszczególnia się podział zakłóceń według miejsca ich 
powstania. Przykładowo zamieszczono przekrój tablicy FO (tabl.3) dla sieci 380 kV. 
Wyszczególniają one m.in. pierwotne miejsca zakłócenia i ich związek z wtórnymi 
miejscami zakłócenia, czyli uwzględniają wszystkie kombinacje wyłączeń oraz podają 
ich częstości.

Do pozostałych typów należą tablice uwzględniające:
- częstości wyłączeń planowych i czasów wyłączeń planowych,
- przerwy w zasilaniu według rodzajów zakłóceń,
- przerwy w zasilaniu według niedostarczonej mocy,
- przerwy w zasilaniu według niedostarczonej energii,
- sposoby przywrócenia zasilania,
- rodzaje środków zaradczych dla najważniejszych wyłączników,
- sposoby postępowania dla różnych zakłóceń.
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Tablica 3
Przekrój tablic typu FO (przykładowo dla sieci 380 kV)

Pierwotne miejsce zakłócenia

Podział zakłóceń według miejsca ich powstania

W tórne miejsce zakłócenia

linia
napowie

trzna

linia
kablowa

transfor
matory

szyny
zbiorcze pole pozostałe suma

1

bez
wtórnego
miejsca

suma
2

Linia napowietrzna

Linia kablowa

Transformator

Szyny zbiorcze

Pole (część z wyłącznikiem 
liniowym)

Pole (część z wyłącznikiem 
systemowym)

Suma 3

Stanowią one komplet 10 typów tablic i są punktem wyjścia dla dalszych analiz 
statystycznych.

Na podstawie informacji zawartych w arkuszach danych dotyczących liczebności 
poszczególnych elementów takich jak: linie napowietrzne (słupy), linie kablowe (mufy), 
stacje elektroenergetyczne (wyłączniki, bezpieczniki), transformatory, przekładniki i 
odgromniki dla wszystkich rodzajów napięć (w Zał.1 - dla linii napowietrznych 380 kV) 
oraz na podstawie zakodowanych informacji pierwotnych zawartych w standardowych 
arkuszach:

- zakłóceń według przyczyn bezpośrednich (zał.2 dla napowietrznych linii 380 
kV),

- uszkodzeń według przyczyn pierwotnych (mechaniczne, elektryczne, materia
łowe, montażowe, konserwacyjne),

również dla wszystkich rodzajów napięć da się uzyskać szereg wartościowych wskaź
ników określających niezawodność pracy poszczególnych elementów.

W tablicy 4 przedstawiono wartości oczekiwane: częstości zakłóceń niezależnych 
E(Ha) oraz ich czasów trwania E(TA) dla linii napowietrznych jedno- i dwutorowych linii 
kablowych, pól wyłącznikowych, szyn zbiorczych oraz transformatorów.

Na podstawie informacji pierwotnych zawartych w zał. 1 i 2 można również 
uzyskać szereg dodatkowych danych dotyczących wskaźników niezawodnościowych 
m.in. dla:

- szyn zbiorczych:
- współczynnik brakujących działań wyłączników,
- współczynnik zbędnych działań wyłączników,
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- transformatorów:
- współczynnik współzależnych wyłączeń,

- linii napowietrznych i kablowych:
- współczynnik współzależnych wyłączeń dwóch torów linii dwutorowej z 

przyczyn konstrukcyjnych i pogodowych.

Tablica 4
Uzyskane wartości liczbowe wskaźników niezawodnościowych charakteryzujących

zakłócenia niezależne

E ( H a )

E ( T a )

110 kVk 
(sieć skompensowana)

110 kVn 
sieć uziemiona 220 kV 380 kV

FL 0.255/100 km.a 0.468A00 km.a 0.285/100 km.a 0.330/100 km.a
linie jednotorowe 8.8 h 1.7 h 3.2 h 11.3 h

D L 0.157/100 km.a - 0.065/100 km.a 0.019/100 km.a
linie dwutorowe 1.2 h - 24.6 h 1.6 h

KB
linie kablowe

0.429/100 km.a 0.791/100 km.a -

SF 0.44610'2/a 1.030l0*2/a 1.247-10'2/a 2.910 10‘2/a
pole wyłącznikowe 23.2 h 24.8 h 35.1 h 45.6 h

SS 0.121'10‘3/pól.a 0.939'10‘3/pól.a 1.32310’3/pól.a
szyny zbiorcze 0.7 h 94.7 h 9.6 h

TF 0.91710‘2/a 0.91710'2/a 3.41810 '2/a - 5.058-10'2/a
transformatory 40.2 h 486.9 h 101.2 h 745.8 h

Dane te mogą zostać wykorzystane dla szeregu analiz - w tym również niezawod
nościowych. Przedstawiony w artykule jedynie w zarysie system uznano za spełniający 
wymogi różnych celów wykorzystania i wprowadzono go obligatoryjnie od 1 stycznia 
1994 roku w całej energetyce niemieckiej.

3. OCENA OBECNEJ METODYKI BADAŃ ZAKŁÓCEŃ W SIECIACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH W POLSCE

Badania i klasyfikację zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych przeprowadza 
się obecnie na podstawie "Instrukcji..." [9], Badaniu podlegają zakłócenia, które są 
tam zdefiniowane następująco: "... nieplanowe wyłączenia oraz uszkodzenia lub 
niedotrzymanie zadanych parametrów pracy urządzeń w stopniu uznanym za istotny. 
Zakłócenia mogą być z uszkodzeniami i bez uszkodzeń". Obecny system badania i 
klasyfikacji zakłóceń jest bardziej uproszczony od poprzedniego [8], którego oceny 
dokonano głównie w pracy [1] oraz częściowo w [6,7], Sposób badania i klasyfikacji 
zakłóceń uzależniono tam od ich następstw: komisyjnie są badane zakłócenia o 
znaczących skutkach dla sieci i odbiorców oraz nie są rejestrowane zakłócenia
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krótkotrwałe wynikające z działania automatyki. Zestawione tam przyczyny [8,9] 
stanowią niekompletny zbiór przyczyn bezpośrednich i przyczyn pośrednich - 
powoduje to, że w pewnych przypadkach można wybrać jedną spośród kilku przyczyn 
wg uznania wypełniającego.

Prowadzone obecnie,w lEiSU Poi.ŚI. badania awaryjności sieci wynikają głównie 
z potrzeb zgromadzenia danych dla prognostycznych analiz niezawodnościowych. 
Analizy takie są koniecznym składnikiem planowania rozwoju sieci. Historycznie 
zadanie to powstało jako jedno z ostatnich zadań oceny awaryjności sieci elektro
energetycznych.

Podobnie jak w przeszłości [1 ], również obecnie panuje przekonanie o niewystar- 
czalności oficjalnej statystyki do wymagań eksploatacji oraz planowania i projek
towania rozwoju sieci elektroenergetycznych. Świadczą o tym stosowane w różnych 
zakładach energetycznych dodatkowe własne badania zakłóceń, a dla sieci najwyż
szych napięć prowadzi się nawet gromadzenie danych o zakłóceniach dla danego 
obiektu sieciowego. Wynika z tego potrzeba nowelizacji statystyki.

Dostępna technika pozwala na gromadzenie szczegółowych informacji o za
kłóceniach z dzienników operacyjnych dyspozytora mocy (odpowiednio zakodowa
nych), analiz działania zabezpieczeń, badań zakłóceń komisyjnych, arkuszy ewiden
cyjnych zakłóceń itp. - powstanie wówczas wielocelowy zbiór informacji pierwotnej. 
Lecz można również narzucić pewien sposób opisu każdego zakłócenia wychodząc 
z przewidywanych celów użytkowania statystyki awaryjności. Autorzy skłaniają się do 
tej drugiej drogi gromadzenia danych. Bowiem przeglądając informacje o zakłóceniach 
z przeszłości nie jesteśmy w stanie opisać przyczyn i przebiegu wielu zakłóceń. 
Dlatego nawet w tym przypadku wydaje się celowa wstępna klasyfikacja.

Jako cele badania i klasyfikacji zakłóceń proponuje się przyjąć:
1. ocena eksploatowanych sieci elektroenergetycznych i metod eksploatacji,

1.1. analiza jakości urządzeń i aparatury,
1.2. wychwycenie "słabych miejsc" w układzie sieci,
1.3. ocena remontów awaryjnych i planowych (konserwacji),
1.4. ocena organizacji i jakości pracy personelu,
1.5. analiza układów pracy sieci w różnych stanach normalnych i konserwacyjnych 

(remontów planowych),
2. dostarczenie danych do prognostycznych analiz niezawodnościowych potrzebnych

do planowania rozwoju sieci.
Szczególną uwagę zwrócono na p.2. Zatem uzyskane wyniki badań zakłóceń 

powinny możliwie dokładnie określić warunki, przyczyny i skutki, w których wystąpiło 
dane zdarzenie. Dlatego do wyliczenia wskaźników dla prognostycznych analiz 
niezawodnościowych należałoby:
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- określić zestaw stanów i zdarzeń, które należy wyróżnić,
- rejestrować czasy wyróżnionych stanów awaryjnych I konserwacyjnych 

urządzenia,
- określić warunki pracy urządzenia (obiektu) I warunki, w których wystąpiło 

zakłócenie,
- rejestrować przyczyny bezpośrednie i pośrednie zakłóceń,
- rejestrować przypadki rozszerzenia się zakłócenia na inne urządzenia 

(obiekty),
- określić działanie wyłączników, zabezpieczeń i automatyki w tych przypadkach 

oraz podać przyczyny i czasy.
W obecnie prowadzonej statystyce awaryjności wyróżniono trzy rodzaje obiek

tów: linia napowietrzna, linia kablowa, stacja elektroenergetyczna. Te obiekty dzieli się 
na urządzenia i następnie ich części składowe. Wyniki statystyki mogą być opraco
wane w zależności od producenta, roku produkcji i napięcia. Obecna statystyka awa
ryjności nie spełnia wszystkich kierunków związanych z eksploatacją (por. cel 1.) i tylko 
w niewielkim stopniu prognozę (cel 2.). Wskazuje to potrzebę rozbudowy i nowelizacji 
statystyki.

4. KONCEPCJA NOWELIZACJI STATYSTYKI AWARYJNOŚCI

W pracy [1] przedstawiono wymagania doskonałego systemu gromadzenia i 
klasyfikowania informacji statystycznych, mianowicie:

- "ścisłość i logiczna spójność definicji,
- kompletność, jednoznaczność i rozłączność układu klasyfikacji,
- przystosowanie wstępnie klasyfikowanych informacji do różnych celów, z góry 

sprecyzowanych i ewentualnie ograniczonych,
- elastyczność w ewentualnym korygowaniu wcześniej przyjętych podziałów 

klasyfikacyjnych,
- łatwość zdobywania wymaganych informacji pierwotnych,
- uniwersalność, tj. jednolitość układu formalnego do badań różnych grup 

urządzeń,
- zgodność z przyjętymi ogólnymi zasadami klasyfikacji w energetyce,
- możliwość zachowania ciągłości niektórych dotychczas obliczonych 

wskaźników,
- przystosowanie do użycia techniki cyfrowej w procesie gromadzenia i przetwa

rzania pierwotnych informacji statystycznych".

Potwierdzenie takich możliwości stanowi nowa statystyka niemiecka.
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Proponuje się wyróżnienie trzech rodzajów pojęć:
a) pojęcia określające przedmiot badań statystycznych,
b) pojęcia określające możliwe stany eksploatacyjne,
c) pojęcia określające możliwe zdarzenia eksploatacyjne.

Przedmiotem badań statystycznych są urządzenia, elementy sieciowe oraz
obiekty sieciowe. Proponuje się wyróżnić następujące urządzenia: wyłączniki, odłącz
niki, przekładniki prądowe i napięciowe, izolatory, odgromniki, oszynowanie rozdzielni, 
zabezpieczenia i automatyka, układy potrzeb własnych rozdzielni, kompensatory, 
transformatory, linie napowietrzne, kable energetyczne.

Element sieciowy tworzy urządzenie lub zestaw urządzeń traktowanych jako 
całość z punktu widzenia potrzeb analiz niezawodności sieci elektroenergetycznych. 
Cechą elementu sieciowego jest to, że jest wyłączony samoczynnie w całości w przy
padku zakłócenia na którymkolwiek urządzeniu wchodzącym w jego skład. Granice 
między elementami sieciowymi tworzą łączniki przystosowane do samoczynnego wy
łączania prądów zwarciowych. Elementami wg niniejszej propozycji będą: l i n i a  
(napowietrzna, kablowa) wyposażona w urządzenia samoczynnie wyłączające prądy 
zwarciowe, t r a n s f o r m a t o r  z przynależnym osprzętem i zabezpieczeniami, 
sekcja lub system s z y n  z b i o r c z y c h  rozdzielni z przynależnymi 
urządzeniami, lecz bez wyłącznika, w y ł ą c z n i k  (z przynależnymi zabez
pieczeniami i potrzebami własnymi), z e s t a w  zastępujący wyłącznik (zwierak - 
odłącznik z napędem wraz z układem zabezpieczeń i automatyki itp.).

Elementy sieciowe tworzą o b i e k t y  s i e c i o w e  podane wcześniej.

Stany eksploatacyjne urządzenia można podzielić na [2,3]:
1. stan dyspozycyjności (stan ruchu i stan postoju),
2. stan niedyspozycyjności,

2.1. stan awarii (stany zakłóceniowe, zaburzeniowe, przestoju),
2.2. stan konserwacji.

Pojęcia określające zdarzenia eksploatacyjne przedstawiono na rys. 1. Jako 
ogólny termin przyjęto zaburzenie, określone jako zdarzenie losowe polegające na 
chwilowym bądź długotrwałym niezamierzonym, wymuszonym naruszeniu normalnych 
warunków pracy, stanu urządzeń lub ich połączeń w układzie. Zaburzenia zostały 
podzielone na:
* Zakłócenie - zdarzenie polegające na utracie, w stopniu uznanym za istotny, 

zdolności do wykonania określonych czynności (funkcji) przez urządzenie, które w 
tym celu zostało zaprojektowane, wyprodukowane i zabudowane w układzie.
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Rys. 1. Diagram zależności zakłóceń
Fig. 1. Diagram of disturbances dependence

* Zakłócenie częściowe - zdarzenie polegające na częściowej utracie zdolności do 
wykonania określonych funkcji w układzie.

* Zagrożenie - zdarzenie wprowadzające istotne pogorszenie ważnych cech urzą
dzenia (np. cech .wytrzymałościowych, stopnia bezpieczeństwa obsługi itp.), lecz 
nie wymagające jego natychmiastowego wyłączenia i umożliwiające działanie w 
wystarczająco długim okresie.

* Zakłócenia przemijające - zdarzenie polegające na krótkotrwałym naruszeniu stanu 
zdatności urządzenia, likwidowanym najczęściej działaniem automatyki lub 
samolikwidujące się.

* Zatrzymanie - zdarzenie polegające na przerwaniu pracy urządzenia, które zostało 
wymuszone stanem niezdatności innego urządzenia.

* Uszkodzenie - zdarzenie związane z trwałymi zmianami cech fizycznych urządzenia, 
które uniemożliwają jego pracę.

Podział zakłóceń na pierwotne i wtórne wiąże się z pojęciem elementu sieciowego. Tak 
więc pierwotne to te, które zaistniały na danym urządzeniu w obrębie elementu sie
ciowego. Natomiast wtórne, to te, które zostały spowodowane oddziaływaniem prze
niesionym z urządzenia należącego do innego elementu sieciowego, jako następstwo 
zaburzenia na innym sąsiednim elemencie.
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W klasyfikacji wymienionych zdarzeń ważne są stany pogodowe oraz przyczyny 
bezpośrednie i przyczyny pośrednie. Taki dwukrotny podział klasyfikacyjny wprowadza 
się ze względu na: czynniki zakłócające i cechy wytrzymałościowe urządzenia [1], 
Jako przyczynę bezpośrednią [1 ] rozumie się zewnętrzny wpływ, oddziaływający przed 
powstaniem zaburzenia, powodujący przekroczenie cech wytrzymałościowych elemen
tu lub granicznych wartości działania współpracujących z danym elementem zabez
pieczeń. Jako przyczynę pośrednią [1] rozumie się taki stan cech wytrzymałościowych 
urządzenia, który po wystąpieniu przyczyny bezpośredniej doprowadza do zaburzenia.

Przyczyny bezpośrednie można sklasyfikować w następujących grupach [5]:
- wpływy atmosferyczne,
- oddziaływania środowiska oprócz atmosferycznych,
- osoby postronne,
- łączenia wykonane przez personel eksploatacyjny,
- zawiedzenia wyłączników i łączników zastępczych,
- przeciążenia urządzeń,
- wpływy ze strony innych urządzeń, elementów, obiektów.

Natomiast przyczyny pośrednie to:
- wymiarowanie, planowanie i programowanie pracy,
- wadliwe wykonanie urządzeń,
- ruch i utrzymanie (eksploatacja),
- obniżenie wytrzymałości izolacji elektrycznej,
- obniżenie wytrzymałości mechanicznej,
- inne.

Ze względu na ważną funkcję wyłączników w sieci wprowadzono klasyfikację ich 
zachowania się po wystąpieniu zaburzenia. Nieprawidłowe działanie wyłącznika lub 
brak działania prowadzi często do rozległych wyłączeń w sieciach.

Klasyfikacji podlegają również objawy i skutki zaburzenia. Dla każdego zdarzenia 
określa się datę wystąpienia (dzień, miesiąc, rok, godzinę i minutę), datę likwidacji, 
datę ukończenia remontu awaryjnego oraz sposób likwidacji.

Zakres ewidencji i klasyfikacji informacji o zaburzeniach w sieciach elektro
energetycznych przedstawiono w Załączniku 3.

5. PODSUMOWANIE

a) Prowadzone w Europie badania są ukierunkowane obecnie na ujednolicenie -
z jednoczesnym rozszerzeniem - systemów ewidencji danych statystycznych o
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zakłóceniach w sieciach elektroenergetycznych. Przykładem mogą być Niemcy, 
gdzie od 1 stycznia 1994 roku wprowadzono znowelizowany system w całej 
energetyce.

b) Obecna oficjalna statystyka krajowa zakłóceń nie spełnia należycie ani wymagań 
eksploatacji ani wymagań projektowania (planowania rozwoju) sieci elektro
energetycznych z punktu widzenia niezawodności. Należy ją znowelizować tak, 
żeby znacznie poszerzyć zakres zbieranych informacji o załóceniach w sieciach 
elektroenergetycznych.

c) W celu poszerzenia ilości informacji o zakłóceniach konieczne jest ustalenie 
podziałów klasyfikacyjnych. Grupy tych podziałów przedstawiono w załącz. 3. Te 
informacje zostaną przetworzone przy użyciu komputerów i będą tworzone zbiory 
dostosowane do potrzeb użytkownika. O tym, że jest to możliwe, świadczy nowa 
statystyka niemiecka.

d) Należy mieć na względzie uwagę prof. A. Kamińskiego, że w przyszłości należy 
przejść od statystyki zakłóceń do statystyki działania układów. Podbudową do 
tego powinna być terminologia.

e) Zasady gromadzenia informacji o zakłóceniach w przyszłej statystyce winny 
szczególną uwagę zwrócić na odwzorowanie działania wyłączników, zabezpie
czeń i automatyki sieciowej oraz na przypadki rozszerzania się zakłóceń w 
sieciach elektroenergetycznych.
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Załącznik 1
A rkusz  danych  do tyczących  zb ioru  linii napow ie trznych  380 kV

I. Linie napow ietrzne 3 80  kV Rok poprzedni Rok analizow any Uw agi

Łączna długość  
linii; [km ]

Linie jednotorowe

bez przewodu  
odgrom owego -

z przewodem  
odgrom owym - 523

Linie dw u- i 
wielotorowe

bez przewodu  
odgrom owego

z przewodem  
odgrom owym

10939

Sum a 11462

Linie na slupach  
stalow ych; [km ]

Linie jednotorowe

bez przewodu 
odgrom owego

z przewodem  
odgrom owym

523

Linie dwu- i 
wielotorowe

bez przewodu  
odgrom owego

z przewodem  
odgrom owym

10939

Sum a 11462

Linie na słupach
betonow ych;
[km ]

Linie jednotorowe

bez przewodu  
odgrom owego

z przewodem  
odgrom owym

Linie dwu- i 
wielotorowe

bez przewodu  
odgrom owego

z przewodem  
odgrom owym

Sum a

Linie na słupach
drewnianych;
[km ]

Linie jednotorowe
- - -

- - -

Linie dwu- i 
wielotorowe

- - -

- - -

S um a

II. S łupy

Profile stalowe; 
[szt.]

22205

Rury stalowe; 
[szt.]

S łupy betonow e; 
[szt.]

Stupy
drew niane; [szt.]

S um a 2 22 05

III. S tacje słupowe

O dłączniki

Rozłączniki

S um a
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Załącznik 2

K lasyfikacja  zakłóceń w edług przyczyn (p rzyk ładow o d la  s iec i 380 kV)

Wyróżniono m.in. następujące przyczyny zakłóceń (klasyfikacja pozioma):

- wpływy atmosferyczne (burza, wicher, dodatkowe obciążenie mechaniczne, 
wysoka i niska temperatura, kołysanie przewodów),

- wpływy obce (osoby, zwierzęta, drzewa, roboty, szkody górnicze, oddziaływania 
mechaniczne, wysoka i niska temperatura),

- zapoczątkowane w urządzeniach wyłączjących (mechaniczne),
- zapoczątkowane w urządzeniach przepięciami wewnętrznymi,
- nieprawidłowa obsługa (wyłączenia pod obciążeniem, inne błędy obsługi),
- przeciążenia,
- błędne działanie urządzeń pomocniczych,
- oddziaływania, pochodzące od elektrowni, sieci niższych napięć, odbiorców.

Wyróżniono także m.in. następujące pozycje w klasyfikacji pionowej:

- rodzaje zakłóceń (zakłócenia bezprzerwowe SPZ-WZ oraz zakłócenia z 
przerwami w dostawie energii elektrycznej, doziemienia przemijające, doziemienia 
trwałe, doziemienia wielokrotne, zwarcia),

- przyczyny pierwotne (projektowe, produkcyjne, montażowe, konserwacyjne, 
obsługowe),

- miejsce zakłócenia (linia napowietrzna, linia kablowa, stacje, urządzenia wyłącza
jące, szyny zbiorcze, transformatory),

- szczególne informacje o zakłóceniach (rozszerzanie się zakłóceń z przyczyn 
zabezpieczeniowych, dyspozytorskich, pożarowych, wybuchowych).
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Załącznik 3

K odow ane  in fo rm ac je  o p rzeb iegu  zaburzen ia , m ie jscu je g o  w ys tąp ien ia  

o raz czasie  (zestawienie grup informacyjnych)

1. Dane obiektu sieciowego (rodzaj, nazwa, napięcie, warunki terenowe).
2. Dane elementu sieciowego (rodzaj, nazwa, opis, napięcie).
3. Dane urządzenia (rodzaj, opis, obciążalność znamionowa).
4. Dane części urządzenia (rodzaj, liczba).
5. Elementy sieciowe wyłączone równocześnie w wyniku rozprzestrzenienia się 

zaburzenia - współzależne (rodzaj, nazwa)
6. Stan pogody.
7. Rodzaj zaburzenia.
8. Okoliczności towarzyszące zaburzeniu.
9. Opis i objawy zaburzenia.

10. Uszkodzone urządzenia i ich części (rodzaj, liczba).
11. Objawy uszkodzenia.
12. Przyczyna bezpośrednia zaburzenia.
13. Przyczna pośrednia zaburzenia.
14. Przyczyna bezpośrednia uszkodzenia.
15. Przyczyna pośrednia uszkodzenia.
16. Rodzaj i warunki działania wyłącznika, zabezpieczeń i automatyki sieciowej.
17. Sposób przywrócenia zdatności i wznowienia zasilania odbiorców.
18. Data powstania zaburzenia (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta).
19. Data likwidacji zaburzenia (jw.).
20. Data ukończenia naprawy (jw.).
21. Czas przerwy zasilania odbiorców.
22. Ograniczenia mocy i energii elektrycznej i rodzaj ograniczeń.
23. Koszt naprawy.
24. Podobne informacje dla elementów sieciowych wyłączonych w wyniku zaburzeń 

wtórnych (od Lp. 7 do Lp. 23).
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Abstract

The amendments of the statistic of disturbances and damages in Poland will be 
needed for gathering reliability data od the high voltage power networks components 
for its reliability evaluation. The existing statistic of disturbances has contained the 
information about the beginnings and terminations as well as causes of disturbances. 
There is no information about the run and duration of the disturbances which is 
needed for reliability data. Up to now this data could be only determined by special 
analyses of disturbances description which have made by the utility.

In last years the statistic of disturbances and damages in Germany have been 
supplemented and enhanced by information about course and termination of 
disturbances. The trial run of this statistic have been confirmed to be obtainable for 
all necessary data for quantitative reliability evaluation of the HV networks (table 1, 2, 
3, 4 and appendix 1 and 2).

This paper also describes completely the new statistic proposal in Poland. It 
presents the supplemented and enhanced scheme of collecting data and modelling 
failures and disturbances (figure 1). This system will gather the information about run 
and termination of disturbances for the components of electrical power networks. Here 
all available information about disturbances will be comprised, particularly the cases 
of the multiple and secondary failures, their dependencies as well as immediate and 
indirect causes (appendix 3). It contains the stochastic data for reliability evaluation.
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R O Z D Z IA Ł  STR A T E N E R G II W SIEC IA C H  PR ZESY ŁO W Y C H  
M IĘ D Z Y  W ĘZŁY  O D B IO R C Z E  ZA SILA N E Z  TY C H  SIECI

Streszczenie. W artykule przedstawiono problemy, związane z aktualnym dla 
energetyki zagadnieniem, dotyczącym przyporządkowania strat przesyłowych 
poszczególnym użytkownikom, kupującym energię z sieci przesyłowych. Omówiono 
dokładniej metodę tzw. względnych przyrostów, służącą do rozdzielenia określonej 
ilości strat przesyłowych między użytkowników, zwracając przy tym uwagę na 
możliwe uproszczenia metodyczne przy praktycznym zastosowaniu tej metody.

PARTITIONNING OF ENERGY LOSSES IN THE TRANSMISSION NETW ORKS 
BETW EEN CONSUMING NODES SUPPLIED FROM  THESE NETW ORKS

Summary. The actual problem of partitioning of energy losses between 
separate consumers supplied from the nodes of the transmission networks has been 
presented. A method of so-called relative increses, which is applied to partitionning 
the losses, has been treated more detailed. A special attention is payed to possible 
methodical simplifications which may appear in a practical usage of this method.

PA CnPEÜ EJIEH H E riO TEPb 3JIE K T P03H E PrH H  B CHCTEMHbIX CETHX 
M EŻK jy rTPHEMHbEE Y3JIbI ITHTAEMblE OT 3THX CETEH

PeatoMe. B craTbe yKaaarrbi Bonpocw CBH3aHHbie c BecbMa aKTyajtbHOir b 
OHepreTHKe npoójieMOił cooTHecerma noTepb b jimhmhx 3JieKTponepejrann c 
nooTjtejibHbiMH noTpeÖHTejiHMH noKynaiomHMM 3Heprnro H3 chctcmhmx ceTefi. 
Bojtee nojtpoÓHO oócy^crtaeTca TaK Ha3hmaeMbiH m ctoü yaejibHbix npHpocroB, c 
ripuMeHermeM KOToporo peajtH3yeTca pacnpejtejiemre noTepb Me^crty ncrrpeÓH- 
TejLHMM. OópamaeTca BHHMamre Ha B03M0»mbie ynporqeHHa npH npaKTHnecKOM 
npHMeHeHHH BbnneyKa3aHHoro MeToaa.
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1. W PROW ADZENIE

Uwzględnienie strat przesyłowych w rozliczeniach za energię elektryczną między 
podmiotami gospodarczymi, zajmującymi się obrotem energią elektryczną, jakimi są PSE 
SA oraz zakłady energetyczne (ZE), aktualne jest już tak długo, jak długo trwają 
rozliczenia za energię elektryczną pomiędzy tymi jednostkami. Do tej pory jednak interes 
obu stron był inny niż jest aktualnie i niż będzie w przyszłych latach, po wprowadzeniu 
tzw. taryfy hurtowej. Do tej pory bowiem cena zakupu energii od PSE SA była relatywnie 
niższa dla tych ZE, którym przyporządkowane zostały większe straty energii w sieciach 
rozdzielczych i przesyłowych. Straty w sieciach rozdzielczych wyznaczano przy tym wg 
określonej zależności regresyjnej, jednakowej dla wszystkich ZE, natomiast straty w 
sieciach przesyłowych przyjmowane były na poziomie rzeczywistych strat, występujących 
w sieciach przesyłowych, zasilających określony ZE. Straty te rozumiane były przy tym 
jako różnica energii wprowadzonej do sieci przesyłowych określonego ZE  i energii z tej 
sieci zakupionej przez ten sam ZE oraz oddanej do sąsiednich obszarów. W ten sposób 
w niektórych gałęziach sieci przesyłowych, zwykle blisko węzłów wytwórczych, wystę
powały straty wskutek przesyłania energii do innych ZE, ale przypisywane zakładom, 
będącym właścicielami tych gałęzi sieci przesyłowych, jeśli tylko zakłady te były zasilane 
za pośrednictwem tych gałęzi. Po przejęciu sieci przesyłowych przez PSE SA koszt strat 
energii w tych sieciach doliczany jest do ceny energii, kupowanej przez poszczególne 
spółki dystrybucyjne (ZE SA) od PSE SA. W interesie tych spółek będzie teraz wyka
zanie, że w zasilających je sieciach straty przesyłowe są bardzo małe, znacznie mniejsze 
niż w latach poprzednich. Dlatego niezwykle ważnym zagadnieniem staje się opracowanie 
metody, służącej do przyporządkowania określonemu użytkownikowi takiej ilości strat 
przesyłowych, jaką ten użytkownik w sieciach przesyłowych powoduje, przy czym suma 
tych strat musi być zgodna z rzeczywistymi stratami, które wystąpiły w ww. sieciach.

Zagadnienie to stanie się jeszcze ważniejsze po wprowadzeniu taryfy hurtowej i 
odstąpieniu od subwencjonowanych cen sprzedaży energii przez PSE SA, przystosowanych 
do istniejącej sytuacji finansowej poszczególnych Z E  SA.

2. AKTUALNY STAN ZAGADNIENIA

Powyższe zadanie nie doczekało się do tej pory rozwiązania, satysfakcjonującego 
zarówno teoretyków, jak i praktyków. Przyczyna tego stanu tkwi m.in. w tym, że tzw. 
straty obciążeniowe, stanowiące przeważającą część łącznych strat energii, zmieniają się 
nieliniowo wraz ze zmianą obciążenia poszczególnych węzłów odbiorczych i zależą jed
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nocześnie od obciążenia pozostałych węzłów. Nie są przy tym znane udziały poszcze
gólnych źródeł w pokryciu obciążenia poszczególnych węzłów odbiorczych i tym samym 
nie jest jednoznacznie określone wykorzystanie poszczególnych gałęzi sieci przesyłowych 
przez ww. odbiory. Zatem każdy sposób przyporządkowania strat przesyłowych poszcze
gólnym użytkownikom sieci będzie w takim przypadku tylko sposobem umownym, w 
mniejszym lub większym stopniu uzasadnionym teoretycznie lub praktycznie.

Oprócz wymienionego już przyporządkowania strat ze względu na miejsce ich po
wstawania, w praktyce proponowany jest ich podział proporcjonalnie do obciążenia 
szczytowego poszczególnych węzłów odbiorczych NN/110 kV lub do ilości zakupionej 
energii z tych węzłów. Podziały te nie uwzględniają jednak najważniejszego wymogu, 
jakim jest zróżnicowanie strat energii w zależności od lokalizacji użytkowników, którymi 
to użytkownikami są zarówno odbiorcy, jak i producenci energii [1].

Metodą, uwzględniającą odległość odbiorców od źródeł energii oraz ilość pobieranej 
z sieci przesyłowej energii przez każdego z odbiorców, jest metoda transportowa [2], 
zaproponowana do rozwiązania powyższego zadania w pracy [3]. Budzi ona dość poważne 

wątpliwości w aspekcie podziału strat obciążeniowych, zależnych od kwadratu "trans
portowanej" mocy oraz od odległości elektrycznej, a nie geometrycznej, jak się to w [3] 
proponuje. Najodpowiedniejszą metodą wydaje się być tzw. metoda względnych przy
rostów strat, zaproponowana w pracy [1] do rozwiązania postawionego wyżej zadania. 
M etodę względnych przyrostów strat proponuje się również w pracy [4] do wyznaczania 
tzw. kosztów krańcowych przesyłu energii, służących do kalkulacji cen energii biernej, 
dostarczanej przez PSE SA poszczególnym odbiorcom z sieci przesyłowych.

Podstawą ww. metody jest założenie, że procentowe udziały strat, przyporządkowane 

poszczególnym węzłom odbiorczym, są proporcjonalne do przyrostów procentowych strat 
mocy w sieciach przesyłowych, wywołanych kolejnymi przyrostami mocy czynnej w wę
złach odbiorczych od mocy P — 0 do mocy ustalonej i-tego węzła, przy niezmienionych 
mocach w pozostałych węzłach. Względne przyrosty strat mocy czynnej wyznaczane są z 
wykorzystaniem rozpływów mocy w sieciach przesyłowych, uzyskiwanych za pomocą odpo
wiednich komputerowych programów rozpływowych. W metodzie tej można pominąć 
wpływ zmian mocy biernej w węzłach odbiorczych na wielkość strat przesyłowych. Wg [5] 
składowa strat mocy czynnej, pochodząca od przepływów mocy biernej w szczycie ob
ciążenia, nie przekracza 5,5%. Zatem łączne straty przesyłowe, pochodzące od prze
pływów mocy czynnej i mocy biernej, można bez większego błędu rozdzielać między 
poszczególne węzły odbiorcze proporcjonalnie do przyrostów strat mocy czynnej, wy
wołanych tylko przyrostami mocy czynnej.

Jak wynika z danych, przytoczonych w pracy [6], przejście od strat mocy czynnej do 
strat energii można uzyskać z wystarczającą dla praktyki dokładnością, zakładając jako
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obciążenie dla węzłów odbiorczych wartości średnie mocy w okresie T  (np. jednego 
miesiąca, kwartału, roku), wynikające z ilości produkowanej i pobieranej energii w tym 
okresie.

Względne przyrosty strat mocy czynnej w ogólności można dla i-tego węzła wy
znaczyć jako:

Psn{Pl ^ P i) P ari.Pi ^ P i)
2A P

(1 )
m, = --------------------------------------  ,

2A <?,

gdzie:
P„ Q, - odpowiednio czynne i bierne obciążenie i-tego węzła, średnie w rozpatrywanym 

okresie T;
- zmiana obciążenia czynnego i biernego określonego węzła odbiorczego;

P„( ) - straty mocy czynnej, odpowiadające zadanym obciążeniom poszczególnych węzłów 
odbiorczych.

Wartości k, oraz m, względnych przyrostów strat mocy czynnej przy APt oraz A <3, 
malejących do zera, to oczywiście pochodne strat mocy czynnej względem mocy czynnej 
i biernej każdego z węzłów odbiorczych, oznaczane dalej - dla uproszczenia - w ten sam 

sposób (pochodne te przyjmują oczywiście również te same wartości, jak ilorazy różnicowe 
(1)). Pochodne takie wg pracy [5] można wyznaczyć, wykorzystując w tym celu dwa 
rozpływy mocy w sieciach przesyłowych i rozpływ rzeczywisty mocy oraz tzw. rozpływ 
dualny. Po podzieleniu wartości zespolonych napięć węzłowych dualnych przez wartości 
zespolone sprzężone napięć rzeczywistych otrzymuje się wartości operatora zespolonego 
7j dla każdego z węzłów sieci przesyłowych, którego składowe określają - po pewnym 
przekształceniu - wartości wspomnianych pochodnych. Niezależnie od sposobu wyzna
czania wartości względnych przyrostów ki oraz m ,, wyznaczane są one zawsze przy 

założeniu, że przyrosty AP  oraz A(2 poboru mocy pokrywane są z określonego (jednego 
lub ewentualnie kilku) tzw. węzła bilansującego. Wynika stąd, że wybór węzła bi
lansującego do wyznaczenia rozpływu mocy i wartości pochodnych k, oraz m, może mieć 
istotny wpływ na wartości tych pochodnych. Pojawia się zatem pytanie, które węzły uznać 
za bilansujące wzrost obciążenia, jeśli w rzeczywistości obciążenia ustalone węzłów 
odbiorczych pokrywane są z wielu źródeł, zgodnie z systemem ERO, a w krajowym sys
temie brak jest węzła bilansującego w pełnym tego słowa znaczeniu? Z  jakimi udziałami 
wybrane węzły wytwórcze będą pokrywać wzrost obciążenia każdego z węzłów odbior-
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czych, aby uzyskany tą drogą rozdział strat przesyłowych odpowiadał wspomnianym już 

wymaganiom [1], co oznacza również zaakceptowanie tego rozdziału przez wszystkich 

użytkowników? Jak wykorzystać do tego celu standardowe programy rozpływowe? Próbę 

odpowiedzi na powyższe pytania zawiera dalszy ciąg niniejszego artykułu.

3. TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY

Załóżmy, że w i-tym węźle odbiorczym W O,, w układzie pokazanym na rys. la, 

nastąpił przyrost obciążenia P„• o AP. Przyrost ten zostanie pokryty przez zmianę 

wytwarzania w węzłach wytwórczych WW o cjV AP, gdzie cjL jest udziałem j- tego węzła 

wytwórczego w pokryciu powstałego przyrostu obciążenia. Obrazuje to rys. Ib, na 

podstawie którego można wyznaczyć pochodne strat mocy czynnej Pm względem ob

ciążenia Pa kolejnych węzłów odbiorczych wg wzoru

ki = lim
AP-i/j (2)

— y  R h p HcH+ c l \p ] -  —  y  r hp hch .
_,2 J‘l  J‘ 1' 1' J __2 1' 1' J‘Ł/, i i/, i

We wzorze tym rezystancja Rj: oznacza pewną rezystancję umowną, łączącą bez

pośrednio j - ty węzeł wytwórczy z /-tym węzłem odbiorczym, tak jak pokazano to na rys. 

lc. W szczególności rezystancja ta zależna jest od rezystancji rzeczywistych elementów 

sieci przesyłowych oraz od stosunku prądów płynących przez te elementy i pochodzących 

od sąsiednich źródeł do prądu, pochodzącego od j- tego źródła. Wynika stąd, że pochodne 

określone wzorem (2) zmieniają swe wartości w przybliżeniu liniowo wraz ze zmianą 

obciążenia węzłów. Wobec tego do obliczenia strat energii, przypadających na określony 

węzeł odbiorczy, należałoby przyjmować średnią arytmetyczną wartości pochodnych /ą(0) 

oraz k,{Pu ), czyli

(3)
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Rys. 1. Schemat wyjściowy do analizowanego układu w stanie ustalonym (a), po 
wymuszeniu dodatkowego obciążenia AP  w węźle odbiorczym WO, i jego 
pokryciu przez wszystkie węzły wytwórcze (b) z ilustracją umownych rezystancji 
międzywęzłowych Rf  (c) oraz po wymuszeniu dodatkowego obciążenia AP  i jego 
pokryciu przez jeden tylko węzeł wytwórczy

Fig. 1. The scheme of analysed system with power flux in stationary state (a), after 
constraint of additional load AP  in the consuming node WO, and its covering by 
all producing nodes (b) with an illustration of conventional inter-node resistances 
Rf  (c), as well as after constraint of additional load AP  and its covering only by 
one producing node
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oraz

k . P ,
01 , (4)stri str

1 2  K r ,P o i

gdzie:
A „  - obciążeniowe straty energii w sieciach przesyłowych;
m ,  k£Pu ) - wartości pochodnych strat mocy czynnej w i-tym węźle odbiorczym, 

odpowiadające odpowiednio obciążeniu węzła P  = 0 oraz P  = Pu .

Nieuwzględnienie zmian pochodnych strat wraz ze zmianą obciążenia w węzłach 
odbiorczych od P  =  0 do P = P^ może prowadzić do kilkuprocentowych błędów w okre
śleniu wartości A ,tn. Uwzględnienie tych zmian mocno komplikuje i wydłuża proces 
obliczeń, gdyż wymaga dodatkowo tylokrotnego rozwiązania zadania rozpływowego rze
czywistego i dualnego dla P * P„ , ile węzłów odbiorczych zasilanych jest z sieci 
przesyłowych. Należałoby przy tym każdorazowo dokonać rozdziału obciążeń zgodnie z 
wymaganiami ERO, ustalając nowe warunki pracy rozpatrywanego układu. Aby uniknąć 
tych niedogodności, można dopuścić założenie, że wartości pochodnych strat mocy w 
każdym węźle odbiorczym zmieniają się w ten sam sposób (z takim samym nachyleniem) 
wraz ze zmianą obciążenia poszczególnych węzłów, wskutek czego wystarczy wyznaczyć 
wartości tych pochodnych dla P  = przyjmując następnie we wzorze (4) kiri = k^P^).

Rozdzielenie strat energii między poszczególne węzły odbiorcze wg wzoru (4) będzie 
w pełni poprawne tylko wtedy, kiedy - zgodnie z rys. Ib - wartości wypadkowe po
szczególnych pochodnych byłyby wyznaczane przy spełnionym warunku, że zmianę 
obciążenia i-tego węzła odbiorczego pokrywać będą równocześnie wszystkie węzły wy
twórcze. Wtedy zarówno wartości RJt, jak również Pf  oraz cj: ze wzoru (2) wynikałyby w 
sposób naturalny z zadanych warunków pracy sieci przesyłowych oraz ich konfiguracji i 
parametrów poszczególnych elementów sieci.

Spełnienie powyższego warunku w standardowym programie rozpływowym jest jed
nak kolejnym, dość znacznym utrudnieniem. Należałoby bowiem każdemu węzłowi od
biorczemu przyporządkować rzeczywisty wektor napięcia (inny dla P  = P„¡i inny przy 
ewentualnym P  * Pu , w granicznym przypadku przy P  =  0), tak aby uzyskane rozpływy 
mocy odpowiadały rozpływom w układzie rzeczywistym przy określonych warunkach ob
ciążeniowych i napięciowych. Alternatywą dla takiego postępowania może być rozwiązanie 
zadania rozpływowego zgodnie z rys. Id: przyrost obciążenia kolejnych węzłów od
biorczych pokrywany jest z założonego węzła wytwórczego, nazywanego w programie 
rozpływowym węzłem bilansującym, a wypadkową pochodną strat dla /-tego węzła od
biorczego wyznacza się - powtarzając obliczenia dla wszystkich węzłów wytwórczych - jako
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E s [ ( V AP)2- ^ h
Jtj = lim '

AJ*-O A PU- (5)

U, i Ju j l

Jak wynika z porównania wzorów (2) i (5), istnieje tożsamość pochodnych k , , 
wyznaczonych oboma sposobami. W pierwszym przypadku jednak nie jest potrzebna zna
jomość udziałów c - , gdyż wartości pochodnych wypadkowych są wyznaczane w sposób 
naturalny, zgodnie z rozpływami w zastępczej sieci z rys. l.c. W drugim przypadku 
natomiast znane są wartości pochodnych względem każdego z węzłów wytwórczych, ale 
wartości rzeczywistych udziałów c;, nie są możliwe do określenia. Można je  natomiast 
przyjąć wg określonego umownego kryterium. Obiecujące może być np. założenie, że 
zmiany obciążenia węzłów odbiorczych pokrywane są z poszczególnych węzłów wytwór
czych z udziałami, odpowiadającymi udziałom energii (jeśli rozpatruje się obciążenia 
średnie w okresie T) wytwarzanej w tych węzłach do sumarycznej ilości energii, wy
twarzanej we wszystkich węzłach pokrywających krajowe zapotrzebowanie. Istniejący, 

średni w okresie T, rozdział obciążeń na współpracujące źródła można bowiem uznać za 

rozdział spełniający wymagania ERO w tym okresie. W takim przypadku niewielki przy

rost obciążenia któregoś z węzłów może zostać rozdzielony wg takich samych zasad, czyli 

proporcjonalnie do średniej mocy wytwarzanej w poszczególnych źródłach.

W praktyce okazuje się jednak, że nie wszystkie węzły wytwórcze mogą pokrywać 

przyrost obciążenia dowolnego z węzłów odbiorczych. Świadczą o tym liczne wartości 

pochodnych k~ < 0, co oznacza, że przyrosty obciążenia czynnego w i-tym węźle od

biorczym, pokrywane z j - tego węzła wytwórczego, prowadzą do zmniejszenia strat prze

syłowych. Możliwe jest to w dwu przypadkach.

1° Węzłem bilansującym jest węzeł o niewielkiej produkcji energii, pokrywający za

potrzebowanie tylko najbliższych węzłów odbiorczych, natomiast rozpatrywanym węzłem 

odbiorczym jest węzeł dalszy, którego obciążenie pokrywane jest w stanie ustalonym z 

innych węzłów wytwórczych (co wynika z analizy rozpływu mocy wokół tych węzłów). 

Przyrost produkcji energii w tym węźle bilansującym, wymuszony przyrostem poboru mocy 

w rozpatrywanym węźle odbiorczym, może spowodować korzystną z punktu widzenia strat 

zmianę przepływu mocy między tymi węzłami (zmniejszenie obciążenia elementów łą

czących te węzły).
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2° Węzłem bilansującym jest węzeł pracujący w tzw. obszarze importującym, w którym 
moc źródeł wytwórczych jest za mała w stosunku do potrzeb odbiorców, natomiast roz
patrywanym węzłem odbiorczym jest węzeł z obszaru eksportującego energię, charak
teryzującego się nadmiarem mocy w węzłach wytwórczych w stosunku do potrzeb naj
bliższych odbiorców. Podobnie jak i w pierwszym przypadku, przyrost obciążenia tego 
węzła odbiorczego, wymuszający odpowiedni przyrost produkcji w węźle bilansującym, jest 
korzystny z punktu widzenia rozpływu mocy, co w konsekwencji prowadzi do ujemnej 
wartości pochodnej kf .

W obu przypadkach proponuje się zatem rozpatrywać pewne "strefy zasilania" z 
określonych węzłów wytwórczych, dla których to stref uzyskuje się dodatnie wartości 
pochodnych . Strefy te można określić na podstawie analizy rozpływów mocy w stanach 
ustalonych w sieciach przesyłowych. Wynikają one ponadto z istniejących powiązań 
sieciowych między poszczególnymi obszarami kraju a źródłami. Dopiero dla węzłów 
odbiorczych, znajdujących się w obrębie takiej strefy, można wyznaczyć pochodne 
wypadkowe ze współczynnikami udziału cf , liczonymi tylko z uwzględnieniem produkcji 
węzłów A j , zasilających określoną strefę:

Uwzględnienie wszystkich możliwych źródełjako potencjalnych węzłów bilansujących 
zmiany obciążenia węzłów odbiorczych, niezależnie od ich wzajemnego położenia, pro
wadzi do wyników praktycznie nie do przyjęcia, właśnie ze względu na dużą liczbę węzłów 
z ujemnymi wartościami pochodnych k:f .

E V y
K  = -4-— (6)

j

przy czym:

Aj, jeśli kji > 0 

0 , jeśli kjj <. 0 .
(7 )

4. PROPONOWANY SPOSOB ROZDZIELENIA STRAT ENERGII

Po wyznaczeniu wypadkowych wartości pochodnych strat mocy czynnej dla kolejnych 
węzłów odbiorczych wg wzoru (6) rozdzielenie łącznych strat energii między te węzły 
odbywać się powinno wielostopniowo.
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a) W pierwszej kolejności od łącznych strat energii A/l należy odjąć sumę strat 
napięciowych (jałowych) k  transformatorów odbiorczych:

(8a)

oraz ewentualnie sumę strat napięciowych transformatorów sprzęgłowych, blokowych i 
linii NN:

<8C>

b) Straty A „  rozdziela się między poszczególne węzły odbiorcze wg wzoru (4), w 
którym kM należy zastąpić odpowiednio wypadkową wartością pochodnej k ,t wyznaczoną 
dla /-tego węzła odbiorczego wg wzoru (6).

c) Dla każdego węzła odbiorczego należy dodać jałowe straty energii w trans
formatorach odbiorczych NN/110 kV

+ (9 )

oraz straty jałowe w liniach NN, transformatorach sprzęgłowych i blokowych, określone 
wzorem (8b). Straty te w krajowych liniach przesyłowych ocenia się na ok. 10-15% 
ogólnej ilości strat rocznych i możliwe są tutaj trzy warianty postępowania.

1. Straty A/l(, można rozdzielić między poszczególne węzły odbiorcze w najprostszy 
sposób, czyli proporcjonalnie do ustalonego obciążenia tych węzłów:

(A^ ) i  = ■ (10)

2. Straty AA tl można rozdzielić między poszczególne węzły odbiorcze tak jak straty 
obciążeniowe, czyli wg wzoru (4). Wtedy operacje (8b) i (8c) nie są już konieczne i 
rozdziałowi podlegają straty określone wzorem (8a). Ten sposób rozdziału strat jałowych 
uwzględnia w pewnym przybliżeniu podstawowy wymóg [1] o zróżnicowaniu przydzielo

nych strat (również jałowych) w zależności od lokalizacji odbiorców energii w sieciach 

przesyłowych.
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3. Straty A/t(, można rozdzielić między poszczególne węzły odbiorcze propor
cjonalnie do stopni wykorzystania zdolności przesyłowych poszczególnych elementów sieci 
(linii, transformatorów) przez odbiory zasilane z ww. węzłów. Takie postępowanie stwarza 
jednak istotną trudność, gdyż wymagana jest znajomość wspomnianych stopni wyko
rzystania. Określenie tych stopni byłoby możliwe tylko "przy okazji" wyznaczania 
zmienności wartości pochodnych strat dla kolejnych węzłów odbiorczych w zależności od 
zmienności obciążenia tych węzłów (od P = 0 do P  = />„•), co - jak już wspomniano - jest 
bardzo kłopotliwe i czasochłonne. Wobec stosunkowo niewielkiego udziału strat jałowych 
w ww. elementach w ogólnej ilości strat rocznych wydaje się uzasadniony ich rozdział tak 
jak strat obciążeniowych.

5. PODSUMOW ANIE I WNIOSKI

Z  przeprowadzonej analizy wynika, że metoda względnych przyrostów strat mocy 
może być skutecznym narzędziem matematycznym, służącym do przyporządkowania po
szczególnym węzłom odbiorczym ilości strat energii, proporcjonalnej do strat wywołanych 
przez określony węzeł w sieciach przesyłowych 750, 400 i 220 kV. Metoda ta może dać 
wyniki łatwe do interpretacji oraz akceptowalne przez poszczególnych użytkowników 
kupujących energię z sieci przesyłowych tylko wtedy, jeśli tzw. względne przyrosty strat 
rozpatruje się względem węzłów wytwórczych, zasilających poszczególne węzły odbiorcze 
w stanach ustalonych, o czym decydują kierunki przepływu mocy czynnych w tych stanach. 
Dla celów praktycznych wystarczy przy tym rozpatrywać przepływy mocy średnich, wy
nikających z poboru i produkcji energii w określonym czasie.

Omówiona wyżej metoda znalazła swe zastosowanie praktyczne przy rozdziale strat 
energii między poszczególnych użytkowników sieci przesyłowych, eksploatowanych w 
naszym kraju [7].
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A bstrac t

The problem of taking into consideration the energy losses costs in the energy price 
is new one in Poland. It appeared with the reconstruction of power industry structure. 
Particularly difficult is the problem of partition of energy losses in the HV-networks 
among receivers supplied from these networks. Differentiation of energy losses can be 
dependent on the distance of receivers from electric energy sources.

A  method of so-called relative increases of energy losses is proposed to be used in 
the paper. The energy losses are divided among receivers proportionally to the derivative 
values of the real power losses with regard of real power of successive receivers 
k , = ¿ P jæ „  (the formula (4)). The average power, calculated from consumption of 
energy in the time of period T, is taken as a power Pt.

Partition of the energy losses according to the equation (4) will be completely 
correct if the increase of a load AP  of each receiver in the network from Fig. la  are 
covered at the same time (Fig. lb). This condition is difficult to satisfy in computer 
calculating programs. It is proposed to calculate dérivâtes k, by means of formula (5) 
which is represented in Fig Id. The cÿ values must be assumed then conventionally. These 
are proposed to be taken as equal to the ratio of energy (produced by successive sources 
supplying the given receivers from the HV-network) onto summary energy produced by 
these sources (formula (6)). Every source has also its own "supply zone" characterised by 
the condition kf  > 0, which can determine analyzing of active power flux directions in the 
transmission networks during their stationary state.


