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OCENA ZAGROŻENIA LINII NAPOWIETRZNYCH WYSOKIEGO 
NAPIĘCIA WSKUTEK BEZPOŚREDNICH UDERZEŃ PIORUNÓW

Streszczenie. W artykule scharakteryzowano wybrane parametry wyładowań atmosfe
rycznych i oceniono zagrożenie piorunowe linii napowietrznych wysokiego napięcia wskutek 
bezpośrednich uderzeń piorunów. Zaproponowano metodę obliczania wskaźnika wyłączeń 
burzowych dla linii napowietrznych 110+400 kV. Zaprezentowano możliwości komputero
wego programu obliczeniowego, służącego do szybkiego szacowania poziomu zagrożenia 
piorunowego elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia.

ESTIMATION OF HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES EXPOSURE TO 
DIRECT LIGHTNING STROKES

Summary. In the paper choice parameters of atmospheric discharges are characterized 
and high voltage overhead lines exposure to direct lightning strokes is estimated. The method 
for calculation of lightning sustained outage rate for 110+400 kV overhead lines is proposed. 
Characteristics of the processing program, used for quick estimation of high voltage overhead 
power lines exposure to direct lightning strokes, are presented as well.

1. WPROWADZENIE

Burze i pioruny są przedmiotem zainteresowania nie tylko fizyków i meteorologów, ale 
również elektryków zajmujących się zagadnieniami ochrony odgromowej. Piorun liniowy, 
będący jedną z form wyładowań atmosferycznych, stwarza bowiem duże zagrożenie m.in. dla 
elektroenergetycznych linii i stacji napowietrznych. Poniżej rozważa się wyłącznie zagrożenie 
linii napowietrznych wysokiego napięcia (o napięciach znamionowych 110, 220 i 400 kV) 
spowodowane tzw. przepięciami piorunowymi bezpośrednimi, powstającymi wskutek uderzeń 
piorunów bezpośrednio w linie. Artykuł zawiera charakterystykę parametrów wyładowań 
atmosferycznych i stopnia zagrożenia linii wskutek takich przepięć. Proponuje się metodę 
obliczania wskaźnika wyłączeń linii, przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa bezpośrednich



6 Z. Gacek

uderzeń piorunów w wybrane elementy konstrukcyjne linii. Posługując się oryginalnym 
komputerowym programem obliczeniowym „Piorun”, dokonano przykładowej oceny zagro
żenia piorunowego linii oraz przeanalizowano wpływ niektórych czynników na wartość 
wskaźnika ich wyłączeń burzowych.

2. NIEKTÓRE PARAMETRY WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH

Parametry wyładowań atmosferycznych i spowodowanych nimi przepięć piorunowych 
są wielkościami losowymi. Dane statystyczne dotyczące wartości szczytowych i przebiegów 
czasowych prądów piorunowych oraz innych parametrów wyładowań atmosferycznych po
chodzą z badań, wykonywanych od kilkudziesięciu lat różnymi metodami przez rozmaite 
ośrodki naukowe (patrz np. [1] i [2]). Stwierdzono, że w ok. 50% przypadków piorunów 
o biegunowości ujemnej wartości szczytowe prądów lidera wyładowania głównego nie 
przekraczają 30^50 kA, a tylko w co najwięcej 5% przekraczają 100 kA. Wartości szczytowe 
prądów piorunów o biegunowości dodatniej są bardzo rzadko większe od 200 kA. Największe 
stromości narastania prądów piorunowych w ok. 50% przypadków nie przekraczają 25h-30 
kA/ps. Energia pola elektrycznego wyzwalająca się podczas wyładowania głównego jest 
niewielka, ale moc czynna - bardzo duża. Największy wpływ na stopień zagrożenia prze
pięciowego mają wartości szczytowe i stromości narastania prądu piorunowego. Rozkłady 
prawdopodobieństwa tych parametrów dla pierwszego wyładowania głównego pioruna - 
decydującego zazwyczaj o zagrożeniu izolacji przy bezpośrednim uderzeniu pioruna w linię - 
są zbliżone do rozkładu logarytmo-normalnego. Do celów inżynierskich zaleca się stosować 
przybliżone aproksymacje dystrybuanty wartości szczytowej prądu pierwszej składowej 
wyładowania głównego pioruna {ip) między chmurą burzową a ziemią, wyrażane jako 
prawdopodobieństwo1:

lub też jako prawdopodobieństwo:

gdzie: i - wybrana wartość szczytowa (w kA), którą przekracza prąd Ip.

Prawdopodobieństwa obliczone za pomocą wzorów (la) i (lb) odnoszą się do niezbyt 
wysokich obiektów w terenie nizinnym i nie różnią się istotnie w prawie całym przedziale

1 (lb)

1 Badania potwierdzają, że udar pierwszy ma kilkakrotnie większą wartość szczytową, ale - jednocześnie - 
kilkakrotnie mniejszą stromość niż następne udary piorunowe.
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wartości prądu piorunów (patrz tabl. 1). W dalszych obliczeniach stosuje się więc wzór (lb), 
zalecany obecnie przez CIGRE.

Tablica 1
Prawdopodobieństwo przekroczenia przez prąd pioruna ip 

zadanej wartości szczytowej prądu i = 5 -s- 200 kA

Prąd i kA 5 10 20 30 50 70 100 200

P(L > i) wg wzoru (la) - 0,98 0,92 0,71 0,5 0,25 0,14 0,07 0,02

P(i„ > i) wg wzoru (lb) - 0,99 0,95 0,75 0,52 0,23 0,11 0,05 0,01

Według [4] i [8], odpowiednią aproksymantą dystrybuanty stromości czoła udaru prądu 
wyładowania głównego pioruna (s,) jest zależność:

P (SI >  n u x  )  =  1  4 5  +  9 ^ 1  i q - 7  . s ilrm''7 ’ ( 2 )

gdzie: sinwL = (dz/d/)^ największa zadana stromość narastania prądu (w kA/ps).

Z badań i wieloletnich obserwacji wynika, że wartość szczytowa i stromość czoła prądu 
pioruna są wielkościami losowymi o pomijalnym stopniu skorelowania. Oznacza to, że 
wielkości te mogą być rozpatrywane w analizach inżynierskich w sposób od siebie 
niezależny.

3. ZAGROŻENIE PIORUNOWE LINII NAPOWIETRZNYCH

Zagrożenie piorunowe obiektów naziemnych wiąże się z intensywnością burzową w da
nym obszarze. Miarą tej intensywności są tzw. poziomy izokerauniczne, wyznaczone przez 
przeciętne dla danego obszaru liczby dni burzowych w roku (.D). Według [3], liczbę spodzie
wanych piorunów doziemnych w ciągu roku w odniesieniu do 1 km2 powierzchni ziemi 
(w krajach o klimacie umiarkowanym) można obliczyć za pomocą wzoru2:

Nz = 0,036 D'-\ (3)

Ponieważ w Polsce obserwuje się średnio 20 dni burzowych w ciągu roku (Z) = 20), 
uzyskuje się Nz = 1,8 uderzeń piorunów na 1 km2 powierzchni ziemi w ciągu roku. W dal
szych obliczeniach przyjmuje się - w zaokrągleniu - za Nz = 2, czyli jak w pracy [4], gdzie 
uzyskano wartość: Nz = D «„ = 2 uderzenia piorunów na 1 km2 powierzchni ziemi w ciągu

2 Spotyka się różne modyfikacje tego wzoru, na przykład: Nz = 0,04 Z)1-25 lub Nz = 0,04 Z)1-35
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roku (dla poziomu izokeraunicznego D = 20 i liczby uderzeń piorunów na 1 km2 powierzchni 
ziemi w ciągu 1 dnia burzowego nu = 0,1).

Okazuje się, że w obiekty naziemne uderza więcej piorunów, niż wynikałoby to z ilo
czynu zajmowanej przez te obiekty powierzchni i jednostkowej liczby uderzeń N2. Jest to 
związane z wybiórczością wyładowań piorunowych, czyli ukierunkowaniem przebiegu ostat
niej fazy wyładowania wstępnego pioruna ([1], (2] i [3]). W odniesieniu do linii napowietrz
nej wysokiego napięcia można wykorzystać prawidłowość stwierdzoną podczas badań 
modelowych. Polega ona na tym, że bezpośrednie uderzenia pioruna w linię następują dopiero 
wtedy, gdy odległość, po przekroczeniu której wyładowanie wstępne rozwija się już tylko 
w kierunku najbliższego obiektu uziemionego, nie przekracza w przybliżeniu trzykrotnej 
średniej wysokości zawieszenia najwyższego przewodu. Napowietrzna linia przesyłowa lub 
przesyłowo-rozdzielcza jest więc narażona na uderzenia piorunów, które są przejmowane 
w pasie o szerokości ok. 6 hin tzn. po 3 hir z każdej strony pionowej osi symetrii takiego pasą.

Powyższe dane pozwalają oszacować wskaźnik uderzeń piorunów w ciągu roku w mo
delową linię (o długości / = 100 km) oraz dla NZ = D nu = 2 według wzoru:

N„on = N, Sobl = D nu SM = 0,6 Nz hir = 1,2 hir (4)

gdzie:
Sobi = 6 hirl •10‘3 - powierzchnia przejmowania piorunów przez linię, w km2; 
hir = hs - 2/3 f  - średnia wysokość zawieszenia najwyższego przewodu, w m; 
hs - wysokość słupa, w m; 
f p - zwis najwyższego przewodu w przęśle, w m.

Istnieją również bardziej złożone wzory, służące do szacowania wskaźnika uderzeń pio
runów w linie:

Num = 2,7 Nz wg [3], (5a)

Nuoil = 3,2 Nz hzr0-6 w g[l], (5b)

Nuoii = 3,8 Nz ńir0,4i wg [9]. (5c)

Zależności wskaźnika uderzeń piorunów N ^ ,  = f[hsr) w przedziale hir = 20^60 m 
(dla Nz = 2), obliczone według wzorów (4) i (5a)-r(6c), przedstawione są na rys. 1. Ponieważ 
wzór (4) daje wartości pośrednie i - jednocześnie - jest najprostszy, dlatego też wykorzystuje 
się go w dalszych obliczeniach i analizach.

Jednym z bardzo niekorzystnych efektów bezpośrednich uderzeń piorunów w linie 
są przepięcia piorunowe bezpośrednie. Nie rozpatrywane dalej przepięcia piorunowe po
średnie indukowane w przewodach wskutek uderzeń piorunów w pobliżu linii rzadko prze
kraczają wartość szczytową 200 kV i są groźne jedynie dla linii niskiego i średniego napięcia.
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Rys.l. Wskaźnik uderzeń piorunów obliczony według: 1) wzoru (5b), 2) wzoru (4), 3) wzoru (5c), 
4) wzoru (5a)

Fig. 1. The frequency of lightning strokes calculated according to 1) the formula (5b), 2) the formula 
(4), 3) the formula (5c), 4) the formula (5)

Przepięcia piorunowe bezpośrednie stwarzają duże zagrożenie dla izolacji liniowej, co 
wynika z ryzyka wystąpienia przeskoków na izolacyjnych odstępach powietrznych i łańcu
chach izolatorów (lub nawet przebicia izolacji stałej). Bezpośrednie uderzenia piorunów są 
również źródłem bardzo silnych zaburzeń elektromagnetycznych, rozprzestrzeniających się 
m.in. wzdłuż przewodów roboczych. Stwarzają one duże zagrożenie nie tylko dla izolacji 
liniowej, ale także stacyjnej (urządzeń i aparatów). To ostatnie zagadnienie nie jest jednak 
rozpatrywane.

Wielkościami charaktery żującymi odporność izolacji liniowej na przepięcia piorunowe 
bezpośrednie są:
• dopuszczalny poziom udarowy prądowy Id, tj. największa wartość szczytowa prądu pioruna 
nie powodującego jeszcze przeskoku na izolatorach;
• dopuszczalna stromość udaru prądowego s^, tj. największa stromość czoła prądu pioruna 
nie powodującego jeszcze przeskoku w powietrzu w środku przęsła.
Od powyższych wielkości zależy m.in. liczba spodziewanych wyłączeń linii zazwyczaj 
znacząco mniejsza od liczby spodziewanych uderzeń piorunów w linię, ponieważ:
1) przeskoki na izolatorach występują tylko wtedy, gdy wartość szczytowa prądu pioruna 

przekroczy dopuszczalny poziom prądowy udarowy Id,
2) przeskoki w środku przęsła (między przewodami odgromowymi a roboczymi) wystąpią 

tylko wtedy, gdy stromość czoła udaru prądowego pioruna przekroczy stromość su,
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3) linie są wyłączane przez układy automatyki SPZ tylko wtedy, gdy wyładowanie iskrowe 
przekształci się w łuk zwarciowy (są to najczęściej wyłączenia przemijające).

Traktując linię jako jedną całość, tj. nie rozróżniając w ogólnym ujęciu jej istotnych 
elementów składowych, wskaźnik wszystkich wyłączeń burzowych linii (przemijających 
i trwałych łącznie) można obliczyć ze wzoru:

Kobi = K m  p K  SJ  Tl = 1,2 K  PK  *u) 11, (6)

gdzie:
Nuobi - wskaźnik uderzeń piorunów w linię wg wzoru (4),

P(ld, Su) - prawdopodobieństwo przeskoku na izolacji przy uderzeniu pioruna o parame
trach prądu wyładowania głównego przekraczających Id lub sid, 

ri .= 0,015 Eir - 0,04 - prawdopodobieństwo przekształcenia się wyładowania iskrowego 
w łuk zwarciowy, zasilany napięciem przemiennym roboczym (wzór empirycz
ny wg [7]),

Eir = U Jy fi a - wartość skuteczna średniego roboczego natężenia pola elektrycznego 
w układzie izolacyjnym, w kV/m, 

a - długość rozpatrywanego układu izolacyjnego (łańcucha izolatorów lub odstępu po
wietrznego między przewodem odgromowym a roboczym), w m,

Um - największe napięcie międzyprzewodowe linii, w kV.

Częstość wyłączeń burzowych linii można zmniejszyć poprzez obniżenie prawdopodo
bieństwa przeskoków na izolacji liniowej oraz prawdopodobieństwa powstawania łuków 
zwarciowych, dzięki stosowaniu:
- łańcuchów izolatorów o wystarczająco dużej wytrzymałości elektrycznej udarowej,
- przewodów odgromowych zawieszonych nad przewodami roboczymi,
- konstrukcji wsporczych z uziomami o niewielkich rezystancjach udarowych.

Skutecznym środkiem ochrony przed trwałymi wyłączeniami burzowymi linii są układy 
automatyki SPZ. W wyniku ich działania (w cyklu WZ lub WZWZ) większość wyłączeń ma 
charakter przemijający. Oznacza to, że liczba wyłączeń trwałych (głównie w wyniku uszko
dzeń izolatorów lub osprzętu) jest znacząco mniejsza od wyłączeń przemijających linii, 
będących efektem skutecznego działania SPZ.

4. LICZBA WYŁĄCZEŃ LIND WSKUTEK UDERZEŃ PIORUNÓW

W liniach napowietrznych o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym wyróżniają się trzy 
przypadki bezpośredniego uderzenia pioruna (rys. 2) z zadanym prawdopodobieństwem ą / :
1) w słup lub przewód odgromowy w pobliżu słupa (ą/s = 0,5 -*■ 0,6),
2) w środek przęsła przewodu odgromowego (y 0 = 0,4 -s- 0,5),
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3) w przewód roboczy, mimo istnienia przewodów odgromowych (v|/r < 0,01).
Uderzenia piorunów w wybrane elementy konstrukcyjne linii są więc traktowane jako zda
rzenia losowe, występujące alternatywnie z określonymi prawdopodobieństwami y s, \j/0 i vpr 
(dopełniającymi się do jedności).

Rys. 2. Charakterystyczne przypadki uderzenia pioruna w linię napowietrzną wysokiego napięcia 
z przewodami odgromowymi: 1) uderzenie w słup, 2) uderzenie w środek przęsła przewodu 
odgromowego, 3) uderzenie w przewód roboczy 

Fig. 2. Characteristic cases for lightning stroke to the high voltage line with ground conductors: 
1) stroke to the tower, 2) stroke to midspan of the ground conductor, 3) stroke to the phase 
conductor

Uderzenie w slup lub w przewód odgromowy w pobliżu siupa

Po uderzeniu w słup lub w przewód odgromowy w pobliżu słupa większa część prądu 
pioruna płynie przez konstrukcję wsporczą do ziemi, a reszta przemieszcza się w obie strony 
przewodu odgromowego ku sąsiednim słupom. Rezystancja udarowa uziemienia słupa jest 
bowiem znacząco mniejsza od impedancji falowej przewodu. Występujące wtedy dynamiczne 
procesy falowe są bardzo skomplikowane i trudne do ujęcia analitycznego. Spośród kilku 
składowych przebiegów napięcia na słupie decydujące znaczenie ilościowe ma spadek 
napięcia na rezystancji udarowej słupa ([3], [4] i [8]). Dlatego też w celu określenia warunku 
uniknięcia przeskoku odwrotnego na łańcuchu izolatorów (od słupa do przewodu roboczego) 
uzasadnione jest stosowanie przybliżonej metody obliczeniowej, opartej na dopuszczalnym 
poziomie udarowym prądowym (w kA), wyrażonym wzorem empirycznym:

(7)

gdzie:
Uso - 50-procentowe udarowe napięcie przeskoku łańcucha izolatorów, w kV, 
Rzu - rezystancja udarowa uziemienia, w Q,
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5p = 0,15+0,3 - współczynnik uwzględniający wpływ napięć indukowanych na rezystancję 
udarową uziemienia słupa (dla linii z dwoma i jednym przewodem odgromowym); 

hs - wysokość słupa, w m.
We wzorze (7) - zamiast składowych spadków napięcia na indukcyjności własnej słupa 

i indukowanych na przewodzie roboczym wskutek przemieszczania się fal elektromagne
tycznych wzdłuż przewodu odgromowego - wprowadzona jest zastępcza wielkość o charak
terze rezystancji. Taki sposób postępowania można stosować tylko do przybliżonego opisu 
procesu przepięciowego bezpośrednio po uderzeniu pioruna, decydującego jednak o zagro
żeniu piorunowym izolacji liniowej. W dalszej części stanu nieustalonego impedancja falowa 
przewodów jest stopniowo eliminowana wskutek wielokrotnych odbić fal od sąsiednich słu
pów, a charakter procesu falowego ulega zmianie. Rośnie znaczenie indukcyjności przewo
dów i fale odbijają się od praktycznie zwartych wierzchołków słupów. Takie złożone procesy 
falowe odtwarza się komputerowo lub na modelach.

Uderzenie w środek przęsła przewodu odgromowego

Najwyższe napięcie występujące w miejscu uderzenia między przewodem odgromo
wym a roboczym jest uwarunkowane długością przedziału czasu upływającego od chwili 
uderzenia do nadejścia fali odbitej od wierzchołka najbliższego słupa. Rezystancja udarowa 
uziemienia słupa jest wielokrotnie mniejsza od impedancji falowej przewodów, więc 
wierzchołki sąsiednich słupów można uważać (w przybliżeniu) za zwarte punkty węzłowe. 
Dla prądu pioruna o ukośnym czole i impedancji falowej przewodu odgromowego Z  = 400 fi 
można udowodnić [4], że największa wartość napięcia (w kV) na odstępie powietrznym 
przewód odgromowy - przewód roboczy w miejscu uderzenia pioruna wyraża się wzorem:

C ^ t U l - Ł J s l O O ^ a - * . ) — , (8)
V

natomiast dopuszczalną stromość czoła (w kA/ps) udarowego prądu pioruna określa wzór:

s  ¿ A o  V 750 2250 aor
* ( 1 - * .) 1 0 0 / ,  ( 1 - Ł J 1 0 0 / ,  (1 - * . ) / , ’

gdzie:
Uw - największa wartość napięcia na porażonym przewodzie odgromowym, w kV, 
ku = 0,3(0,4)^0,5(0,6) - udarowy współczynnik sprzężenia przewodów odgromowego i ro

boczego dla linii 400 kV i 110+220 kV (bez nawiasów z jednym przewodem odgro
mowym, w nawiasach z dwoma przewodami odgromowymi), 

s, - stromość czoła udaru prądu pioruna, w kA/ps, 
lp - rozpiętość przęsła, w m,
v = 300 m/ps - prędkość przemieszczania się fali elektromagnetycznej w powietrzu,
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U50 = 750 aor - 50-procentowe udarowe napięcie przeskoku między przewodem odgromo
wym i roboczym, w kV, 

aor - odstęp powietrzny między przewodem odgromowym i roboczym w środku przęsła, w m.
Odstęp między przewodem odgromowym i przewodem roboczym dobiera się w ten 

sposób, aby ograniczyć do minimum ryzyko przeskoku w środku przęsła. W tym zakresie 
obowiązuje w Polsce norma PN-75/E-05100 (obecnie nowelizowana), według której powi
nien być spełniony warunek: a j l p >0,015.

Uderzenie w przewód roboczy

Przypadek przedostania się pioruna przez strefę osłonową przewodów odgromowych 
występuje bardzo rzadko, z prawdopodobieństwem rzędu y , < 0,01. Dopuszczalny poziom 
udarowy prądowy (w kA) dla łańcucha izolatorów, przy uwzględnieniu ekranującego działa
nia przewodu odgromowego, oblicza się w tym przypadku ze wzoru:

Ird =----^ 2 ---- , (10)
Ti 100(1- * . )

w którym Us0 - 50-procentowe udarowe napięcie przeskoku dla łańcucha izolatorów, w kV.
Znając probabilistyczne charakterystyki prądu pioruna oraz główne parametry kon

strukcyjne i wytrzymałościowe układów izolacyjnych można obliczyć spodziewaną liczbę 
wyłączeń burzowych linii w ciągu roku. Wyniki tych obliczeń są wprawdzie przybliżone 
i zwykle zawyżone, ale pozwalają na oszacowanie zagrożenia burzowego linii napo
wietrznych wysokiego napięcia oraz - pośrednio - zastosowanej ochrony odgromowej. 
Uwzględniając trży alternatywne przypadki uderzenia pioruna w linię (z prawdopodo
bieństwami vj/s, v|/0 i y r), wskaźnik wyłączeń burzowych linii modelowej (o długości 
100 km) można obliczyć ze wzoru:

= 1,2 hir (y s P(Isd, s j  r|s + y 0P(j*)Ti0 + \|/r .?(/*) ti,}. (11)

Wskaźnik ten, obliczony dla poziomu izokeraunicznego D = 20 dni burzowych w ciągu roku i 
wartości nu -  0,1 uderzeń piorunów na 1 km2 powierzchni ziemi w ciągu 1 dnia burzowego, 
odnosi się do sumarycznych wyłączeń burzowych linii, obejmujących zarówno wyłączenia 
przemijające (będące efektem skutecznego działania SPZ), jak i wyłączenia trwałe (będące 
efektem uszkodzeń izolacji i osprzętu).

5. WYZNACZANIE POZIOMU ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO LINII

Do oceny zagrożenia linii napowietrznej wysokiego napięcia wskutek bezpośrednich 
uderzeń piorunów opracowano komputerowy program obliczeniowy „Piorun”, który może 
być realizowany na mikrokomputerze klasy PC IBM [5], Podstawowymi danymi wejścio
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wymi do tego programu są: napięcie znamionowe linii (110, 220 lub 400 kV), liczba przewo
dów odgromowych (1 lub 2), znamionowe udarowe piorunowe napięcie probiercze izolacji 
liniowej (wg PN-81/E-05001), udarowy współczynnik sprzężenia przewodów ku = 0,4+0,5 
(odpowiednio dla linii z jednym i dwoma przewodami odgromowymi), współczynnik 
obliczeniowy 5p = 0,15+0,30 (odpowiednio dla linii z dwoma i jednym przewodem odgro
mowym). Poza tym, w kolejnych tablicach należy zadeklarować następujące dane oblicze
niowe: wartość rezystancji udarowej uziemienia słupa Rlu, stosunek odstępu między przewo
dem odgromowym i roboczym (w środku przęsła) do rozpiętości przęsła a j l p, wysokość 
słupa hs, długość łańcucha izolatorów ab, prawdopodobieństwa trafienia pioruna w słup ips 
oraz przewód odgromowy ij/0 i przewód roboczy iyr, odległość między przewodem roboczym 
a odgromowym w środku przęsła aor, poziom izokerauniczny D, długość linii /, spodziewaną 
liczbę uderzeń piorunów w odniesieniu do 1 km2 i 1 dnia burzowego n„. Program jest 
zabezpieczony przed wpisywaniem wartości danych zbyt daleko odbiegających od wartości 
rzeczywistych.

Na rys. 3 przedstawiono przykłady obliczeń wskaźnika sumarycznych wyłączeń burzo
wych linii 110 kV w zależności od rezystancji udarowej uziemienia słupa; przyjęto typowe 
wartości poziomu izokeraunicznego D = 20 i jednostkowego wskaźnika «„ = 0,1 uderzeń

10 20 30 O

Rys. 3. Wskaźnik wyłączeń burzowych linii 110 kV w zależności od rezystancji uziemienia słupa:
1 - linia z jednym przewodem odgromowym i łańcuchami z izolatorów o długości aiz= 1,3 m,
2 - linia z dwoma przewodami odgromowymi i łańcuchami o długości = 1,3 m, 3 - linia 
z jednym przewodem odgromowym i łańcuchami o długości ab = 1,7 m, 4 - linia z dwoma 
przewodami odgromowymi i łańcuchami o długości = 1,7 m

Fig. 3. Lightning sustained outage rate for 110 kV lines as a function of the resistance to earth of the 
tower: 1 - line with one ground conductor and insulator sets of = 1.3 m, 2 - line with two 
ground conductors and insulator sets of = 1-3 m, 3 - line with one ground conductor and 
insulator sets of au = 1.7 m, 4 - line with two ground conductors and insulator sets of at  = 1.7
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piorunów na 1 km2 i jeden dzień burzowy. Rozważano linie z jednym lub dwoma prze
wodami odgromowymi, wyposażone - alternatywnie - w łańcuchy izolatorów o długości 
aa = 1,3 + 1,7 m (znamionowe udarowe napięcie probiercze 450+550 kV). Wynika stąd, że 
przy wzroście rezystancji do ok. 20 Q następuje wyraźny wzrost wartości analizowanego 
wskaźnika. Powyżej tej rezystancji przyrost wartości wskaźnika jest mniej znaczący, 
a ponadto zmniejsza się wyraźnie wpływ liczby przewodów odgromowych i długości (wy
trzymałości udarowej) izolatorów. Ostatnia z właściwości ma jednak istotne znaczenie, gdy 
rezystancja Rzu nie osiąga znacznych wartości. Przykładowo, dla = 10 Q stosunki wartości 
wskaźników wyłączeń burzowych linii z łańcuchami przelotowymi izolatorów o długościach 
1,3 i 1,7 m wynoszą aż ok. 1,6+1,7 (odpowiednio dla linii z jednym i dwoma przewodami 
odgromowymi).

Na wartość wskaźnika wyłączeń burzowych linii wpływają również inne wyszcze
gólnione powyżej parametry i wielkości, m.in. proporcje między prawdopodobieństwami 
uderzenia pioruna w określone elementy konstrukcyjne linii. Świadczą o tym wykresy na 
rys. 4, wyrażające zależności wskaźnika wyłączeń linii 110, 220 i 400 kV z dwoma przewo
dami odgromowymi od prawdopodobieństwa uderzenia pioruna w słup (przy jednoczesnym

Rys. 4. Wskaźnik wyłączeń burzowych linii 110+400 kV w zależności od prawdopodobieństwa 
uderzenia pioruna w słup: 1 - linii 110 kV i łańcuchach izolatorów o długości 1,3 m, 2 - linii 
110 kV i łańcuchach izolatorów o długości 1,7 m, 3 - linii 220 kV i łańcuchach izolatorów 
o długości 2,5 m, 4 - linii 400 kV i łańcuchach izolatorów o długości 5 m 

Fig. 4. Lightning sustained outage rate for 110+400 kV lines as a function of the probability of 
lighting stroke to the tower for: 1 - 110 kV line with insulator sets of 1.3 m, 2 - 110 kV line 
with insulator sets of 1.7 m, 3 - 220 kV line with insulator sets of 2.5 m, 4 - 400 kV line with 
insulator sets of 5 m
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zmniejszaniu się prawdopodobieństwa uderzenia w przęsło przewodu odgromowego) dla 
stałej rezystancji uziemienia słupa Rzu = 10 O. Ponieważ ze wzrostem prawdopodobieństwa vj/s 
wartość wskaźnika rośnie, więc newralgicznymi elementami linii podczas wyładowań atmo
sferycznych są zazwyczaj łańcuchy izolatorów liniowych, czyli - mimo niewielkiej wartości 
rezystancji Rzu - ryzyko przeskoku odwrotnego jest nie do pominięcia. Zależność wskaźnika 
wyłączeń od prawdopodobieństwa uderzenia pioruna w słup staje się mniej istotna w miarę 
wzrostu napięcia znamionowego linii, gdyż w liniach bardzo wysokich i najwyższych napięć 
są stosowane coraz dłuższe łańcuchy izolatorów.

6. PODSUMOWANIE

• Wieloletnie badania i analizy mechanizmów oraz parametrów wyładowań piorunowych 
pozwoliły znacznie ujednolicić poglądy w tym zakresie. Wartości tych parametrów przyjmo
wane w latach siedemdziesiątych i obecnie niewiele się od siebie różnią. Probabilistyczne 
charakterystyki prądu pioruna oraz parametry konstrukcyjne i wytrzymałościowe układów 
izolacyjnych pozwalają na obliczanie spodziewanej liczby wyłączeń burzowych linii w ciągu 
roku. Wyniki tych obliczeń są przybliżone i - zazwyczaj - nieco zawyżone.
• Trudno jest jednoznacznie sformułować ilościowe miary stopnia odporności burzowej linii 
napowietrznych wysokiego napięcia. W przybliżeniu można przyjąć, że jeśli wskaźnik 
wszystkich wyłączeń burzowych (przemijających i trwałych) wynosi NwM < 1, to ochrona 
odgromowa linii jest bardzo dobra, jeśli mieści się w granicach 1 < Nwobt < 4, to ochrona 
odgromowa linii jest dobra, a gdy NwM > 4, to ochronę odgromową linii należy uznać na 
niewystarczaj ącą.
• Praktyczne możliwości wpływania na wartość wskaźnika Nwobl są raczej niewielkie. 
Parametry geometryczne słupów, długości łańcuchów izolatorów oraz odstępy powietrzne 
między przewodem odgromowym a roboczym są z sobą związane, a przedziały zmienności 
ich wartości dość ograniczone. W praktyce zmniejszenie poziomu zagrożenia linii napo
wietrznych wysokiego napięcia wskutek bezpośrednich uderzeń piorunów można uzyskać 
jedynie poprzez zmniejszenie wartości rezystancji uziemienia słupów linii.
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Abstract

The paper deals with suggestions of a quantitative estimation of high voltage overhead 
lines exposure to direct lightning strokes. It includes the following problems:
- characterization of atmospheric discharges (particularly considering parameters of the light

ning current as a random quantity),
- estimation of the danger to high voltage overhead lines (110+400 kV) coming from direct 

lightning strokes,
- estimation of expected outage rate and sustained outage rate of overhead lines due to direct 

lightning strokes.
Basing on the above suggestions the original processing program "Piorun" has been 

developed. The program enables to estimate in a quick way the sustained outage rate of 
110 + 400 kV overhead lines due to direct lightning strokes. These lines may be equipped 
with: 1 or 2 ground conductors, different insulating systems (with different length and electri
cal impulse strength), and metallic supports (with different height and impulse resistance to 
earth). Calculation results are approximate; applied simplifications come to some extent 
overestimated results. The calculation examples prove that the following quantities: impulse 
resistance to earth, insulation strength and probability of direct lightning stroke to a choice 
line element influence high voltage overhead line exposure to direct lightning stroke.
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LOKALNY WSKAŹNIK USZKODZEŃ MECHANICZNYCH 
IZOLATORÓW LINIOWYCH WISZĄCYCH DŁUGOPNIOWYCH

Streszczenie. Przedstawiono wyniki badań ilościowych dotyczących samoistnego zry
wania się wysokonapięciowych izolatorów liniowych wiszących długopniowych. Dane po
chodzą z terenu Górnośląskiego Zakładu Energetycznego, w którym stwierdzono 95 zerwań 
izolatorów podczas czteroletniego okresu obserwacji (1992-1996). Wyznaczono wartości 
wskaźników uszkodzeń w poszczególnych latach i trwałość eksploatacyjną kilku typów 
izolatorów.

LOCAL MECHANICAL FAILURE RATE OF LINK LONG-RODE TYPE 
LINE INSULATORS

Sum m ary. The quantitative investigation results dealing with "unaided" breakages o f 
high voltage long-rode type line insulators are presented. Data come from the Upper Silesian 
Power Company where 95 breakages o f  insulators were stated during four years’ observation 
period (1992-1996). Failure rate values in particular years and operating life for a few type o f 
insulators have been calculated.

1. WPROWADZENIE

Znaczna część krajowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia wyposażona 
jest w izolatory ceramiczne wiszące długopniowe. Według oceny specjalistycznych organi
zacji międzynarodowych (Komitet 22 i 23 CIGRE, sierpień 1996 r.) od takich izolatorów 
oczekuje się trwałości eksploatacyjnej rzędu 50 lat. Wynika to przynajmniej z niektórych 
zagranicznych danych eksploatacyjnych (rys.l), podczas gdy w warunkach krajowych uszka- 
dzalność mechaniczna izolatorów wzrosła gwałtownie już w latach osiemdziesiątych [1, 2, 3]. 
Zaobserwowano wówczas niepokojąco duży wzrost liczby tzw. samoistnych zerwań izolato
rów, związanych ze zbyt szybko postępującymi procesami starzeniowymi części ceramicznej 
izolatorów.
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Rys.l. Uszkadzalność roczna liniowych izolatorów długopniowych w sieciach 110 i 220 kV w Polsce 
oraz w Europie [2]: w - wskaźnik uszkodzeń wyrażający liczbę uszkodzonych w ciągu roku 
izolatorów na 100 tysięcy izolatorów eksploatowanych 

Fig.l. Annual vulnerability o f long-rode type line insulators used in 110 and 220 kV networks in 
Poland and Europe (acc. to [2]): w - failure rate expressed by the number o f damaged insu
lators during a year in relation to 100 000 used insulators

Przyczyny nasilenia tych zjawisk przypisywano częściowo usterkom technologicznym, 
a przede wszystkim - stosowaniu nieodpowiedniej masy ceramicznej (kwarcowej). W związ

ku z tym krajowe izolatory długopniowe LP-75/17 wytwarzano po 1970 r. z masy korun
dowej. Obecnie w eksploatacji znajdują się - licznie jeszcze reprezentowane - izolatory starej 
generacji (głównie LS 75/21 i LF 75/16, pochodzące z byłej NRD oraz jugosłowiańskie LP 
75/22), oraz izolatory nowsze (krajowe), w tym izolatory LP-75/27 (od około 8 lat).

Dane przedstawione w artykule pochodzą wyłącznie z terenu Górnośląskiego Zakładu 
Energetycznego i przedziału czasu 1992-1996. Analizę obejmującą większy obszar geogra
ficzny i inny zakres merytoryczny można będzie znaleźć w [4].

2. WARTOŚĆ WSKAŹNIKA USZKODZEŃ IZOLATORÓW

Miarą uszkadzalności izolatorów może być tzw. wskaźnik uszkodzeń (w), wyrażający 
liczbę izolatorów uszkodzonych (zerwanych) w ciągu roku w przeliczeniu na 100 000 sztuk 
izolatorów eksploatowanych. Przyjmuje się, że w przypadku dobrej jakości izolatorów war
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tość liczbowa wskaźnika uszkodzeń nie powinna przekraczać znacznie wartości w =  5 (patrz 
rys.l). Z zebranych danych (tabl.l) wynika natomiast, że wskaźnik ten w rozpatrywanym 
obszarze i analizowanym okresie czasu przyjmował wartości zestawione na rys.2.

Tablica 1

Uszkadzalność roczna wskutek zerwań izolatorów liniowych długopniowych

Rok analizy 1992 1993 1994 1995 1996*

Typ izolatora K w Nv w Nn , w w -v;, w*
LS 75/21 43679 6 14 5 11 10 23 8 18 11 37
LF 75/16 31319 2 6 4 13 1 3 0 0 0 0
LP 75/22 8883 3 34 8 90 6 68 13 146 9 151
LP 75/17 14065 5 36 1 7 0 0 1 7 0 0

LPZ 75/27 13853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 111 799 16 14 18 16 17 15 22 20 20 27

N„ - liczność analizowanych izolatorów; N„ -  liczność zerwań w ciągu roku, 
N

w = — -  • 105 - wskaźnik uszkodzeń w ciągu roku na 105 izolatorów,N„
* - po przeliczeniu na pełny rok

a)

w

1992  1993  1994  1995  1996

b)

Rys.2. Wartości wskaźnika uszkodzeń izolatorów długopniowych na terenie GZE w latach 1992- 
1996: a) dla wszystkich izolatorów łącznie, b) dla określonych typów izolatorów 

Fig.2. Failure rate of long-rode type insulators in GZE area during 1992-1996 years: a) for all 
insulators together, b) for specified types of insulators
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Służby eksploatacyjne energetyki mogą być zainteresowane informacją na temat czasu, 
po jakim poszczególne izolatory uległy uszkodzeniu, czyli ich trwałości eksploatacyjnej. Na 
rys.3 widać, że trwałość ta dla wszystkich zniszczonych izolatorów różnych typów mieściła 
się na ogół w przedziale 16-23 lat. Wartości dolnej połowy tego zakresu były typowe dla 
izolatorów LP 75/22, natomiast górnej - dla LP 75/17. Trwałości eksploatacyjnej izolatorów 
LP 75/27 nie określono, ponieważ dotychczas żaden z nich nie uległ samoistnemu zerwaniu 
(eksploatowane dopiero od około 8 lat).

t .  (lat)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nu (szt.) (  LF 75/16 ]

U
(lat)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

N u (szt.) f  LP 7 5 / 1 7 )

t .  (la t)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Rys.3. Trwałość eksploatacyjna izolatorów zerwanych 
Fig.3. Operating life o f broken insulators
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3. LICZNOŚĆ USZKODZEŃ W ZALEŻNOŚCI OD DATY PRODUKCJI 
IZOLATORÓW

Rozważany zbiór izolatorów jest zdecydowanie niejednorodny. W ynika to w sposób 
oczywisty z różnorodności typów i czasu eksploatacji poszczególnych izolatorów. Znaczenie 
może mieć również data produkcji izolatora, z uwagi na możliwość wystąpienia jakichś 
powtarzalnych wad materiałowych lub technologicznych w określonych seriach produkcyj
nych. Dane zestawione w tablicy 2 sugerują, że np. w przypadku izolatorów LP 75/22 zda
rzenia takie mogły mieć miejsce przede wszystkim w  1976 roku. Jednak jednoznaczna ocena 
w tym zakresie byłaby możliwa dopiero po wykonaniu analizy struktury zakupów izolatorów 
i ich instalowania w  liniach.

Tablica 2

Zestawienie liczby zerwań izolatorów w zależności od ich typu i roku produkcji

Typ izolatora || LS 75/21 LF 75/16 LP 75/22 LP 75/17
Rok produkcji Ilość zerwań (szt.)

1963 - 1 - -

1967 6 - - -

1968 3 - - -

1969 2 1
1970 2 1 - 5
1971 6 - - 2
1972 8 - 4 -

1973 3 - -

1974 4 - 2 -

1975 7 1 7 -

1976 2 2 26 -

1979 - 1 - -

4. WNIOSKI

• Wskaźnik uszkodzeń izolatorów LP 75/22 i LS 75/21 w rozpatiywanym przedziale czasu 
i analizowanym obszarze kształtował się systematycznie znacznie powyżej wartości 5, uzna
wanej za charakterystyczną dla izolatorów o dobrej jakości. Ocena izolatorów LF 75/16 
i LP 75/17 jest zróżnicowana w poszczególnych latach, ale na ogół lepsza.

•  Rozkład strumienia zerwań zależał od typu izolatorów i długości czasu ich eksploatacji. 
Średnia trwałość eksploatacyjna różnych typów izolatorów zerwanych mieściła się w prze

dziale 16-23 lat.

•  Zależność liczby zerwanych izolatorów od roku ich produkcji można traktować jako jedno z 
kryteriów selekcji izolatorów podczas ich eksploatacji.
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• Służby eksploatacyjne Energetyki zainteresowane są opracowaniem takiej metodyki badań 
eksploatacyjnych, która umożliwiłaby diagnozowanie właściwości mechanicznych i progno
zowanie stanu izolacji liniowej.
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A bstract

Considerable part o f  high voltage overhead power lines in Poland is equipped with long- 
rode ceramic insulators. They often suffer from "unaided" breakages which are connected 
with ageing processes o f  ceramic material. Operating data and quantitative investigation 
results relating to this phenomenon come from the Upper Silesian Power Company where 95 
"unaided" breakages o f  insulators have been stated during four years o f  observation. The so 
called failure rate (w) may be a measure o f  mechanical vulnerability o f  insulators. It expresses 
a number o f  the failed (broken) insulators during one year with reference to 100,000 o f used 
insulators. Failure rate values in particular years and operating life o f  the broken insulators 
(according to the their type and production year) have been calculated.
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OPIS NARAŻEŃ ELEKTRYZACYJNYCH W WYBRANYCH 
RUROCIĄGACH PRZEMYSŁOWYCH

Streszczenie. Rozmaite płyny i materiały sypkie m ogą się silnie elektryzować podczas 
transportowania ich rurociągami przemysłowymi. Powstają wtedy potencjały elektryczne rzę
du kilkudziesięciu kilowoltów, stanowiące zagrożenie dla instalacji przemysłowych i otocze
nia. Artykuł zawiera skrótową charakterystykę rozważanych procesów elektryzacyjnych oraz 
podstawowych kryteriów oceny wynikających stąd zagrożeń.

DESCRIPTION OF ELECTRIFICATION HAZARDS IN CHOSEN 
INDUSTRIAL PIPES

Summary. Various liquids and loose materials may electrify strongly during their 
transport by means o f  industrial pipes. The high electric potentials o f  the order o f  dozens 
kilovolts, generated in that case, are dangerous for industrial installations and environment. 
The paper contains the shortened characteristic o f  considered electrification processes and 
basic criteria used to estimate the hazards resulting from these processes.

1. WPROWADZENIE

Gospodarka takimi mediami, jak  ciecze, pary, gazy i materiały sypkie, jest związana 
zazwyczaj z ich elektryzacją, czyli powstawaniem nadmiarowych ładunków elektrostatycz
nych. Szczególnie dogodne warunki do elektryzacji powstają podczas transportu mediów 
rurociągami przemysłowymi (przewodami rurowymi) wykonanymi najczęściej z metalu, 
a tylko niekiedy z tworzyw sztucznych. Elektryzacji ulegać mogą wtedy zarówno ścianki 
rurociągu, jak  i transportowane substancje chemiczne. Stwarza to niebezpieczeństwo zapłonu 
lub wybuchu. Jeżeli ponadto rurociąg nie jest odpowiednio uziemiony lub też jest wykonany 
z materiału izolacyjnego, wówczas w  krótkim czasie może on uzyskać wysoki potencjał, 
grożący wyładowaniem iskrowym.
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Spośród wielu czynników wpływających na poziom zagrożenia elektrycznością statycz
ną podczas transportu elektryzujących się mediów należy przede wszystkim wymienić: 
rodzaj, średnicę i długość rurociągu oraz rodzaj przesyłanej substancji. Wytworzone i zgro
madzone na powierzchni rurociągów ładunki elektrostatyczne są w stanie wywołać poważne 
zakłócenia produkcyjne (wiążące się ze stratami materialnymi), a nawet stworzyć zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzkiego. Zakłócenia powodowane elektryzacją rozpatruje się przede 
wszystkim jako:

-  zagrożenia pożarowo-wybuchowe, wywołane przez wyładowania elektrostatyczne w środo
wiskach zawierających substancje wybuchowe lub łatwo zapalne,

-  zaburzenia w procesach produkcyjnych, przejawiające się m.in. w zmniejszeniu wydajności 
i pogorszeniu jakości wyrobów oraz błędnych wskazaniach przyrządów pomiarowych,

-  szkodliwe oddziaływanie pola elektrostatycznego na organizm ludzki, powodujące w krań
cowych przypadkach schorzenia układu nerwowego i krążenia.

Artykuł zawiera skrótowy opis mechanizmów elektryzowania się płynów i materiałów 
sypkich transportowanych rurociągami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i sposo
bów oceny występujących wtedy narażeń elektryzacyjnych.

2. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW ELEKTRYZACYJNYCH

Podczas przepływu przez rurociągi rozmaitych mediów dochodzi do skomplikowanych 
procesów wytwarzania nadmiaru przestrzennych ładunków elektrycznych jednego znaku. 
Zjawiska te, ogólnie nazywane elektryzacją i zaliczane do elektrostatyki, nie są do końca 
poznane. Dotychczas nie powstała dostatecznie ogólna teoria elektryzacji, chociaż problemy 
związane z elektryzowaniem się płynów (cieczy i gazów) podczas ich przepływu były 
tematami licznych badań eksperymentalnych i analiz teoretycznych. Mechanizm elektryzacji 
przemieszczających się płynów jest bowiem wieloparametrowy i trudny do opisu ilościowego. 
Powstało co najmniej kilka - na ogół niespójnych - modeli obliczeniowych dotyczących, na 
przykład gęstości ładunku elektrycznego unoszonego przez strumień cieczy (patrz [10], [11] 
i [12]). Wynika to m.in. z braku jednomyślności co do zakresu niektórych fizykochemicznych 
założeń upraszczających oraz związanych z tym postaci uproszczonych równań różnicz
kowych i ich rozwiązań analitycznych.

Przyczyną elektryzacji są zjawiska elektrokinetyczne i elektrochemiczne, zachodzące 
przede wszystkim na granicy faz materiału stałego (np. ścianki rurociągu) i unoszonego 
płynu. O istocie zjawisk elektrokinetycznych w cieczach i gazach decydują przede wszystkim 
dwa parametry materiałowe: konduktywność i przenikalność elektryczna (tabl. 1). Konduk- 
tywność cieczy jest miarą ich zdolności do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego, 
ajednocześnie podatności do elektryzacji [8]. Wartość tego parametru mieści się w szerokim 
przedziale (y = 10'15-=-10'‘ S/m), zależnie od rodzaju cieczy oraz od rodzaju i stężenia
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rozpuszczonych w niej zanieczyszczeń. Należy podkreślić, że ciecze o dużej konduktywności 
i bardzo czyste (nieprzewodzące) praktycznie się nie elektryzują. Podatność elektryzacyjna 
cieczy rośnie jednak ze wzrostem jej konduktywności i osiąga maksimum, gdy y s  10'10 S/m. 
Dla wodnych roztworów jonowych zmniejsza się ona praktycznie do zera [1], W cieczach 
o małym stężeniu swobodnych jonów konduktywność jest proporcjonalna do tego stężenia, 
natomiast w cieczach o większym stężeniu tworzą się tzw. jony „kolektywne”. Konduk
tywność cieczy rośnie wtedy mniej niż proporcjonalnie ze wzrostem stężenia jonów.

Tablica 1
Parametry materiałowe decydujące o zjawiskach elektrokinetycznych

Rodzaj płynu ciecz gaz

konduktywność

y

•  niepomijalne procesy 
elektryzacji występują dla 
y = (1 0 13 10 7) S/m;

•  największa podatność 
elektryzacyjna występuje, gdy 
y s l O 10 S/m;

•  ciecze o bardzo małej i bardzo 
dużej konduktyw ności nie 
elektryzują się.

•  czyste gazy nie elektryzują się 
y »  10 '18 S/m;

•  elektryzacji ulegają gazy 
zapylone, a ładunki powstają 
na cząstkach stałych.

przenikalność
elektryczna
względna

Er

• jony w cieczach o niewielkiej 
przenikalności nie mogą 
efektywnie dysocjować (duże 
siły międzycząsteczkowe);

•  problemy mogą stwarzać ciecze
0 małej przenikalności (er »  2)
1 małej konduktywności, 
np. węglowodory.

•  czyste gazy nie elektryzują się

W przeciwieństwie do niektórych cieczy, czyste gazy praktycznie się nie elektryzują 
podczas przepływu przez rurociągi. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ich konduktywność jest 
bardzo mała, rzędu 10'18 S/m. Zjawisko powstawania ładunków elektrycznych występuje 
jednak na rozmaitych cząsteczkach stałych znajdujących się w gazie, np. cząstkach materiału 
sypkiego transportowanego pneumatycznie za pomocą strumienia powietrza.

Przenikalność elektryczna względna rozmaitych cieczy może być bardzo zróżnicowana 
(er = 2h-80), natomiast przenikalność gazów jest zbliżona do jedności. Również z tego powodu 
czyste gazy są mediami o bardzo małej podatności elektryzacyjnej. Ciecze o małej przeni- 
kalności nie są podatne na elektryzację, ponieważ - zgodnie z prawem Coulomba - siła 
przyciągania między jonami dodatnimi i ujemnymi jest wtedy znacząca, a jony nie mogą 
swobodnie dysocjować i przemieszczać się w  polu elektrycznym. Problemy m ogą jednak 
stwarzać ciecze o wprawdzie niewielkiej przenikalności (sr w 2), ale jednocześnie praktycznie 
nieprzewodzące, np. ciekłe węglowodory.
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Ciecz praktycznie nieprzewodząca ładuje się elektrycznie wtedy, gdy rozrywane są 
granice międzyfazowe. W skali mikroskopowej następuje to na ogół w wyniku rozdzielania 
się ładunków na granicy fazy stałej (wewnętrznej ściance rurociągu) i fazy ciekłej wskutek 
wzajemnego przemieszczania się powierzchni międzyfazowych. Nadmiar ładunku jednego 
znaku pojawiający się w cieczy jest spowodowany unoszeniem się części elektrycznej 
warstwy podwójnej, będącej wynikiem rozkładu ładunków na granicy faz. Taka warstwa 
tworzy się wskutek zjawiska selektywnej adsorpcji i powstaje na wewnętrznej ściance rury, 
a dokładniej - na granicy faz metalu i cieczy. Na powierzchni materiału stałego przeważają 
wyindukowane ładunki o jednej biegunowości, natomiast ładunki przeciwnego znaku 
(o nierównomiernej gęstości objętościowej i znacznie słabszych wiązaniach) tworzą warstwę 
dyfuzyjną w cieczy. Liczba ładunków w warstwie podwójnej zależy od rodzaju reakcji 
elektrochemicznej na granicy fazy stałej i ciekłej. Według [4], jest ona odwrotnie propor
cjonalna do pierwiastka kwadratowego z konduktywności cieczy.

Ładunki zaczynają przyczepiać się do granicy faz między ścianką rurociągu metalowego 
a cieczą dzięki mechanizmom, związanym z: lustrzanymi siłami przyciągania między jonami 
w cieczy i metalu, adsorpcją chemiczną (specyficzną dla niektórych jonów w  cieczy), 
uwalnianiem jonów z metalu wskutek procesów elektrolitycznych. Zasadnicze znaczenie ma 
w tym przypadku rozkład ładunku elektrycznego w warstwie podwójnej, który warunkuje 
charakter zmian potencjału w pobliżu ścianki rurociągu. Wpływa to z kolei na podstawowe 
parametry fizyczne cieczy oraz podział ładunku wskutek jej ruchu.

Zgodnie z najczęściej obecnie wykorzystywanym modelem Sterna (patrz [1] i [5]), 
odwzorowującym warstwę podwójną na granicy fazowej ciało stałe - ciecz, elektryczna 
warstwa podwójna składa się z dwóch części: bardzo cienkiej podwarstwy (rzędu promienia 
jonu) powstającej bezpośrednio przy ściance i znacznie grubszej podwarstwy dyfuzyjnej 
(położonej nieco dalej) o niewyraźnie zaznaczonych granicach. Grubość podwarstwy 
dyfuzyjnej zależy od konduktywności cieczy i może być bardzo zróżnicowana - w przedziale 
od części milimetra (wodne roztwory o konduktywności większej niż 10'6 S/m) do wielu 
centymetrów (bardzo czyste węglowodory lub skroplone gazy). Model Sterna wykorzystuje 
poprzednie teorie Helmholtza i Gouya-Chapmana, wyjaśniając zjawisko zmiany znaku 
potencjału (rys.l). Stwierdzono, że właśnie rozerwanie warstwy podwójnej i przemieszczenie 
się części jej podwarstwy dyfuzyjnej jest główną przyczyną elektryzacji. Ładowanie cieczy 
następuje wskutek ruchu nośników ładunku w kierunku środka (osi) przewodu rurowego, po 
opuszczeniu przez nie podwarstwy dyfuzyjnej związanej ze ścianką rurociągu.

Problemy dotyczące procesów fizykochemicznych zachodzących na granicy faz ciało 
stałe - ciecz są analizowane niekiedy przy wykorzystaniu tzw. potencjału elektrokinetycznego 
(idzeta). Definiuje się go jako potencjał na płaszczyźnie poślizgu między powierzchnią ciała 
stałego i cieczy, gdy te dwie fazy przemieszczają się względem siebie. Jest to więc potencjał 
w warstwie przyściennej cieczy, która zaczyna się poruszać. Potencjał dzeta jest łatwo 
mierzalny tylko wtedy, gdy opisany jest ruch cząstek cieczy w zewnętrznym polu elek
trycznym. Jest on w zasadzie wielkością eksperymentalną [2],
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Rys. 1. Odmiany modelu Stema warstwy podwójnej ładunku na granicy ciało stałe - ciecz: a) model 
bez zmiany znaku potencjału O, b) model ze zmianą znaku potencjału <t>

Fig. 1. Modifications of Stern’ model for a double layer on the solid - liquid border: a) model without 
reversai of the electric potential O sign, b) model with reversai of the electric potential O sign

Ciecz płynąca przez rurociąg unosi ładunki z podwarstwy dyfuzyjnej na przykład do 
zbiornika. Jeśli rozpoczęty proces elektiyzacji cieczy ma być kontynuowany, to ładunki 
uniesione przez ciecz muszą być zastąpione przez ładunki dopływające z ziemi do ścianki 

przewodu rurowego. Jest to możliwe nawet w przypadku nieuziemionego przewodu 
rurowego, ponieważ do tego celu wystarczają bardzo niewielkie prądy ładowania, rzędu 
10'14-M0'9 A (wg [1]).

Poziom naładowania cieczy wskutek jej wymuszonego przepływu w  rurociągu jest 
ograniczony przede wszystkim przez trzy czynniki:
-  prędkość dyfuzji jonów ze ścianki rurociągu i następnie procesu ich rozładowania 

(relaksacji),
-  powstanie ustalonego prądu elektryzacji przepływowej w cieczy (w długich rurociągach 

może to doprowadzić do zupełnego odbudowania warstwy podwójnej),
-  konduktywność cieczy (przy czym rodzaj jonów decydujących o przewodzeniu wpływa na 

biegunowość, lecz nie na wartość ładunków).
Na podstawie wielu badań eksperymentalnych, podsumowanych m.in. w książce [1], 

stwierdzono, że:
• niepomijalne procesy elektryzacji przepływowej mogą wystąpić w cieczach o konduktyw- 

nościach mieszczących się w przedziale 10'13-rl0 '7 S/m;
• gęstość powstających wtedy ładunków elektrycznych jest rzędu 10'6-rl0 '2 C/m3;
• największą podatnością na elektryzację (niewiele zależną od rodzaju zastosowanego metalu 

konstrukcyjnego) charakteryzują się rury metalowe;
• mniejszą, lecz niepomijalną podatność na elektryzowanie się wykazują rury wykonane 

z materiałów niemetalowych (np. ze szkła, gumy i rozmaitych tworzyw sztucznych);
• przepływy turbulentne powodują większe efekty elektryzacyjne niż przepływy laminame;
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• rury o szorstkich ściankach wewnętrznych elektryzują się zazwyczaj bardziej niż rury 
gładkie (nawet gdy szorstkość ścianek jest zbyt mała, aby wpływać na turbulencję cieczy).

W ogólnym ujęciu, elektryzacja przepływowa cieczy zależy jednocześnie od wielu 
czynników fizykochemicznych, które można zakwalifikować do jednej z dwóch grup. Czynni
ki należące do pierwszej z nich decydują o budowie warstwy podwójnej na granicy faz, czyli 

również o gęstości ładunku i rozkładzie potencjału elektrycznego (elektrokinetycznego) w tej 
warstwie. Do drugiej grupy należą czynniki decydujące o warunkach hydrodynamicznych 
fazy ciekłej przemieszczającej się względem fazy stałej. Efekty elektryzacyjne cieczy zależą 
od wzajemnego oddziaływania czynników pochodzących z obu powyższych grup.

Zjawisko powstawania nadmiaru ładunków elektrycznych wskutek wymuszonego 
przepływu gazu zawierającego cząstki stałe jest spowodowane zupełnie innymi dynamicz
nymi mechanizmami elektryzacji [3]. Może ono powstać wskutek:
-  stykania i rozdzielania się cząstek między sobą oraz ze ściankami elementu instalacji,
-  uderzania i tarcia cząstek o powierzchnię ścianki elementu instalacji,
-  tarcia symetrycznego i asymetrycznego między powierzchniami cząstek stałych.
Efekty elektryzacyjne zależą m.in. od rodzaju rozdrobnionego materiału (pyłu) oraz rodzaju 
materiału konstrukcyjnego, z którego wykonano element instalacji (szorstkość, stopień zanie
czyszczenia). Podczas wymuszonego przepływu gazu następuje wymiana ładunku elektrycz
nego między cząstkami stałymi a ściankami. Jest to bardzo złożony proces tzw. tryboelektry- 
zacji, czyli dynamicznej elektryzacji wskutek tarcia, zależny od wielu rozmaitych czynników 
i nadal nie w  pełni poznany. Należy jednak podkreślić, że:
• gazy bardzo czyste praktycznie nie elektryzują się podczas przepływu (w przeciwieństwie 

do niektórych cieczy),
•  elektryzacja nieprzewodzących i przewodzących cząstek stałych w gazie jest zjawiskiem 

wyłącznie powierzchniowym,
•  procesowi elektryzowania się ulegają wszystkie rozdrobnione w gazie ciała stałe, niezależ

nie od ich właściwości fizycznych.
Pomimo odmiennych mechanizmów elektryzacji cząstek stałych w strumieniu gazu, 

przenoszenie ładunków elektrycznych jest podobne do prądu elektryzacji (przepływu) 
w strumieniu cieczy, opisanego ogólnym wzorem:

R
j j - d s =  jq v jt2m-dr, ( 1)
i o

w którym:
J - wektor gęstości prądu elektryzacji przepływowej, 

ds - element przekroju poprzecznego rury,
q - gęstość objętościowa ładunku elektrycznego w strumieniu płynu, 

v, - prędkość składowa (osiowa) płynu,
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R - promień wewnętrzny ścianki rurociągu, 

r< R  - zmienna bieżąca promieniowa.

Oznacza to, że podobne są również narażenia wywołane przez ładunki przemieszczające się 
wraz z płynami w rurociągach.

3. PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY NARAŻEŃ ELEKTRYZACYJNYCH

Ocena narażeń elektrostatycznych rurociągów sprowadza się do uzyskania informacji 
o możliwości wystąpienia w rozpatrywanym obiekcie wyładowania elektrostatycznego, które 
mogłoby wywołać pożar lub wybuch. Zagrożenie pożarowo-wybuchowe zależy głównie od 
następujących czynników:
-  istnienia źródeł ładunków elektrostatycznych podczas procesów produkcyjnych, związa

nych z zastosowaniem materiałów o dużej rezystywności skrośnej i powierzchniowej,
-  gromadzenia się ładunku na elektryzujących się materiałach i wynikającego stąd wzrostu 

potencjału elektrycznego, wystarczającego do spowodowania wyładowań iskrowych,
-  energii wydzielanej podczas wyładowań elektrostatycznych, a dostatecznej do zapłonu 

palnego medium,
-  obecności mieszaniny palnej lub wybuchowej w strefie wyładowań iskrowych.

Według pracy [6], do oceny podatności elektryzowania się materiałów niezbędna jest 
znajomość następujących parametrów elektrycznych:
-  rezystywności skrośnej pv i powierzchniowej p, (dla materiałów stałych),
-  rezystancji upływu obiektu odizolowanego od ziemi Ru,
-  gęstości powierzchniowej a  lub objętościowej ładunku p,
-  natężenia pola elektrostatycznego E  w pobliżu naelektryzowanego obiektu,

-  prądu ładowania I  lub rozładowania /„ obiektu.
Podstawowymi wielkościami kryterialnymi, służącymi do oceny stopnia zagrożenia 

elektrycznością statyczną oraz kontroli skuteczności stosowanych środków zaradczych, są:
-  graniczne wartości rezystywności,
-  czas relaksacji ładunków elektrostatycznych t,
-  energia pochodząca od ładunku elektrostatycznego zgromadzonego na powierzchni Ww,
-  graniczne wartości napięcia lub natężenia pola elektrycznego,
-  najwyższa dopuszczalna wartość ładunku przenoszonego w impulsie wyładowania Qh
-  gęstość masowa ładunku qm = Q/m (elektryzacja materiałów sypkich).

Metody oceny zagrożenia pożarowego i wybuchowego wywołanych elektryzacją di
elektryków stałych, materiałów sypkich oraz zawiesin cząstek w powietrzu (aerozoli) określa 
norma [7]. Dla materiałów o płaskiej powierzchni norma ta podaje na przykład, że zagrożenie 
nie występuje, jeśli: cj < 2 ,7 1 0"6 C/m2, E  < 105V/m (przy minimalnej energii zapłonu 
Jkrmin < 5 1 0 ''J ) ,  r <  103 s, &  < 0 ,6 -1 0 'V ,min (przy czym Wlmln wyrażona w mJ), Ww <
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(przy czym Wlnńn wyrażona w J). Zgodnie z normą [7], w przewodach przeznaczonych do 
pneumatycznego transportu materiałów sypkich nie powstaje zagrożenie, jeżeli spełnione są 
równoważne warunki:

—  < 8,4• 10"6 C - m '2
D p v0(f)

(2 )

lub

Dp'v% - w - w n w 0-«*- (3)

gdzie:

Dp - średnica przewodu przesyłowego (m),

Q(t) - ładunek elektrostatyczny (C) cząstek materiału przemieszczających się w czasie t (s),

v0 - średnia prędkość liniowa nośnika (m/s),
V(t )

Cv (/) = ^   ̂ V ( )  " StęŻen*e °bjętościowe cz4stok stałych w przepływie dwufazowym1) , 

V(t) - objętość całkowita cząstek (m3),

V0(t) - objętość fazy nośnej gazowej (powietrza), odpowiadająca zawartości cząstek V(l) (m3), 

ps = - ~ y  - gęstość objętościowa statyczna ładunku elektrostatycznego (C m 3),

ps = ^  ( ) " objętościowa dynamiczna ładunku elektrostatycznego2) (C m'3).

Wartości po prawej stronie nierówności (2) i (3) obliczono przy założeniu maksymalnej 

gęstości powierzchniowej ładunku = 2,7-10'6 C/m2 i = 3 ,0105 V/m.

Metody badania rezystywności i rezystancji upływu określa norma [8], Zgodnie z za

wartymi tam postanowieniami, do wyznaczania rezystancji należy stosować następujące przy

rządy pomiarowe:
-  amperomierze o zakresie 1 0 15-rl0'3 A i dokładności ±5% oraz woltomierze o zakresie do 

1 kV, rezystancji wewnętrznej większej niż 1013 Q  i dokładności pomiaru napięć nie mniej

szej niż ±10%,
-  omomierze o zakresie co najmniej do 1014 Q, napięciu pomiarowym stałym, regulowanym 

w zakresie 10+1000 V oraz o dokładności nie mniejszej niż podanej w  tablicy 2.

v(t)
0  C (t) = --------, gdy spełniony jest warunek V(t) «  V0(t)

y „ ( o
Q(t)

2) p =   , gdy spełniony jest warunek V(t) «  Va(t).
’ y0( o
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Tablica 2
Dokładność pomiaru rezystancji

Zakres pomiarowy omomierza, Q Dokładność pomiaru, %

do 109 ± 5
109 -i- 1013 ±10

powyżej 1013 ±20

Zgodnie z normą [8], do pomiaru rezystancji skrośnej i powierzchniowej przewodów 
rurowych należy stosować elektrody wykonane z taśmy przewodzącej o szerokości 25 mm, 
które powinny być umieszczone na obydwu końcach przewodu. Na badany przewód należy 
uprzednio nanieść elektrody ciekłe: na jednym końcu przewodu na powierzchni zewnętrznej, 
a na drugim - na powierzchni wewnętrznej. Elektrody ciekle powinny być wykonane w  posta
ci powłoki z przewodzącej cieczy lub przewodzącej substancji koloidalnej.

Ocenę wyników przeprowadza się według następujących kryteriów:
-  jeśli Rs, Rv < 5-104 Q, to wyrób jest elektroprzewodzący i nie ulegający naelektryzowaniu, 

ale nie zapewniający ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
-  jeśli 5 1 0 4 Q < R„RV ś  M O6 Q, to wyrób jest elektroprzewodzący i przydatny do transpor

towania cieczy łatwo zapalnych,
-  jeśli 1106 Q  < RS,R V ź  1T09 Q, to wyrób jest antystatyczny, nie ulegający niebezpiecznemu 

naelektryzowaniu i przydatny do wzajemnego łączenia indywidualnie uziemionych 
zbiorników cieczy palnych.

Norma [8] podaje również kryteria oceny pomiaru rezystywności skrośnej cieczy 
(pomiar pv cieczy opisany jest również w normie PN-84/E-04409), ponieważ:
-  jeśli pv < 104 Q m, to ciecz nie jest zdolna do niebezpiecznego naelektryzowania się, gdy 

znajduje się w kontakcie z uziemionymi elementami metalowymi urządzeń,
-  jeśli 104 Q m  < pv < 108 ii-m , to ciecz wykazuje ograniczoną zdolność do niebezpiecznego 

naelektryzowania się (elektryzacja takiej cieczy może ewentualnie stwarzać zagrożenie 
w obiektach lub strefach zaliczanych do kategorii zagrożenia wybuchem W I),

-  jeśli p„ >  108 Q  m, to elektryzacja cieczy może wywoływać zagrożenie pożarowe i wy
buchowe (w obiektach zagrożonych wybuchem należy zastosować odpowiednie środki 
ochrony).

Na podstawie powyższego kryterium dokonuje się również oceny rezystancji skrośnej R v 
materiałów sproszkowanych, po jej przeliczeniu na rezystywność skrośną według wzoru: 

pv = 0,57Ry.
W przypadku rurociągów wykonanych z materiałów przewodzących narażenie elektry- 

zacyjne można ocenić na podstawie wyniku pomiaru rezystancji upływu Ru. Stan niebezpiecz
nego naelektryzowania obiektu nie występuje, jeżeli spełniony jest warunek Ru < 106 Q. Przy 
uwzględnieniu pojemności elektrycznej C„, tworzonej przez kontrolowany obiekt względem 
ziemi, powinien być spełniony warunek relaksacyjny: r = R uC„ < 10° s.
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4. PODSUMOWANIE

Ocena narażeń elektryzacyjnych powstających wskutek transportu płynów i materiałów 
sypkich rurociągami przemysłowymi jest zadaniem złożonym. Należy bowiem uzyskać 
informację o wielu parametrach elektrycznych i fizycznych, charakteryzujących m.in. mate
riał, z którego wykonany jest rurociąg, właściwości fizykochemiczne przesyłanej substancji 
oraz warunki dynamiczne przepływu. Wybór parametrów niezbędnych do pomiaru oraz 
kryteria, na podstawie których można ocenić zmierzone wielkości, regulują tylko częściowo 
odpowiednie normy i wytyczne. W przepisach tych położono nacisk przede wszystkim na 
badania laboratoryjne - badawcze i projektowe. W przypadku obiektów rzeczywistych prze
pisy ograniczają się do podania zasad ich ochrony od elektryczności statycznej ze względu na 
zagrożenie pożarowo-wybuchowe.

Narażenia elektryzacyjne oraz związane z nimi zakłócenia produkcyjne występujące 
podczas przesyłu mediów rurociągami przemysłowymi coraz częściej wymagają ciągłej 
kontroli stanu naelektryzowania mediów i elementów konstrukcji, a także oceny 
wynikającego stąd zagrożenia - zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa.
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Abstract

The management o f  such substances as liquids, steams and loose materials is connected 
with their electrification, i.e. generation o f  excess electrostatic charges. Particularly conve
nient conditions for electrification processes occur during transportation o f media through 
industrial pipes, usually made o f  metal. Walls o f  the pipe as well as flowing substances may 
electrify then. It causes ignition or explosive conditions in certain circumstances.

Electrostatic charges created and assembled on the pipe surface are able to cause con
siderable productive disturbances (connected with material losses) and even health or life 
hazards. Electrostatic disturbances are considered first o f  all as fire- or explosive conditions, 
productive disturbances and harmful influences o f  the electrostatic field on people. The first 
part o f  the paper gives a short description o f  electrification processes in fluids and loose 
materials during their transportation through pipes, whereas the second one concerns elec
trification hazards and valid Polish regulations in this field.
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OPTYMALIZACJA WYBRANYCH PARAMETRÓW MIEJSKICH 
SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA Z WYKORZYSTANIEM METOD 
ANALITYCZNYCH

Streszczenie. W artykule przedstawiono zasady oraz wyniki optymalizacji liczby stacji, 
stopnia obciążenia transformatorów oraz przekroju przewodów w miejskiej sieci niskiego 
napięcia. Optymalizację przeprowadzono przy użyciu metod analitycznych. Jak wskazują 
uzyskane wyniki, o doborze powyższych parametrów decydują kryteria techniczne. Zakres 
optymalizacji ekonomicznej jest więc bardzo ograniczony.

OPTIMISATION OF CHOSEN PARAMETERS IN URBAN LOW VOLTAGE 
NETWORKS USING ANALYTIC METHODS

Summary. Principles and results o f an optimisation of number of substations, load 
factor of transformers, and section of line conductors in urban low voltage network are 
presented in the paper. The optimisation was carried out using analytic methods. The obtained 
results show that technical criteria decide about the above mentioned parameters therefore the 
range of the economical optimisation is considerably limited.

1. WPROWADZENIE

Podstawowym kryterium optymalizacji rozwoju sieci jest koszt rozdziału energii z tej 
sieci. W skład kosztu rozdziału energii wchodzą koszty ponoszone przez dystrybutora energii, 
do których należy zaliczyć:
• koszty inwestycyjne,
• koszty eksploatacyjne stałe (obsługa, remonty, itp.),
• koszty eksploatacyjne zmienne (koszty strat energii występujących w elementach sieci).
Do kosztów powinny być również wliczone koszty strat jakie ponosi odbiorca, spowodo
wanych niewłaściwą jakością dostarczanej energii. Są to:
• koszty strat związane z przerwami w zasilaniu (koszty niedostarczonej energii),
• koszty strat wynikające z niewłaściwej jakości napięcia.
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Koszty strat wynikających z niewłaściwej jakości napięcia są najczęściej niewielkie 
w stosunku do pozostałych składowych kosztu sieci, o ile parametry jakości są utrzymywane 
w określonych granicach.

Przy optymalizacji należy uwzględnić dwie podstawowe grupy kryteriów technicznych, 
które będą stanowiły warunki ograniczające. Pierwszą grupę stanowią parametry jakości, przy 
czym w szczególności należy wyróżnić:
• dopuszczalne odchylenia napięć,
• dopuszczalną asymetrię napięć.
Dmgą grupę stanowią natomiast parametry związane z obciążalnością poszczególnych ele
mentów sieci, a w szczególności:
• obciążalność długotrwała,
• obciążalność zwarciowa.

Przy podanych wyżej założeniach zadanie optymalizacji rozwoju sieci można sformu
łować następująco:

minAT(X),
przy ograniczeniach:

AU(X) < AU ^ ,

au (X) < auiof, }• (1)

-fobc(^) ~ Ajbcdop*
4 (X ) <
warunki dodatkowe 

gdzie:
X - zbiór zmiennych decyzyjnych,
K  - koszt rozdziału energii,
AU - spadek napięcia w sieci,
av - współczynnik asymetrii napięcia w sieci,
70bc - prądy obciążenia poszczególnych elementów sieci,
Iz - prądy zwarcia w sieci.

W ramach optymalizacji rozwoju sieci jako zmienne decyzyjne (ciągłe lub dyskretne) 
przyjmuje się zwykle:
• liczbę stacji F,
• moc j ednostkową transformatorów 5T,
• przekrój żył przewodów lub kabli s.
Zamiast mocy transformatorów ST równoważnie można wprowadzić współczynnik obciąże
nia p. W optymalizacji analitycznej podstawę stanowią zwykle koszty roczne, przy czym 
wszystkie składniki kosztów (nakłady inwestycyjne i koszty strat energii) podane są w formie 
funkcji ciągłych.
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W literaturze krajowej [2] optymalizacja analityczna wykonywana jest zwykle przy 
daleko posuniętych uproszczeniach, z których główne polega na rozbiciu zagadnienia na dwie 
składowe (etapy):
• dobór optymalnej liczby stacji F  i optymalnego przekroju s, przy pominięciu strat energii 

w transformatorach,
• optymalizacja współczynnika obciążenia transformatora, przy pominięciu strat energii 

w sieci (liniach) nN.
Poniżej przedstawiona zostanie łączna analiza optymalizacyjna zmiennych F, ST (lub (5) 

oraz s, przy czym sformułowane rozwiązania analityczne również zostaną oparte na pewnych 
uproszczeniach, całkowicie dopuszczalnych w praktyce. Jako wyjściowe równanie rocznych 
kosztów rozdziału energii przyjmuje się równanie:

gdzie:

F  - liczba stacji zasilających sieć,

L - łączna długość linii nN, km, 

i  - średni przekrój przewodów, mm2,

ST - średnia moc znamionowa zainstalowanych transformatorów w sieci, kV-A,

E - roczne zużycie energii, MWh/a,
WL- współczynnik sieciowy, wyrażający poziom strat energii w liniach nN (w pracach 

Horaka i Gawlak oznaczony symbolem IVj, 

rs, rL - współczynniki kosztów rocznych stacji i linii, 

kSs - koszty jednostkowe stacji stałe, PLN/stację, 

kSz- koszty jednostkowe stacji zmienne, PLN/kV-A, 

ku - koszty jednostkowe linii stałe, PLN/km, 

ku  - koszty jednostkowe linii zmienne, PLN/(km mm2),
Â£o’ k 'sEi~ koszty jednostkowe obciążeniowych i jałowych strat energii w transformatorach 

(uwzględniające straty energii biernej), PLN/kWh, 
ksEo - koszty jednostkowe strat energii w limach, PLN/kWh,
b0, Ą - współczynniki do wyznaczania obciążeniowych i jałowych strat w transformatorach,

K  =  F ( k Ss +  k SzS l ) r S +  L ( k u  +  k LzS > L  +

(2)

kW/(kV-A)3/4,

t - roczny czas występowania maksymalnych strat, h/a, 

P - współczynnik obciążenia transformatorów,

T, = 8 760 h.
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W powyższym równaniu dla wyrażenia strat energii w transformatorach wykorzystano 
wzory Vidmara. Dla strat energii w liniach (sieci) nN wykorzystano zależność znaną z opra
cowań Horaka, której poprawność potwierdzono poprzez wykonane komputerowe symulacje 
pracy miejskich sieci niskiego napięcia [1], Należy zwrócić uwagę, że w zależności od celu 
analizy z wyjściowego równania (2) należy wyrugować ST bądź p.

Wyniki symulacji komputerowych wykorzystano w analizie regresji w celu wyznacze
nia m.in. następujących zależności:

w których AEL% oraz AEoT% oznaczają odpowiednio procentowe straty energii (obciąże
niowe) w liniach i transformatorach sieci, natomiast *-*obc jest mocą obciążenia pojedynczej 
stacji. Współczynniki acL, aeT i as mają stałą wartość dla sieci na danym obszarze w całym 
okresie rozwoju (przy zmianie E  i F). Analogiczny charakter zależności dla strat energii, 
oparty na rozważaniach teoretycznych, przyjęto również w [2,3].

Równanie (2) przedstawia koszt w roku t, K(t). Wielkością zmienną w czasie jest przede 
wszystkim zużycie energii E. Wielkością zmienną może być także liczba stacji F  oraz moc 
średnia transformatorów ST (lub współczynnik P), a w dużych sieciach nawet średni przekrój 
przewodowi. Koszty roczne K{t) z poszczególnych lat wymagają w takich przypadkach 
zdyskontowania za cały okres analizy T.

Ogólne rozwiązanie oparte na równaniu (2) w postaci jednoczesnej optymalizacji trzech 
zmiennych niezależnych (F, ST lub P i s) metodami analitycznymi nie jest możliwe. Zadanie 
to można natomiast rozwiązać etapowo, dopuszczając pewne uproszczenia wynikające z opty
malizacji etapowej (cząstkowej).

2. OPTYMALIZACJA WSPÓŁCZYNNIKA OBCIĄŻENIA TRANSFORMATORÓW

W pierwszym etapie rozpatrzono optymalizację współczynnika P, przy potraktowaniu 
pozostałych zmiennych jako parametry. Wykorzystując wyniki symulacji komputerowych, 
w równaniu (2) należy najpierw dokonać podstawienia:

F  F  a<,E a^E
™T = p ^  = p i r = i r -

Z równania (2) otrzymuje się:

K  =  F k Ssr% +  a S ^ p S^ S +  L ( k Ls +  k U S ) r L +

i  ( a sE )*  , . , 10 E 2fVLk&Bo

+jP4n n
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8K - -
Z warunku —  = O przy podstawieniu x = ß 4 otrzymuje się równanie: 

3ß

;t8(ax + b) = c

o współczynnikach a, b, c równych:

(6)

asE \ 4a=i^ri k* rs ’ b = J biTrksEP c = j b 0xk'iiEo. (7)

Rozwiązanie równania (6) znajduje się metodą iteracyjną. Należy podkreślić, że czas 
występowania maksymalnych strat r, jak również czas występowania obciążenia szczytowego 
Ts, znajduje się na podstawie wyników symulacji. Zachodzi mianowicie:

T. =-
1000 

as coscps
10a cT^T

b„a\
(8)

przy czym S„T jest mocą znamionową transformatorów, dla których przeprowadzono symu
lację (wyznaczenie współczynnika aeT).

Tablica 1

Optymalny współczynnik obciążenia stacji w sieci m odelow ejd la  różnych wartości
stosunku e/ f

E/F ß
Sieć otwarta Sieć zamknięta

1 000 1,17 1,10
1 500 1,20 1,13
2 000 1,23 1,16
2 500 1,25 1,18
3 000 1,27 1,19

Jak wynika z równania (6), a konkretnie z wyrażenia na stałą a, optymalny współczyn
nik ¡3 jest zależny od stosunku E / F , tj. od obciążenia jednostkowego stacji. Wykonane 
obliczenia dla różnych wartości E/F  (tablica 1), które mogą występować w sieciach niskiego 
napięcia, wskazują jednak na niewielką zmienność współczynnika (3. W praktyce można 
założyć, że optymalna wartość współczynnika obciążenia transformatorów praktycznie nie 
zależy od pozostałych optymalizowanych zmiennych (w tym zwłaszcza od liczby stacji F).

*> Sieć modelowa opisana w pracy [1] jest siecią zasilającą kwadratowy obszar o powierzchni 0,36 km2, 
posiadający równomierną prostokątną siatką ulic o oczkach 50mxl00m, wzdłuż których prowadzone są linie. 
Przyjęto dane ogólne w jednostkach podawanych przy wzorze (2): ¿¡^=27800, £u =16l, i s,=59400, ¿^=27,4, 
kAb>=0,135, /t4Ej=0,l 15, rs=0,137, rL=0,137, ¿>„=0,0525, ¿>¿=0,0117. Z symulacji dla sieci otwartej otrzymano: 
as=0,274, aeL=0,000688, a„T=0,000230, zaś dla sieci zamkniętej: as=0,247, atL=0,000528, atT=0,000224 
(symulacje wykonano dla s=120 mm2 Al oraz SnT=630 kVA).
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3. OPTYMALIZACJA LICZBY STACJI

Drugi etap uproszczonej analizy obejmuje wyznaczenie optymalnej liczby stacji F  przy 
potraktowaniu pozostałych zmiennych, czyli stopnia obciążenia transformatorów p oraz prze-

dKkroju przewodów s, jako parametry. Korzystając z równania (5), z warunku —  = 0 przy
dF

y
£ Vpodstawieniu x = J otrzymuje się równanie:

x >(axs - b) = c (9)

0 współczynnikach a ,b  '\c równych:

c = kszrs . (10)

Rozwiązanie powyższego równania znajduje się metodą iteracyjną. Należy zwrócić 
uwagę, że istnieje możliwość jednoczesnego rozwiązywania metodą iteracyjną równań (6)
1 (9), co pozwala określić ścisłą optymalną wartość współczynnika P oraz liczby transfor
matorów F. Współczynnik sieciowy WL wyznacza się na podstawie wyników wykonanych 
symulacji. Zachodzi mianowicie:

WL = atlLs. (11)

Z otrzymanego równania (9) wynika (przy przyjętym uproszczeniu, że współczynnik p 
pozostaje stały), że liczba stacji powinna przyrastać w tempie identycznym jak zużycie ener
gii. Mając określony optymalny stosunek E/F, znamy obciążenie, jakie powinna przenosić 
pojedyncza stacja (transformator). Ponieważ dodatkowo znany jest optymalny współczynnik 
p, można określić optymalną moc średnią transformatorów:

Sobc (E~\ 1
(12)

Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2

Optymalna wartość stosunku E/F oraz optymalna moc średnia transformatorów w sieci 
modelowej dla różnych przekrojów przewodów

s [mm2]
E/F  [MWh/(stacja a)] ST [kV-A]

Sieć otwarta Sieć zamknięta Sieć otwarta Sieć zamknięta
70 2 322 2 789 509 583
95 2 720 3 268 596 684
120 3 074 3 694 663 766
150 3 454 4 152 739 840
185 3 856 4 637 812 924
240 4 074 5 322 924 1 035
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Przedstawiona optymalizacja dokonuje optymalnego rozdziału całkowitej wymaganej 
mocy transformatorów na odpowiednią liczbę stacji. Należy zwrócić uwagę, że przy 
ustalonym współczynniku (i wymagana moc całkowita transformatorów zasilających sieć jest 
jednoznacznie określona. Rozbicie tej mocy na większą liczbę punktów zasilających zwiększa 
łączny koszt budowy stacji (rośnie koszt stały) oraz zwiększa straty transformacji (obcią
żeniowe i jałowe), lecz jednocześnie zmniejsza straty sieciowe w liniach nN. Wynika stąd, że 
przy wzroście przekroju przewodów (np. ze 120 mm2 do 240 mm2) maleje optymalna liczba 
stacji, czyli rośnie optymalna moc znamionowa transformatorów. Potwierdzają to wyniki 
obliczeń, zamieszczone w tablicy 2.

Wyniki obliczeń wskazują również, że przy założonych współczynnikach kosztowych, 
a zwłaszcza przy wysokim koszcie budowy stacji, optymalne może być zastosowanie 
transformatorów zasilających SN/nN o mocy znamionowej 1 000 kVA. Wniosek ten wymaga 
jednak pogłębionych analiz, w których należy uwzględnić, że przystosowanie typowych stacji 
do mocy znamionowej transformatorów 1 000 kV A  zwiększy ich koszt (w analizie przyjęto, 
że koszt samej stacji, bez transformatorów, nie ulega zmianie). W efekcie optymalne mogą 
być jednak transformatory 630 kV-A.

Z uwagi na uzyskany wynik zasady optymalizacji liczby stacji F  muszą ulec modyfi
kacji, a mianowicie musi być ona wykonana przy ustaleniu mocy znamionowej transfor
matorów. Będzie to optymalizacja wymuszona, wskutek czego koszty rozdziału energii nieco
się zwiększą. Równanie wyjściowe (2) wymaga w tym aspekcie wyrugowania p na rzecz ST. 
Wykorzystując przytaczane już zależności, otrzymuje się:

K  = FkSsr$ + FSnTkSzrs + L (k^  + k^s)rL +

bnal E 2 l  10 E 2W .k6Eo m i4. 0 s- .  Ti- + F S * h T k  + --------
+  5 p AEo nT j  r ¿Ej

W

dK E
Korzystając z równania (13), z warunku —  = 0 przy podstawieniu x = — otrzymuje się

dF F
równanie:

ax2 -b  = 0 (14)

o współczynnikach a i b równych:

bnal . 10 W .k.Fo i
a =  1  +  y ~  > ^  =  ^SsrS + S a-[kszrS + ‘̂ nT^>j^ r ^ a E j -  ( ^ )

"̂nT

Z otrzymanego rozwiązania wynika, że tak jak poprzednio liczba stacji powinna przy
rastać proporcjonalnie do zużycia energii. Mając określony optymalny stosunek E /F  oraz 
znając przyjętą moc transformatorów S„T, można określić wynikający stąd optymalny stopień 
obciążenia transformatorów:
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ß  = —  = as[ —)• — . (16)
SnT SnT

Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3

Optymalna wartość stosunku e/ f  oraz optymalny współczynnik obciążenia stacji w sieci 
modelowej dla różnych przekrojów przewodów przy ustalonej mocy znamionowej 

transformatorów (S„T = 630 kVA)

s [mm2]
E /F  [MWh/(stacja-a)] ß

Sieć otwarta Sieć zamkn. Sieć otwarta Sieć zamkn.
70 2 457 2 860 1,07 1,12
95 2 780 3218 1,21 1,26
120 3 040 3 500 1,32 1,37
150 3 295 3 772 1,43 1,48
185 3 538 4 027 1,54 1,58
240 3 837 4 334 1,67 1,70

Wnioski z analizy pozostają takie same jak poprzednio, tzn. preferowana jest mała 
liczba stacji zasilających. Przy ustalonej mocy znamionowej transformatorów (630 kV A) 
„sugerowane” jest w związku z tym znaczne ich przeciążenie, niedopuszczalne jednak w prak
tyce. Wynika stąd generalny wniosek, że o liczbie stacji transformatorowych decyduje 
w praktyce kryterium techniczne, wynikające z ograniczenia do 630 kV A mocy jednostkowej 
transformatorów oraz z ograniczenia do ß = 1,0 stopnia obciążenia transformatorów w stanie 
normalnej pracy sieci. Liczba stacji, wynikająca wprost z mocy obciążenia, może przy tym 
przyrastać proporcjonalnie do wzrostu obciążenia (wariant ROZ), bądź może zostać przyjęta 
jako stała, dostosowana do obciążenia końcowego sieci (wariant STA). Dla takich dwóch 
skrajnych przypadków przeanalizowany zostanie dobór optymalnego (stałego) przekroju 
przewodów w sieci.

4. OPTYMALIZACJA PRZEKROJU PRZEWODÓW

Podstawę do analizy optymalnego przekroju przewodów stanowi równanie (13). 
W równaniu tym można pominąć człony niezależne od przekroju przewodów. Koszt zdyskon
towany na rok zerowy wyraża się w związku z tym wzorem:

K , . L k u srL- Z a  ■ <17>
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przy czym a  = 1 + d  (d -  stopa dyskonta). Poniżej rozpatrzone zostaną oddzielnie dwa 
wspomniane wyżej charakterystyczne przypadki.

W pierwszym przypadku zakłada się, że liczba stacji przyrasta proporcjonalnie do 
wzrostu obciążenia (ROZ), tzn. zachodzi:

q' q ‘
£ ( /)  = £ k-V  oraz F{t) = Fk*T , (18)

d d

gdzie:

Fk, Ek - odpowiednio liczba stacji i ich obciążenie wypadkowe w roku końcowym analizy, 

q - współczynnik rocznego przyrostu zużycia energii (w obliczeniach przyjęto q = 1,03). 

Należy zwrócić uwagę, że przy p = 1,0 moc znamionowa transformatorów wynika z relacji:

s„T= s obc = « s m .  d 9 )Fy.

czyli zachodzi:
E, 5„-
Ey as

(20)

Przy wykorzystaniu (18) i (20) równanie (17) przyjmuje postać:

K i = L kLzsrhu (a ,t) +    j  , (21)
Lsa s q

gdzie:

“( a ,0  = Z A '>  w(d>d,T) = 'Z ^ 7 - (22)

Z warunku = 0 otrzymuje się więc następujące wyrażenie na optymalny przekrój prze- 
ds

wodów:

_ 1  \ ^ W L E v S nTk ^ a w ( g , a , r )

^  ¿V  k LzrLas q T ' w(ct, T)

W drugim przypadku liczba stacji przez cały okres analizy pozostaje stała, równa Fk. 
Równanie (17) przyjmuje w związku z tym postać:

I O ^ A A e o  z { q \a ,T )
Kd = Lk^srLu(a, t) + ------ — -------------- -y j----- , (24)
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gdzie:

2 V" i 2'
z ( q \ a , r )  = S V -  (25)/ cc

dK.
Z warunku — Ł = O otrzymuje się w tym przypadku wyrażenie na optymalny przekrój prze-

ds
wodów:

_ J_  /lO ^I^k^nT ^A ai Z(ff >a ’ 2 )
Sop," Z V  ‘ i / A  q 2T-u( a , T) '  ( }

Tablica 4
Optymalny przekrój przewodów przy różnych wartościach energii w roku końcowym analizy

w sieci modelowej

s [mm2]
Ek [MWh/a] Wariant ROZ Wariant STA

Sieć otwarta Sieć zamkn. Sieć otwarta Sieć zamkn.

4 000 76 50 65 42
6 000 93 61 80 52
8 000 107 70 92 60

10 000 120 78 103 67
12 000 132 86 113 73

Otrzymane w wyniku analizy optymalne przekroje przewodów są małe. Podobnie jak 
w przypadku transformatorów „sugerowane” jest więc niedopuszczalne w praktyce ich 
przeciążenie.

5. WNIOSKI

Z przedstawionej powyższej analizy wynika, że zarówno o liczbie stacji SN/nN (stopniu 
obciążenia transformatorów), jak i o przekroju przewodów w liniach nN, a więc o suma
rycznych kosztach inwestycyjnych sieci, decydują kryteria techniczne - obciążalność prądowa 
i spadek napięcia. Wnioski te zostały także potwierdzone w wyniku zastosowania programo
wania dynamicznego do wyboru optymalnej strategii rozwoju sieci [1,4]. Oznaczają one, że 
zakres optymalizacji ekonomicznej w miejskich sieciach niskiego napięcia (ale nie tylko) jest 
bardzo ograniczony. Wnioski te różnią się istotnie od poglądów prezentowanych w literaturze 
krajowej [2,3].
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Abstract

Number of substations, power of transformers, and section of line conductors are 
usually used as the decision variable during an optimisation o f network development. Load 
factor of transformers can be used instead of power of transformers. Yearly costs o f energy 
distribution (2) are usually the optimisation criterion. Some quantities used in the equation (2) 
were determined basing on computer simulations described in [1]. In Chapter 2 optimisation 
of the load factor of transformers is presented. The calculation results show that optimal value 
of the load factor does not practically depend on the number of substations. It allows to use it 
as a parameter during optimisation of the number of substations. The optimisation is presented 
in Chapter 3. The obtained optimal power of substations (resulting from the obtained optimal 
number of substations) is bigger than the typical values of the power of substations used in 
LV network. According to it principles of the optimisation have to be modified. The opti
misation must be made for the fixed power of substations (13). Conclusion resulting from the 
optimisation is that not the economic optimisation but the technical criteria decide about the 
number of substations. Optimisation o f the section of line conductors is presented in Chap
ter 4. The obtained optimal sections are small which suggests non-allowable overload of the 
lines. The conclusion is similar to the previous one. Technical criteria also decide about the 
section of the line conductors. The range of the economical optimisation in the LV networks 
is therefore very small. This general conclusion differs essentially from opinions presented in 
Polish literature [2,3],
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MODELOWANIE DYNAMIKI SYSTEMU W WARUNKACH AWARII 
SYSTEMOWEJ

Streszczenie. W artykule przedstawiono ogólną koncepcją modelu systemu elektro
energetycznego dla celów analizy zjawisk towarzyszących restytucji układu. Przeanalizowano 
wymagania stawiane takiemu modelowi oraz oceniono możliwości wykorzystania dotychczas 
stosowanych modeli elementów układu elektroenergetycznego wykorzystywanych w znanych 
komputerowych programach użytkowych.

DYNAMIC MODEL OF POWER SYSTEM FOR BLACKOUT 
CONDITIONS

Summary. The general idea o f  the power system model for investigations o f  the 
phenomena accompanying network restoration is presented in the paper. The requirements for 
such a model are analyzed and the possibilities o f  applying the previous models o f  the o f 
power system elements used in well-known computer programs are estimated as well.

1. WPROWADZENIE

Aktualnie bądące do dyspozycji komputerowe programy symulacyjne stwarzają moż
liwość przeprowadzania obliczeń numerycznych przebiegów przejściowych w układach 
elektroenergetycznych zawierających ponad kilkanaście tysięcy węzłów. Generalnie model 
układu podczas obliczeń nie ulega zmianie, zaś połączenia między poszczególnymi 
elementami systemu wynikają bezpośrednio ze stanu urządzeń elektroenergetycznej auto
matyki zabezpieczeniowej. Najczęściej zakłada się prostą sekwencję czasową zakłóceń i nie 
uwzględnia się zjawisk dynamicznych spowodowanych udanym lub nieudanym działaniem 
tej automatyki. Takie podejście może stanowić utrudnienie przy poszukiwaniu modeli 
systemu elektroenergetycznego z punktu widzenia odwzorowania wielu zjawisk zachodzą

cych w systemie, takich jak  np.:
- działanie automatyki rozcinającej,



50 P. Sowa, P. Seweryn

- awarie systemowe (zakłócenia wielokrotne i niejednoczesne),
- praca odbiorów podczas zakłóceń.

Wymienione zagadnienia związane są m.in. z możliwością pracy wyspowej wydzielonych 
części systemu oraz utratą powiązania z UCPTE, likwidacją zapadów lub wzrostów często
tliwości itp.

We wszystkich zagadnieniach występować będzie problem ekwiwalentowania fragmen
tów sieci. Obliczanie przebiegów w układzie oryginalnym zawsze będzie związane z wątpli
wościami dotyczącymi celowości dokładnego modelowania każdego z elementów, bądź 
zakresu uproszczeń układu oraz ich wpływu na wiarygodność otrzymywanych wyników. 
W niektórych z dostępnych programów możliwe jest określenie zastępczego schematu za 
pomocą identyfikacji parametrów układów ekwiwalentnych [1], Bardzo nieufnie natomiast 
należy oceniać proponowane w wielu programach "tworzenie sieci zastępczych" za pomocą 
algorytmów redukcji układu. Takie schematy są prawidłowe tylko dla stanów ustalonych, 
albowiem podczas redukcji stosowanych jest wiele założeń upraszczających [2],

Dla systemów, w których m ają być prowadzone badania stanów przejściowych, brak 
jest uogólnionego kryterium, na podstawie którego można by z góry określić strukturę zre
dukowanego schematu zastępczego. Dopiero po porównaniu przebiegów z rzeczywistymi 
można ocenić wybrany układ zredukowany. W przypadku gdy wybrana struktura nie spełnia 
wymagań dokładności odwzorowania przebiegów w  układzie oryginalnym, należy zmienić 
układ zastępczy, a następnie przeprowadzić kolejną identyfikację parametrów nowego układu. 
Prawidłowy dobór parametrów schematu zastępczego staje się w tej sytuacji najważniejszym 
etapem optymalizacji układu zredukowanego. Jednym z głównych celów w tej dziedzinie 
staje się zatem konieczność opracowania nowego kryterium identyfikacji parametrów sche
matu zastępczego, dzięki któremu będzie możliwe prowadzenie analiz numerycznych dla 
symulacji elektromechanicznych zjawisk przejściowych podczas zakłóceń w systemie elektro
energetycznym.

Odrębnym zagadnieniem podczas modelowania układu elektroenergetycznego jest 
wybór metodyki symulacji. Podejście modelowania "wieloskalowego", prezentowane w wielu 
współczesnych programach, pozwała teoretycznie uzyskać bardzo dokładny sygnał wejściowy 
"widziany" przez układy automatyki systemowej. Wykorzystanie metody składowych 
symetrycznych pozwala wprawdzie otrzymać sygnały prądowe i napięciowe dla 
częstotliwości znamionowej, lecz powoduje utrudnienie możliwości oceny zjawiska nasycenia 
przekładników oraz wpływu składowej nieokresowej. Z kolei zastosowanie metodyki 
stosowanej m.in. w programie EMTP pozwala na pełną analizę tego typu zjawisk, jednak 
obydwie metody są dla badania zjawisk elektromechanicznych niepraktyczne. Program 
EMTP bowiem napisany został głównie z myślą o przebiegach elektromagnetycznych 
(zakresy mili- i mikrosekundowe), w związku z tym wymagane są zbyt szczegółowe dane (z 
punktu widzenia analizy zjawisk elektromechanicznych), co niepotrzebnie wydłuża czas 

obliczeń.
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W pakiecie programowym GE PSLF, zakupionym przez PSE SA, założono synonimicz- 
ność wielkości w fazie LI oraz dla składowej zgodnej [3]. Zgodnie z tym tylko w miejscu 
zwarcia rozpatruje się wszystkie składowe symetryczne, natomiast przy rozpływach prądów 
analizuje się tylko składową zgodną. Według autorów programu taki poziom modelowania 
jest w pełni adekwatny dla odwzorowania przebiegów elektromechanicznych w systemie 
elektroenergetycznym z uwagi na fakt niewielkiego wpływu prądów składowych zerowej 
i przeciwnej wirnika. Takie podejście może spowodować jednak niedokładne odwzorowanie 
prądów wejściowych dla automatyki zakłóceniowej podczas zwarć niesymetrycznych. Zda
niem autorów tego oprogramowania [3], wada ta nie jest istotna, bowiem większość analizo
wanych zakłóceń ma charakter symetryczny, co oczywiście nie jest zgodne z praktyką.

Tej wady pozbawiony jest program PROSA [4] wchodzący m.in. w skład zintegrowane
go pakietu oprogramowania INTEGRAL. Zastosowane tutaj modele dokładnie odpowiadają 
wymaganiom analizy przebiegów elektromechanicznych. W adą tego oprogramowania jest 
ograniczenie ilości odwzorowywanych elementów układu, jak  również niektóre modele np. 
szyn zbiorczych z uwagi na konieczność dostosowania (przeliczania) danych do warunków 

wymaganych przez program PROSA.
Inne oprogramowanie NETOM AC [5] (firmy SIEM ENS), oprócz tego, że nie 

zawiera wymienionych ograniczeń, posiada dodatkowo procedury ekwiwalentowania oraz 
identyfikacji parametrów schematów zastępczych. Program ten od niedawna je s t również 
dostępny w kraju.

2. MODELOWANIE SYSTEMU DLA BADAŃ ODNOWY POAWARYJNEJ

2.1. Przyczyny oraz konsekwencje rozległych awarii systemowych

Na podstawie badań statystycznych stwierdzono, źe bardzo częstą przyczyną awarii 
systemowych są złożone zakłócenia wielokrotne. Jest to o tyle istotne, że klasyczne obliczenia 
niezawodnościowe według kryterium n-1 zakładają niezależność zakłóceń. Jak wiadomo, 
podczas programowania rozwoju układów elektroenergetycznych kryterium n-1 stanowi 
podstawę planowania. Podczas takiego planowania bazę wyjściową stanowi obciążenie 
szczytowe, ponadto zakłada się wzrost obciążenia w  następnych latach. W  związku z tym 
będąca do dyspozycji rezerwa jest zazwyczaj większa od wymaganej dla bieżącego stanu 
obciążenia układu. W ten sposób jest możliwe wyłączenie pewnej części urządzeń do prac 
remontowych bez naruszenia zasad kryterium n-1.

Poniżej w tablicach zestawiono najbardziej znane awarie systemowe, które wystąpiły 
w światowych systemach elektroenergetycznych w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Wprawdzie dużą grupę przyczyn "black-out'u" stanowi nieprzestrzeganie zasad 
kryterium n-1 (tablica 1), jednak kryterium to nie przewiduje ich dalszego rozwoju, pomimo
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że większość zakłóceń na początku powstałej awarii mogła być przewidziana za pomocą tego 
kryterium.

Tylko jedna z zaistniałych awarii mogła być uniknięta przez wykorzystanie będących do 
dyspozycji rezerw (tablica 2), innej zapobiegłby odpowiedni program blokujący niewłaściwe 
postępowanie (załączenie na zwarcie) dyspozytora (tablica 3). Jak wynika z tablicy 4, więk
szość awarii systemowych nie mogła być przewidziana za pomocą kryterium n-1.

Tablica 1

Awarie systemowe, których przyczyną był brak zastosowania kryterium n-1

Miejsce
zakłócenia Data

Ubytek mocy [MW]

PrzyczynaCzas przywracania obcią
żeń po awarii [godz.]

USA
(Miami) 16.05.77 brak danych

Przesył mocy w granicznym zakresie 
dopuszczalnym

USA
(Colorado
Wyoming)

2.02.78 ok. 300
brak danych

Francja 19.12.78 ok. 29000 Brak zasilania z nieznanych powodów

ok. 9

Szwecja 27.12.83 ok. 11400 Uszkodzenie odłącznika powodujące 

zadziałanie zabezpieczenia szyn zbiorczychok.7

Algieria 22.09.84 ok. 500 Zakłócenie w elektrowni - w konsekwencji 
brak zasilaniaok. 4

Tablica 2

Awaria, która mogła być przez obliczenia komputerowe rozpoznana

Miejsce
zakłócenia

Data Ubytek mocy 
[MW]

Przyczyna

USA
Jacksonville

22.09.77 ok. 1000
Nierozpoznane problemy związane 
z rozpływem mocy biernej

Tablica 3

Awaria, która mogła być rozpoznana i uniknięta przez programy blokujące

Miejsce
zakłócenia

Data Ubytek mocy [MW]
PrzyczynaCzas przywracania obcią

żeń po awarii [godz.]

Niemcy - Berlin 5.11.80 Ok. 775 Załączenie na zwarcie (błąd obsługi)
ok. 1
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Tablica 4

Awarie systemowe, których przyczyną byl brak zastosowania kryterium n-1

Miejsce
zakłócenia Data

Ubytek mocy [MW]
PrzyczynaCzas przywracania obcią

żeń po awarii [godz.]

II Niemcy 
| Bawaria

13.04.76 Ok. 4200 Wyłączenie zwarcia -> awaria 
wyłącznika —» wyłączenie blokówok. 2,5

USA,
Salt Lake 
City

4.07.76 brak danych

Zwarcie doziemne, prawidłowe wyłą
czenie, zawodność urządzeń sterują
cych podczas ponownego załączania, 
wypadnięcie ważnej linii przesyłowej

USA
Nowy Jork

13.07.77 ok. 5900 Burza -> wielokrotna zawodność za
bezpieczeń oraz wyłącznikówok. 25

USA
San Antonio

16.10.77 brak danych

Zerwanie przewodu odgromowego -» 
zakłócenie w linii —> dyspozycja mocy 
pozbawiona zasilania na skutek zanie
dbań kontroli agregatów rezerwowego 
zasilania

USA
San Diego

2.2.78 brak danych Zawodność zabezpieczenia szyn zbior
czych

Szwecja 13.1.79 ok. 2700
Zawodność zabezpieczenia, zbędne wy
łączenie kilku linii przesyłowych przez
zbędne pobudzenie zabezpieczenia 
odległościowego

ok. 4

Niemcy
(część
północna)

10.4.79 ok. 12000 Zwarcie na szynach zbiorczych — > 

odłączenie siecikilka min.
Niemcy
Duisburg 27.5.81 brak danych.

Pożar transformatora - próby gaszenia 
mogące powodować zwarcie -> 
odłączenie sieciok. 4

Dania 4.8.81 ok. 1100 Zawodnoś zabezpieczenia
>1

Belgia 4.8.82 ok. 2400
Wyłączenie elektrowni —» deficyt mocy 
biernej, zbędne działanie zabezpieczę 
nia generatoraok. 6,5

Z krajowych awarii systemowych największa była „dolnośląska” z lipca 1972 roku, 
w czasie której bez zasilania pozostały obszary całego Okręgu Dolnośląskiego, zachodniej 
części Okręgu Południowego i południowej części Okręgu Zachodniego. Przyczyną tej awarii, 
podczas której wyłączono około 3500 MW, było niewłaściwe postępowanie dyspozytorskie - 
brak szybkiego odciążenia jednego z przeciążonych autotransformatorów 400/220 kV, 

330 MV-A w stacji Mikułowa.
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Przyczyną innej dużej awarii „północno-wschodniej” w 1987 roku był duży deficyt 
mocy czynnej w wydzielonej awaryjnie części systemu oraz towarzyszące temu znaczne 
obniżenie napięcia i bardzo duży deficyt mocy biernej [6],

Przebieg ostatnich dwóch awarii systemowych w USA (1996) dostarczył wielu cennych 
informacji koiygujących dotychczasowe podejście do analiz obliczeniowych prowadzonych 
dla oceny stanu systemu podczas zakłóceń złożonych Obydwie awarie miały tę samą 
przyczynę: wskutek bardzo wysokiej temperatury (38°C) nastąpiło obniżenie zwisających 
przewodów fazowych, co spowodowało zwarcie linii przesyłowej z drzewami. Podczas 
pierwszej awarii - na początku czerwca, linia została prawidłowo automatycznie wyłączona, 
niestety w linii równoległej zadziałało niepotrzebnie zabezpieczenie wyłączające również tę 
linię. To z kolei spowodowało automatyczne wyłączenie dwóch dużych jednostek z pobliskiej 
elektrowni. W  konsekwencji pozostałe generatory z tej elektrowni zostały dociążone, w wy
niku czego obniżyła się ich prędkość obrotowa, zaś częstotliwość systemu spadła o 0,1 Hz. 
W odpowiedzi na spadek częstotliwości zadziałały regulatory, zwiększając w ciągu kilku se
kund dopływ pary lub wody do odpowiednich jednostek. Kaskadowe wyłączenia spowodo
wały w konsekwencji pozbawienie zasilania około dwóch milionów odbiorców w 14 stanach. 
Również w drugim przypadku „zwykłe” zwarcie linii przesyłowej z drzewem spowodowało 
„efekt domina” i wyłączenie prawie wszystkich zachodnich i niektórych południowych 
stanów USA.

Skutki wielkich awarii systemowych dają się określić w umownych trzech grupach :
-  bezpośrednie, powstałe w czasie od kilku sekund do około 20 minut od momentu powsta

nia awarii (zakłócenia w produkcji ciągłej, zatrzymane windy, spontaniczne kradzieże 
w sklepach),

-  rozwijające się proporcjonalne do czasu trwania awarii (przerwy w produkcji, chaos komu
nikacyjny, wzrost liczby wypadków drogowych),

-  występujące w czasie wielogodzinnej awarii, rozwijające się nieproporcjonalnie do czasu 
trwania awarii (psucie się środków spożywczych, plądrowanie, podpalanie itp.).

2.2. Model SEE dla celów analizy restytucji z punktu widzenia podziału czasowego 
stanów dynamicznych

Powszechnie wykorzystywanych umownych zakresów, dla których obowiązują odpo
wiednie modele elementów układu elektroenergetycznego, nie można bezpośrednio przenieść 
do analizy dla celów restytucji. Jak pokazano bowiem na rysunku 1, model dla celów 
restytucji obejmuje zakresy czasowe od milisekund do dni. Z punktu widzenia wymienionych 
programów użytkowych, takich jak EMTP, Netomac, PROSA, GE PSLF, gdzie wyraźnie 
następuje podział modeli dla zjawisk elektromagnetycznych oraz elektromechanicznych, 
można stwierdzić, że kompleksowy model systemu elektroenergetycznego dla celów obliczeń 
odbudowy systemu elektroenergetycznego po wielkich awariach praktycznie nie istnieje!
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Rys. 1. Podział czasowy przebiegów dynamicznych, uwzględnianych w analizie restytucji 
Fig 1. Time range o f  transients taken into consideration in power system restore analysis

Kierunki badań numerycznych, prowadzonych w wielu światowych ośrodkach nauko
wych, są wyznaczane na podstawie warunków pracy danego systemu. Największe doświad
czenia na tym polu posiadają ośrodki w Universität Duisburg [7, 8] oraz Universität Stuttgart, 
przy czym ten ostatni bardzo ściśle współpracuje z energetyką szwajcarską [9]. Doskonałą 
weryfikację modeli proponowanych w Duisburgu stanowiły analizy przeprowadzone dla ho
lenderskiego systemu elektroenergetycznego. Wszystkie światowe badania są prowadzone dla 
dwóch zasadniczych strategii odbudowy systemu:
-  centralna odbudowa sieci przesyłowej wraz z synchronizacją elektrowni, a następnie przy

łączenie obciążeń,
-  odbudowa z małych wysp zawierających jeden lub więcej bloków elektrownianych, które 

pracowały na potrzeby własne lub są zdolne do startu "zimnego", następnie obciążenie 
tych samodzielnych wysp i synchronizacja tak powstających równoległych układów rejo

nowych.
Zasadniczo nie przeprowadza się obliczeń numerycznych restytucji za pomocą progra- 

njów użytkowych. W nielicznych publikacjach opisane są wyniki analiz przeprowadzonych 
dla wybranych "fragmentów czasowych" restytucji [10]. W Polsce - w przeciwieństwie do 
licznych badań pomiarowych - również nie istnieje model systemu elektroenergetycznego do 

badań restytucji.
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3. KONCEPCJA MODELU SYSTEMU DLA SYMULACJI RESTYTUCJI SIECI

3.1.Założenia ogólne

Modele zastosowane w znanych komputerowych programach użytkowych nie 
pozwalają, jak to stwierdzono powyżej, na zastosowanie do badania restytucji sieci. 
Generalnie należy stwierdzić, że do celów symulacji restytucji modelowanie za pomocą 
układów równań różniczkowych posiada wiele wad, zaś odpowiednie uproszczenia mogą 
powodować błędne wyniki.

Dobre rozwiązanie stanowią modele opisane za pomocą innych metod, np. stosowana 
w symulatorze treningowym w Universität Duisburg metoda predykcyjno-selekcyjna. Część 
algorytmu oblicza graniczne wielkości ze stanu poprzedniego jako wartości początkowe dla 
następnego (predykcja), inna część algorytmu wybiera wymaganą wartość wewnątrz danego 
przedziału (selekcja), a następnie predyktor odświeża dane dynamiczne, stosując wybrane 
wartości, tak że w następnym kroku obliczeniowym znowu pracuje prawidłowo. 
Przykładowo: odchylenie częstotliwości od wartości znamionowej jest w  systemie 
elektroenergetycznym miarą dla równowagi mocy między zasilaniem i odbiorcą. Jak 
wiadomo, wielkość produkcji mocy pojedynczej elektrowni oraz całkowite zużycie nie 
zawsze jest znane, w związku z tym odchylenie częstotliwości jest podawane-jako wektor 
stanu dla regulacji pierwotnej. Tylko tak jest to możliwe przy wspólnej pracy wielu bloków 
bez większego nakładu pracy i techniki komunikacyjnej.

W metodzie predykcyjnp-selekcyjnej moce pobierane (obciążeń) oraz elektrowni (odda
wane) są dokładnie znane. Proste dodanie wszystkich wartości mocy w jednym centralnym 
algorytmie daje informacje, czy równowaga mocy zostaje zachowana oraz czy inne rozłożenie 
mocy na bloki będzie potrzebne. Częstotliwość sieci jako wektor stanu oraz kompleksowe 
modelowanie systemu odpada.

Jak to wynika z rysunku 1, model systemu elektroenergetycznego odpowiedni dla sy
mulacji restytucji powinien spełniać następujące wymagania:
-  obliczenia obejmują zakres czasu'od paru sekund do kilku godzin,
-  modele muszą uwzględniać zjawiska (w sytuacjach ekstremalnych):

-  zmian,, częstotliwości w systemie,
-  rozruch „stojącej rezerwy”,
-  naprawę uszkodzonych elementów,
-  rozruch jednostek ze stanu gorącego

Oprócz czysto technicznych wielkości decydujących o jakości modelu powinny być 
rówpież uwzględnione „czynniki ludzkie”, takie jak nieprzewidywalna reakcja personelu 
dyspozytorskiego podczas awarii systemowej. Oznacza to konieczność stworzenia - przy 
założeniu obliczeń w  czasie rzeczywistym oraz po uzupełnieniu modelu systemu o pulpit 
sterujący, odwzorowujący rzeczywiste warunki pracy dyspozytora - symulatora trenującego
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dla personelu obsługującego. Może być on przydatny do okresowego szkolenia dyspozytorów 

w zakresie przeciwdziałania awariom systemowym oraz ograniczania ich zasięgu i skutków, 
jak również odbudowy systemu. Brak odpowiednich działań dyspozytorskich, bardzo 
trudnych z psychologicznego punktu widzenia, doprowadził do wielu awarii systemowych.

Na rysunku 2 przedstawiono ogólną koncepcję modelu hierarchicznego do symulacji 
restytucji w  systemie elektroenergetycznym.

8 ^ g
inte rw e ncje m an u aln e 
alg o rytm y p o s zu k iw a ń  
o d b u d o w a  a u to m a ty c zn a  (syste m  ekspercki)

z a le ż n o ś c i logiczne 
aktualna  i potencjalna topologia 
o g ra n ic ze n ia  w  sterow aniu

r d z e ń  1 

zależności analogowe

r d z e ń  n 

►  zależności analogowe

Rys. 2. Koncepcja hierarchicznego modelu systemu do badania restytucji 
Fig. 2. Idea o f  the system hierarchical model for the system investigation

Ponadto muszą być wzięte pod uwagę zależności logiczne, jak np. zmienna topologia 
układu, zabezpieczenia ograniczenia oraz zależności analogowe dla elementów układu 
elektroenergetycznego, takich jak elektrownie, obciążenia, transformatory i linie.

Rdzenie układu, mogące stanowić wyspy utworzone po rozpadzie systemu, stanowią 
struktury niezależnych algorytmów. Wielkości wyjściowe modelu obciążenia stanowią 
przebiegi po ponownym załączeniu. Obciążenia wszystkich węzłów wyspy są sumowane, 
a powstałe w ten sposób obciążenie sumaryczne jest podstawą dla algorytmu centralnego 
sterowania. Centralny algorytm sterowania, symulujący regulację pierwotną bloków, wybiera 
z różnych dostarczanych przez modele elektrowni oraz zasilania granicznych interwałów
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mocy (predyktor) taką część mocy, która w następnym kroku obliczeniowym będzie zasilała 
odpowiednie punkty w systemie (selektor). Tak wybrane moce zostają w poszczególnych 
węzłach sumowane, a następnie przekazywane do algorytmu obliczania rozpływu prądów 

jako moc zasilająca węzły.
Model bloków elektrowni cieplnej oblicza dwa różne graniczne przedziały mocy, które 

zostają wybiórczo przełączane do centralnego algorytmu. Oprócz tych granicznych mocy 
czynnych za pomocą tego modelu obliczane są, w zależności od wybranej mocy czynnej, 
przedziały mocy biernej oraz moc pozorna potrzeb własnych. Wyznaczone w ten sposób 
przedziały mocy biernej zostają, podobnie jak to było w przypadku mocy czynnej, w poszcze
gólnych węzłach sumowane, a następnie przekazywane do algorytmu obliczania rozpływu 
prądów jako moc graniczna bierna węzłów wytwórczych.

3.2. Wymagania stawiane modelom elementów systemu dla symulacji restytucji 
sieci

Dotychczasowe modele matematyczne elektrowni cieplnych można sklasyfikować 
w trzech kategoriach:
-  kompleksowe modele obejmujące symulację zachowania się bloków w całym zakresie 

mocy oraz prawie dowolnym zakresie czasowym. Przy wykorzystaniu największych 
dostępnych komputerów pozwalają one na określenie wszystkich parametrów elektrowni 
oraz układów regulacyjnych. Wymagany jest przy tym olbrzymi nakład pracy dla 
określenia wszystkich parametrów, jak również długi czas obliczeń. Wykorzystanie 
oraz przydatność takich modeli dla fachowców są w tej sytuacji bardzo dyskusyjne;

-  modele niskiego rzędu stosowane dla optymalizacji stanów regulacyjnych (pierwotnie 
także w technice analogowej). W modelach tych występuje wiele uproszczeń linearyzacyj- 
nych, co powoduje, że są  wykorzystywane praktycznie tylko w bardzo małym zakresie. 
Modele takie nadają się do analizy stanów "sekundowych" bloków elektrownianych po 
ponownym załączeniu obciążenia, jednak dalsze rozszerzenie ich "ważności" na pozostały 
zakres czasowy jest problematyczne. Wiąże się to bowiem nie tylko z koniecznością 
zmiany parametrów modelu, ale również z ewentualnym przełączaniem niektórych 
fragmentów struktury modelu;

-  modele przeznaczone dla analizy przebiegów wyrównawczych oraz obliczeń stabilności 
w systemie. Występują tutaj duże uproszczenia dotyczące odwzorowania układów regu
lacyjnych. Niemożliwe jest wykorzystanie tego typu modeli dla analizy restytucji z uwagi 
na brak możliwości odwzorowania właściwości przy rozruchu, jak również przy pracy na 
potrzeby własne.

Profil wymagań stawianych modelom elementów systemu dla symulacji restytucji sieci 
bardzo różni się od przedstawionych powyżej kategorii:
-  model powinien umożliwiać symulację zjawisk zachodzących w elektrowniach cieplnych 

w zakresie od 10 sekund do czasu dowolnie długiego,
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-  należy zapewnić bardzo krótki czas obliczeń, aby w ten sposób określić zachowanie się 
bloków w czasie rzeczywistym. W tej sytuacji zostaje umożliwione zastosowanie takiego 
modelu na symulatorze trenującym,

-  konieczne jest uwzględnienie nieliniowych właściwości bloków, takich jak  stany pary, jak 
również oddziaływanie regulatorów ciśnienia, wentyli bezpieczeństwa itp.,

-  odwzorowywane muszą być stany mające wpływ na bilans mocy podczas restytucji, takie 
jak zasilanie na potrzeby własne po i przed rozruchem,

-  muszą być określone graniczne wartości mocy biernej, wynikające z aktualnej wartości 
mocy czynnej na podstawie diagramu ruchu generatora,

-  model musi być przewidywany dla wszystkich wariantów oraz typów elektrowni cieplnych, 
dla których wynikają identyczne struktury algorytmów. W ten sposób podczas odwzoro
wywania pomp zasilających lub walczaków bądź parowników przepływowych nie będą 
wymagane osobne oprogramowania,

-  dane dla modeli powinny być łatwo osiągalne, np. na podstawie danych konstrukcyjnych,
-  model musi określać przedziały mocy w następnym kroku czasowym jako predyktor na 

podstawie przewidzianego sposobu pracy dla symulacji w całym zakresie.
Z uwagi na fakt, że spełnienie niektórych wymienionych warunków jest nierealne, 

praktyczne wykonanie tak postawionego zadania nie wydaje się aktualnie możliwe.

4. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

W artykule przeprowadzono analizę możliwości symulacji zjawisk towarzyszących 
awariom systemowym wraz z przewidywanymi działaniami w ramach strategii obrony i re
stytucji systemu elektroenergetycznego. Stwierdzono, że oprócz wielu warunków narzu
conych przez uwarunkowania techniczne decydujące o zmianie topologii układów mode
lujących system, bardzo istotny i utrudniający właściwe odwzorowanie systemu jest czynnik 
ludzki, jak np. polecenia dyspozytorów. Z tego powodu rozważana jest konieczność uzupeł
nienia (rozszerzenia) modeli numerycznych dla symulatorów trenujących We wprowadzeniu 
do artykułu zwrócono uwagę na konieczność redukcji układu do schematu zastępczego wraz 
z identyfikacją parametrów takiego schematu. Należy przy tym - w przeciwieństwie do 
typowych analiz, gdzie zakłada się jeden rdzeń układu jako pełne odwzorowanie bez żadnych 
uproszczeń - uwzględnić tyle nieredukowanych części układu (rdzeni), ile będzie wyma
ganych z punktu widzenia prowadzonej analizy. Najbardziej przydatna dla badania zjawisk 
towarzyszących restytucji jest przedstawiona w artykule ogólna koncepcja modelu 
hierarchicznego.
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Abstract

The general idea o f  the power system model for investigations o f  the phenomena 
accompanying network restoration is presented in the paper. The requirements for such a 
model are analysed and the possibilities o f  applying the previous models o f  the power system 
elements used in well-known computer programs are estimated. The problem o f the equi
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valent network is discussed. The most important system breakdowns which occurred in many 
power systems during last twenty years are presented in several tables.

In the next part o f  the paper the power system model for restoration from the part 
domain point o f  view is introduced. It has been stated that the complex model o f the power 
system for calculations o f  restoration does not exist. Therefore the general idea o f  the power 
system model for restoration has been presented. It has been proved that the use o f differential 
equations systems is not correct whole the adequate simplifications can cause wrong results. 
A very good solution is use o f  the prediction-selection method which is applied in training 
simulator (University Duisburg). In this method the part o f  algorithm calculates the limited 
values from the previous state as the initial values for the next state (prediction) and the rest of 
algorithm choose the required value within the given range (selection). In the next step the 
prediction choose the dynamic data and as a consequence it works properly. Finally, the requi
rements for the power system models for simulation o f the system restoration are presented. 
Owing to impossibility o f  fulfilment o f  some conditions the necessity o f  completion o f the 
numerical models with training simulators has been suggested.
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IDENTYFIKACJA I ELIMINACJA ZWARĆ JEDNOFAZOWYCH 
Z ZIEMIĄ W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

Streszczenie. W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy związane z efektyw
nością działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć. Rozpatrzono 
m. in. możliwości wykrywania zwarć rezystancyjnych przez zabezpieczenia wykorzystujące 
różne kryteria decyzyjne (nadprądowe, kierunkowe, admitancyjne) oraz wrażliwość tych 
zabezpieczeń na wyższe harmoniczne w przebiegach ziemnozwarciowych. Ustosunkowano 
się do nowych, produkowanych w technice mikroprocesorowej, zabezpieczeń ziemnozwarcio
wych w aspekcie możliwości zwiększenia skuteczności wykrywania jednofazowych zwarć 
rezystancyjnych.

IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF EARTH-FAULTS IN 
MEDIUM-VOLTAGE NETWORKS

Summary. The most substantial problems connected with earth-fault protection system 
operation effectiveness in MV networks are presented in the paper. Among others possibility 
of resistive earth faults detection by protection systems based upon different decision criteria 
(overcurrent, directional and admittance criteria) as well as sensitivity of these systems to 
higher harmonics in earth-fault transients have been considered. An attitude towards new 
earth-fault protection performed in microprocessor technique from the point of view of single
phase resistive fault detection has also been assumed.

1. WPROWADZENIE

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się duże zainteresowanie problematyką 
ziemnozwarciową, a w szczególności zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniami 
ziemnozwarciowymi w sieciach średnich napięć. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wymagania 
stawiane sieciom rozdzielczym z punktu widzenia ciągłości dostawy energii elektrycznej do 
odbiorców wzrastają, a niezawodność i selektywność działania zabezpieczeń ziemnozwarcio
wych są nadal niezadowalające, mimo znacznych postępów w konstrukcji zabezpieczeń.
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Powodów tego niesłabnącego zainteresowania, szczególnie wśród polskich elektroenerge- 
tyków, należy się doszukiwać także w różnorodności sposobów pracy punktu neutralnego 
sieci średnich napięć w krajowej elektroenergetyce. Jest oczywiste, że zwarć jednofazowych 
z ziemią uniknąć się nie da, niezależnie od stosowanego rozwiązania sieci, ale jest też 
oczywiste, iż właśnie od sposobu pracy punktu neutralnego sieci zależy prostota czy też 
złożoność metod ich wykrywania.

2. SPOSOBY PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO SIECI ŚREDNICH NAPIĘĆ

Cechami charakterystycznymi krajowych sieci średnich napięć (SN) są występowanie 
kilku poziomów napięć znamionowych (6, 10, 15, 20, .30 kV) oraz duża różnorodność 
sposobów pracy punktu neutralnego. O ile ta pierwsza cecha nie wpływa bezpośrednio na 
rozwiązania układów zabezpieczeń ziemnozwarciowych, o tyle sposób pracy punktu neutral
nego posiada w tym względzie znaczenie decydujące.

W polskiej elektroenergetyce zawodowej, a także w zakładach przemysłowych, sieci 
średnich napięć pracują:
-  z punktem neutralnym izolowanym,
-  z punktem neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny (tzw. sieci kompenso

wane) oraz
-  z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

Dominujący udział mają sieci z punktem neutralnym izolowanym lub uziemionym 
przez dławik kompensacyjny, przy czym te drugie stanowią ponad 70% [3, 16] wszystkich 
sieci średnich napięć. Z punktem neutralnym izolowanym pracują przede wszystkim sieci 
rozdzielcze 6 kV w kopalniach węgla kamiennego oraz mało rozległe sieci komunalne o na
pięciu 6 kV i 15 kV.

Uziemienie punktu neutralnego przez dławik, czyli stosowanie kompensacji ziemno
zwarciowej, ma, oprócz pozytywnych cech (ograniczenie składowej pojemnościowej prądu 
ziemnozwarciowego, gaszenie większości zwarć z ziemią), także cechy negatywne związane 
z niezawodnym i selektywnym wykrywaniem zwarć doziemnych. Tmdności te pokonywane 
są m. in. przez stosowanie układów do krótkotrwałego wymuszania składowej czynnej prądu 
ziemnozwarciowego na czas działania zabezpieczeń (tzw. automatyki wymuszania składowej 
czynnej AWSC), bądź - w mniejszym zakresie - przez krótkotrwałe odłączenie dławika kom
pensacyjnego, czyli tzw. dekompensację. W celu uzyskania pełnych efektów kompensacji 
ziemnozwarciowej (chodzi głównie o samolikwidację zwarć przemijających) w niektórych 
sieciach przemysłowych wprowadzono automatyczną regulację tej kompensacji [3, 7, 10].

W latach osiemdziesiątych zaczęto wprowadzać trwale uziemienie punktu neutralne
go przez rezystor. Sieci o takim sposobie pracy punktu neutralnego pracują już w kilku zakła
dach energetycznych oraz w niektórych zakładach przemysłowych [6, 12, 14], W zależności
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od wykonania i przeznaczenia sieci średnich napięć stosuje się różne wartości rezystancji 
rezystora wymuszającego, a więc i różne wartości wymuszanej składowej czynnej prądu 
ziemnozwarciowego. W sieciach napowietrznych wartości tego prądu zawierają się w prze
dziale od 20 A do 160 A, natomiast w sieciach kablowych nie przekraczają wartości 500 A 
[12]. Zasadę uziemiania punktu neutralnego przez rezystor preferuje się głównie dla nowo 
budowanych bądź modernizowanych kablowych sieci miejskich 15 kV i 20 kV. Ocenia się, że 
obecnie kilka procent krajowych sieci średnich napięć pracuje z uziemionym przez rezystor 
punktem neutralnym [16]. Czynnikiem mogącym mieć wpływ na rozpowszechnienie uziemie
nia punktu neutralnego przez rezystor, także w sieciach kablowo-napowietrznych i napo
wietrznych, jest zauważalna zmiana poglądu w sprawie możliwości pracy sieci średnich 
napięć z doziemioną jedną fazą. Wśród fachowców ugruntowuje się bowiem przekonanie, że 
niezależnie od sposobu pracy punktu neutralnego i wartości prądu ziemnozwarciowego każde 
zwarcie doziemne powinno być wyłączone w czasie możliwie krótkim. Taka koncepcja wy
maga jednak stosowania pewnych w działaniu i selektywnych zabezpieczeń ziemnozwarcio
wych, w przeciwnym razie jej realizacja nie przyczyni się do zwiększenia niezawodności 
zasilania odbiorców.

3. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH I ICH WIELKOŚCI 
WEJŚCIOWE

Różnorodność sposobów pracy punktu neutralnego sieci średnich napięć, wykona
nie i konfiguracja sieci oraz warunki eksploatacyjne zadecydowały o stosowaniu wielu 
różnych kryteriów wykrywania zwarć jednofazowych z ziemią. Zabezpieczenia realizowane 
w oparciu o te kryteria można podzielić na:
-  rozwiązania konwencjonalne,
-  rozwiązania niekonwencjonalne.

Do rozwiązań konwencjonalnych należą zabezpieczenia nadprądowe zerowe i kierun
kowe zerowe, reagujące na składową zerową prądu lub moc zerową. Zabezpieczenia nadprą
dowe zerowe stosowane są w sieciach z izolowanym punktem neutralnym o konfiguracji 
promieniowej, zapewniającej ich selektywne działanie, a także w sieciach z uziemionym 
przez rezystor punktem neutralnym. Mogą być również stosowane w sieciach kompenso
wanych z wymuszaniem składowej czynnej oraz w sieciach z dekompensacją. Zabezpieczenia 
kierunkowe zerowe są - w zależności od przeznaczenia - wykonywane jako biemo-mocowe, 
bądź jako czynno-mocowe. Te pierwsze stosowane są w sieciach z izolowanym punktem 
neutralnym i w sieciach z dekompensacją, te drugie natomiast w sieciach kompensowanych 
z AWSC i w sieciach o uziemionym przez rezystor punkcie neutralnym.

Rozwiązania niekonwencjonalne, do których należą zabezpieczenia ziemnozwarciowe 
wykorzystujące różne zjawiska (ustalone i nieustalone) towarzyszące zwarciom doziemnym,
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są na razie mało rozpowszechnione, ale niektóre z nich stanowią dobrą konkurencję dla 
zabezpieczeń konwencjonalnych. Spośród niekonwencjonalnych rozwiązań, reagujących na 
ustalone wartości wielkości ziemnozwarciowych, niezłe wyniki eksploatacyjne uzyskały już 
zabezpieczenia porównawczo-prądowe, porównujące amplitudy lub kierunki przepływu prą
du ziemnozwarciowego w poszczególnych odpływach, stosowane w sieciach z izolowanym 
punktem neutralnym, oraz coraz powszechniej wprowadzane zabezpieczenia admitancyjne, 
przeznaczone głównie dla sieci kompensowanych z wymuszaniem składowej czynnej. Istnieją 
również rozwiązania wariantowe wykorzystujące zawartość wyższych harmonicznych w prą
dzie ziemnozwarciowym, tj. reagujące na wartość skuteczną sumy prądów wyższych harmo
nicznych lub porównujące wartość sumy prądów wyższych harmonicznych w poszczególnych 
odpływach. Do rozwiązań niekonwencjonalnych należą również zabezpieczenia wykorzystu
jące przejściowe przebiegi ziemnozwarciowe, tj. działające pod wpływem przeciwnej 
biegunowości pierwszych amplitud prądu nieustalonego w linii z doziemieniem i w liniach 
nieuszkodzonych. Interesującą propozycją dla sieci pracujących z punktem neutralnym uzie
mionym przez rezystor jest zabezpieczenie nadprądowe napięciowo-zależne, będące w istocie 
prostym członem odległościowym i reagujące na ustalone wartości składowych zerowych 
prądu i napięcia [8].

Do analizy warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średniego 
napięcia można przyjąć sieć modelową, której schemat pokazano na rys. 1. Sposób pracy 
punktu neutralnego sieci rzeczywistej odwzorowany jest tu przez odpowiednie położenie 
łączników Q l, Q2 i Q3.

C,
T Sieć

rozdzielcza

Punkt Miejsce zwarcia
zabezpieczeniowy iz

Linia zabezpieczana

Rys. 1. Schemat zastępczy sieci średniego napięcia z wyodrębnioną linią promieniową ze zwarciem 
doziemnym

Fig. 1. MV network equivalent diagram with marked radial line in which ground fault occurs
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W ogólnym przypadku, niezależnie od sposobu pracy punktu neutralnego, prąd ziemno
zwarciowy wyraża się zależnością

Y U ,- /  
i + ^ yŁtt = 3 Z 0 =m rz  0 )

w której: Y = Y N +Z, - admitancja sumaryczna sieci względem ziemi, będąca sumą admitancji 
uziemienia punktu neutralnego i admitancji sieci dla składowej zerowej, Rk - rezystancja przejścia 
w miejscu zwarcia, JJf - napięcie fazowe źródłowe.

Składowa zerowa napięcia przy zwarciu jednofazowym określona jest natomiast wzorem

U ,
U* -T7ŹJ (2)

Dla różnych sposobów pracy punktu neutralnego sieci admitancja sumaryczna Y, po 
odpowiednich uproszczeniach, opisana jest zależnościami:

• sieć o izolowanym punkcie neutralnym (Y N = 0, G0 = 0).

l = Y 0 =j3a>C0 (3)

• sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny

Y = ~T7T + 3G0 - ]3scoC0 (4)
co Ld

gdzie s = { I L -  I c ) / I c jest współczynnikiem rozstrojenia kompensacji, przy czym
I c = 3co C0U f , natomiast I L = Uf  jtpLd ;

• sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny zbocznikowany
rezystorem (Rd < coLd)

z = ^ k + 7 “ - j3i<aC<> (5)CO L d K w

• sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor (G0 < co C0)

Y = -±-+j3a>C0 (6)

Jedną z wielkości wejściowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych może być składowa 
zerowa napięcia określona wzorem (2), drugą - składowa zerowa prądu na początku linii
doziemionej /  . Wartość prądu I_p w punkcie zabezpieczeniowym zależy oczywiście od

admitancji sieci Y, charakteru zwarcia (bezrezystancyjne, rezystancyjne) oraz miejsca zwarcia 
w linii. Wprowadzając współczynnik lokalizacji zabezpieczenia a  (0 < a  < 1), określający 
udział admitancji zabezpieczanej linii w admitancji całej sieci galwanicznie połączonej,
prąd Lp w sieciach o różnych sposobach pracy punktu neutralnego można określać z poniż
szych zależności:
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• sieć o izolowanym punkcie neutralnym

j ( l - a ) / c
/  = u  —  —£— (7)

f  Uf  + ')RkIc U)

•  sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny

-  j ( a  + s)/,-
1 = £ /,  —  —  (8)

Uj  + jsRt Ic V

•  sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny zbocznikowany 
rezystorem

I . —\(a + s ) Ir
I  =U  ---------------------- ----------------— ------  ( '9 '»
Łp (U,  + Rt IR) ~ ] s R kIc

gdzie IR = Uf  / Rw jest wymuszanym prądem czynnym;
• sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor

I R+ ] { \ - a ) I c
(Uf + R t I R) + }RkIcŁ ,  =  U f  , r r  n  ,  ć  ■'7 n "  r  ' ( 1 0 )

Zależność (2), z uwzględnieniem (3) -e- (6), opisująca składową zerową napięcia oraz 
zależności (7) +(10) określające prąd ziemnozwarciowy w punkcie zabezpieczeniowym 
umożliwiają przeprowadzenie analizy warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych, 
których kryteria oparte są na ustalonych przebiegach ziemnozwarciowych.

4. PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ 
ZIEMNOZWARCIOWYCH

W badaniach efektywności działania zabezpieczeń, w tym i zabezpieczeń ziemnozwar
ciowych, można wyróżnić trzy zasadnicze grupy przyczyn błędnego ich zachowania się 
podczas zwarć:
-  niedostateczne rozpoznanie zjawisk towarzyszących zwarciom w sieciach rzeczywistych, 

a w rezultacie inne (ilościowo i jakościowo) wielkości wejściowe od przyjmowanych na 
etapie projektowania zabezpieczeń;

-  niewłaściwy dobór zabezpieczeń do warunków pracy sieci (np. dobór nieodpowiedniego 
rodzaju zabezpieczenia lub niewłaściwego progu rozruchowego);

-  niezadowalająca jakość zabezpieczenia oraz błędy montażowe.
Dwie pierwsze przyczyny - jak wykazano np. w [3, 7] - stanowią znaczący udział 

nieprawidłowego zachowania się zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
Jednym z częściej zdarzających się powodów niedziałania zabezpieczeń jest ich mała 

wrażliwość na zwarcia rezystancyjne. Ten problem autorzy niniejszego artykułu starali się
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wyjaśnić w cyklu publikacji [8, 9, 10], z których wynika, że podstawową przyczyną małej 
wrażliwości zabezpieczeń na zwarcia rezystancyjne są ich progi rozruchowe, prądowy lub 
napięciowy, w zależności od rodzaju zabezpieczenia.

Wpływ progu rozruchowego na obejmowanie zwarć rezystancyjnych można ocenić 
wyznaczając tzw. rezystancję graniczną dla danego rodzaju zabezpieczenia. Jeśli np. przyjąć, 
że próg rozruchowy zabezpieczenia nadprądowego zerowego wynosi Ir, to graniczną 
rezystancję przejścia Rkg w sieci o uziemionym przez rezystor punkcie neutralnym można 

wyznaczyć przyjmując we wzorze (1) 17p| = I r . Po rozwiązaniu tej równości otrzymuje się:

Jest to wprawdzie dość złożona zależność, ale jeśli uwzględnić, że w sieci takiej 
wymuszany prąd czynny spełnia nierówność I k> I c , otrzymuje się uproszczoną postać:

Z przeprowadzonych szczegółowych analiz, których wyniki opublikowano w [8], 
wynika np., że w sieciach o niewielkich prądach pojemnościowych (do ok. 40 A) graniczna 
rezystancja przejścia Rkg zależy praktycznie tylko od progu rozruchowego zabezpieczenia 
nadprądowego zerowego. Przy wymuszanych prądach czynnych o wartościach większych od 
100 A obszar wykrywanych zwarć rezystancyjnych przez zabezpieczenia nadprądowe jest już 
prawie niezależny od wartości tego prądu. Ilustruje to pokazany na rys. 2 wykres zależności 
granicznej rezystancji przejścia w funkcji wymuszanego prądu czynnego (sporządzony dla 
sieci o napięciu znamionowym 15 kV). Z rysunku tego wynika ponadto, że zabezpieczenia 
nadprądowe o dużych wartościach prądowego progu rozruchowego (7r > 10 A) mogą działać 
tylko podczas doziemień rezystancyjnych, charakteryzujących się relatywnie małymi warto
ściami rezystancji przejścia. Niewielki wpływ na wykrywanie zwarć rezystancyjnych ma 
w takich przypadkach wartość wymuszanego prądu czynnego.

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe kierunkowe i admitancyjne posiadają podobne właś
ciwości pod względem wrażliwości na wartości rezystancji przejścia w miejscu zwarcia, 
a mianowicie zarówno admitancja dla składowej zerowej (na którą reaguje zabezpieczenie 
admitancyjne), jak i argument tej admitancji (na który reaguje zabezpieczenie kierunkowe) 
w punkcie zabezpieczeniowym nie zależą od tej rezystancji [10]. Teoretycznie rzecz ujmując, 
zabezpieczenia te mogą zatem wykrywać zwarcia doziemne o dowolnie dużej wartości rezy
stancji przejścia. Jest jednak oczywiste, że zabezpieczenia kierunkowe i admitancyjne mogą

( 11)

( 12)
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Rys. 2. Wartości granicznych rezystancji przejścia dla zabezpieczeń nadprądowych zerowych w za
leżności od wymuszanego prądu czynnego 

Fig. 2. Limit values of the transient resistance for the ground fault overcurrent protection depending 
on a forced active current component of the neutral current

działać tylko wtedy, gdy składowa zerowa napięcia posiada wartość większą od ich napię
ciowego progu rozruchowego. Musi więc być spełniony warunek

U .
U0 = 1 + Rk Y >k rU, (13)

w którym kr =U0r/ U f  jest tzw. napięciowym współczynnikiem rozruchowym, równym sto
sunkowi napięciowego progu rozruchowego zabezpieczenia do napięcia fazowego sieci.

W oparciu o warunek (13) można wyznaczyć wartość graniczną rezystancji przejścia 
w miejscu doziemienia, przy której następuje kres działania zabezpieczenia kierunkowego 
lub admitancyjnego, z uwagi na ich napięciowy próg rozruchowy. Przykładowo, w sieci 
z uziemionym przez rezystor punktem neutralnym, dla której / „ » / c , wartość granicznej 
rezystancji w przybliżeniu określa zależność

U /  
R. s  —tg j  1 R f - (14)

Ocenę możliwości wykrywania zwarć rezystancyjnych przez zabezpieczenia kierun
kowe czy admitancyjne można najprościej przeprowadzić w sposób graficzny, wyznaczając 
strefy graniczne dla określonych progów rozruchowych: napięciowego i prądowego, jak to 
pokazano na rys. 3. Z rysunku, sporządzonego podobnie, jak rys. 2 dla sieci o napięciu
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znamionowym 15 kV, wynika, że omawiane zabezpieczenia mogą wykryć graniczną wartość 
rezystancji przejścia tylko w sieci o określonej wartości wymuszanego prądu czynnego. Dla 
sieci, w których wartość prądu czynnego będzie większa od wartości optymalnej dla rozpatry
wanego zabezpieczenia, obszar wykrywanych rezystancji przejścia ograniczony będzie napię
ciowym progiem rozruchowym, a dla sieci z prądem wymuszanym o wartości mniejszej od 
wartości optymalnej - prądowym progiem rozruchowym.

Rys. 3.Obszar wykrywanych rezystancji przejścia dla zabezpieczeń kierunkowych i admitancyjnych 
o różnych prądowych i napięciowych progach rozruchowych 

Fig. 3. Area of the transient resistance for directional and admittance ground fault protection for 
different current and voltage threshold values

Przebiegi napięć i prądów w normalnych warunkach pracy sieci SN nie są przebiegami 
czysto sinusoidalnymi, lecz oprócz harmonicznej podstawowej zawierają także wyższe 
harmoniczne różnych rzędów. Ich źródłem są przede wszystkim odbiorniki nieliniowe, co 
szczególnie ma miejsce w sieciach przemysłowych. Ponadto, jak wykazano w [9], dodat
kowym źródłem generującym wyższe harmoniczne są niektóre elementy sieci. Występowanie 
wyższych harmonicznych w przebiegach ziemnozwarciowych jest w dużej mierze uzależ
nione od sposobu pracy punktu neutralnego sieci. Siecią najbardziej podatną na pojawianie się 
wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym jest sieć o punkcie neutralnym 
uziemionym przez dławik kompensacyjny. W takiej sieci poziom wyższych harmonicznych 
w prądzie ziemnozwarciowym jest złożoną funkcją wielu czynników, takich jak: zawartość 
harmonicznych w napięciu źródłowym (mv = E v/ E l ), współczynnik tłumienia sieci 
(kd = G0/coC0),  współczynnik rozstrojenia kompensacji s, dobroć dławika kompensacyj
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nego (q = co Ld/R d) i rezystancja przejścia w miejscu zwarcia. A zatem, jeśli zawartość v -tej 
harmonicznej w napięciu źródłowym wynosi /»„, wówczas zawartość tej harmonicznej 
w prądzie ziemnozwarciowym w stosunku do harmonicznej podstawowej składowej pojem
nościowej prądu ziemnozwarciowego określa zależność:

w której: kR = 3Rk a> C0, natomiast k v = v - s / v .

Jak wynika z odpowiednich badań [9], najwyższy poziom wyższych harmonicznych, 
przy ich istnieniu w napięciu źródłowym, występuje przy pełnej kompensacji (s = 0). Wzrost 
dobroci dławika powoduje zwiększenie zawartości wyższych harmonicznych, natomiast 
wzrost współczynnika tłumienia sieci i rezystancji przejścia w miejscu zwarcia powoduje 
ograniczenie zawartości harmonicznych. Źródłem generującym wyższe harmoniczne w prą
dzie ziemnozwarciowym w sieci z kompensacją może być sam dławik, który przy określonej 
nieliniowości charakterystyki magnesowania powoduje „wzmocnienie” zawartości harmo
nicznych. Ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym 
powoduje rezystor liniowy włączony równolegle z dławikiem kompensacyjnym dla wymu
szania odpowiedniej wartości składowej czynnej tego prądu.

Sieci o punkcie neutralnym izolowanym oraz uziemionym przez rezystor nie zawierają 
elementów dodatkowo generujących wyższe harmoniczne. Jedyną przyczyną występowania 
wyższych harmonicznych jest nieliniowa rezystancja przejścia w miejscu zwarcia przy do- 
ziemieniach o charakterze łukowym. Interesującym spostrzeżeniem jest fakt, że w sieci o izolo
wanym punkcie neutralnym zawartość wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarciowym 
przy zwarciu bezpośrednim jest zawsze większa niż przy zwarciu rezystancyjnym.

Odkształcenie wielkości wejściowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych wskutek za
wartości wyższych harmonicznych może być powodem błędnego ich działania, ale może też 
być wykorzystane jako kryterium wykrywania zwarć doziemnych. Takie niekonwencjonalne 
rozwiązanie zabezpieczeń nadaje się szczególnie dla sieci o punkcie neutralnym uziemionym 
przez dławik kompensacyjny. Poziom wyższych harmonicznych w prądzie ziemnozwarcio
wym w takiej sieci można zwiększyć włączając równolegle z dławikiem kompensacyjnym 
nieliniowy rezystor bocznikujący [9],

(15)
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5. TENDENCJE ROZWOJOWE W AUTOMATYCE ELIMINUJĄCEJ ZWARCIA 
DOZIEMNE

Podobnie jak w całej elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej (EAZ), rów
nież w automatyce od zwarć doziemnych wdrażane są powszechnie zabezpieczenia mikro
procesorowe. Rozwój EAZ koncentruje się na rozwiązaniach mikroprocesorowych z uwagi na 
ich bardzo dobre właściwości użytkowe wraz ze wszystkimi korzyściami informatycznymi 
oraz dużą niezawodnością osiąganą w wyniku możliwości samokontroli i autotestowania [2, 
11, 13, 15]. Obecnie nie ma już wątpliwości - mimo iż zabezpieczenia cyfrowe nie są tanie - 
że nowe obiekty elektroenergetyczne powinny być wyposażane w mikroprocesorowe urzą
dzenia EAZ, które mają możliwości współpracy z systemem sterowania i nadzoru, co 
zapewnia poprawienie ciągłości dostawy energii elektrycznej do odbiorców.

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów, 
algorytmów pomiarowych wielkości kryterialnych i oprogramowania operacyjnego uznaje się 
obecnie za opanowane [15, 17]. Dalszy postęp w zakresie cyfrowej EAZ dotyczy między 
innymi zabezpieczeń wielokryterialnych, zastosowania sztucznych sieci neuronowych do 
realizacji funkcji kryterialnych i decyzyjnych zabezpieczeń oraz wykorzystania systemów 
ekspertowych dla tzw. zabezpieczeń adaptacyjnych.

Wymienione w p. 4 problemy błędnego zachowania się zabezpieczeń ziemnozwarcio
wych, zwłaszcza podczas zwarć rezystancyjnych oraz zwarć z lukiem przerywanym, którym 
to zwarciom towarzyszą sygnały pomiarowe obarczone harmonicznymi oraz udarami prądo
wymi wynikającymi z wymiany energii w pojemnościach linii, zainspirowały konstruktorów 
mikroprocesorowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych do ich odfiltrowania i użycia dla 
tworzenia algorytmów decyzyjnych tylko pierwszych harmonicznych składowych zerowych 
prądu i napięcia [2, 11, 18].

Zastosowanie dla celów pomiarowych dwuetapowej filtracji analogowej i cyfrowej 
(numerycznej), przy zastosowaniu procesorów sygnałowych, pozwala na precyzyjne wyzna
czenie wartości kryterialnych składowych podstawowych sygnałów pomiarowych [2, 11]. 
W oparciu o te sygnały w zabezpieczeniach mikroprocesorowych stosuje się tradycyjne 
kryteria działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych, a mianowicie nadprądowe, kierunkowe 
oraz admitancyjne [2, 4, 11]. Kryteria te mogą być dowolnie łączone. Skuteczna, analogowo- 
cyfrowa eliminacja zakłóceń z sygnałów pomiarowych pozwala na skuteczniejsze działanie 
tych zabezpieczeń w przypadkach zwarć wysokorezystancyjnych i łukowych. Dotyczy to 
zwłaszcza zabezpieczeń kierunkowych i admitancyjnych, dla których istnieje możliwość 
ustawienia niskiego napięciowego progu rozruchowego już od 5 V, co istotnie zwiększa zakres 
wykrywanych doziemień rezystancyjnych, szczególnie w sieciach o punkcie neutralnym 
uziemionym przez rezystor (por. rys. 3). W sieciach z automatyką AWSC podczas zwarć 
wysokorezystancyjnych napięcie składowej zerowej podczas wymuszania prądu może obni
żyć się poniżej 5 V; wówczas w celu wykrycia miejsca doziemienia możliwe jest zastoso
wanie dekompensacji sieci i wykorzystanie uaktywnionego kryterium admitancyjnego. Widać
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więc, że wykorzystanie techniki mikroprocesorowej i metod numerycznych przetwarzania 
sygnałów pozwala efektywniej wykrywać zwarcia doziemne w sieciach, niezależnie od 
sposobu pracy ich punktu neutralnego. Uwzględniając ponadto ich funkcję diagnostyczno- 
informacyjną dla zjawisk występujących w zabezpieczanych sieciach są one - mimo nie naj
niższej ceny - coraz powszechniej wprowadzane do eksploatacji [11].

Dla sieci o izolowanym punkcie neutralnym wprowadzane są również zbiorcze zabez
pieczenia ziemnozwarciowe [13], których zasada działania oparta jest na porównywaniu 
prądów we wszystkich polach chronionej rozdzielni i wybieraniu pola z prądem o największej 
wartości. Zaletą zabezpieczenia jest to, że nie wymaga ono nastawiania wartości rozruchowej 
i posiada wysoką czułość. Może być np. stosowane w rozdzielniach potrzeb własnych bloków 
energetycznych, gdzie prądy ziemnozwarciowe są niewielkie. Wadą tego rozwiązania jest 
wymagana minimalna liczba pól rozdzielni nie mniejsza od trzech, jak również ograniczona 
dokładność pomiarów prądów doziemnych do ok. 10% sumarycznego prądu ziemnozwarcio
wego sieci. W celu usunięcia tych wad i ograniczeń opracowano mikroprocesorowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe [13], dla którego kryterium lokalizowania linii doziemionej 
oparto na stwierdzonym fakcie, że prądy w poszczególnych liniach są pochodnymi napięcia 
zerowego, uzależnionymi od wartości pojemności doziemnej danej linii. Mając do dyspozycji 
te sygnały o zbliżonym kształcie, dokonuje się ich porównania. W zależności od tego czy 
porównania dokonuje się dla linii doziemionej czy też nieuszkodzonej, przebiegi sygnałów są 
ze sobą w fazie lub przeciwfazie. Praktycznie dokonywany jest pomiar kierunku przepływu 
prądu w każdym chronionym polu względem napięcia składowej zerowej występującej 
podczas doziemienia.

Innym eksperymentalnym rozwiązaniem opracowanym w 1995 r. [17, 19] są stałoprą- 
dowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe dla sieci kompensowanych pracujących z automatyką 
AWSC. System tych zabezpieczeń wymaga galwanicznego odizolowania sieci od ziemi, 
wprowadzenia między punkt neutralny sieci a ziemię źródła napięcia stałego oraz wyposa
żenia wszystkich odpływów, które mają być selektywnie wyłączone przy doziemieniach, 
w przekładniki prądowe przenoszące składową stałą prądu oraz przekaźniki reagujące na tę 
składową. Wadą tego rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych wydają się być dość 
duże koszty, które należy ponieść celem adaptacji sieci do ich zastosowania, choć w przy
padku konieczności przeprowadzenia z innych powodów niezbędnej modernizacji sieci mogą 
być znacznie obniżone.

Innym eksperymentalnym rozwiązaniem zabezpieczeń ziemnozwarciowych dla sieci 
kompensowanych z automatyką AWSC są zabezpieczenia oparte na pomiarze impulsowych 
zmian prądu kolejności zerowej, wywołanych cyklicznym załączaniem rezystora wymusza
jącego [1, 5]. W wyniku badań eksperymentalnych ustalono proste kryterium wykrywania 
linii z doziemieniem w oparciu o to, że załączenie rezystora wymuszającego powoduje 
dodatnie przyrosty prądu kolejności zerowej dla linii ze zwarciem oraz ujemne przyrosty tego 
prądu w liniach nieuszkodzonych.
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6. WNIOSKI

1. Możliwość wykrywania zwarć rezystancyjnych przez zabezpieczenia ziemnozwar
ciowe najprościej można ocenić na podstawie rezystancji granicznej, której wartość zależy od 
rodzaju zabezpieczenia i jego progu rozruchowego. Dla zabezpieczeń nadprądowych zero
wych wartość tej rezystancji można obliczyć korzystając z podanej w niniejszym artykule 
przybliżonej zależności (12). Dla zabezpieczeń dwuwejściowych (kierunkowych lub admitan- 
cyjnych) ocenę możliwości wykrywania zwarć rezystancyjnych wygodniej jest przeprowadzić 
w sposób graficzny, pokazany na rys. 3.

2. Odkształcenie przebiegów wielkości wejściowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych 
wskutek zawartości wyższych harmonicznych może być powodem błędnego działania 
zabezpieczeń. Siecią najbardziej podatną na pojawienie się wyższych harmonicznych jest sieć 
o punkcie neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny.

3. Produkowane w ostatnich latach zabezpieczenia mikroprocesorowe są praktycznie 
niewrażliwe na wyższe harmoniczne w przebiegach wielkości ziemnozwarciowych dzięki 
temu, że algorytmy decyzyjne wykorzystują tylko harmoniczną podstawową. Ponadto 
zabezpieczenia mikroprocesorowe, szczególnie te, które w algorytmach realizują kryterium 
kierunkowe lub admitancyjne, charakteryzują się znacznie lepszą skutecznością wykrywania 
zwarć rezystancyjnych.
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Abstract

Medium-voltage networks in the Polish power system operate with an insulated or in
directly (by a compensation reactor or resistor) grounded neutral. Systems of protection from 
results o f single-phase faults in these networks use different decision criteria, among others 
overcurrent, directional and admittance criteria. The criteria are based upon symmetrical 
components of current or/and voltage whose values in the relaying point at appearance of fault 
in a separate line (see Fig. 1) can be determined from the presented dependencies (2) or 
(7)+(10). Boundary values of transition resistance in the fault point have been determined on 
the ground of these dependencies. Transition resistance ranges for different protection systems 
and exemplary start-up thresholds have been shown in Figs. 2 and 3. Moreover, it has been 
shown that a distortion of the earth-fault protection input values can be a cause of 
misoperation of conventional protection systems. Development trends of automatic systems of 
earth faults elimination have been also discussed. It has been stated that microprocessor 
protection equipment is insensitive to higher harmonics in earth-fault transients owing to the 
circumstance that their algorithms use only fundamental harmonics.
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TECHNOLOGIA WYTWARZANIA, PARAMETRY TECHNICZNE 
I ZASTOSOWANIE RDZENI ZWIJANYCH Z TAŚMY AMORFICZNEJ

Streszczenie. Konstruowanie coraz bardziej energooszczędnych transformatorów roz
dzielczych ma obecnie duże znaczenie nie tylko naukowo-techniczne, ale również eko
logiczne i ekonomiczne. Wynika to z faktu, iż ok. 10 % wytwarzanej energii elektrycznej 
tracone jest w procesie jej przetwarzania i dystrybucji. Zwiększenie dostępnej energii wiąże 
się zatem nie tylko ze zwiększeniem jej produkcji, ale również z ograniczeniem jej strat. 
W artykule przedstawiono technologię wytwarzania niskostratnych materiałów magnetycz
nych i porównano najważniejsze ich własności z tradycyjnymi materiałami magnetycznymi. 
Zaprezentowano również własności rdzeni amorficznych i omówiono ich przydatność do 
konstruowania energooszczędnych transformatorów rozdzielczych dla krajowej energetyki.

PRODUCTION TECHNOLOGY, TECHNICAL PROPERTIES 
AND APPLICABILITY OF AMORPHOUS WOUND CORES

Summary. The construction o f  energy-saving distribution transformers is o f  great 
scientific, technical, ecological and economical importance. This follows from the fact that ca. 
10 % o f the produced energy is lost in transformation and distribution system. Decrease of 
energy price is related not only to increase o f  the energy production but also to decrease o f  the 
energy losses. The manufacture technique o f  low losses strips and comparison between 
conventional and new magnetic materials are presented in this paper. The work discusses 
properties o f  amorphous cores as well as application o f them in energy-saving distribution 
transformers for the domestic use.

1. WSTĘP

Rozwój cywilizacyjny i technologiczny powoduje coraz większe zapotrzebowanie na 
energię elektryczną, jednak w miarę upływu czasu należy liczyć się z wyczerpaniem 
dotychczasowych surowców energetycznych, a pozyskiwanie nowych może się wiązać 

z dalszą dewastacją środowiska naturalnego.
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Obecnie szacuje się, że ok. 10% wyprodukowanej energii elektrycznej jest bezpo

wrotnie tracone w systemie jej transformacji, przesyłania i rozdziału do końcowego odbiorcy. 
Zatem zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną to nie tylko 
zwiększenie jej produkcji, ale również konieczność ograniczania jej strat. Jednym z wielu tego 
typu działań jest budowa energooszczędnych transformatorów rozdzielczych. Transformatory 
energetyczne są urządzeniami o stosunkowo wysokiej sprawności, jednak potrzeba zwięk
szenia dostępności energii elektrycznej powoduje konieczność ciągłej pracy wielu trans
formatorów, niezależnie od stopnia ich obciążenia. Dlatego też nawet niewielka poprawa 
sprawności transformatora, a szczególnie obniżenie strat biegu jałowego, przy dużej liczbie 
transformatorów, prowadzi do sporych oszczędności ekonomicznych.

Straty biegu jałowego wiążą się głównie ze stratami w rdzeniu, dlatego konstruowanie 
energooszczędnych transformatorów rozdzielczych wymaga stosowania niskostratnych ma
teriałów magnetycznych. Kryterium takie spełniają materiały amorficzne, posiadające około 
czterokrotnie mniejszą stratność niż najlepsze blachy orientowane (transformatorowe). 
Materiały amorficzne należą do tzw. szkieł metalicznych tzn. ciał stałych mających strukturę 
zbliżoną do ciekłego metalu i charakteryzujących się wiązaniem metalicznym. Odkrycie ta
kich materiałów i opracowanie technologii ich przemysłowego wytwarzania zaliczane jest 
obecnie do najważniejszych wydarzeń ostatnich kilkudziesięciu lat w dziedzinie magnetyzmu.

2. WYTWARZANIE I WŁASNOŚCI TAŚMY AMORFICZNEJ

Trudności występujące przy otrzymywaniu materiału amorficznego wynikają z faktu, że 
dowolne ciało zawsze będzie dążyć do fazy krystalicznej, tj. do stanu o niższej energii 
swobodnej w porównaniu z fazą amorficzną. Faza amorficzna jest jedynie stanem 
przejściowym między stanem ciekłym a krystalicznym. Aby go uchwycić, należy roztopiony 
materiał studzić z szybkością rzędu 106 K/s.

Taśmę amorficzną otrzymuje się kierując wąski strumień ciekłego stopu na wimjący 
z prędkością ok. 3000 obr/min. miedziany walec chłodzony wodą. Odpowiedni kształt 
strumienia stopu uzyskuje się wydmuchując go z tygla za pomocą obojętnego gazu. Struga po 
zetknięciu z walcem tworzy warstwę o grubości rzędu 30 pm i natychmiast zastyga. Dzięki 
sile odśrodkowej zastygły materiał odrywany jest od powierzchni walca i w postaci taśmy 
zwijany jest na szpulę. Stopem wyjściowym do tej technologii jest zwykle stop o składzie 
T80M20, gdzie T jest metalem przejściowym (np. Fe, Ni, Co) lub kombinacją metali, a M - 
metaloidem (np. B, P, C, Si) lub ich kombinacją. M ogą to być też stopy typu metal-metal lub 
stopy metali z grupy lantanowców [1], Obecnie istnieją instalacje ciągłego odlewania taśmy 
amorficznej, charakteryzujące się wydajnością ok. 1 km/min, niewielkim zużyciem energii 
i stosunkowo niewielkimi, jak na warunki przemysłowe, wymiarami (9 x 16 x 9 m) [2],
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Technologię przemysłowego wytwarzania taśmy amorficznej o nazwie METGLAS 
opracowała i rozwinęła w latach osiemdziesiątych amerykańska firma AlliedSignal. Obecnie 
jednym z najbardziej popularnych materiałów amorficznych jest METGLAS 2605TCA. Jego 
własności w porównaniu z tradycyjną blachą krzemową przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1

Porównanie wybranych własności taśmy amorficznej z własnościami blachy 
transformatorowej (na podstawie [3 ,4] oraz katalogów firmy AlliedSignal)

Własność Jednostka Metglas 2605TCA Stal krzemowa ET-3
Skład chemiczny - Fe78B12Si10 Fe97Si3
Indukcja nasycenia T 1,56 2,03
Natężenie koercji A/m 2,40 24,0
Indukcja remanentu T 1,30 1,45
Indukcja przy 80 A/m T 1,50 1,60
Stratność przy 50 Hz W/kg 0,19 przy 1,4 T 0,90 przy 1,4 T
Moc magnesowania przy 50 Hz VA/kg 0,37 przy 1,4 T 0,94 przy 1,4 T
Rezystywność pQ/m 1,37 0,50
Magnetostrykcja - 27 • 10^ 1 ■ 10-6
Gęstość kg/m3 7,18 • 103 7,65 • 103
Grubość pm 25 300
Współczynnik wypełnienia % 85 97
Temperatura krystalizacji °C 550 -
Temperatura Curie °C 415 730
Temperatura pracy °C -5 0 -1 5 0 bez ograniczeń
Twardość HV5 860 180
Moduł Younga MPa 57 ■ 103 120- 103

Własnościami decydującymi o przydatności taśmy amorficznej do zastosowań 
energetycznych, a w szczególności do wykorzystania jej w transformatorach rozdzielczych, 
jest wąska pętla histerezy (niskie straty histerezowe), wysoka rezystywność i mała grubość 
(niskie straty od prądów wirowych). Istotną zaletą jest również duża dowolność w kom
ponowaniu składu chemicznego stopu, gdyż wiele stopów, które nie mieszają się w postaci 
krystalicznej, można uzyskać jako materiał amorficzny. Parametrami niekorzystnymi są duża 
twardość i kruchość oraz wysoka magnetostrykcja, co powoduje zasadnicze trudności 
technologiczne przy wykonywaniu rdzeni i budowie gotowych transformatorów.

3. KONSTRUKCJA 1 PARAMETRY RDZENI AMORFICZNYCH

3.1. Technologia produkcji

Amorficzne obwody magnetyczne transformatorów rozdzielczych wykonuje się jako 
zwijane z rozciętym i rozplatanym jarzmem. Taka budowa jarzm a umożliwia bowiem montaż 
uzwojeń pierwotnych i wtórnych transformatora. Przykład konstrukcji jednofazowego rdzenia 
amorficznego przed i po rozpleceniu górnego jarzm a przedstawiono na rys. 1.
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lakierowane

Rys. 1. Prostokątny rdzeń zwijany z taśmy amorficznej przed i po rozpleceniu górnego jarzma 
Fig. 1. Rectangular amorphous wound core before and after opening the core

W celu usztywnienia rdzenia boczna powierzchnia pokryta jest warstwą lakieru, 
natomiast wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia opasana jest blachą transformatorową. 

Boczna powierzchnia górnego jarzm a nie jest lakierowana ze względu na konieczność 
rozplatania i zaplatania jąrzma. Część powierzchni bocznej dolnego jarzm a - również nie- 
lakierowana - umożliwia kompensację naprężeń mechanicznych w rdzeniu [3],

Rdzeń amorficzny z rozplatanym jarzmem wykonuje się nawijając taśmę amorficzną na 

trzpień o odpowiednim kształcie i przecinając laserem w poprzek taśmy kilka warstw, tak aby 

po uformowaniu rdzenia tworzyły one system szczelin „na zakładkę” (rys.l). Ponieważ 
w procesie nawijania rdzenia i jego formowania w taśmie amorficznej powstają szkodliwe 

naprężenia mechaniczne, po ostatecznym ukształtowaniu rdzenia poddaje się go procesowi 
wygrzewania odprężającego. Proces ten odpowiednio kształtuje strukturę domen magne

tycznych, normalizuje nieprawidłowe ruchy ścian domenowych i niweluje wpływ metody 
nawijania taśmy na własności rdzenia. Najlepsze rezultaty osiąga się wygrzewając rdzeń 
w temperaturze rzędu 350+400°C, w  obecności stałego pola magnetycznego o natężeniu rzędu 

800+1000 A/m i atmosferze ochronnej azotu, argonu lub helu. Wygrzewanie przeprowadza 
się przez ok. dwie godziny, a następnie rdzeń schładza się do temperatury 100°C z prędkością 
ok. 15°C/min [1], po czym rdzeń pozostawia się swobodnemu stygnięciu do temperatury 

otoczenia. Precyzyjne wartości temperatury, natężenia pola magnetycznego i czasu wy

grzewania ustala się w zależności od składu chemicznego stopu, zamierzonych efektów 
wygrzewania oraz przeznaczenia rdzenia.

Długotrwałe działanie wysokiej temperatury na rdzeń amorficzny nie jest wskazane, 

gdyż powoduje utratę struktury amorficznej, a więc starzenie się materiału. Jednak problem 
ten nie jest uznawany za szczególnie istotny, gdyż badania wykazały, że nawet dla najbardziej
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niestabilnego stopu o składzie Fe80B20 krystalizacja rozpoczyna się dopiero po 500 latach 

ciągłej pracy w  temperaturze 175°C lub po 25 latach pracy w  temperaturze 200°C. Taką 
stabilność termiczną uważa się za wystarczającą, ponieważ przy pracy w wymienionych 
temperaturach tradycyjne materiały izolacyjne ulegają szybszemu starzeniu niż stop 
amorficzny [4], Między innymi z tych względów dopuszczalną długotrwale temperaturę pracy 
rdzenia amorficznego określa się na poziomie 150°C.

W rdzeniach amorficznych nie stosuje się izolacji między warstwami taśmy. Duża 
chropowatość powierzchni (mała powierzchnia styku), duża rezystywność i mała grubość 
(patrz tabl.l.) powodują, że straty na prądy wirowe dla taśmy amorficznej są ok. 300-krotnie 
mniejsze niż w blachach elektrotechnicznych [1]. Stąd też izolowanie taśm amorficznych nie 
jest tak istotne jak w przypadku blach transformatorowych. Ponadto badania prowadzone nad 

nakładaniem powłok na taśmy amorficzne oraz ich klejeniem w celu uzyskania laminatów 

wykazały, że warstwy izolacyjne i kleje powodują niekorzystne naprężenia mechaniczne 

i pogarszają własności taśmy. W związku z tym obecnie nie opracowano jeszcze technologii 

wykonywania rdzeni pakietowanych z taśmy amorficznej.

Charakterystyczną cechą i zaletą rdzeni zwijanych jest ciągłość obwodu magnetycz

nego. Linie sił pola magnetycznego biegną w rdzeniu wzdłuż kierunku odlewania taśmy, a 
także wzdłuż kierunku zaindukowanej w procesie wygrzewania anizotropii jednoosiowej [5].

3.2. Konstrukcja transformatora rozdzielczego z rdzeniem amorficznym

Jednofazowe transformatory rozdzielcze z rdzeniem amorficznym są powszechnie 
stosowane w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Indiach. Rozpowszechnienie tych transfor
matorów w Europie nie jest jednak możliwe ze względu na odmienny typ sieci rozdzielczej. 
Jednofazowe rdzenie amorficzne znalazły natomiast zastosowanie do budowy pięcio- 

kolumnowych obwodów magnetycznych transformatorów trójfazowych. Alternatywą dla nich 
jest trójkolumnowy obwód magnetyczny, jednak poważne trudności technologiczne nie 
pozwoliły na zbudowanie transformatora dużej mocy z takim rdzeniem. Z tego względu 
w dalszej części przedstawiono głównie zagadnienia dotyczące pięciokolumnowego obwodu 
magnetycznego. Obie konstrukcje rdzeni przedstawiono na rys 2.

Z uwagi na wrażliwość taśmy amorficznej na naprężenia mechaniczne, powodujące 
wzrost strat biegu jałowego oraz wzrost prądu magnesującego, konstrukcja transformatora 
z rdzeniem amorficznym musi być oparta na nieco odmiennych założeniach konstrukcyjnych. 
W transformatorach z taśmy amorficznej uzwojenia stanowią element nośny, na którym 

w sposób możliwie luźny zawieszony jest rdzeń. Ciasne mocowanie uzwojeń na rdzeniu może 
bowiem spowodować niekorzystne naprężenia mechaniczne. Ponadto, uzwojenia muszą mieć 

odpowiednią wytrzymałość na promieniowe siły zwarciowe, zwłaszcza że budowa rdzenia 
wymusza prostokątny kształt uzwojeń - najbardziej wrażliwy na te siły.
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a)

Rys.2. Zwijane obwody magnetyczne stosowane w transformatorach rozdzielczych: a) pięciokolum- 
nowy, b) trójkolumnowy 

Fig.2. Wound cores used in distribution transformers: a) five-limb, b) three-limb

Wykonanie rdzenia o owalnym przekroju jest bardzo skomplikowane technologicznie 

i wymaga stosowania taśmy o różnych szerokościach. Konstruując amorficzne obwody 

magnetyczne dąży się do kwadratowego przekroju kolumny. Powoduje to równomierny 

rozkład promieniowych sił zwarciowych w uzwojeniach oraz zapewnia minimalną długość 

zwoju. Wiąże się to z minimalizacją zużycia miedzi i zmniejszeniem strat obciążeniowych.

3.3. Własności transformatorów z rdzeniami amorficznymi

W procesie projektowania i budowy transformatorów amorficznych szczególne zna

czenie ma zakładany poziom indukcji roboczej. Ma to bowiem zasadniczy wpływ na poziom 
strat w rdzeniu, hałas generowany przez rdzeń oraz wytwarzanie ciepła. W transformatorach 
zbudowanych z blachy krzemowej indukcję roboczą przyjmuje się na poziomie 1,60-1-1,70 T. 
Ze względu na niższą indukcję nasycenia taśmy amorficznej producent rdzeni zaleca obecnie 
stosowanie indukcji w zakresie 1,25+1,35 T. Zakres ten został zmniejszony z 1,30+1,40 T 
m.in. ze względu na duże zniekształcenia strumieni magnetycznych. Rdzenie amorficzne są 

bowiem bardzo czułe na niewielkie zmiany poziomu indukcji roboczej. Powodem tego jest 
duża stromość i prostokątna charakterystyka magnesowania, co powoduje zwiększenie 
znaczenia wyższych harmonicznych strumienia magnetycznego. Jest to szczególnie istotne w 
przypadku układów połączeń uzwojeń pierwotnych, w których z założenia występują wyższe 
harmoniczne, np. „gwiazda bez przewodu neutralnego”. Przykładowy wykres zawartości 
wyższych harmonicznych napięcia indukowanego w uzwojeniach wtórnych pięciokolumno- 
wego amorficznego transformatora rozdzielczego o mocy 160 kV-A przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Zawartość harmonicznych napięcia w zależności od maksymalnej indukcji [6]
Fig. 3. Voltage harmonie contents according to the maximum magnetic induction [6]

Na rys.4a przedstawiono współczynnik kształtu napięcia w  uzwojeniach wtórnych 
w funkcji indukcji w rdzeniu dla układu „gwiazda bez przewodu neutralnego”. Znaczny po
ziom wyższych harmonicznych spowodowany jest pięciokolumnową konstrukcją rdzenia oraz 
układem połączeń uzwojeń pierwotnych. Kształt rdzenia powoduje, że przebiegi czasowe 
strumieni magnetycznych w poszczególnych rdzeniach składowych m ają różny kształt i fazę. 
Minimalna szczelina powietrzna występująca między rdzeniami ma na tyle dużą reluktancję, 
że nie pozwala na przenikanie strumienia magnetycznego między sąsiednimi rdzeniami. Jest to

Indukcja w  rdzeniu (T) Indukcja w  rdzeniu (T)

b)

Rys. 4. Współczynnik kształtu napięć w uzwojeniach wtórnych w funkcji: a) indukcji magnetycznej 
w poszczególnych kolumnach, b) średniej indukcji magnetycznej 

Fig. 4. Discrepancies factor for voltages in the secondary winding as a function of: a) induction in 
cores, b) average induction in the core
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bezpośrednim powodem różnych poziomów indukcji w poszczególnych jarzmach i kolum
nach. W prezentowanym przypadku mimo symetrycznego, trójfazowego zasilania obserwuje 
się wyższą zawartość piątej harmonicznej napięcia w uzwojeniu wtórnym i niższy o ok. 15 % 
poziom indukcji w kolumnie środkowej w porównaniu z kolumnami zewnętrznymi. Należy 
również zwrócić uwagę na znaczący poziom piątej harmonicznej napięcia we wszystkich 
kolumnach oraz szybszy wzrost zawartości piątej harmonicznej ze wzrostem indukcji 
w porównaniu z pozostałymi harmonicznymi (rys.3). Z kolei zmniejszanie się współczynnika 
kształtu napięcia dla kolumny środkowej do wartości 1,11 (wraz ze wzrostem indukcji 
w rdzeniu powyżej 1,18 T) jest spowodowane zmianą przesunięć fazowych między harmo

nicznymi, a w efekcie ich wzajemnym znoszeniem [6]. Znaczne różnice poziomów indukcji 

między kolumnami zewnętrznymi a kolumną środkową powodują, że prawidłowe dobranie 

poziomu indukcji roboczej jest bardzo istotne. Z porównania rys. 4a i 4b wynika natomiast, że 

określanie indukcji roboczej jako średniej dla całego rdzenia może prowadzić do dużych 
zniekształceń strumieni magnetycznych oraz do nasycania się niektórych części rdzenia, a tym 
samym do zwiększenia strat w rdzeniu. Przy określaniu parametrów elektromagnetycznych 

rdzenia transformatora amorficznego istotne jest bowiem traktowanie każdej części rdzenia 

jako niezależnego obwodu magnetycznego.
W przypadku transformatorów amorficznych bardzo istotnym zagadnieniem jest gene

rowany przez nie hałas, spowodowany blisko trzydziestokrotnie większą magnetostrykcją 
taśmy amorficznej w porównaniu z blachą anizotropową (tabl. 1). Głównym źródłem hałasu 
jest więc rdzeń, który generuje drgania mechaniczne o częstotliwości od 65 do 1000 Hz, przy 
czym dla indukcji roboczej 1,35 T największe natężenie dźwięku występuje dla częstotliwości 
w zakresie od 125 do 250 Hz [3]. Mimo stosowania specjalnych przesłon i podkładek tłumią
cych, transformatory amorficzne charakteryzują się wysokim poziomem hałasu w porównaniu 
z transformatorami konwencjonalnymi, przez co są bardziej uciążliwe dla otoczenia. Między 

innymi ze względu na wysoki poziom hałasu w ostatnim okresie czasu producent zaleca 

obniżenie indukcji roboczej do wartości 1,25 T.

Ze względu na proces temperaturowego starzenia się taśmy amorficznej szczególnie 

istotny jest odpowiedni dobór indukcji roboczej. Pięciokolumnowy rdzeń amorficzny charak

teryzuje się nierównomiernym rozkładem indukcji magnetycznej, a co za tym idzie, nierów
nomiernym wydzielaniem się strat w rdzeniu. Badania wykazały, że dla pięciokolumnowego 
obwodu magnetycznego rdzenie wewnętrzne nagrzewają się bardziej niż skrajne. Stwierdzono 

również, że rozplatane górne jarzma nagrzewają się bardziej niż pozostałe części rdzenia. 
Dane te potwierdzają wpływ kształtu rdzenia oraz systemu przecięć w górnym jarzmie na 
nierównomierny rozkład indukcji i temperatury w rdzeniu. Jednak kilkustopniowe przyrosty 
temperatury rdzenia w niewielkim stopniu wpływają na temperaturę transformatora, gdyż 
o nagrzewaniu decydują głównie przyrosty temperatury w uzwojeniach [3].
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4. ZASTOSOWANIE TRANSFORMATORÓW AMORFICZNYCH

Instalowanie transformatorów rozdzielczych z rdzeniem amorficznym w systemie 
elektroenergetycznym jest szczególnie efektywne wszędzie tam, gdzie stosunek mocy zain
stalowanej transformatora do średniego obciążenia jest niewielki. Stałe co do wartości straty 
w rdzeniu odgrywają znaczną rolę, gdy obciążenie transformatora nie przekracza 40% 
mocy znamionowej. Porównanie strat w rdzeniu oraz strat obciążeniowych i całkowitych dla 
transformatora amorficznego i konwencjonalnego o mocy 160 kV A przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Porównanie strat transformatora amorficznego i konwencjonalnego o mocy 160 kV A: a) stra
ty w funkcji stopnia obciążenia transformatora, b) stosunek strat całkowitych transformatora 
amorficznego do strat transformatora konwencjonalnego w funkcji stopnia obciążenia 
transformatora (na podstawie [3] i katalogów AEG Mefta)

Fig. 5. Comparison of losses of amorphous and conventional 160 kV A transformer: a) dependence of 
loss on transformer load rating, b) dependence of relation between amorphous and conven
tional transformer loss on transformer power rating (on the ground of [3] and catalogue of 
AEG Mefta)

Mniejsze straty obciążeniowe transformatorów konwencjonalnych (rys. 5a) wpływają na ich 
wysoką efektywność przy nominalnym obciążeniu. Jednak w przypadku niedociążenia 
transformatora straty całkowite w transformatorach amorficznych są wyraźnie mniejsze, co 
sprawia, że transformatory te są efektywniejsze (rys. 5b).

Uwzględniając fakt, że średnie obciążenie transformatora rozdzielczego nie przekracza 
40%, na podstawie rys. 5b można stwierdzić, że wymiana transformatorów konwencjonalnych 
na amorficzne pozwoli na ogromne oszczędności energii elektrycznej w skali kraju. Wymiana 
wszystkich transformatorów na energooszczędne nie jest oczywiście realna ze względu na 
ogromne koszty inwestycyjne. Jednak biorąc pod uwagę, że w Polsce pracuje ok. 200 000 szt. 
transformatorów rozdzielczych, z czego ponad połowa pracuje od 15 lat, a wiele jednostek od 
ponad 35 lat [7], należy zaplanować stopniową wymianę zamortyzowanych już transforma
torów na konstrukcje energooszczędne. Ocenia się, że w  polskich warunkach ekonomicznych
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zainstalowanie droższego, ale energooszczędnego, amorficznego transformatora rozdzielcze
go przynosi realne korzyści po ok. 10 latach eksploatacji.

Zastosowanie transformatorów amorficznych może podnieść konkurencyjność wielu 
dużych firm posiadających własną sieć rozdzielczą oraz zmniejszyć koszty transformacji 
energii przez zakłady energetyczne. Obecnie w Polsce przy zakupie transformatora brany jest 
pod uwagę jedynie jego koszt. Oznacza to, że zakłady energetyczne kupują transformatory 
tanie o dużych stratach, a więc o wysokich stałych kosztach eksploatacji. Koszty te są pokry
wane przez zakłady energetyczne i przenoszone na odbiorców energii elektrycznej.

5. PODSUMOWANIE

Opracowanie technologii produkcji taśmy amorficznej na bazie żelaza spowodowało po
wstanie całkowicie nowej generacji transformatorów rozdzielczych o zmienionej konstrukcji. 
Koszt wytworzenia transformatora z rdzeniem amorficznym w Polsce jest obecnie wyższy 

o ok. 30+50% w  stosunku do kosztów transformatora konwencjonalnego. Jest to zgodne 

z zasadą, że cena transformatora rośnie wraz z ograniczaniem jego strat. Na podwyższone 

koszty składa się bowiem wyższa cena materiału magnetycznego, większa ilość oleju i mie
dzi, a także koszty skomplikowanej technologii montażu uzwojeń. Koszty te będą jednak 
malały, gdyż przewidywany jest m.in. spadek cen taśmy amorficznej.

Powszechne stosowanie transformatorów amorficznych np. w Stanach Zjednoczonych 
pozwoliło na zaoszczędzenie energii rzędu tysięcy gigawatów rocznie o wartości setek milio
nów dolarów. Zaoszczędzona energia to także mniejsza o tysiące ton emisja CO,, S 0 2, NOx 

i pyłów [8]. Stosowanie transformatorów energooszczędnych, mimo ich wyższej ceny, daje 
więc pozytywne efekty ekonomiczne i społeczne, związane np. z ochroną środowiska.

Zgodnie z raportem NIK z grudnia 1994 r., z powodu zaniedbań remontowych i eks
ploatacji energochłonnych urządzeń elektrycznych wskaźnik strat energii w Polsce w ciągu 
ostatnich sześciu lat wzrósł z ok. 9% do 14,5%. Raport podkreśla, że zatrzymanie tego 
wzrostu zmniejszyłoby roczny koszt wytworzenia energii elektrycznej o 435 min zł. Warun
kiem wywołania w Polsce znaczącego popytu na transformatory amorficzne i obniżenia strat 

energii w skali kraju jest więc wprowadzenie konkurencji na rynku dostaw energii elektrycz

nej oraz stworzenie systemu dofinansowania inwestycji energooszczędnych.
Uwzględniając powyższe uwagi oraz fakt, że czas eksploatacji transformatora wynosi 

ok. 30 lat, już obecnie należy dążyć do instalowania transformatorów energooszczędnych, aby 

w przyszłości uniknąć wymiany stosunkowo „młodych”, ale energochłonnych transformato
rów konwencjonalnych. Prace nad coraz lepszymi konstrukcjami transformatorów z rdzeniem 

amorficznym są więc technicznie i ekonomicznie uzasadnione.
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Abstract

The recently developed manufacture technique o f the amorphous Fe-based ribbon 
causes the rise o f  new energy-saving distribution transformers. Application o f  amorphous 
transformers in distribution system is very efficient wherever the load o f the transformer is not 
fully utilised. Taking into consideration that more then a half o f  ca. 200 000 transformers 
working in Poland are 15 years old and average load o f  the transformer is less than 40% of 
power rating, the exchange o f  conventional transformers will allow a great electrical energy 
saving in Poland.
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The main properties o f  amorphous ribbon and electrical steel are presented in Table 1. 
The construction o f one-phase amorphous core and method o f  opening the core is shown in 
F ig.l. In Fig.2. the method o f  setting o f  three-phase five- and three-limb amorphous 
transformer is presented. Amorphous core causes distortion o f the magnetic flux and voltage 
induced in secondary windings. Dependence o f  the distortion on magnetic induction is shown 
in Figs. 3 and 4. The comparison o f losses in amorphous and conventional transformers is 
presented in Fig. 5.

The use o f  amorphous distribution transformer increases a competition among utilities 
and decreases the local electrical energy cost. In addition, the application o f  amorphous cores 
transformers causes positive economical and social effects concerning the environment 
preservation, as well. From above reasons further research on amorphous distribution transfor
mers is strongly recommended.
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KRYTERIA WARUNKUJĄCE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ
SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIOWYCH
ZŁOŻONYCH OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

Streszczenie. W artykule zostanie przedstawiona koncepcja inteligentnego systemu za
rządzania funkcjami pomiarowymi, zabezpieczeniowymi i sterującymi oparta na strukturach 
sztucznych sieci neuronowych. Przyjęta struktura systemu pozwala przejąć podstawowe cechy 
ANN, takie jak szybkość przetwarzania dużej liczby danych (przetwarzanie równoległe), 
zdolność do uogólniania zdarzeń, mała wrażliwość na uszkodzenia poszczególnych elemen
tów sieci. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych na poziomie przetwarzania podstawo
wego pozwala na wykorzystanie znacznie większej liczby sygnałów informujących o położe
niu łączników w układzie, co zwiększa pewność prawidłowego odwzorowania aktualnej 
topologii układu.

PROPER POWER SYSTEM PROTECTION WORKING CRITERIA 
IN THE COMPLEX POWER SYSTEM UNITS

Summary. The paper presents a concept of an intelligent managing system overseeing 
measuring, protective and control functions, which is based on Artificial Neural Network 
(ANN) structures. The adopted structure of the system makes it possible to apply basic 
characteristics of ANN such as the speed at which a large amount of data is processed 
(parallel processing), the ability to generalize events, a negligible liability to damage of the 
constituent parts o f the network. The application of ANN structures on the level of primary 
processing makes it possible to utilize a much bigger number of signals informing about the 
position of connectors within the system, which increases the reliability of the accurate 
representation of the system's topology.
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1. WSTĘP

W elektroenergetyce istnieją obiekty o złożonej konfiguracji, rozumianej zarówno 
w sensie ilości i różnorodności urządzeń elektrycznych wchodzących w skład obiektu, jak i 
liczby zróżnicowanych konfiguracyjnie i funkcjonalnie trybów pracy obiektu.

Z punktu widzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej możliwość 
kompleksowego (całościowego) zabezpieczenia złożonych obiektów pociąga za sobą koniecz
ność zastosowania złożonych adaptacyjnych zespołów zabezpieczeniowych. Podstawowym 
zadaniem adaptacyjnych zespołów zabezpieczeniowych jest prawidłowa identy fikacja (logicz- 
no-pomiarowa) aktualnego trybu pracy obiektu i na tej podstawie uaktywnianie odpowiedniej 
grupy funkcji zabezpieczeniowych przypisanych do tego stanu.

O skuteczności układów zabezpieczeniowych, określonej głównie poprzez poprawność 
generowanych decyzji klasyfikujących aktualny stan pracy zabezpieczanego obiektu do jednej 
z dwóch klas zdarzeń (stan pracy normalnej / stan zakłócenia), decyduje szereg wymogów, 
spośród których jako podstawowe należy wymienić: możliwość pozyskania i akwizycji dużej 
liczby informacji o zabezpieczanym obiekcie, prawidłową identyfikację aktualnego trybu pra
cy chronionego obiektu, szybkość przetwarzania danych i podejmowania decyzji, zdolności 
adaptowania swoich właściwości do aktualnego stanu pracy obiektu czy niewrażliwość na 
ogólnie pojęte „zakłócenia”.

Wykorzystanie możliwości techniki cyfrowej pozwala na nowe podejście do zagadnień 
identyfikacji stanów chronionego obiektu i poprawnej adaptacji funkcji zabezpieczeniowych. 
Ilość i różnorodność pozyskiwanych informacji, możliwość ich przetwarzania z wykorzysta
niem technik heurystycznych, szybkość przetwarzania danych, wstępna obróbka cyfrowa 
sygnałów pomiarowych, eliminująca m.in. składowe zakłócające, stanowią o zaletach techniki 
cyfrowej w złożonych układach zabezpieczeniowych [3]. Możliwość dostosowania się algo
rytmów pomiarowych, jak również algorytmów realizujących poszczególne funkcje zabez
pieczeniowe do aktualnej częstotliwości (w stanach pracy obiektu charakteryzujących się 
zmienną w szerokich granicach częstotliwością sygnałów pomiarowych) oraz trybu pracy 
układu pozwala na uaktywnienie szeregu podstawowych funkcji zabezpieczeniowych (które 
w zespołach zabezpieczeń analogowych są blokowane), poprawiając tym samym jakość 
i skuteczność ochrony obiektu przed skutkami zakłóceń. Cyfrowe zespoły zabezpieczeniowe 
pozwalają na zwiększenie stopnia pewności prawidłowej identyfikacji stanów pracy układu 
wskutek możliwości korzystania z dodatkowych kryteriów zarówno pomiarowych, jak i lo
gicznych czy też zastosowania nowych metod wykorzystujących elementy tzw. „sztucznej 
inteligencji”, np. w postaci struktur sztucznych sieci neuronowych.
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2. SYSTEM ZABEZPIECZENIOWY ZŁOŻONYCH OBIEKTÓW 
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wykorzystanie zalet, jakie oferuje technika cyfrowa (patrz wstęp), pozwala na 
sformułowanie koncepcji cyfrowych systemów zabezpieczeniowych dedykowanych złożo
nym obiektom elektroenergetycznym; w systemach tych szczególnie ważną rolę odgrywają 
takie ich własności, jak:
a) możliwość prawidłowej identyfikacji aktualnego stanu pracy obiektu - realizacja „kry

terium struktury”,

b) zapewnienie dużej dokładności i szybkości algorytmów zabezpieczeniowych zarówno we 
wszystkich możliwych stanach pracy zabezpieczanego obiektu, jak i przy zmieniającej się 
w szerokich granicach częstotliwości wejściowych sygnałów pomiarowych - realizacja 
, jcryterium zabezpieczeniowego”,

c) możliwość szybkiej adaptacji struktury systemu zabezpieczeniowego do zmieniających się 
warunków i trybów pracy chronionego obiektu - realizacja „kryterium adaptacyjnego”,

d) możliwość szybkiej analizy napływających alarmów i informacji o zadziałaniach funkcji 
zabezpieczeniowych dla celów predykcji miejsca wystąpienia „zakłócenia” oraz podjęcia 
ewentualnych działań mających na celu minimalizację skutków tego „zakłócenia” -reali
zacja „kryterium prewencyjno-restytucyjnego”.

Jako przykład obiektu o złożonej strukturze został przyjęty układ hydrozespołu odwra
calnego pracujący w układzie blokowym. Dla tak przyjętej struktury obiektu został zapropo
nowany adaptacyjny system zabezpieczeniowy wykorzystujący opisane wyżej „kryteria”.

Na rysunku 1 przedstawiono na tle chronionego obiektu przykładowy adaptacyjny 
system zabezpieczeniowy, złożony z siedmiu modułów. Każdy z tych modułów realizuje 
kryterium zabezpieczeniowe oraz kryterium adaptacyjne, przy czym jako układy realizujące te 
kryteria wykorzystano cyfrowe zabezpieczenia o otwartej strukturze konfiguracyjnej wyposa
żone standardowo w dziewięć wejściowych kanałów pomiarowych. Na ilustracji zaznaczono 
dodatkowo punkty pomiaru sygnałów wejściowych dla poszczególnych układów. Ponadto 
system wyposażony jest w trzy układy podstawowe (ID1, ID2, ID3) oraz jeden nadrzędny 
(GID), realizujące funkcje kryterium struktury. Do realizacji kryterium prewencyjno- 
restytucyjnego wykorzystano cztery układy analizy alarmów i predykcji miejsca wystąpienia 
zakłócenia o symbolu głównym IF....

Adaptacyjny system zabezpieczeniowy ze względu na złożoność obiektu został zde
centralizowany na moduły przypisane poszczególnym elementom obiektu. Decentralizacja 
pracy systemu zabezpieczeniowego na poszczególne moduły pozwala na rozbicie funkcji 
realizujących poszczególne kryteria zwiększając liczbę koniecznych procesorów, lecz wydat
nie zmniejszając stopień ich obciążenia i czas koniecznych reakcji całego systemu na zmiany 
zachodzące w zabezpieczanym obiekcie.
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Rys. 1. Adaptacyjny system zabezpieczeniowy hydrozespołu odwracalnego, gdzie:
ID1, ID2, ID3, GID - cyfrowy układ identyfikacji aktualnego trybu pracy,
Ml, M IR, M2, M3, M3R, M4, M4R - układ realizujący layterium zabezpieczeniowe i adaptacyjne, 
IF-TB, IF-TR, IF-M1, IF-M2 - układ realizujący kryterium prewencyjno-restytucyjne 

Fig. 1. Reverse hydro-generator adaptive protective system, where:
ID1, ID2, ID3, GID - digital current operation mode identification system,
Ml, MIR, M2, M3, M3R, M4, M4R - modules which are responsible for protection and adap

tation criteria,
IF-TB, IF-TR, IF-M1, IF-M2 - modules which are responsible for prevention and restitution

criteria
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Zbliżenie się modułów "dedykowanych" do wyróżnionych elementów chronionego 
obiektu zwiększa pewność i niezawodność akwizycji informacji; pomiędzy poszczególnymi 
modułami wymieniane są informacje już przetworzone, np. identyfikacja stanu pracy ele
mentu obiektu chronionego, pozwalająca na zasadzie przewidywań na wstępną analizę trybu 
pracy całego układu zabezpieczanego. Zmniejszenie liczby operacji realizowanych przez 
procesory uzyskuje się również poprzez podział identyfikowanych stanów pracy na grupy 
i podgrupy aktywnych zabezpieczeń. W zależności od stopnia złożoności danego trybu pracy 
istnieje możliwość podziału danej grupy funkcji zabezpieczeniowych, np. poprzez blok 
aktywacji na podprzedziały definiowane na poziomie wypracowywania decyzji logicznych 
(„kryterium struktury” - identyfikacja), jak i realizacji określonych funkcji zabezpieczenio
wych za pomocą programowalnego planu funkcyjnego.

3. CYFROWY UKŁAD IDENTYFIKACJI AKTUALNEGO TRYBU PRACY 
ZABEZPIECZANEGO OBIEKTU

Dla zapewnienia prawidłowej pracy sytemu zabezpieczeniowego istotnym warunkiem 
jest prawidłowa identyfikacja trybów pracy zabezpieczanego obiektu na podstawie dostar
czanych do systemu informacji (kryterium struktury). Przewiduje się trzy podstawowe grupy 
pozyskiwania informacji dla celów identyfikacyjnych [2];
•  za pomocą wejść logicznych odwzorowujących położenie wyłączników, odłączników 

i rozłączników w obrębie chronionego obiektu w ilości pozwalającej na jednoznaczne 
określenie aktualnej konfiguracji zabezpieczanego układu,

•  wykorzystując wyniki pracy algorytmów pomiarowych, np. pomiaru napięcia, pomiaru 
aktualnej częstotliwości (w charakterystycznych punktach obiektu),

•  poprzez wymianę informacji logicznych pomiędzy modułami wchodzących w skład 
systemu zabezpieczeniowego. Obiekt zabezpieczany został podzielony na kilka „układów 
elementarnych”, w skład których wchodzi jedno lub grupa urządzeń (np. układ maszyny 
synchronicznej, układ transformatora blokowego). Każdy moduł identyfikuje poprzez 
logiczną lub logiczno-pomiarową informację o stanach położenia łączników aktualną 
konfigurację najbliższego mu „układu elementarnego” obiektu chronionego; pozwala to na 
podział identyfikacji stanu całego obiektu na poszczególne moduły funkcyjne, które 
w zależności od potrzeb wymieniają pomiędzy sobą informacje.

Obecnie zostaną przedstawione dwa przykładowe układy identyfikacji pracy układu 
zabezpieczanego: pierwszy oparty na doradczym systemie ekspertowym, drugi wykorzystu
jący struktury sztucznych sieci neuronowych. Jako obiekt zabezpieczany przyjęto hydrozespół 
odwracalny o konfiguracji przedstawionej na rysunku 1.

Pierwszy układ identyfikacji aktualnego trybu pracy zabezpieczanego obiektu bazuje na 
trzech podstawowych jednostkach identyfikacyjnych dedykowanych głównym urządzeniom
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wchodzącym w skład obiektu. Poszczególne jednostki wykorzystują informacje w postaci 
sygnałów binarnych lub binamo-pomiarowych, dopiero na poziomie głównej jednostki 
identyfikacji (umieszczonej w module GID) stosuje się doradczy system ekspertowy bazujący 
na regułach decyzyjnych.

Jednostki podstawowe oparte są na trzech głównych blokach logicznych:

• bloku wejściowym, w którym odbywa się wstępne sprawdzenie poprawności sygnałów 
wejściowych zawierających informacje o położeniu łączników,

• bloku zawierającym układy logiczne wiążące informacje z bloku wejściowego i dane z blo
ków wyjściowych sąsiednich jednostek podstawowych (opcjonalnie),

• bloku wyjściowym dokonującym wstępnego przyporządkowania danego „układu elemen
tarnego” do jednego z identyfikowanych trybów pracy zabezpieczanego obiektu oraz 
komunikującym się z układem nadrzędnym (np. sterowania i zabezpieczeń stacji) i innymi 
jednostkami lub układami identyfikacji.

Jednostka podstawowa przypisana transformatorowi blokowemu wykorzystuje tylko 
informacje odwzorowujące aktualny stan łączników, nieodzowne do poprawnej identyfikacji 
czy to w postaci sygnałów dwustanowych, czy binamo-pomiarowych. Ze względu na 
pełnioną szczególną rolę transformatora blokowego jednostka dedykowana mu wypracowuje 
wstępną informację, z której korzystają pozostałe bloki. Jednostki dedykowane układowi 
rozruchowemu i maszynie głównej korzystają zarówno z informacji binarnych i binamo- 
pomiarowych o stanie łączników, z informacji z jednostki transformatora blokowego, jak 
i wymieniają informacje pomiędzy sobą. Dzięki temu uzyskuje się wzrastającą precyzję 
identyfikacji; coraz więcej informacji zostaje przetworzonych i wykorzystanych w  celu 
podjęcia decyzji końcowej, tj. określenia aktualnego trybu pracy całego obiektu.

Główna jednostka identyfikacji korzysta z informacji wstępnie przetworzonych w jed
nostkach podstawowych, dedykowanych określonym „układom elementarnym” chronionego 
obiektu. Ponadto powinna wykorzystywać dodatkowe informacje, np. z systemu sterowania 
stacji o zaniku napięcia na sekcji, do której ma być przyłączony obiekt, z modułu sterowania i 
synchronizacji: z algorytmów pomiaru częstotliwości w celu określenia przedziału, w którym 
znajduje się aktualna częstotliwość sygnałów pomiarowych; informacje te stanowią istotną 
bazę dla podstawowych kryteriów identyfikacyjnych.

Jednostka główna identyfikacji oparta jest na systemie doradczym zdefiniowanym 
w oparciu o tzw. "reguły decyzyjne". Sprawdzane są odpowiednie relacje pomiędzy określo
nymi wejściami tej jednostki i w zależności od wyniku sprawdzenia podejmowane są dalsze 
decyzje mające na celu uzyskanie prawidłowej identyfikacji aktualnego stanu obiektu. 
Jednostka główna współpracuje bezpośrednio z blokiem aktywacji funkcji zabezpiecze
niowych i komunikacji w celu wymiany danych i ewentualnych rozkazów sterujących 
dopasowaniem się funkcji zabezpieczeniowych do aktualnego trybu pracy chronionego 
obiektu (rys. 3).
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Poszczególne zestawy aktywnych funkcji zabezpieczeniowych różnią się rodzajem 
zdefiniowanych funkcji, tj. rodzajem wielkości kryterialnych, wartościami wielkości kryterial- 
nych i charakterystykami rozruchowymi [1].

Drugi typ układu identyfikacji trybu pracy zabezpieczanego obiektu wykorzystuje 
struktury sztucznych sieci neuronowych. Chroniony obiekt przedstawiony na rys. 1 podzie
lony został, podobnie jak w przypadku poprzednim, na trzy fragmenty, dla których zostały 
zdefiniowanie struktury sztucznych sieci neuronowych identyfikujące wstępnie globalny stan 
obiektu na podstawie trybów pracy jego fragmentów. Jako sygnały wejściowe zostały 
wykorzystane, analogiczne jak w układzie z systemem doradczym, sygnały binarne i binamo- 
pomiarowe, wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi sieciami oraz informacje z algo
rytmów pomiarowych wykorzystane przez nadrzędną sieć neuronową.

Na rys. 4 przedstawiono fragment schematu poglądowego struktury układu identyfikacji 
trybu pracy bazujący na sztucznych sieciach neuronowych. Jest to struktura jednokierunko
wych sieci typu M LP  wielowarstwowego perceptronu (o trzech warstwach).

Pewną nowością w porównaniu z układem poprzednim jest brak podziału każdej z sieci 
podrzędnych na moduły: wejściowy, powiązań i wyjściowy. Stanowi to główną zaletę tego 
rozwiązania - nie ma potrzeby definiowania wprost wzajemnych relacji pomiędzy poszcze
gólnymi informacjami (sygnałami). Sieć w trakcie uczenia optymalizuje swoją strukturę 
poprzez dobór odpowiednich wag i biasów, tak aby móc poprawnie identyfikować i kla
syfikować stany, którymi była uczona, i stany, które stanowią pewne ich uogólnienia, tj. 
różnią się pewnymi sygnałami wejściowymi, nie wpływającymi jednak na przyporząd
kowanie ich do innej klasy zdarzeń (innego trybu pracy). Szczególną zaletą tak przyjętej 
struktury jest możliwość eliminacji sytuacji, takich jak niekomplementamość sygnałów 
binarnych czy sygnały brakujące, które w układach bazujących głównie na logice dwu- 
wartościowej stanowiły podstawowe źródło generowania przez układ identyfikacji sygnału 
„wystąpił błąd”.

Dużego znaczenia w tak określonej strukturze układu identyfikacji nabiera problem 
odpowiedniego zdefiniowania bazy uczącej, pozwalający na uczenie sieci jak największą 
liczbą przypadków przynależnych do wszystkich możliwych klas zdarzeń - wszystkim możli
wym trybom pracy zabezpieczanego obiektu.

W przypadku prezentowanego obiektu, jakim jest hydrozespól odwracalny pracujący 
w układzie blokowym, kolejne wywołanie opcji "identyfikacja trybu pracy obiektu" dokony
wane jest co dwa lub trzy okresy podstawowej harmonicznej aktualnej częstotliwości w głów
nej jednostce identyfikacji, w przypadku któregokolwiek z rodzajów lub etapów rozruchu. 
Związane jest to z koniecznością aktywacji odpowiednich zespołów funkcji zabezpieczenio
wych w zależności od aktualnej częstotliwości i trybu pracy obiektu. Konieczność wyposa
żenia systemu zabezpieczeniowego w oddzielne jednostki identyfikujące, zawierające własne, 
szybkie procesory i bufory pamięci jest podyktowana również dużą powtarzalnością 
i złożonością procesu identyfikacji.
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Rys. 2. Główna jednostka identyfikacji trybu pracy zabezpieczanego obiektu oparta na "regułach 
decyzyjnych"

Fig. 2. The main module of the current operation mode identification unit based on the expert system

Dla trybów: praca generatorowa, praca silnikowa czy obiekt odstawiony powtarzalność 
identyfikacji może się odbywać w znacznie dłuższych przedziałach czasu, np. co 5 minut. 
Powtarzalność identyfikacji odbywa się we wszystkich jednostkach układu, jest ona zsyn
chronizowana poprzez moduł wyjściowy identyfikacji głównej i układ komunikacji systemu 
zabezpieczeniowego "maszyny głównej".

Restart układu identyfikacji następuje natychmiastowo w przypadku stwierdzenia:
• pobudzenie lub zadziałanie aktywnej funkcji zabezpieczeniowej,
• stwierdzenie błędu przez jednostkę główną identyfikacji, bazującą na regułach decy

zyjnych,
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* pojawienie się informacji o wyłączeniu wyłącznika głównego układu W2, gdy poprzednio 
wyłącznik ten był załączony (wejście W4(S)).

4. ADAPTACYJNY SYSTEM ZABEZPIECZENIOWY

Adaptacyjne systemy zabezpieczeniowe, realizujące kryteria zabezpieczeniowe i adap
tacyjne, przeznaczone dla złożonych obiektów elektroenergetycznych najczęściej mają struk
turę rozproszoną, uzyskaną poprzez podział obiektu na mniejsze fragmenty zabezpieczane - 
podobnie jak w przypadku układu identyfikacji trybów pracy chronionego obiektu. Przyjęcie 
takiego założenia pozwala na sformułowanie układów automatyki zabezpieczeniowej pełnią
cych funkcje zabezpieczeniowe (o własnościach adaptacyjnych), pomiarowe i komunikacyjne 
z układami sąsiednimi, np. układami identyfikacji, jak i z modułem nadrzędnym. W takim 
systemie podstawową rolę odgrywa blok adaptacji cyfrowego systemu zabezpieczeniowego 
do aktualnego trybu pracy zabezpieczanego obiektu, umieszczony we fragmencie systemu 
zabezpieczeniowego dedykowanego maszynie synchronicznej (patrz rys. 3). Stanowi on cen
trum sterowania jednostkami automatyki zabezpieczeniowej przypisanymi poszczególnym 
fragmentom obiektu, jak również uaktywnia i nadzoruje pracę algorytmów pomiarowych 
i zabezpieczeniowych zdefiniowanych dla obiektu maszyna synchroniczna. Pewność i po
prawność pracy bloku adaptacji cyfrowego systemu zabezpieczeniowego, gwarantujący sku
teczność realizacji funkcji zabezpieczeniowych, są w głównej mierze zdeterminowane .jakoś
cią” sygnałów wygenerowanych w układzie identyfikacji stanów pracy chronionego obiektu.

„Kryterium adaptacyjne” dokonuje podziału zbioru aktywnych algorytmów zabezpie
czeniowych na cztery grupy główne:

* grupa algorytmów aktywnych przy pracy turbinowej,
* gmpa algorytmów aktywnych przy pracy silnikowej,
* grupa algorytmów aktywnych przy rozruchu częstotliwościowym,
* grupa algorytmów aktywnych przy rozruchu asynchronicznym;
dzięki temu uzyskuje się łatwość wyboru grupy aktywnych algorytmów przypisanych 
określonemu trybowi pracy układu poprzez jeden sygnał sterujący (binarny) uruchamiający 
odpowiednio skonfigurowaną jednostkę systemu zabezpieczeniowego. Duża złożoność dane
go trybu pracy obiektu wymagająca sterowań aktywnymi funkcjami zabezpieczeniowymi 
w obrębie grupy pozwala na dalszą hierarchizację struktur funkcji zabezpieczeniowych, two
rząc tzw. podgrupy.

Zastosowana w systemie technika cyfrowa umożliwia w dowolny sposób kształtowanie 
i adaptowanie charakterystyk rozruchowych i pomiarowych algorytmów realizujących zło
żone funkcje zabezpieczeniowe, uwzględniając np. różnice w konfiguracji elementów skła
dowych chronionego obiektu.
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Rys. 3. Schemat blokowy fragmentu cyfrowego systemu zabezpieczeniowego realizującego kryteria: 
struktury, zabezpieczeniowe i adaptacyjne dedykowany maszynie synchronicznej 

Fig. 3. Scheme of the protective system dedicated to the synchronous machine
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Rys. 4. Fragment układu identyfikującego stany pracy obiektu zabezpieczanego bazującego na 
sztucznych sieciach neuronowych typu MLP 

Fig. 4. The part of current operation mode identification unit based on the artificial neural networks of 
the MLP type

5. ANALIZA ALARMÓW ORAZ LOKALIZACJA MIEJSCA ZAKŁÓCENIA DLA 
CELÓW AUTOMATYKI PREWENCYJNO-RESTYTUCYJNEJ

Istotna z punktu widzenia prawidłowej pracy zabezpieczanego obiektu jest również 
możliwość podejmowania przez system zabezpieczeniowy działań prewencyjnych (kryterium 
prewencyjne) w sytuacjach napływających alarmów o wystąpieniu zaburzeń w obiekcie lub w 
układach współpracujących z nim (utrata synchronizmu, odchyłki częstotliwości, przeciążenie 
prądowe, asymetria obciążenia, uszkodzenie w układach chłodzenia transformatorów). Celem 
tych działań jest próba utrzymania obiektu w pracy lub wydłużenia czasu jego pracy 
w warunkach zakłóceniowych poprzez ingerencje w działanie układów regulacji. Do działań 
tych należy zaliczyć m.in. [5]:
-  obniżenie obciążenia obiektu mocą czynną i bierną,
-  przejście z automatycznej na ręczną regulację napięcia w przypadkach alarmów o utracie 

wzbudzenia (przy zamkniętym wyłączniku odwzbudzania); istnieje duże prawdopodo
bieństwo uszkodzenia układu ARN,

-  przejście na ręczną regulacje napięcia w sytuacjach pozyskania informacji o przeciążeniu 
prądowym wirnika, przewzbudzeniu; prawdopodobnie uszkodzeniu uległy ograniczniki w 
układzie ARN,
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-  uruchomienie automatyki SZR rozdzielni potrzeb własnych generatorów już w czasie 
pomiędzy pobudzeniem a zadziałaniem funkcji zabezpieczeniowych; pozwoli to uniknąć 
nałożenia się zakłóceń spowodowanych odciążeniem kotła i przerwą w zasilaniu silników 
napędów potrzeb własnych.

W przypadku niemożności utrzymania danego obiektu lub jego elementu w pracy, 
a w konsekwencji jego wyłączenia, istnieje możliwość sformułowania algorytmu szybkiej 
autonomicznej restytucji obiektu po eliminacji zakłócenia (kryterium restytucyjne). Dotyczy 
to szczególnie takich układów wytwórczych, jak elektrownie z turbinami gazowymi, hydro
elektrownie, gdzie występuje duży stopień redundancji urządzeń pierwotnych, np. wyko
rzystanie układów rozruchowych innego bloku, praca dwóch hydrozespołów z jednym 
transformatorem blokowym, krótki czas rozruchu, możliwość ingerencji w sieć wewnętrzną 
obiektu itp.

6. UCZENIE I TESTOWANIE UKŁADU IDENTYFIKACJI TRYBU PRACY 
CHRONIONEGO OBIEKTU BAZUJĄCEGO NA STRUKTURZE ANN

Uczenie sieci neuronowej ma na celu znalezienie właściwego odwzorowania pomiędzy 
podawanymi na jej wejście sygnałami a oczekiwaną odpowiedzią sieci. Wynikiem procesu 
uczenia jest korekta wag i biasów poszczególnych neuronów sieci w stosunku do ich wartości 
początkowych [6],

W przeprowadzonych symulacjach zastosowano metodę uczenia z nauczycielem. 
Układy identyfikacji trybu pracy zostały zbudowane w oparciu o struktury wielowarstwowego 
perceptronu (MLP), a jako algorytm aktualizacji wag wybrano algorytm wstecznej propagacji 
błędów. Przyjęto, że każda z sieci neuronowych będzie miała strukturę trójwarstwową, gdyż 
tylko taka struktura umożliwia rozwiązanie dowolnego problemu nieliniowego. Założono, że 
w pierwszej warstwie będzie się znajdować 15 neuronów, w drugiej 10. Ilość neuronów 
trzeciej warstwy będzie równa ilości wyjść danego modułu układu identyfikacyjnego. Jako 
funkcję aktywacji pierwszej i drugiej warstwy wykorzystano tangens hiperboliczny; dla 
trzeciej warstwy funkcją aktywacji jest funkcja liniowa.

W procesie uczenia sieci neuronowej istotna jest kolejność prezentacji wzorców uczą
cych. Należy unikać sytuacji, kiedy prezentowane są wszystkie wzorce jednej klasy, później 
następnej itd., ponieważ sieć „zapomina” wzorce wcześniej zapamiętane. Niebezpieczna jest 
również sytuacja, w której ilość wzorców należących do jednej klasy zdarzeń znacznie się 
różni od ilości wzorców należących do pozostałych klas. Sytuacja taka. powoduje 
„ukierunkowanie” sieci na rozpoznawanie klasy zawierającej największą ilość wzorców. 
Prowadzi to w efekcie do zatracenia przez sieć zdolności generalizacji (czyli zdolności do 
rozpoznawania wzorców nie podawanych w trakcie uczenia, ale należących do jednej z zało
żonych klas zdarzeń). Może dojść również do sytuacji, w której „przeuczenie” sieci jedną
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klasą spowoduje, że inne wzorce (nawet te, którymi sieć była uczona) nie zostaną przez nią 
rozpoznane. Jeżeli więc dysponujemy dużym zbiorem uczącym, należy z niego wybrać tylko 
te wzorce, których wystąpienie w rzeczywistym układzie jest najbardziej prawdopodobne. 
Natomiast do testowania należy użyć całego zbioru. W ten sposób zapewniamy optymalne 
warunki uczenia sieci, jak również mamy możliwość sprawdzenia zdolności sieci do 
uogólniania zdarzeń (testując ją  wzorcami, których wystąpienie w układzie rzeczywistym jest 
mało prawdopodobne). W przypadku stwierdzenia, iż sieć nie jest w stanie odpowiedzieć 
poprawnie na wzorce, którymi nie była uczona, należy wzorce te dodać do zbioru uczącego.

Baza ucząca została wygenerowana w oparciu o analizę możliwych stanów pracy 
chronionego obiektu. Analiza ta miała na celu określenie sygnałów będących wynikiem pra
cy algorytmów pomiarowych, jak i sygnałów dwustanowych (będących odzwierciedleniem 
stanu położenia łączników) koniecznych do prawidłowej identyfikacji stanu pracy obiektu. 
Rozpoznawane klasy zdarzeń zostały określone w oparciu o analizę następujących stanów 
pracy obiektu:
• stany pracy „normalnej” (rozruch częstotliwościowy, rozruch asynchroniczny, praca sil

nikowa, praca generatorowa, kompensator synchroniczny),
• praca w układzie „redundancji”, np. rozruch częstotliwościowy maszyny z wykorzystaniem 

układu rozruchowego maszyny sąsiedniej,
• stany „awaryjne” (np. odstawienie obiektu łub jego elementu, uszkodzenie styków pomoc

niczych łączników wykorzystywanych do odwzorowania struktury pracy obiektu).
Generalnie, wzorce znajdujące się w bazie wiedzy uczącej podzielono na dwie grupy:
• grupę zawierającą sygnały niosące informację o tym, że obiekt znajduje się w danym trybie 

pracy,
• grupę sygnałów niosących informację „wystąpił błąd”.

W procesie uczenia przyjęto zasadę prezentowania tych klas „na przemian” (najpierw 
wzorzec niosący informacje o danym trybie pracy obiektu, potem wzorzec niosący informację 
„wystąpił błąd”). Uwzględniono przy tym różnorodność trybów pracy (praca generatorowa, 
praca silnikowa, rozruch asynchroniczny, itd.), założono jednak, że część wzorców nie będzie 
podawana na wejście sieci neuronowej w celu sprawdzenia zdolności generalizowania 
zdarzeń przez nauczoną sieć.

Ważnym czynnikiem w procesie uczenia jest prawidłowe ustawienie wag począt
kowych. W przypadku programu MATLAB z pakietem Neural Network ustawienie wag 
początkowych realizowane jest przez polecenie initff. Polecenie to generuje początkowe wagi 
i biasy sieci korzystając z pierwszego wzorca bazy wiedzy uczącej. Ze względu na to, że 
algorytm wstecznej propagacji błędów nie gwarantuje znalezienia globalnego minimum 
funkcji w przestrzeni wag, gdy funkcja charakteryzuje się bogatą topologią, konieczne było 
podanie losowych sygnałów wejściowych, pochodzących jednak z zakresu, jakie one w rze
czywistości przyjmują (początkowy wektor wejściowy jest wprowadzany przez użytkownika 
programu). Proces uczenia przy pomocy algorytmu propagacji wstecznej opiera się na
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metodzie największego spadku, która nie posiada zdolności wyznaczania minimum 
globalnego. W przypadku kiedy osiąga się optimum lokalne, proces uczenia należy 
powtórzyć.

Rys. 5. Odpowiedzi trzeciej sieci identyfikującej b), d), f) na poprawną a) i błędną c), e) sekwencję 
sygnałów wejściowych

Fig. 5. Responses of the third identification net b), d), f) to the signals with (c),e)) or without (a)) 
errors

Na rysunku 5 zaprezentowano przykładowe wyniki testów identyfikacji pośredniej 
realizowanej przez „trzecią identyfikującą sieć neuronową” (patrz rys.4). Przedstawiono trzy 
przypadki:
• pierwszy - na wejścia sieci neuronowej zostaje podana poprawna sekwencja sygnałów 

odwzorowująca drugi etap rozruchu częstotliwościowego zabezpieczanej maszyny (rys. 
5a); najsilniejszy sygnał odpowiedzi sieci uzyskuje się na wyjściu czwartym, odpowie
dzialnym za identyfikację drugiego etapu rozruchu częstotliwościowego (rys. 5b),

• drugi - sekwencja sygnałów wejściowych zawierała błąd (wystąpiła niekomplementamość 
sygnałów odwzorowujących położenia głównego wyłącznika generatora W2, rys. 5c); 
w tym przypadku również najsilniejszy sygnał generowany jest na wyjściu czwartym sieci 
(rys. 5d); pomimo błędnej informacji wejściowej przeprowadzona przez sieć neuronową 
identyfikacja jest poprawna,

• trzeci - sekwencja sygnałów wejściowych zawierała błąd (brak sygnału z innej jednostki 
rys. 5e). W tym przypadku również najsilniejszy sygnał generowany jest na wyjściu 
czwartym sieci (rys. 5f); pomimo błędnej informacji wejściowej przeprowadzona przez 
sieć neuronową identyfikacja jest poprawna.
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7. ZAKOŃCZENIE

Przedstawiony system zabezpieczeniowy w sposób globalny pełni funkcje zabezpie
czeniowe, pomiarowe, adaptacyjne i identyfikujące tryb pracy obiektu poprzez sieć wzajem
nych powiązań pomiędzy modułami, które dedykowane są poszczególnym fragmentom 
chronionego obiektu. Sformułowanie dla takich systemów zabezpieczeniowych czterech 
podstawowych kryteriów, tj.: zabezpieczeniowego, adaptacyjnego, struktury i prewencyjno- 
restytucyjnego, znacznie rozszerza ich zakres i możliwości. Systemy te, bazując na 
inteligentnych układach identyfikacji, są w stanie automatycznie dostosować swoje funkcje 
pomiarowe i zabezpieczeniowe do zmieniających się warunków pracy chronionego obiektu - 
rozumianych w sensie zmiany powiązań poszczególnych elementów obiektu, jak i w sensie 
zmian parametrów charakteryzujących wejściowe wielkości pomiarowe (częstotliwość). 
Systemy te dedykowane są przede wszystkim układom wytwórczym o dużym stopniu 
redundancji urządzeń pierwotnych. Do układów takich zalicza się elektrownie kombinowane 
z turbinami parowymi oraz gazowymi [4], układy hydrozespołów odwracalnych, gdzie istnie
je możliwość łatwego zastąpienia jednego urządzenia pierwotnego innym, ponadto układy te 
stanowią szybie źródła regulacji mocy, charakteryzują się również krótkim czasem rozruchu 
oraz złożoną strukturą. Własności te pozwalają na opracowanie autonomicznych algorytmów 
adaptacyjnej automatyki prewencyjno-restytucyjnej.
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Abstract

Generators of the type of top-load power plants equipped with reversible hydro
generators or so called "combined generating sets", which are a combination of traditional 
generating sets with steam turbines or generators with gas-turbine driven generators are 
becoming more and more important in the present structure of Electrical Power Systems 
(EPS). Such units, due to their specific properties, can become fast power-regulation units as 
well as power reserves in power-deficiency periods within the system. The structure of units 
of this kind is characterised by both complex configuration and a variety of operation modes 
(e.g. generator operation mode, motor operation mode and asynchronous start-up), for which 
groups of active algorithms responsible for protective functions must be established and their 
parameters provided. The need to employ adaptive protective automation in such systems is 
determined by two basic conditions:
• the change in frequency of current and voltage signals in certain areas of the protected unit. 

Thus, for example during a frequency start-up, signals o f this kind become the primary 
source of data for measuring, protective and control functions,

• the changes in the configuration of particular units which constitute the protected unit and 
which are dictated by an operation mode, utilization conditions (overhauls or repairs of the 
basic systems), faults (full redundancy of start-up systems).

Designing a system which would identify in a global way the current condition of the 
whole of the unit and not merely the condition of its components is a basic condition for an 
appropriate configuration and activation both of the sets of measuring and protective 
algorithms and of control-regulatory ones in complex generating units. The units which have 
been used to date are characterised by a small amount and variety of the signals indispensable 
for such identification. The signals used nowadays are mostly binary signals which inform 
about the state of main switches (isolating switches and circuit-breakers). Information 
obtained in this way is frequently insufficient to work out an accurate decision about the state 
of the unit. Information is often falsified for example due to the incompatibility of the signals 
indicating the position of switches, missing data or the lack of other criteria which would 
verify the binary signals (utilizing information from measuring algorithms). Apart from that, 
the rules governing the processing of such signals are strictly determined. All these factors 
influence the accuracy with which the current state of the unit is identified, and, consequently, 
they influence the accurate functioning of main groups of algorithms, that is measuring, 
protective and control algorithms.

Identification system of the operation mode, which is one of the components of the 
intelligent managing system, as proposed in this paper, is made up of three basic modules 
dedicated to particular components of the unit (machine, unit transformer, start-up system -all 
of which should be based on their own processor) as well as of the main unit responsible for 
the global decision.

The other basic component o f the intelligent managing system is a system identifying a 
spot o f disturbance. Similarly to the identification system, it has a modular, ANN-based 
diffused structure. The system's modules are dedicated to the following components of the 
unit:
• machine with an excitation unit,
• transformer unit,
• frequency start-up unit.
Due to the large number of the places of potential disturbance, it was necessary to introduce 
three indirect networks whose outputs are simultaneously inputs of the main network
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responsible for the final decision. The input signals o f the system identifying a place of 
disturbance are the data from the protective systems, the identification system data concerning 
the last configuration of the unit, and additionally, the binary signals indicating the position of 
the switches.
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CYFROWA DETEKCJA ZWARCIA W LINII NAPOWIETRZNEJ

Streszczenie. Prezentowany artykuł poświęcony jest tematyce cyfrowego wykrywania 
zwarcia w elektroenergetycznej linii napowietrznej wysokiego napięcia w oparciu o kryterium 
impedancyjne dla potrzeb cyfrowego zabezpieczenia odległościowego. Głównym celem pracy 
jest przedstawienie sposobu rozwiązania problemu poprawnego określania „kierunku zwar
cia” podczas zwarć bardzo bliskich miejsca zainstalowania zabezpieczenia linii.

DIGITAL DETECTION OF FAULT ON OVERHEAD HV LINE

Summary'. The paper presents deals with digital detection of the fault on overhead line. 
The main subject o f the work is presentation of solving the problem of a directionality of the 
distance relay in case of fault placed closely to the line protection.

1. WPROWADZENIE

Podstawową funkcją Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ) jest 
detekcja stanu zwarciowego elementu systemu elektroenergetycznego (se) w trybie on-line 
celem szybkiego wyłączenia go spod napięcia. Spełnienie zatem tej ważnej funkcji wymaga 
opracowania i wdrożenia do praktyki poprawnych metod wykrywania zwarć w poszcze
gólnych elementach se. Konwencjonalna, stosowana od kilku dziesięcioleci Analogowa EAZ 
wykorzystuje szereg standardowych sposobów detekcji zwarć w elementach se. W przypadku 
linii napowietrznej tym standardem jest metoda odległościowa [1],[2] polegająca na szaco
waniu odległości zwarciowej i określaniu tzw. kierunku zwarcia, który jest niezbędnie po
trzebny dla bezspornego „stwierdzenia”, że zwarcie wystąpiło „z przodu”, tzn. na rozpatrywa
nej linii. W praktyce ww. metoda realizowana jest przez zabezpieczenie odległościowe, 
którego idea działania polega na permanentnym sprawdzaniu, czy impedancja linii Z („wi
dziana” przez przekaźnik odległościowy), będąca miarą odległości zwarciowej, znajduje się 
w obszarze (charakterystyka rozruchowa) świadczącym, że zwarcie wystąpiło „z przodu”; 
biorąc pod uwagę różne rodzaje zwarć, jakie mogą wystąpić na linii, detekcja zwarcia wyma
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ga, aby poddawana komparacji z charakterystyką rozruchową impedancja Z była skorelowana 
z pętlą zwarciową odpowiadającą zaistniałemu zwarciu. Przy opracowywaniu zabezpieczenia 
odległościowego należy uwzględnić dodatkowo kilka czynników mających wpływ na fałszo
wanie pomiaru impedancji Z; najistotniejsze z nich to:
- sprzężenia magnetyczne między torami,
- rezystancja przejścia w miejscu zwarcia,
- duże obciążenie wstępne linii.

Dynamiczny rozwój techniki mikroprocesorowej sprawił, iż możliwa stała się w ostat
nich latach realizacja skomplikowanych zabezpieczeń elektroenergetycznych metodami cyfro
wymi. Sytuacja ta była impulsem do opracowania szeregu algorytmów, które w oparciu 
o spróbkowane przebiegi prądów i napięć umożliwiają detekcję zwarć w poszczególnych 
elementach se. W większości przypadków algorytmy Cyfrowej EAZ bazują na metodach 
wykrywania zwarć wykorzystywanych w rozwiązaniach analogowych. Stwierdzenie to 
dotyczy również cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej linii napowietrznych, która dla 
detekcji zwarć w linii posługuje się metodą odległościową. Prezentowany artykuł omawia 
w zwięzły sposób podstawowe zadania związane z cyfrową detekcją zwarcia w linii 
napowietrznej bazującą na tej metodzie, a jego głównym celem jest przedstawienie rozwią
zania problemu poprawnego określania kierunku zwarcia dla zwarć bardzo bliskich miejsca 
zainstalowania zabezpieczenia odległościowego.

2. CYFROWA DETEKCJA ZWARCIA W LINII NAPOWIETRZNEJ

Cyfrowa detekcja zwarcia w linii napowietrznej metodą odległościową wymaga 
w pierwszym rzędzie:
- określenia na płaszczyźnie {R,jX} obszaru usytuowań impedancji Z dla przypadków 

zwarć na linii,
- uzyskania procedury dla estymacji impedancji Z,
- zapewnienia sprawdzania usytuowania - względem charakterystyki rozruchowej - impe

dancji Z estymowanej w oparciu o pętlę zwarciową odpowiadającą zaistniałemu rodzajowi 
zwarcia i zwartym fazom.

2.1. Obszar usytuowań impedancji Z

Określenie obszaru usytuowań impedancji zwartej linii jest w EAZ standardem polega
jącym na przyjęciu odpowiedniej charakterystyki rozruchowej, której wnętrze stanowi intere
sujący nas obszar. Istotnym elementem charakterystyki rozruchowej jest jej kształt, który ma 
zapewnić również objęcie impedancji zwarciowych linii zafałszowanych przez wymienione 
w pkt.l. czynniki (z wyłączeniem zwarć wysokoomowych). Należy podkreślić, że technika
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cyfrowa umożliwia kreowanie charakterystyk rozruchowych o praktycznie dowolnych kształ
tach. Rys. 1 przedstawia na płaszczyźnie {R, jX} nieosiągalną w rozwiązaniach analogowych, 
poligonalną charakterystykę rozruchową, powszechnie stosowaną w cyfrowych zabezpiecze
niach odległościowych linii napowietrznych WN [3], [4], [5], [6].

Rys. 1. Poligonalna charakterysty ka rozruchowa na płaszczyźnie {R,jX}
Fig. 1. Polygonal starting characteristic on the {R, jX} piane

2.2. Estymacja impedancji Z

Cyfrowa estymacja impedancji Z realizowana jest najczęściej przez wyznaczanie jej 
składowych R i X w oparciu o jedną z poniższych metod [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]:
- wykorzystanie wartości mocy czynnej i biernej (algorytm sygnałów i ich pochodnych, 

algorytm opóźnienia czasowego, algorytm splotu z funkcjami ortogonalnymi, algorytm 
współczynników korelacji),

- korzystanie z części czynnej i biernej prądu lub napięcia,
- korzystanie z równania pętli zwarciowej (algorytm wartości prądu i napięcia dla różnych 

chwil czasowych, algorytm całkowania pętli zwarciowej).
Dokonanie wyboru konkretnego algorytmu dla estymacji składowych R i X impedancji Z jest 
pracochłonnym przedsięwzięciem i w dużej mierze zależy od przyjętego kryterium oceny. 
Przykładowo, z punktu widzenia kryterium minimalnego rozrzutu usytuowań impedancji Z 
dla quasi-ustalonego stanu zwarcia, decydującego o stabilnej detekcji zwartej linii w przy
padkach zwarć na granicy charakterystyki rozruchowej przekaźnika odległościowego, bardzo 
dobre wyniki estymacji R i X uzyskuje się w oparciu o wzory wyprowadzone z zależności na 
moc czynną i bierną:
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Rys. 2. Trajektoria impedancji Z dla jednofazowego zwarcia na linii 220 kV 
Fig. 2. Trajectory of Z impedance for a one-phase fault on 220 kV line

Rys. 3. Trajektoria impedancji Z dla dwufazowego zwarcia na linii 110 kV 
Fig. 3. Trajectory of Z impedance for a two-phase fault on 110 kV line
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R(n) = u . (n) i, (n) + u b (n)i b (n)
i,2(n) + i > )

Xin) = ub(n)«.(«)-M,(n)»b(n)
*i(n) + ib(n)

w których ua, ub, ia, ib - składowe ortogonalne odpowiedniego dla rodzaju zwarcia i zwartych 
faz, napięcia i prądu linii.

Ocena powyższa jest wynikiem analizy dużej populacji trajektorii impedancji Z uzys
kiwanych z estymat jej składowych czynionych różnymi algorytmami w oparciu o spróbko- 
wane przebiegi prądów i napięć linii rejestrowane podczas zwarć w rzeczywistym systemie 
elektroenergetycznym. Przykład trajektorii impedancji Z wyznaczanej powyższą metodą dla 
przejściowego stanu zwarcia w rzeczywistych liniach napowietrznych 220 kV i 110 kV 
przedstawiono odpowiednio na rys. 2 i rys.3, wraz z estymatami składowych R i X oraz 
spróbkowanymi przebiegami zwarciowymi napięć i prądów. Analiza tych rysunków pozwala 
zauważyć, iż rozrzut usytuowań wektora Z dla ąuasi-ustalonego stanu zwarcia linii jest nie
wielki; punkty reprezentujące grot wektora impedancji zwarciowej linii plasują się wewnątrz 
okręgu o niewielkim promieniu.

2.3. Komparacja impedancji Z z charakterystyką rozruchową

Detekcja zwartej linii wymaga sprawdzania usytuowania, względem charakterystyki 
rozruchowej, impedancji Z estymowanej z pętli zwarciowej skorelowanej z rodzajem zwarcia 
i zwartymi fazami. Problem spełnienia tego wymagania można rozwiązać na dwa sposoby: 
selektywny i eliminujący. Sposób selektywny bazuje na tzw. wybiomiku fazowym, który 
określa rodzaj zwarcia i zwarte fazy linii i jednoznacznie wybiera skorelowaną z zaistniałym 
zwarciem pętlę zwarciową, co w konsekwencji umożliwia estymację właściwej, wymaganej 
dla komparacji z charakterystyką rozruchową zabezpieczenia impedancji Z. Sposób eliminu
jący polega na jednoczesnej komparacji charakterystyki rozruchowej z impedancjami Z esty- 
mowanymi dla wszystkich przyjętych do realizacji pętli zwarciowych; takie podejście w spo
sób samoczynny odrzuca komparacje charakterystyki rozruchowej z „ n ie  skorelowanymi” 
impedancjami Z, ponieważ tylko impedancje „skorelowane” dają spodziewane wyniki w po
staci stabilnego plasowania się impedancji Z we wnętrzu charakterystyki rozruchowej.

W aktualnych rozwiązaniach cyfrowych zabezpieczeń odległościowych stosowane są 
oba sposoby zapewniające komparację charakterystyki rozruchowej ze „skorelowaną” z zaist
niałym zwarciem impedancją Z, aczkolwiek z uwagi na pewność detekcji zwarcia prefero
wany jest „sposób eliminujący”. Praktyczna realizacja tego sposobu z uwagi na konieczność 
wykonywania w trybie on-line wielu czasochłonnych obliczeń - estymacja impedancji Z dla 
6 pętli zwarciowych oraz 6-krotna jej komparacja z charakterystyką rozruchową - rozwiązy
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wana jest przez wykorzystanie kilku mikroprocesorów, które wykonują zadania cząstkowe 
w sposób równoległy lub ąuasi-równoległy; w tym drugim przypadku magistrala cyfrowa 
występuje jedynie po stronie sygnałów logicznych sygnalizujących zwarcie w danej pętli 
zwarciowej. Schemat blokowy cyfrowego zabezpieczenia odległościowego CZAZ-RL, 
wykorzystującego dla detekcji zwarcia w linii napowietrznej mikroprocesory DSP pracujące 
quasi-równolegle, przedstawiono na rys. 4.

n  n  n  n  n  n
i------------------~--------------------- 11------------------ ^ --------------------- 1

r ™ n  [t r v ]

Rys. 4. Schemat blokowy cyfrowego zabezpieczenia odległościowego CZAZ-RL 
Fig. 4. Błock diagram of digital distance protection CZAZ-RL

3. DETEKCJA ZWARĆ WYSTĘPUJĄCYCH W POBLIŻU ZABEZPIECZENIA

Dla zapewnienia selektywności działania zabezpieczenia odległościowego metoda de
tekcji zwarcia musi posiadać cechę kierunkowości, tzn. odróżniać zwarcia występujące 
„z przodu” zabezpieczenia od zwarć „z tyłu” również w przypadkach zwarć bardzo bliskich 
miejsca zainstalowania zabezpieczenia: np. zwarcie na końcu linii „poprzedzającej” daną 
linię. Przeprowadzone testy wykazały, że zaprezentowana w artykule metoda detekcji zwartej 
linii, bazująca na estymacji impedancji Z i charakterystyce rozruchowej z rys. 1, może utracić 
cechę kierunkowości w przypadku takiego zwarcia z uwagi na praktycznie zerową wartość 
zwarciowego napięcia pomiarowego; z przedstawionych na rys. 5 i 6 trajektorii impedancji Z 
dla bliskich zabezpieczenia zwarć „z tyłu” (na szynach stacji elektroenergetycznej) wynika, iż
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Rys. 5. Trajektoria impedancji Z dla trójfazowego zwarcia na szynach stacji 400 kV 
Fig. 5. Trajectory of Z impedance for a three-phase fault on busbur of 400 kV station

Rys. 6. Trajektoria impedancji Z dla trójfazowego zwarcia na szynach stacji 220 kV 
Fig. 6. Trajectory o f Z impedance for a three-phase fault on busbur of 220 kV station
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impedancja Z tworzy czasami mgławicę wokół początku układu współrzędnych, co unie
możliwia jednoznaczne określenie kierunku zwarcia i może prowadzić do niepotrzebnych 
zadziałań zabezpieczenia.

3.1. Propozycja rozwiązania problemu

Ułomność braku kierunkowości dla zwarć bardzo bliskich miejsca zainstalowania 
zabezpieczenia impedancyjnej metody detekcji zwartej linii można wyeliminować przez 
modyfikację kształtu charakterystyki rozruchowej i dodanie cyfrowego członu kierunkowego 
[14]; zmodyfikowaną charakterystykę rozruchową oraz charakterystykę dodatkowego członu 
kierunkowego przedstawiono na rys. 7.

Rys.7. Zmodyfikowana charakterystyka rozruchowa i charakterystyka członu kierunkowego 
Fig.7. Modificated starting characteristic and characteristic of directional module

Cyfrowy człon kierunkowy określa kierunek zwarcia w oparciu o wyniki równoczes
nego pomiaru przesunięcia fazowego między składowymi symetrycznymi prądu i napięcia 
kolejności zgodnej (dla bliskich zwarć symetrycznych) i przeciwnej (dla bliskich zwarć nie
symetrycznych) wyznaczanego w oparciu o poniższe wzory:

A jX /  Ai k iX

w których:
m -  liczba próbek w okresie składowej podstawowej,
u(n)-  dyskretne napięcie składowej symetrycznej (zgodnej/przeciwnej),
i(n)-  dyskretny prąd składowej symetrycznej (zgodnej/przeciwnej).
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Rys.8. Prądy i napięcia linii 400 kV i 220 kV dla zwarcia symetrycznego na szynach stacji 
Fig.8. The currents and voltages of a 400 kV and 220 kV line for a three-phase fault on busbur
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Składowe symetryczne kolejności przeciwnej prądu i napięcia oraz składowa syme
tryczna kolejności zgodnej prądu wyznaczane są z trójfazowych przebiegów zwarciowych 
linii, natomiast składowa symetryczna kolejności zgodnej napięcia, wykorzystywana do 
określenia kierunku zwarcia w przypadku bliskich zwarć symetrycznych, estymowana jest 
w oparciu o „pamiętane” trójfazowe napięcie przedzwarciowe linii.

3.2. Testy proponowanego rozwiązania

Dla sprawdzenia, czy zaproponowane zmiany w algorytmie cyfrowego zabezpieczenia 
odległościowego eliminują błędy w określaniu kierunkowości bliskich zwarć, przeprowadzo
no testy polegające na określaniu przesunięcia fazowego między składowymi symetrycznymi 
kolejności zgodnej: z prądu zwarciowego i z napięcia przedzwarciowego, estymowanymi 
z przebiegów fazowych linii (110-400 ) kV, rejestrowanych podczas bliskich zwarć „z tyłu” 
i „z przodu” zabezpieczenia. Analiza wyników tych testów zezwala na stwierdzenie, że propo
nowane rozwiązanie w sposób pewny umożliwia określenie kierunku zwarcia w przypadku 
zwarć sytuowanych bardzo blisko zabezpieczenia. Potwierdzeniem prawdziwości tej kon
kluzji jest rys. 8, który prezentuje wykorzystywane wcześniej w artykule przebiegi fazowe 
linii dla trójfazowych zwarć na szynach stacji 400 kV i 220 kV oraz estymaty ww. 
składowych symetrycznych prądu i napięcia (kanały 10 i 15); z analizy tego rysunku wynika, 
że przesunięcie fazowe między składowymi symetrycznymi: z prądu zwarciowego i z na
pięcia przedzwarciowego wynosi dla obu przypadków zwarć ok. 270°, co jednoznacznie 
(poprawnie) określa zaistniałe zwarcie, jako zwarcie „z tyłu”.

4. PODSUMOWANIE

Występujące w liniach elektroenergetycznych WN zwarcia sytuowane bardzo blisko 
miejsca zainstalowania zabezpieczenia stanowią problem z punktu widzenia poprawnego 
określenia ich kierunku i mogą powodować nieselektywne działania zabezpieczenia 
odległościowego. Zaproponowana w artykule modyfikacja charakterystyki rozruchowej 
zabezpieczenia i wprowadzenie dodatkowego członu kierunkowego umożliwiają rozwiązanie 
tego problemu.
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Abstract

The paper presents the solution of three main problems dealing with digital algorithm 
which enables to detect fault on the overhead line. This algorithm is obtained basing on the 
distance method. The estimation o f Z impedance of the line seen from the relay location is 
made on the basis of the R and X components calculated according to the following
expressions:

R(n) = M.OQi.OO + UbOOM") 
ii(n) + i »

Ub(n ) i« (D) ~  Ua(ll)jb(ll)X(n) =
i »  + i »

where ua, ub, ia, ib are orthogonal current and voltage components.

The shape o f Z impedance trajectory for a quasi-stable state of faulted line is used to select 
the method for R and X components calculation. The problem of directionality of the distance 
method in case of fault on busbar of the HV station is solved by modification of starting
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characteristic and applying the directional digital module based on the positive and negative- 
sequence components o f the phase voltages and currents of the line. The simultaneous 
estimation of Z impedance of the line for six fault-loops, which is required to make the proper 
detection of fault on the line, is based on quasi-parallel work of two DSP processors.
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WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA DYNAMICZNEGO 
UKŁADÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU STAŁEGO (WNPS)

Streszczenie. W artykule przedstawiono porównanie dwóch nowoczesnych programów 
symulacyjnych: NETOMAC oraz ATP przy modelowaniu układów wysokiego napięcia prądu 
stałego. Badania przeprowadzono na przykładzie monopolamej linii przesyłowej 400 kV. 
Wyniki wykazały, że model stabilnościowy NETOMAC wykonuje obliczenia w najkrótszym 
czasie, ale z dokładnością mniejszą aniżeli model przejściowy NETOMAC lub model w ATP.

SOME ASPECTS OF DYNAMIC MODELLING OF HVDC SYSTEMS

Summary. The paper shows comparison of two modem simulation programs: NETO
MAC and ATP applied to modelling HVDC systems. Investigations have been made for a 
monopolar transmission line 400 kV. Results have shown that the advanced stability model 
NETOMAC makes calculation in the shortest time, but with smaller accuracy than the 
transient model in NETOMAC or model in ATP.

1. WSTĘP

Elektroenergetyka polska rozważa w najbliższych latach uruchomienie układów 
przesyłowych, umożliwiających lepsze i pewniejsze powiązanie Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego z systemami państw zachodnich, przy czym w fazie realizacji znajduje 
się połączenie Polski ze Szwecją (system NORDEL) za pomocą kabla podmorskiego, 
natomiast w fazie planowania jest tzw. Most Wschód-Zachód, który łącząc systemy 
elektroenergetyczne RFN i Rosji będzie zapewniał eksport energii elektrycznej z Rosji do 
systemu UCTPE. W grę wchodzi tu przesył mocy rzędu kilku GW na odległość rzędu 
1500 km [3]. Ze względu na koszty przesyłu (rys.l) przy tak dużej mocy ekonomicznie 
uzasadniona wydaje się budowa linii wysokiego napięcia prądu stałego (WNPS) [1]. Linia ta 
będzie połączona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym za pomocą odczepowej stacji 
przekształtnikowej. Ze względu na to celowe jest przeprowadzenie badań symulacyjnych,
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pozwalających określić, jaki będzie wpływ tej linii na pozostałe elementy Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego.

SEK/MW 
km,rok

Rys. 1. Porównanie kosztów przesyłu w funkcji odległości dla linii przesyłających moc 500 MW WNPS 
iWNPP

Fig. 1. Comparison of transmission costs (as length line function) for 500 MW power transmissing 
HVDC and HVAC lines

2. UKŁADY PRZESYŁOWE WYSOKIEGO NAPIĘCIA PRĄDU STAŁEGO

Przesył energii elektrycznej liniami prądu stałego w porównaniu z przesyłem liniami 
prądu przemiennego posiada wiele zalet. Pierwszą z nich jest brak zjawisk fałowych w linii, 
co powoduje, że przesył może się odbywać na bardzo duże odległości. Brak składowej biernej 
prądu powoduje zaś, że straty przesyłu i spadki napięć w liniach przesyłowych prądu stałego 
są mniejsze niż w liniach prądu przemiennego transportujących tę samą moc. Przesyłana moc 
czynna nie zależy ani od częstotliwości w systemie elektroenergetycznym współpracującym 
z linią WNPS, ani od przesunięć fazowych - za pomocą linii WNPS można więc łączyć 
systemy elektroenergetyczne pracujące niesynchronicznie lub z różnymi częstotliwościami. 
Ważną zaletą linii WNPS w połączeniu z sieciami prądu przemiennego jest też ograniczanie 
prądów zwarciowych i tłumienie oscylacji mocy przesyłowych w stanach zakłóceniowych.

Obecnie istnieje kilka konfiguracji systemów przesyłu prądem stałym [2, 3,4]:

a) Połączenie typu sprzęgła sieciowego („back to back”). Rozwiązanie to jest często stoso
wane przy połączeniach systemów elektroenergetycznych pracujących niesynchronicznie 
(np. sprzęgło Dumrohr (Czechy-Austria) czy Etzenricht (Czechy-Niemcy)) lub systemów
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0 różnych częstotliwościach (np. sprzęgło Sakuma w Japonii lub sprzęgła niemieckie, 
łączące sieć 50 Hz z siecią kolejową 162/3 Hz). Charakterystyczną cechą takiego połączenia 
jest brak linii przesyłowej, którą zastępuje najczęściej szynowe połączenie prostownika
1 falownika (rys.2).

b) Układ monopolamy WNPS (rys. 3a). Rozwiązanie takie może być stosowane przy przesyle 
energii kablem podmorskim. W układzie takim prąd płynie od stacji prostownikowej do 
falownikowej poprzez kabel, natomiast przewodem powrotnym jest woda morska lub 
ziemia. Ze względu na to, że prąd przepływający długotrwale przez ziemię wywołuje 
negatywne skutki dla otoczenia (elektrokorozja, wysuszanie gruntu), układy monopolame 
linia napowietrzna-ziemia nie są stosowane. Wyjątki stanowią połączenia kabli podmor
skich ze stacjami przekształtnikowymi (np. linia Fenno-Skan - 33 km linii napowietrznej).

c) Układ bipolarny WNPS (rys.3b). Rozwiązanie to jest najpopularniejsze przy budowie na
powietrznych linii WNPS. Przekształtniki w układzie bipolarnym są dzielone (najczęściej 
na dwa mostki sześciopulsowe), a ich część środkowa - uziemiona. Przez ziemię płynie 
prąd równy różnicy prądów płynących w poszczególnych biegunach linii, a więc bliski 
zeru przy założeniu symetrycznej pracy obu biegunów. W czasie awarii jednego z pól 
(biegunów) układ może pracować jako monopolamy. Pewną modyfikacją tego układu 
może być zastosowanie dodatkowego przewodu zamiast ziemi jako przewodu powrotnego, 
co całkowicie eliminuje negatywne skutki przepływu prądu stałego przez ziemię. Jako 
przewód dodatkowy może być wykorzystany np. przewód odgromowy linii.

d) Układ homopolamy (rys.3c). Jest to układ, w którym przez ziemię płynie prąd równy 
sumie prądów obu pól (biegunów) linii, niekorzystny wpływ układów homopolamych na 
ziemię i znajdujące się w niej instalacje jest więc dużo większy niż w sieciach mono- 
polamych. To zadecydowało, że praktycznie nie buduje się takich układów przesyłowych 
WNPS.

e) Układy wielostacyjne WNPS (rys. 4). Układy takie mogą być budowane jako monopolame 
i bipolarne. W układach wielostacyjnych, zwanych też multiterminalnymi, oprócz stacji 
początkowej - prostownikowej i końcowej - falownikowej istnieją też stacje pośrednie 
(prostownikowe bądź falownikowe w zależności od potrzeb), przy czym mogą być one 
włączone równolegle lub szeregowo do linii przesyłowej WNPS, jak również mogą 
występować rozwiązania mieszane. Most Wschód-Zachód będzie najprawdopodobniej 
układem wielostacyjnym równoległym (wszystkie przekształtniki będą włączone równo
legle do linii WNPS), ze stacją przekształtnikową na terenie Polski (rys. 4a).
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Rys. 2. Sprzęgło sieciowe prądu stałego 
Fig. 2. The „back to back” HVDC connection
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Rys. 3. Konfiguracje spotykanych dwustacyjnych sieci WNPS: a) układ monopolamy, b) układ bi
polarny, c) układ homopolamy, d) układ bipolarny z dodatkowym przewodem powrotnym 

Fig. 3. Configuration of two-terminal HVDC systems: a) momopolar system, b) bipolar system,
c) homopolar system, d) bipolar system with an additional return conductor
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Rys. 4. Konfiguracja wielostacyjnych układów WNPS: a) układ bipolarny równoległy, b) układ bi
polarny szeregowy, c) układ bipolarny mieszany, d) układ bipolarny z dzielonym prze
kształtnikiem

Fig. 4. Configuration of multiterminal HVDC Systems: a) bipolar parallel system, b) bipolar series 
system, c) bipolar mix system, d) system with divided inverter

3. MODELE ELEMENTÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO DO 
ANALIZY ZJAWISK PRZEJŚCIOWYCH

Linie WNPS mogą wpływać na otaczające je środowisko, czyli otaczające linią WNPS 
układy i urządzenia elektryczne, takie jak wyłączniki, linie prądu przemiennego wprowa
dzające i wyprowadzające energię ze stacji przekształtnikowych wraz z ich układami zabez
pieczeń, jak również skrzyżowania i zbliżenia z układami przesyłowymi prądu przemiennego.
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Nie wszystkie wpływy linii WNPS na środowisko zostały dokładnie zbadane, dlatego 
zachodzi konieczność prowadzenia badań symulacyjnych. Aby je przeprowadzić, można ko
rzystać z wielu programów symulacyjnych opracowanych przez różne firmy, wśród których 
najważniejsze są:
a) NETOMAC,
b) ATP.

Istnieje oczywiście wiele innych programów symulacyjnych, jednak są one przydatne 
bardziej do analizy wybranych elementów niż kompletnych sieci WNPS [3],

Program ATP jest stosunkowo najbardziej rozpowszechniony, natomiast za pomocą 
programu NETOMAC były przeprowadzane symulacje wielostacyjnego połączenia Rosji 
z Niemcami (most Wschód-Zachód), dlatego też programy te zostaną opisane poniżej.

Przedział częstotliwości 2 Przedział

; ; i ; p v r  ~  ~   „
10'4 10'3 10'2 1 0 '1 10° 10 '  102 103 104 105 106 107

Rys. 5. Podział częstotliwości na przedziały w programie NETOMAC 
Fig. 5. Frequency division into two ranges in NETOMAC program

3.1. Ogólny opis modeli zastosowanych w programie NETOMAC

Program NETOMAC został opracowany przez firmę SIEMENS i służy do obliczania 
stanów nieustalonych w sieciach elektroenergetycznych. Stany przejściowe, do których pro
gram ma zastosowanie, podzielono ze względu na ich częstotliwość na dwa przedziały 
(rys. 5). W przedziale częstotliwości 1 (od 10° do 107Hz) mogą być przeprowadzane oblicze
nia dotyczące np. przepięć łączeniowych, generacji harmonicznych, stanów nieustalonych 
podczas zwarć itp., natomiast w przedziale 2 (od lO-4 do 5Hz) - obliczenia związane ze stabil
nością systemu oraz z regulacją, np. turbin lub generatorów. W każdym z przedziałów mają 
zastosowanie nieco inne modele dynamiczne, co więcej, modele te mogą być w trakcie 
obliczeń i przejścia z jednego przedziału częstotliwości do drugiego zmieniane (przełączane), 
przez co czas obliczeń jest krótszy, niż gdyby całe obliczenia były przeprowadzane na jednym 
tylko typie modelu [5]. Program NETOMAC sprawdził się m.in. przy symulacjach zacho
wania się systemów elektroenergetycznych podczas symetrycznych lub niesymetrycznych 
zwarć, zrzutów obciążenia, niewłaściwych synchronizacji maszyn synchronicznych, rezonan
sów subharmonicznych, podczas stosowania kompensacji szeregowej w sieciach, przejść 
transformatorów w stan nasycenia podczas ich pracy itp. Biblioteki programu zawierają 
elementy RLC pasywne liniowe i nieliniowe, czwómikowe modele przewodów, modele 
transformatorów z uwzględnieniem nieliniowości ich charakterystyk i grupy połączeń, modele
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maszyn synchronicznych i asynchronicznych wraz z układami ich regulacji oraz elementy 
sieci przesyłowych WNPS.

Matematycznym opisem elementów pasywnych dla przedziału częstotliwości od 10° do 
106Hz (zakres stanów przejściowych elektromagnetycznych) jest równanie różniczkowe 
pierwszego rzędu. Elementy te mogą być zastąpione przez admitancję Yik i równolegle 
dołączone źródło prądu bądź szeregowo dołączone źródło napięcia. Jeśli tylko wartości napięć 
tych źródeł są znane, rozkład potencjałów w sieci może być obliczany jako:

U"l=Yia‘-KY-e(t), (1)

gdzie:

Yad - macierz admitancji węzłowych (zależna od kroku czasowego całkowania),
K  - macierz incydencji gałęzi w węzłach,

Y - macierz admitancji (zależna od kroku czasowego całkowania), 

e(t) - macierz źródeł napięcia w gałęziach (dla chwili t).

Obliczenia dynamiczne są wykonywane w oryginalnym (bez przeliczeń na np. składowe 
symetryczne) układzie L1L2L3, ewentualnie z uwzględnieniem ziemi. Dla przypadków syme
trycznych macierz admitancji gałęziowych jest diagonalna, co ułatwia obliczenia. Obliczenia 
w oryginalnym układzie L1L2L3 pozwalają na stosunkowo łatwe odwzorowanie stanów 
przejściowych (np. zwarć, łączeń) poprzez zmiany w macierzy admitancyjnej.

W przedziale częstotliwości od 10"4 do 5 Hz, a więc w zakresie stanów przejściowych 
elektromechanicznych, gałęzie sieci trójfazowych nie są już przedstawiane za pomocą równań 
różniczkowych, ale przez zespolone admitancję, przy czym przy założeniu symetrycznych 
stanów łączeniowych możliwe jest jednofazowe przedstawienie sieci trójfazowych. Przez to 
ąuasi-stacjoname odwzorowanie jest przybliżana jedynie zależność parametrów sieci przesy
łowej od częstotliwości, wobec czego prawidłowo przetwarzane będą jedynie przebiegi dyna
miczne o częstotliwościach niezbyt odbiegających od częstotliwości znamionowej.

Ze względu na przyjęte uproszczenia można zastosować w programie nieco większy 
krok całkowania, a co za tym idzie - zmniejszyć czas obliczeń.

Maszyny wirujące (synchroniczne i asynchroniczne) są odwzorowywane w programie 
NETOMAC jako elementy aktywne. W przypadku maszyn synchronicznych skorzystano tu 
z możliwości transformacji dwuosiowej maszyn synchronicznych, przy czym układy równań 
różniczkowych w osiach d i q są tworzone w oparciu o schematy zastępcze składające się 
z impedancji (admitancji) i dołączonego do niej szeregowo źródła napięcia lub też równolegle 
dołączonego źródła prądu. Do modeli maszyn wprowadzone są nieliniowości wynikające 
z uwzględnienia momentu obrotowego maszyn oraz nasycania się rdzeni.

Najdokładniejsze modele maszyn synchronicznych uzyskuje się, uwzględniając równa-
dą/

nie różniczkowe sieci oraz wyznaczając napięcie —~ w osi wzdłużnej lub poprzecznej.
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Można oczywiście uprościć obliczenia pomijając napięcia transformacji, lecz wtedy program 
nie uwzględni zanikania składowej stałej. Aby ją  uwzględnić, można zastosować obliczanie 
przebiegów dla wartości chwilowych (uwzględniając napięcie rotacji i transformacji) tak 
długo, dopóki składowa stała nie zaniknie, później zaś można przełączyć obliczenia na inny, 
uproszczony model, pozwalający na zwiększenie kroku czasowego i skrócenie czasu obliczeń.

Układy przesyłowe WNPS w przedziale częstotliwości 2 (stabilność) mogą być mode
lowane dla podstawowych harmonicznych, co wystarcza do badań dynamicznego zachowania 
się systemów WNPS przy pracy równoległej z siecią prądu przemiennego łub przy klasycz
nych połączeniach dwóch systemów prądu przemiennego za pomocą linii WNPS.

Układy regulacyjne są odwzorowane w programie NETOMAC w postaci gotowych 
„modułów” będących np. członami opóźniającymi, różniczkującymi, całkującymi, z których 
można budować dowolne regulatory.

Uzupełnieniem programu NETOMAC jest moduł, pozwalający na obliczanie mecha
nicznych drgań skrętnych elementów wirujących maszyn elektrycznych.

Podczas przeprowadzania symulacji i konieczności rozwiązywania równań różnicz
kowych program NETOMAC korzysta z trapezowej metody całkowania numerycznego, która 
jest zawsze stabilna, choć może mniej dokładna niż inne metody.

Surowe wyniki symulacji są obrabiane i przedstawiane w postaci wygodnych do od
czytu wykresów lub tabel za pomocą programów pomocniczych do NETOMACa.

3.2. Zarys metody numerycznej zastosowanej w programie ATP

Program ATP powstał, podobnie jak NETOMAC, około 20 lat temu. Jest on stale roz
wijany przez trzy ośrodki: Bonneville Power Administration w Portland (USA), UBC (Uni
versity of British Columbia) w Vancouver (Kanada) oraz EPRI. Program ten jest adaptacją do 
potrzeb maszyn cyfrowych programów używanych uprzednio do analogowych symulacji 
systemów elektroenergetycznych [6]. Opracowano wiele wersji programu, indywidualnie 
dostosowanych do rodzaju używanego sprzętu komputerowego. Inaczej niż w programie 
NETOMAC, w ATP nie występuje podział częstotliwości na przedziały, a krok czasowy jest 
stały podczas całego toku obliczeń. Za pomocą programu ATP można przeprowadzać 
obliczenia w sieciach elektroenergetycznych, zawierających dowolne układy liniowych 
elementów RLC, linii przesyłowych przedstawionych jako linie składające się z łańcucha 
wielofazowych czwómików typu n  lub linie o parametrach rozłożonych, transformatorów 
z uwzględnieniem nasycania się ich rdzeni i pętli histerezy, pojedynczych źródeł napięcia 
i prądu, maszyn synchronicznych (lub innych maszyn wirujących reprezentowanych jako 
maszyna uniwersalna), wyłączników, ograniczników przepięć, systemów sterowania i regu
lacji, stacji WNPS i innych. ATP sprawdził się wielokrotnie przy analizowaniu różnego 
rodzaju dynamicznych stanów przejściowych.
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Rys. 6. Fragment sieci elektrycznej z wyszczególnionymi węzłami a, b 
Fig. 6. Fragment of electric network with specified nodes a, b

Zmiennymi stanu w programie ATP są napięcia węzłowe. W związku z tym wszystkie 
prądy gałęziowe są obliczane jako funkcje zmiennych stanu. Jeżeli np. pomiędzy węzłem a i b 
(rys. 6 ) znajduje się rezystancja, to prąd między tymi węzłami będzie:

z którego po przekształceniu łatwo wyliczyć prąd (załóżmy, że indukcyjność znajduje się po
między węzłami a i b):

gdzie hist,b(t-At) jest wyrażeniem zależnym wyłącznie od stanu układu w poprzednim kroku 
czasowym:

(2)

gdzie va(t), vb(t) są napięciami (potencjałami) węzłów a i b.
Dla indukcyjności, która może być opisana równaniem różniczkowym:

(3)

zastosowano zastąpienie tego równania za pomocą równania różnicowego:

v(t) + v(t -  At) 
2

i(t) ~ i(t -  At) 
At (4 )

(5)

histab(t -  At) = i,b(t -  At) + | ^ ( v , ( t  -  At) -  vb(t -  A t)). (6)

Jeżeli między węzłami umieszczona jest pojemność, otrzymujemy przez analogię:
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oraz
2C / x

hist* (t -  At) = - i *  (t -  At) -  —  (v, (t -  At) -  vb (t -  A t)). (8)

Podobne równania można utworzyć dla linii przesyłowych charakteryzowanych parametrami 
rozłożonymi oraz dla innych elementów.

Korzystając z praw Kirchhoffa dla wartości chwilowych można z powyższych równań 
utworzyć układ równań (równanie macierzowe) dla sieci o n węzłach:

[G][v(t)]=[i(t)]-[hist], (9)

gdzie:
[G] - macierz konduktancji węzłowych (symetryczna nxn),
[v(t)] - wektor n napięć węzłowych,
[i(t)J - wektor n źródeł prądowych,
[hist] - wektor n znanych wyrażeń „historii” układu.

Ze względu na to, że napięcia niektórych węzłów są znane, powyższe równanie 
macierzowe można rozpisać na dwie grupy: grupę A (węzły z nieznanymi napięciami) i grupę 
B (węzły ze znanymi napięciami). Nieznane napięcia można wówczas znaleźć, rozwiązując 
równanie macierzowe:

[GAA][vA(t)]=[iA(t)]-[histA]-[GAB][vB(t)]. (10)

Do prawidłowej pracy program EMTP wymaga każdorazowo ustalenia macierzy 
(wektora) [hist] dla pierwszego kroku czasowego, czyli warunków początkowych. W najnow
szych wersjach programu EMTP stan ustalony może być obliczany automatycznie na 
początku analizy stanu nieustalonego.

4. OCENA PRZYDATNOŚCI OPROGRAMOWANIA ATP INETOMAC DO 
SYMULACJI ZJAWISK PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADACH WNPS

Każdy z programów, zarówno ATP, jak i NETOMAC, posiada swoje zalety i wady przy 
symulacji systemów WNPS. Program ATP na przykład oferuje możliwość interaktywnego 
wykonywania, obserwacji i kontroli symulacji (funkcja „SPY”). Znaczy to, że program jest 
wykonywany z możliwością przerwania symulacji w dowolnej chwili i obserwacji, co dzieje 
się ze zmiennymi i poszczególnymi wartościami podczas takiego interaktywnego zatrzymania 
oraz modyfikacji niektórych wielkości. Działanie interaktywne programu jest przeciwień
stwem pracy w tzw. trybie „batch mode”, kiedy to wszelkie zmiany i obserwacja wyników 
mogą nastąpić dopiero po zakończeniu całej symulacji. Natomiast NETOMAC posiada 
wbudowane procedury interpolacji, możliwość obliczeń stabilnościowych i zmianę długości 
kroku czasowego podczas symulacji. Stały krok czasowy symulacji, występujący w ATP, 
może wywołać błędy w obliczeniach, np. w czasie przełączania zaworów mostka tyrysto
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rowego WNPS, i może być przyczyną oscylacji numerycznych Powstają także niepożądane 
czasy opóźnienia między rozwiązaniem równania sieci i równania sterowania. Te opóźnienia 
są eliminowane w programie NETOMAC właśnie przez użycie procedury interpolacji.

Rys. 7. Model układu WNPS używany podczas badań porównawczych ATP i NETOMAC 
Fig. 7. HVDC system model used during comparison of investigation of ATP and NETOMAC

Badania porównawcze programów ATP i NETOMAC prowadzono na bazie modelu 
sieci prądu stałego przedstawionego na rysunku 7 [7], Systemy prądu przemiennego, 
połączone linią WNPS, pracują przy częstotliwości 50 Hz i są systemami silnymi, to znaczy 
ich współczynnik zwarciowy, definiowany jako SCR=Sk"/Pd, gdzie Sk" jest mocą zwarciową, 
zaś Pd - mocą przesyłaną, wynosi SCR=5,0. Każdy przekształtnik wyposażony został w układ 
do kompensacji mocy biernej przekształtnika w postaci 2 filtrów. Linia WNPS łącząca oba 
systemy prądu przemiennego została zamodelowana jako monopolama o napięciu 400 kV 
i zdolności przesyłowej 600 MW. Linia ta jest linią mieszaną, tzn. składa się z dwóch sekcji 
napowietrznych, pomiędzy którymi jest włączony kabel podmorski. Wszystkie sekcje są 
zamodelowane jako łańcuch czwómików typu T. Dodatkowo linia WNPS jest wyposażona w 
filtry przeciwzakłóceniowe, identyczne w każdej stacji przekształtnikowej.

Przedstawiona na rysunku sieć została zamodelowana w obu programach. Niestety, 
tworzenie identycznego modelu w ATP i NETOMACu było możliwe jedynie dopóty, dopóki 
modelowano tylko elementy liniowe. Przy modelowaniu elementów nieliniowych, np. łącz
ników, transformatorów, dla których przyjęto charakterystykę nieliniową, konieczne było 
wprowadzenie pewnych różnic w modelach.

Problemem jest również dokładna synchronizacja czasu działania łącznika (zaworu) 
w obu programach. Jeżeli założymy, że łącznik (zawór) ma się otworzyć dokładnie w chwili 
przejścia prądu przez zero, to uzyskanie takiego działania w NETOMACu jest dość proste ze 
względu na możliwość odpowiedniej interpolacji czasu otwarcia łącznika. W ATP jest wy
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magana eliminacja błędu wyznaczania czasu otwarcia łącznika przez dokładne testowanie 
procedury i korygowanie czasu łączeniowego oraz wprowadzanie po każdym teście korekt do 
procedury regulacji.

W przypadku transformatorów lub innych tego typu nieliniowych elementów (np. 
dławików z rdzeniem ferromagnetycznym) musi być zapewniona odpowiednia wstępna 
obróbka danych wejściowych dla obu programów. Proces ten jest ułatwiony w ATP dzięki 
licznym programom pomocniczym. W NETOMACu takich nakładek nie ma, dlatego proces 
ten może być nieco kłopotliwy. Ważna jest tu dokładność, gdyż nawet pojedyncza dana, 
poprawnie przetworzona, lecz zawierająca niewielki błąd, może być przyczyną ewidentnych 
różnic w obliczeniach. Na przykład, w ATP, jeżeli charakterystyka rdzenia transformatora 
jest odcinkowo-liniowa, może wystąpić, na skutek stałego istnienia kroku czasowego, 
nieznaczny błąd odczytu wynikły z „pominięcia” punktu nieciągłości. Rozbieżność ta jest 
jednak tym mniejsza, im mniejszy jest krok czasowy. Natomiast w NETOMACu rozbieżność 
ta nie wystąpi (interpolacja).

Z powyższych względów trudno jest uzyskać identyczną reprezentację i funkcjonowanie 
np. tyrystorów czy regulatorów w obu programach, chociaż symulacja regulacji bazuje na 
tych samych funkcjach.

W przypadku wykorzystania takich programów jak ATP i starsze wersje NETOMACa 
do obliczeń stanów przejściowych w systemach mieszanych prąd stały-prąd przemienny mały 
krok czasowy wymagał, by modelowanie mostka tyrystorowego ograniczało generalnie czas 
symulacji tego mostka do kilku sekund. Obliczenia stabilnościowe systemu prądu stałego 
były przez to opuszczane przez program stabilnościowy, w którym system prądu stałego był 
maksymalnie uproszczony, a cała sieć prądu stałego była reprezentowana jako funkcja 
przejścia (transmitancja).

Modelowanie pozostaje jednak bardzo trudne i ograniczone w systemie ze złożonymi 
prądami stałymi, w szczególności wtedy, gdy badane są efekty zwarć lub ewentualnych prze
łączeń w liniach prądu stałego. Te badania przeprowadzono w nowej wersji NETOMACa, 
która oblicza jednocześnie część zmiennoprądową systemu, stosując program stabilnościowy, 
i część stałoprądową, stosując program do obliczeń przejściowych (transmitancyjnych). 
Model hybrydowy reprezentuje sieć prądu przemiennego jako pojedynczy, liniowy układ 
korzystający z zespolonych admitancji jako standardu do obliczeń stabilnościowych, ale 
jednocześnie rozwiązuje także równania różniczkowe reprezentujące obwód prądu stałego. 
Ponieważ obwód prądu stałego jest reprezentowany jako standardowy model przejściowy, 
wszystkie opcje normalnie używane w symulacjach przejściowych mogą być używane 
w obliczeniach na tym modelu. Wykorzystano to przy symulacjach różnych typów zwarć, 
w modelowaniu filtrów prądu stałego itp. Generatory są oczywiście modelowane z użyciem 
równań różniczkowych w zakresie symulacji ich odpowiedzi dynamicznych.

Połączeniem strony prądu przemiennego i stałego jest przekształtnik, który jest modelo
wany z użyciem równań ąuasi-stacjonamych, z dodatkową logiką do odwzorowywania
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warunków zwarciowych. Układ sterowania przekształtnika wymaga takich samych danych 
wejściowych (regulacyjnych) jak używane w części obliczeń przejściowych (transmi- 
tancyjnych), w związku z tym część danych wprowadzanych przy okazji tworzenia modelu 
stabilnościowego może być kopiowana do modelu transmitancyjnego. Nie można jednak 
odwzorować w ten sposób gałęzi jednofazowych mostków tyrystorowych i transformatorów, 
które są opisywane równaniami ąuasi-stacjonamymi.

Model stabilnościowy NETOMACa pozwala na symulację różnych rodzajów zwarć 
w liniach prądu stałego (albo sytuacji łączeniowych), jak również symetrycznych zjawisk 
zachodzących w sieci prądu przemiennego. Zwarcia niesymetryczne mogą być jedynie apro- 
ksymowane przez model. Model stabilnościowy nadaje się więc najbardziej do wykrycia, 
który przypadek zwarcia w systemie WNPS jest krytyczny i powinien być dokładnie zbadany 
przy użyciu modelu transmitancyjnego. Model ten nadaje się też dobrze do sprawdzania 
zabezpieczeń WNPS.

Jak już wspomniano wcześniej, do analizy porównawczej wybrano sieć WNPS przed
stawioną na rys. 7, przy czym do symulacji użyto modelu stabilnościowego i transmitan
cyjnego NETOMACa oraz modelu w ATP. Na rys. 8 pokazano przykładowo przebiegi 
napięcia falownika, prądu prostownika, kąta zapłonu prostownika i kąta wygaszania falowni
ka, podczas zwarcia 3-fazowego w prostowniku i w falowniku. Jak widać na rysunkach, istnieje

NETOMAC (mod. tranimiUncyjny)

J

300

u  (m)

Rys. 8. Przykładowe przebiegi uzyskane w wyniku przeprowadzenia symulacji zwarcia trójfazowego 
w prostowniku próbnego układu WNPS 

Fig. 8. Examples of simulation results - simulation of 3-phase rectifier fault in HVDC system
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prawie idealna zgodność pomiędzy modelem transmitancyjnym NETOMAC i modelem 
w ATP. Natomiast między modelem stabilnościowym NETOMAC a powyższymi modelami 
istnieje pewna niewielka rozbieżność, co świadczy o tym, że model stabilnościowy 
NETOMAC jest nieco mniej dokładny niż dwa pozostałe. W tabeli 1 pokazano natomiast 
czasy obliczeń i przyjęty przez poszczególne programy krok czasowy całkowania. Krok 
czasowy został zresztą wybrany metodą kolejnych testów i był, począwszy od najmniejszej 
wartości, powiększany w kolejnych próbach aż do momentu, kiedy dokładność uzyskiwanych 
wyników zaczynała się obniżać. W przypadku ATP następowało to, gdy długość kroku 
czasowego wynosiła ok. 20 ps, w przypadku NETOMACa, wykorzystującego techniki inter
polacji -  dopiero przy lOOps. Jeśli chodzi o model stabilnościowy NETOMACa, to przyjęto 
wspólny krok czasowy do obliczeń stabilnościowych w systemie prądu przemiennego i do 
obliczeń przejść dynamicznych w części prądu stałego.

Tabela 1

Porównanie kroków czasowych i czasu obliczeń dla symulacji przeprowadzonych na modelu
z rysunku 7

Program i model systemu Wielkość kroku czasowego Czas obliczeń
ATP

(wersja 6) 20|rs 765 sekund
NETOMAC

Model transmitancyjny lOOns 193 sekundy
NETOMAC

Model stabilnościowy 500ps 21 sekund

Jak widać z tabeli 1, pięciokrotna różnica kroku czasowego występująca między 
modelami ATP i NETOMAC (model transmitancyjny) nie pociąga za sobą pięciokrotnej 
różnicy w czasie obliczeń. Wynika to stąd, że NETOMAC potrzebuje dodatkowego czasu na 
przeprowadzenie obliczeń interpolacyjnych. W przypadku natomiast modelu stabilnościo- 
wego NETOMACa, szczególnie gdy interesuje nas zachowanie dynamiczne systemu 
w długich okresach czasu, krok całkowania można jeszcze zwiększyć, gdy tylko przeminą 
zjawiska przejściowe związane z wyższymi częstotliwościami spowodowanymi zwarciem. 
Powinno to zwiększyć (nawet 10-krotnie) prędkość dalszych obliczeń.

5. UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI

Wyniki badań CIGRE Working Group 14-02 (porównywanie programów symula
cyjnych z symulatorem analogowym sieci) udowodniły, że nowoczesny, elastyczny program 
symulacyjny może powtórzyć wyniki uzyskane z symulatora analogowego z dużą dokład
nością. Takimi nowoczesnymi programami są zarówno NETOMAC, jak i ATP. Co więcej, 
badania porównawcze ATP i NETOMACa wykazały, że za pomocą tych dwu programów 
można osiągnąć wyniki różniące się tylko nieznacznie, z tym że ze względu na brak
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interpolacji krok czasowy w ATP przy obliczeniach musi być ok. 5 razy mniejszy niż 
w NETOMACu. Oba programy są więc przydatne do symulacji układów WNPS. Czas symu
lacji pokazuje, że badania układów WNPS oraz oddziaływań WNPS-WNPP powinny być 
przeprowadzone w trzech etapach: stworzenie modelu i przeprowadzenie symulacji w części 
stabilnościowej NETOMACa (z ewentualną korektą danych wejściowych), obliczenia dokład
ne przy użyciu modułu obliczeń przejściowych (transmitancyjnych) NETOMACa, a następnie 
sprawdzenie obliczeń za pomocą programu ATP. Oczywiście można też wykorzystać 
program ATP jako podstawowy, a NETOMAC jako kontrolny. W warunkach energetyki 
polskiej możliwość kontroli przez jeden z programów wyników symulacji przeprowadzonej 
w innym programie jest tym cenniejsza, że nie dysponujemy odpowiednim symulatorem 
analogowym sieci prądu stałego.
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Abstract

The possibility of dynamic modelling of high voltage DC transmission lines by means 
of the ATP and NETOMAC programs is discussed in the paper. In the first chapter the 
necessity of investigations concerned with implementation of such systems in Poland is 
shown. Second chapter describes the existing HVDC systems with advantages and 
disadvantages of each of them. In the third chapter two programming tools - ATP and



136 M. Kielbon

NETOMAC used for simulation of transient in power systems are presented. The specific 
features of both programs - for example frequency division in NETOMAC into two ranges 
with various dynamic models, variable calculation step and interpolation procedures or in 
ATP - „history forms” o f the system, differential equation numerical solution by means of 
difference equation, constant time step, etc. are given.

In Chapter 4 the simulation results of ATP and NETOMAC are compared. The mono- 
polar 400 kV system has been modelled, composing, two overhead transmission lines and 
one section of submarine cable. The HVDC transmission system connects two AC systems, 
which are characterised by the fault factor SCR=5.0. Both converter stations are equipped 
with the VAR compensators and disturbance filters which are also equipped in the HVDC 
line. The differences of the modelling in the both programs are also discussed. The results of 
the 3-phase rectifier fault o f the HVDC are compared. The NETOMAC simulations have 
been performed twice - with advanced stability model and transient model. The comparison 
studies have shown that the shortest computation time is achieved by the advanced stability 
model of NETOMAC.

It has been confirmed that for the applied in Poland HVDC systems the most optimal 
way of modelling would be to use NETOMAC first and next to verify the results with ATP 
simulation.


