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Streszczenie
Tematyka pracy jest związana z doborem urządzeń elektroenergetycznych
do warunków zwarciowych. Dotyczy zagadnienia dopasowania parametrów
rozdzielni

najwyższych

napięć

z

przewodami

szynowymi

giętkimi

do

dynamicznych skutków wywołanych przepływem prądu zwarciowego. Istotną
wielkością wpływającą na powstające skutki dynamiczne w rozdzielni
o określonym poziomie prądu zwarciowego jest czas trwania zwarcia. Właściwe
określenie wartości tego czasu podczas oceny dynamicznych skutków przepływu
prądu zwarciowego w rozdzielni ma wymiar ekonomiczny. Jako cel pracy przyjęto
możliwości

rozpatrzenie

wykorzystania

podejścia

statystyczno-

probabilistycznego do sformułowania wskazówek pomocnych w określaniu
wartości

czasu

trwania

zwarcia

podczas

obliczania

sił

dynamicznych

działających od przewodów na konstrukcje wsporcze rozdzielni.
W badaniach wzięto pod uwagę siły elektrodynamiczne wynikające
z oddziaływania przewodów sąsiednich faz 𝐹𝑡 oraz opadania przewodu po
wyłączeniu zwarcia 𝐹𝑓 . Do obliczania wartości tych sił wykorzystano
międzynarodową normę IEC 865-1.
Opracowano model do probabilistycznej analizy warunków zwarciowych
i skutków dynamicznych w rozdzielniach najwyższych napięć, którego istotne
elementy stanowią modele symulacyjne do analizy rozkładu prądu zwarciowego
oraz czasu trwania zwarcia. Budowę modelu czasu trwania zwarcia oparto na
analizie działania zabezpieczeń i wyłączników w rozdzielni najwyższych napięć
podczas zwarć w linii, w transformatorze oraz w samej rozdzielni. Na tej
podstawie

opracowano

szczegółowe

algorytmy

działania

układów

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) i wyłączników.
Opracowano

program

komputerowy

umożliwiający

statystyczno-

probabilistyczną analizę czasu trwania zwarcia i sił dynamicznych w rozdzielni
wykorzystujący metodę Monte Carlo. Wykonano badania rozkładów prądu
zwarciowego, czasu trwania zwarcia oraz sił dynamicznych 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 dla dwóch
wybranych punktów rozdzielni.
Dla określenia wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania sił
dynamicznych w rozdzielni zaproponowano metodę opartą o kryterium ryzyka.

2

Zgodnie z tym kryterium wartości czasu trwania zwarcia określa się na podstawie
przyjętej dopuszczalnej rocznej częstości przekroczeń obliczanej siły podczas
zwarć w sieci elektroenergetycznej (przyjętej wartości ryzyka). Podstawę doboru
stanowią zależności pomiędzy wartością czasu trwania zwarcia przyjmowaną
w analizie skutków dynamicznych a spodziewaną częstością przekroczeń
obliczanych sił podczas eksploatacji rozdzielni (założono warunki statyczne).
Zbadano również wpływ na wyznaczane w ten sposób wartości czasu trwania
zwarcia takich czynników jak: konfiguracja EAZ, awaryjność zabezpieczeń
i wyłączników, typ zastosowanych zabezpieczeń i wyłączników, intensywność
zwarć w linii oraz parametrów przęsła.
Uzyskane

wyniki

umożliwiły

sformułowanie

wniosków

poznawczych

przydatnych w praktyce. Najważniejszy z nich to wykazanie zależności pomiędzy
konfiguracją EAZ w badanej sieci elektroenergetycznej a wartościami czasu
trwania. Podano przykładowe wartości czasu trwania zwarcia jakie należałoby
przyjmować podczas obliczania sił dynamicznych w rozdzielni 220 kV przy
założonej wartości ryzyka.
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Abstract

The subject of work is related to the selection of power devices for shortcircuit conditions. It refers to the issue of matching the parameters of the highest
voltage switchboard with flexible busbars with dynamic effects caused by shortcircuit current flow. The duration of the short-circuit is an important factor affecting
the emerging dynamic effects in a switchboard with a specific level of short-circuit
current. Proper determination of the value of this time while assessing the
dynamic effects of short-circuit current in the switchboard has an economic
dimension. The aim of the study was to consider the possibility of using
a statistical-probabilistic approach to formulate guidelines helpful in determining
the duration of the short-circuit during the calculation of dynamic forces acting
from conductors on switchboard support structures. The studies considered the
electrodynamic forces resulting from the influence of adjacent phase conductors
𝐹𝑡 and descend of the conductor after switching off the short circuit 𝐹𝑓 . IEC 865-1
international standard was used to calculate the values of these forces.
A model for probabilistic analysis of short-circuit conditions and dynamic
effects in the highest voltage switchboard was developed with simulation models
for the analysis of short-circuit current distribution and short-circuit duration as
the most important elements. The construction of the short-circuit model was
based on the analysis of the operation of protections and circuit breakers in the
highest voltage switchboard during short-circuits in the line, in the transformer
and in the switchboard itself. On this basis, detailed algorithms for the operation
of protection automatics for electrical power engineering (EAZ) and circuit
breakers were developed.
A computer program was developed to enable statistical and probabilistic
analysis of the duration of short circuits and dynamic forces in a switchboard
using the Monte Carlo method. The distribution of short-circuit current, shortcircuit duration and dynamic forces 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 were tested for the selected two points
of the switchboard.
A method based on the risk criterion was proposed to determine the value of
the duration of the short-circuit during the calculation of dynamic forces in the
switchboard. According to this criterion, the values of the duration of the short-
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circuit are determined on the basis of the adopted allowable annual frequency of
exceedances of the calculated force during faults in the power grid (the adopted
risk value). The selection is based on the relationships between the value of the
duration of the short-circuit adopted in the analysis of dynamic effects and the
expected frequency of exceedances of the calculated forces during the operation
of the switchboard (static conditions assumed). The influence on the values on
short-circuit duration of such factors as: EAZ configuration, failure of protection
and circuit breakers, type of applied protections and circuit breakers, intensity of
short-circuits in the line and span parameters was also examined. The obtained
results made it possible to formulate cognitive conclusions of practical
significance. The most important conclusion is related to the demonstration of the
relationship between the EAZ configuration in the examined power grid and the
duration values. Examples of short-circuit times that should be adopted when
calculating dynamic forces in a 220 kV switchboard with the assumed risk value
were provided.
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

𝐶𝐷
𝐶𝐹

 przekrój jednego przewodu w wiązce
 odległość między przewodami głównymi
 minimalny odstęp między przewodami sąsiednich faz
 odległość między przewodami w wiązce
 odległość między przewodami w wiązce (między środkami
przekroju przewodu)
 równoważny statyczny zwis przewodu w środku przęsła
 maksymalne poziome wychylenie od osi zawieszenia
przewodu
 współczynnik rozszerzenia
 współczynnik kształtu

𝑐𝑡ℎ

 stała zależna od materiału z jakiego wykonany jest przewód
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wyłączeniu zwarcia
 siła dynamiczna występująca między przewodami w wiązce
 naciąg statyczny przewodu
 siła dynamiczna pochodząca od energii kinetycznej
poruszających się przewodów
 siła między przewodami w wiązce
 częstotliwość prądu
 współczynnik charakteryzujący skurczenie się wiązki

𝑔𝑛

 przyspieszenie ziemskie

𝐼𝑘
𝑗
𝑙
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 wartość skuteczna prądu zwarciowego
 współczynnik konfiguracji wiązki
 odległość między podporami
 długość przewodu w przęśle
 długość łańcucha izolatorów

𝑚𝑠

 masa jednego przewodu w wiązce na jednostkę długości

𝑁

 sztywność normowa

𝑛
𝑟

 ilość przewodów w wiązce
 stosunek siły elektromotorycznej do siły grawitacji

𝑆

 stała sprężystości podpór

𝐴𝑠
𝑎
𝑎𝑚𝑖𝑛
𝑎𝑠
𝑎𝑠𝑤
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𝑇
𝑇𝑘
𝑇𝑝𝑖

 okres wahań przewodu
 czas trwania zwarcia
 czas, po którym wystąpi maksymalna wartość siły 𝐹𝑝𝑖

𝑇𝑟𝑒𝑠



 okres wahań przewodu podczas przepływu prądu
zwarciowego
 odległość między nie zderzającymi się przewodami w wiązce
liczona od środków przekroju przewodów
 kąt fazowy SEM
 kąt kierunkowy siły
 kąt wychylenia się przewodu podczas przepływu prądu
zwarciowego
 kąt wychylenia się przewodu po wyłączeniu prądu
zwarciowego
 wydłużenie sprężyste
 wydłużenie termiczne
 współczynniki naprężenia skrócenia wiązki
 współczynnik intensywności naprężenia
 współczynnik służący do obliczania siły 𝐹𝑝𝑖 gdy przewody w
wiązce się nie zderzają
 współczynnik użyty do obliczenia czasu 𝑇𝑝𝑖
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1. WPROWADZENIE
1.1. Charakterystyka problemu
Dopasowanie parametrów urządzeń do warunków zwarciowych jest jednym
z

ważniejszych

zadań

na

etapie

projektowania

i

modernizacji

sieci

elektroenergetycznych. Ciągły rozwój światowych gospodarek wymusza rozwój
infrastruktury elektroenergetycznej z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na moc.
Budowane są zarówno nowe bloki energetyczne w istniejących elektrowniach
cieplnych, linie elektroenergetyczne oraz stacje elektroenergetyczne. Rosnąca
liczba jednostek wytwórczych i transformatorów znacząco wpływa na
maksymalną wartość prądów zwarciowych w systemie elektroenergetycznym.
Wymusza to konieczność oceny dopasowania istniejących elementów rozdzielni
do nowych mocy zwarciowych. Właściwa ocena warunków zwarciowych jest
zagadnieniem bardzo ważnym, ma ona wymiar ekonomiczny. Przyjęcie zbyt
łagodnych

warunków

zwarciowych

może

w praktyce

doprowadzić

do

uszkodzenia urządzeń. Zbyt pesymistyczne podejście do wymiarowania
urządzeń może spowodować znaczący wzrost kosztów instalowanych urządzeń,
chociaż warunki, dla których się je dobiera, są tak mało prawdopodobne, że
w praktyce mogą nigdy nie wystąpić. Jedno i drugie działanie może się wiązać
z koniecznością poniesienia dużych, niepotrzebnych kosztów. Opracowanie
zasad określania warunków zwarciowych umożliwiających wybór rozwiązań
ekonomicznie uzasadnionych napotyka na wiele trudności. Przyczyną ich są
różnorakie źródła niepewności, które dotyczą między innymi przyjmowanych
danych i stosowanych modeli [1].
Problem taki nabiera szczególnego znaczenia, gdy w eksploatowanej
rozdzielni elektroenergetycznej wzrasta poziom prądów zwarciowych i należy
urządzenia dostosować do pracy przy jego większych wartościach.
Jednym z istotnych skutków przepływu prądu zwarciowego przez przewody
szynowe są siły dynamiczne działające na konstrukcje wsporcze.
W

pracy

skoncentrowano

się

na

analizie

zjawisk

dynamicznych

w napowietrznych rozdzielniach najwyższych napięć NN (220 kV, 400 kV)
z przewodami giętkimi [2, 32]. Pomimo postępu technologicznego rozdzielnie
z przewodami giętkimi nadal są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami. Wynika
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to przede wszystkim z rachunku ekonomicznego oraz łatwości przeprowadzania
modernizacji.
Przepływ prądu zwarciowego w rozdzielniach z przewodami giętkimi
powoduje znaczny wzrost wartości naciągów dynamicznych działających od
przewodów na konstrukcje wsporcze. Jedną z istniejących metod obliczania
wartości naciągów dynamicznych jest metoda zawarta w międzynarodowej
normie IEC 865-1 [15] przetłumaczonej na język polski i oznaczonej jako
PN-EN 60865-1

[38].

Uwzględnia

ona

obliczenia

nie

tylko

naciągów

wynikających z oddziaływania przewodów sąsiednich faz na siebie 𝐹𝑡 i naciągów
związanych z opadaniem przewodów po wyłączeniu zwarcia 𝐹𝑓 , ale także naciągi
spowodowane oddziaływaniem elektrodynamicznym przewodów w obrębie
wiązki 𝐹𝑝𝑖 i minimalne odległości między przewodami sąsiednich faz 𝑎𝑚𝑖𝑛 .
Obliczenia te wymagają znajomości geometrii przęsła, parametrów przewodu
w przęśle, konstrukcji wsporczej oraz wielkości charakteryzujących przebieg
prądu zwarciowego. Te ostatnie mają charakter losowy. Należy do nich zaliczyć:
prąd płynący przez przewody szynowe (zależy od miejsca i rodzaju zwarcia oraz
od układu połączeń w rozdzielni), czas trwania zwarcia (zależy od układu
zabezpieczeń i ich nastaw, od rodzaju zainstalowanych wyłączników oraz od
awaryjności tych urządzeń), faza napięcia w chwili zwarcia (zależy od
mechanizmu powstawania zwarcia) oraz impedancja obwodu zwarciowego
(zależy od miejsca zwarcia i rezystancji przejścia). Istotny wpływ na wartość
obliczanych sił dynamicznych 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 w rozdzielniach ma przyjęta wartość czasu
trwania zwarcia 𝑇𝑘 [38].
Właściwe określenie wartości tego czasu ma wymiar ekonomiczny.
Przyjmowanie zbyt dużych wartości może wiązać się z niepotrzebnym
przewymiarowaniem rozdzielni. Z drugiej strony, przyjęcie zbyt małych wartości
może narazić na straty związane z uszkodzeniem lub wręcz ze zniszczeniem
rozdzielni w czasie jej eksploatacji. Zagadnienie to nabiera szczególnego
znaczenia w czasie rozpatrywania decyzji o potrzebie przebudowy rozdzielni
podczas dopasowania jej do pracy przy większej wartości prądu zwarciowego.
Jednoznaczne określenie czasu trwania zwarcia do obliczeń dynamicznych
jest zagadnieniem trudnym. Zbyt mała liczebność danych zarejestrowanych
w czasie rzeczywistych zakłóceń zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych
11

nie pozwala na przeprowadzenie oceny wartości czasu trwania zwarcia na
podstawie prawdopodobieństwa ich występowania. Ponadto w analizie skutków
dynamicznych trzeba mieć świadomość, że wartości czasu trwania zwarcia
i wartości prądu zwarciowego są zmiennymi zależnymi. Dużą pomoc w ocenie
wartości tego czasu w konkretnej sieci elektroenergetycznej mogą stanowić
analizy oparte na metodach statystyczno-probabilistycznych [9].

1.2. Tematyka w świetle literatury
Uzupełnieniem metod deterministycznych umożliwiających ocenę warunków
pracy rozdzielni elektroenergetycznych były próby podejścia probabilistycznego
w doborze urządzeń. Prace nad metodami niedeterministycznymi rozpoczęto
w latach sześćdziesiątych w krajach byłego bloku wschodniego. Z kolei, w drugiej
połowie

lat

siedemdziesiątych

swoje

zainteresowanie

problematyką

probabilistycznego podejścia do zjawisk skutków zwarciowych wykazało CIGRÉ
(Conseil International des Grands Réseaux Électriques) – największe
międzynarodowe stowarzyszenie ekspertów zajmujących się zagadnieniami
dotyczącymi wytwarzania, rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej. Jednak
prace te koncentrowały się głównie na doborze wyłączników [3] oraz zagadnień
związanych

z

wyznaczaniem

rozkładów

prawdopodobieństwa

prądów

zwarciowych [31].
W tym samym czasie w kanadyjskim przedsiębiorstwie energetycznym
Ontario Hydro zajmującym się m.in. budową sieci energetycznej najwyższych
napięć zajmowano się podejściem probabilistycznym do określenia ryzyka
uszkodzenia izolatorów odciągowych w rozdzielniach z szynami giętkimi [13].
W Polsce tematyka probabilistycznego podejścia do rozwiązania problemów
związanych z modernizacją już istniejących i pracujących rozdzielni WN i NN
została podjęta w kilku ośrodkach naukowych w końcówce lat siedemdziesiątych.
Próbę określania rozkładów prawdopodobieństwa wybranych parametrów prądu
zwarciowego podjęto w Politechnice Łódzkiej [19]. Badania wykorzystujące
probabilistyczną naturę prądów zwarciowych prowadzono również w Politechnice
Śląskiej [26]. Natomiast prowadzone prace w Politechnice Poznańskiej miały na
celu opracowanie metod probabilistycznego doboru aparatów i urządzeń na
warunki

zwarciowe

korzystając

z

określonych

wcześniej

rozkładów
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prawdopodobieństwa parametrów prądu zwarciowego metodami symulacyjnymi
[11, 27, 28, 29].
Problem oddziaływań elektrodynamicznych w rozdzielniach z szynami
giętkimi poruszany był już w latach dwudziestych XX wieku, począwszy od
pierwszej normy VDE 0102 z roku 1929 wydanej przez Verband Deutscher
Elektrotechniker – VDE (Związek Elektrotechników Niemieckich) [18]. W Polsce
prace

nad

rozwiązaniem

tego

problemu

podjęte

zostały

w

latach

siedemdziesiątych przez Instytut Energetyki w Warszawie oraz Biuro Projektów
„Energoprojekt” w Krakowie. Problematyką tą zainteresowały się również krajowe
ośrodki naukowe. Szereg prac wykonano w Politechnice Śląskiej [45] oraz
Politechnice Krakowskiej [30, 33, 49].
Badaniami nad zjawiskiem oddziaływań elektrodynamicznych dla krótkich
przęseł napowietrznych w rozdzielniach zainteresowały się ośrodki naukowe
w krajach Europy Zachodniej i Kanadzie [5, 12, 14, 24, 25, 44]. Jednocześnie
w latach osiemdziesiątych problemem tym zajęło się CIGRÉ. Efektem pracy
zespołu w ramach CIGRÉ jest m.in. broszura [46] oraz norma [15]. W normie
podano procedury obliczania skutków prądów zwarciowych w sieciach prądu
przemiennego o napięciach znamionowych do 420 kV włącznie. Objęto skutki
elektromagnetycznego oddziaływania na przewody sztywne i giętkie, oraz skutki
cieplne w przewodach gołych.
Wykorzystanie probabilistycznego podejścia do wymiarowania rozdzielni
elektroenergetycznych było przedmiotem opracowań na świecie [13, 48]
i w Polsce [6, 7, 40]. Pomimo tego, że problem nie jest nowy, jest jednak nadal
aktualny. Pracujące od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat rozdzielnie NN i WN
z ekonomicznego punktu widzenia będą rozdzielniami napowietrznymi, znaczna
część z nich musi być dopasowana do nowych, większych poziomów prądu
zwarciowego.
Szczególną wielkością mającą wpływ na cieplne i dynamiczne skutki prądu
zwarciowego jest czas trwania zwarcia. Zagadnienie modelowania i analizy
czasu trwania zwarcia w sieci elektroenergetycznej metodą symulacyjną było
omawiane w pracy [8]. Zamieszczone przykładowe badania przeprowadzono
przy założeniu znaczących uproszczeń. Zasadom doboru wartości czasu trwania
zwarcia do obliczeń cieplnych w sieci 110 kV była poświęcona praca [50].
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1.3. Cel, teza i ogólna charakterystyka
Tematyka wpływu czasu trwania zwarcia na wartości sił dynamicznych
w rozdzielniach poruszana w literaturze dotyczy podejścia deterministycznego.
Nie spotyka się w zasadzie prac poświęconych innym kryteriom określania
wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczenia skutków dynamicznych
w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami giętkimi. Skłoniło to autora do
przyjęcia jako cel pracy rozpatrzenie możliwości wykorzystania podejścia
probabilistycznego do opracowania zasad pomocnych przy określaniu wartości
czasu 𝑇𝑘 podczas analizy skutków dynamicznych w tych rozdzielniach.
Do realizacji zadania opracowano model symulacyjny oparty na Metodzie
Monte Carlo do analizy skutków zakłóceń zwarciowych. Umożliwia on
przeprowadzanie probabilistycznej analizy prądu zwarciowego, czasu trwania
zwarcia oraz sił dynamicznych dla wybranych miejsc rozdzielni, podczas
zakłóceń zwarciowych występujących w rozdzielni i jej otoczeniu (na szynach
i w polach rozdzielni, transformatorach oraz liniach elektroenergetycznych). Do
określania wartości czasu trwania zwarcia dla potrzeb analizy sił dynamicznych
zaproponowano metodę opartą na kryterium ryzyka. Zgodnie z tym kryterium
wartości czasu 𝑇𝑘 określa się na podstawie przyjętej dopuszczalnej spodziewanej
rocznej częstości przekroczeń wartości obliczanej siły podczas zwarć w sieci
elektroenergetycznej tego ryzyka dopuszczalnego. Badania symulacyjne
pozwoliły na wyłonienie istotnych czynników, które należy uwzględniać podczas
określania czasu trwania zwarcia zgodnie z tym kryterium. Przykładową analizę
wykonano dla wybranej rozdzielni 220 kV.
W pracy sformułowano następującą tezę:
Wartości

czasu

trwania

zwarcia,

jakie

należy

przyjmować

do

wyznaczania obciążeń dynamicznych w rozdzielniach z przewodami
giętkimi zależą od cech charakteryzujących zabezpieczenia, wyłączniki
oraz parametry sieci elektroenergetycznej. Właściwy dobór wartości tego
czasu z uwzględnieniem wpływu ww. czynników umożliwia zastosowanie
podejścia statystyczno-probabilistycznego i związanego z nim kryterium
doboru opartego na wartościach ryzyka.
Tak

sformułowaną

tezę

udowodniono

przeprowadzając

analizę

matematyczną wybranych skutków dynamicznych oraz przez przytoczenie
14

wyników badań symulacyjnych uzyskanych za pomocą opracowanego modelu
do

statystyczno-probabilistycznej

analizy

warunków

zwarciowych

i

sił

dynamicznych w rozdzielni z szynami giętkimi. Rezultaty prac przedstawiono
w kolejnych rozdziałach rozprawy.
W rozdziale 2 przedstawiono metodę obliczeń skutków dynamicznych
występujących w przęsłach rozdzielni z szynami giętkimi podaną w normie [38].
Rozdział ten zawiera również prezentację opracowanego programu do
komputerowej analizy tych skutków oraz przedstawiono wyniki badania wpływu
wybranych wielkości na wartości sił dynamicznych działających od przewodów
na konstrukcje wsporcze.
Obliczanie rozpływu prądu zwarciowego oraz opis modelu symulacyjnego do
analizy prądu zwarciowego przedstawiono w rozdziale 3. Głównymi elementami
są modele miejsca i rodzaju zwarcia.
Opracowany model czasu trwania zwarcia przedstawiono w rozdziale 4.
Zawarto

w

nim

opis

działania

elektroenergetycznej

automatyki

zabezpieczeniowej (EAZ) podczas zakłóceń zwarciowych w wybranym
fragmencie sieci zawierającym rozdzielnię 220 kV oraz opracowane na tej
podstawie algorytmy wyznaczania czasu przepływu prądu zwarciowego przez
wybrany punkt rozdzielni podczas zwarć w: linii, transformatorze oraz rozdzielni.
W rozdziale tym przedstawiono także opracowane przykładowe rozkłady czasu
działania zabezpieczeń wykorzystane w obliczeniach symulacyjnych.
W rozdziale 5 przedstawiono program komputerowy do statystycznoprobabilistycznej analizy czasu trwania zwarcia i sił dynamicznych w rozdzielni
z przewodami giętkimi. Zamieszczono także wyniki wykonanych badań
symulacyjnych dla dwóch punktów rozdzielni 220 kV. Badania dotyczyły
wyznaczania rozkładów prądów zwarciowych, analizy rozkładu wartości czasu
trwania zwarcia oraz rozkładu wartości sił dynamicznych 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 .
Zasadę określania wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania sił
dynamicznych

w

rozdzielni

na

podstawie

kryterium

ryzyka

(przyjętej

dopuszczalnej częstości przekroczeń wyznaczonej siły) omówiono w rozdziale 6.
Zbadano również wpływ wybranych czynników na wyznaczoną wartość tego
czasu. Rezultaty analizy sformułowano w postaci wniosków.
Podsumowanie przeprowadzonych badań oraz ważniejsze wnioski końcowe
zawarto w rozdziale 7.
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Do oryginalnych osiągnięć, zdaniem autora, można zaliczyć:
 opracowanie modelu do probabilistycznej analizy warunków zwarciowych
i skutków dynamicznych w rozdzielni NN, którego istotny element stanowi
model czasu trwania zwarcia uwzględniający działanie EAZ i wyłączników
podczas zwarć w linii, transformatorze i rozdzielni,
 zebranie danych czasów zadziałania zabezpieczeń oraz opracowanie
rozkładów dla poszczególnych nastaw,
 opracowanie programu komputerowego do symulacyjnej analizy czasu trwania
zwarcia i sił dynamicznych w rozdzielni NN,
 wykonanie probabilistycznej analizy czasu trwania zwarcia i sił dynamicznych
dla wybranych punktów rozdzielni,
 wyznaczanie na podstawie badań symulacyjnych zależności pomiędzy
ryzykiem

przekroczenia

poszczególnych

wartości

sił

dynamicznych

a wartościami czasu trwania zwarcia przyjmowanymi do ich obliczania,
 wykonanie analizy wpływu wybranych czynników na wyznaczane wartości
czasu do oceny sił dynamicznych w rozdzielni dla wybranych poziomów ryzyka
(spodziewanej rocznej częstości przekroczeń wyznaczanej siły),
 opracowanie wniosków i wskazówek dotyczących określania wartości czasu
trwania zwarcia podczas analizy sił dynamicznych w rozdzielni NN z szynami
giętkimi.
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2. SKUTKI DYNAMICZNE W ROZDZIELNIACH Z
PRZEWODAMI GIĘTKIMI
2.1. Obliczenia wg zaleceń normatywnych – norma
PN-EN 60865-1
2.1.1. Charakterystyczne parametry
Zgodnie z metodą opisaną w normie PN-EN 60865-1 [38] w celu obliczenia
wartości naciągów dynamicznych w pierwszym kroku należy wyznaczyć siłę
elektromagnetyczną oddziaływującą na jednostkę długości przęsła:
2

"
(𝐼𝑘3
) 𝑙𝑐
𝜇0
′
𝐹 =
⋅ 0,75 ⋅
⋅
2⋅𝜋
𝑎
𝑙

(2.1)

gdzie: 0  przenikalność magnetyczna próżni,
"
 wartość skuteczna prądu zwarciowego podczas zwarcia
𝐼𝑘3
trójfazowego,

𝑎

 odległość między przewodami głównymi,

𝑙

 odległość między podporami,

𝑙𝑐

 długość przewodu w przęśle.

Dla przewodów zawieszonych w przęsłach aparatowych (przy małym
naciągu statycznym) 𝑙𝑐 = 𝑙, natomiast dla przewodów zawieszonych w przęsłach
głównych (przy dużym naciągu statycznym) wielkość 𝑙𝑐 jest pomniejszona
o długość łańcucha izolatorów: 𝑙𝑐 = 𝑙 − 2𝑙𝑖 .
Aby obliczyć wartość kąta kierunkowego siły 𝛿1 określonego wzorem:
𝛿1 = arctan 𝑟

(2.2)

należy wcześniej obliczyć stosunek siły elektromagnetycznej do siły grawitacji:
𝑟=
gdzie: 𝑛

𝐹′
𝑛 ⋅ 𝑚𝑠 ⋅ 𝑔𝑛

(2.3)

 ilość przewodów w wiązce,

𝑚𝑠  masa jednego przewodu w wiązce na jednostkę długości,
𝑔𝑛  przyspieszenie ziemskie.
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Równoważny statyczny zwis przewodu w środku przęsła bc oblicza się ze
wzoru:
𝑛 ⋅ 𝑚𝑠 ⋅ 𝑔𝑛 ⋅ 𝑙 2
𝑏𝑐 =
8 ⋅ 𝐹𝑠𝑡

(2.4)

gdzie: 𝐹𝑠𝑡  naciąg statyczny przewodu.
Okres wahań przewodu 𝑇, przez który nie płynie prąd zwarciowy jest
określony wzorem
𝑇 = 2 ⋅ 𝜋√0,8 ⋅

𝑏𝑐
𝑔𝑛

(2.5)

Natomiast okres wahań przewodu podczas przepływu prądu zwarciowego
𝑇𝑟𝑒𝑠 uzyska się podstawiając odpowiednie wielkości do wzoru:
𝑇𝑟𝑒𝑠 =

𝑇
𝜋2
𝛿1 2
) ]
√1 + 𝑟 2 ⋅ [1 − 64 ⋅ (90°

4

(2.6)

Sztywność normowa 𝑁 określona jest wzorem:
𝑁=

1
1
+
𝑆 ⋅ 𝑙 𝑛 ⋅ 𝐸𝑠 ⋅ 𝐴𝑠

(2.7)

 stała sprężystości podpór,

gdzie: 𝑆

𝐸𝑠  rzeczywisty moduł Young’a,
𝐴𝑠  przekrój jednego przewodu w wiązce.
Jednak aby skorzystać z tego równania należy obliczyć wpierw moduł
Young’a, który określa się wzorem:
𝐹𝑠𝑡
𝐸 ⋅ [0,3 + 0,7 ⋅ sin (
⋅ 90°)]
𝑛 ⋅ 𝐴𝑠 ⋅ 𝜎𝑓𝑖𝑛

𝐸𝑠 =
{

𝐸

𝐹𝑠𝑡
≤ 𝜎𝑓𝑖𝑛
𝑛 ⋅ 𝐴𝑠
𝐹𝑠𝑡
dla
> 𝜎𝑓𝑖𝑛
𝑛 ⋅ 𝐴𝑠
dla

(2.8)

gdzie:
𝜎𝑓𝑖𝑛 = 5 ⋅ 107

𝑁
𝑚2

(2.9)
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Znając wartość obliczeniowego modułu Young’a można obliczyć sztywność
normową 𝑁, a następnie tzw. współczynnik intensywności naprężenia przewodu

:
=

(𝑛 ⋅ 𝑔𝑛 ⋅ 𝑚𝑠 ⋅ 𝑙)2

(2.10)

24 ⋅ 𝐹𝑠𝑡 3 ⋅ 𝑁

Kolejnym krokiem jest obliczenie kąta 𝛿𝑘 na jaki wychyli się przewód w trakcie
przepływu prądu zwarciowego zgodnie ze wzorem:
𝛿1 ⋅ [1 − cos (360° ⋅
𝛿𝑘 =

𝑇𝑘1
)]
𝑇𝑟𝑒𝑠

2 ⋅ 𝛿1
{

dla 0 ≤

𝑇𝑘1
≤ 0,5
𝑇𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑘1
dla
> 0,5
𝑇𝑟𝑒𝑠

(2.11)

gdzie: 𝑇𝑘1  czas trwania zwarcia użyty w obliczeniach
Czas 𝑇𝑘1 przyjęty w obliczeniach zależny jest od czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘
i okresu wahań przewodu 𝑇:
𝑇𝑘1 = {

0,4 ⋅ 𝑇
𝑇𝑘

dla 𝑇𝑘 > 0,4 ⋅ 𝑇
dla 𝑇𝑘 ≤ 0,4 ⋅ 𝑇

(2.12)

Następnie oblicza się wartość kąta 𝛿𝑚 na jaką wychyli się przewód po
wyłączeniu zwarcia. W tym celu korzysta się ze wzoru:
1,25 ⋅ arccos 𝜒
𝛿𝑚 = { 10° + arccos 𝜒
180°

dla 0,776 ≤ 𝜒 ≤ 1
dla − 0,985 ≤ 𝜒 < 0,766
dla 𝜒 < −0,985

(2.13)

który zależny jest od współczynnika 𝜒:
𝜒={

1 − 𝑟 ⋅ sin 𝛿𝑘
1−𝑟

dla 0° ≤ 𝛿𝑘 ≤ 90°
dla 𝛿𝑘 > 90°

(2.14)

Siły dynamiczne działające od przewodów na konstrukcje wsporcze zależą
od wielu czynników. Należy do nich zaliczyć: prąd płynący przez przewody
szynowe (zależy od miejsca i rodzaju zwarcia oraz od układu połączeń
w rozdzielni), czas trwania zwarcia (zależy od układu zabezpieczeń i ich nastaw,
od rodzaju zainstalowanych wyłączników oraz od awaryjności tych urządzeń),
faza napięcia w chwili zwarcia (zależy od mechanizmu powstawania zwarcia)
oraz impedancja obwodu zwarciowego (zależy od miejsca zwarcia i rezystancji
przejścia).
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2.1.2. Siła dynamiczna Ft podczas przepływu prądu zwarciowego
Metoda opisana w normie umożliwia obliczenie maksymalnej wartości siły
naciągu przewodu 𝐹𝑡 podczas przepływu prądu zwarciowego. W tym celu należy
wyznaczyć wartość tzw. parametru obciążenia φ, który określony jest wzorem
[38]:
𝜑={

3 ⋅ (√1 + 𝑟 2 − 1)

𝑇𝑟𝑒𝑠
4
𝑇𝑟𝑒𝑠
<
4

dla 𝑇𝑘1 ≥

3 ⋅ (𝑟 ⋅ sin 𝛿𝑘 + cos 𝛿𝑘 − 1)

dla 𝑇𝑘1

(2.15)

Następnie iteracyjnie należy wyznaczyć przybliżoną wartość współczynnika

, który jest funkcją parametru obciążenia φ oraz współczynnika intensywności
naprężenia :
𝜑 3 𝜓3 + 𝜑(2 + )𝜓2 + (1 + 2)𝜓 − (2 + 𝜑) = 0

gdzie 0 ≤ 𝜓 ≤ 1

(2.16)

Ostatecznie siłę 𝐹𝑡 oblicza się na podstawie zależności:
𝐹𝑡 = {

𝐹𝑠𝑡 ⋅ (1 + 𝜑 ⋅ 𝜓)
1,1 ⋅ 𝐹𝑠𝑡 ⋅ (1 + 𝜑 ⋅ 𝜓)

dla 𝑛 = 1
dla 𝑛 ≥ 2

(2.17)

2.1.3. Siła dynamiczna Ff po wyłączeniu zwarcia
Zgodnie z normą maksymalna wartość siły dynamicznej 𝐹𝑓 działającej na
konstrukcje wsporcze w chwili opadnięcia przewodu po wyłączeniu zwarcia
określa wzór [38]:
𝐹𝑓 = 1,2 ⋅ 𝐹𝑠𝑡 ⋅ √1 + 8 ⋅  ⋅

𝛿𝑚
180°

(2.18)

Występuje ona tylko w przypadku, gdy kąt wychylenia przewodu po
wyłączeniu zwarcia będzie miał wartość większą niż 𝛿𝑚 = 70°.
2.1.4. Odległość między przewodami głównymi amin
Kolejną ważną wielkością uwzględnianą podczas obliczeń zwarciowych
skutków dynamicznych w rozdzielni jest najmniejsza odległość między
przewodami sąsiednich faz w trakcie lub po wyłączeniu zwarcia. Zgodnie z normą
[38] należy skorzystać z równań, w których uwzględniane wielkości zależą od
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materiału z jakich wykonane są przewody. Aby to zrobić należy wcześniej
wyznaczyć kilka współczynników. Pierwszymi są wydłużenie sprężyste 𝜀𝑒𝑙𝑎 :
𝜀𝑒𝑙𝑎 = 𝑁 ⋅ (𝐹𝑡 − 𝐹𝑠𝑡 )

(2.19)

oraz wydłużenie termiczne 𝜀𝑡ℎ :

𝜀𝑡ℎ

𝐼𝑘 2 𝑇𝑟𝑒𝑠
𝑐𝑡ℎ (
) ⋅
𝑛 ⋅ 𝐴𝑠
4
=
2
𝐼𝑘
𝑐𝑡ℎ (
) ⋅ 𝑇𝑘1
𝑛 ⋅ 𝐴𝑠
{

𝑇𝑟𝑒𝑠
4
𝑇𝑟𝑒𝑠
<
4

dla 𝑇𝑘1 ≥
dla 𝑇𝑘1

(2.20)

gdzie: 𝑐𝑡ℎ  stała zależna od materiału z jakiego wykonany jest przewód
Następnie należy przyjąć wartość współczynnika 𝑐𝑡ℎ , który w zależności od
rodzaju materiału przyjmuje jedną z wartości:
0,27 ∙ 10

−18

𝑚4
[ 2 ]
𝐴 ∙𝑠

𝑚4
0,17 ∙ 10−18 [ 2 ]
𝐴 ∙𝑠
0,088 ∙ 10

−18

 dla aluminium, stopów aluminium i przewodów
aluminiowo–stalowych o stosunku Al/St > 6
 dla przewodów aluminiowo–stalowych o stosunku
Al/St ≤ 6

𝑚4
[ 2 ]  dla miedzi
𝐴 ∙𝑠

Kolejnymi współczynnikami określającymi odkształcenia przewodu są
współczynnik 𝐶𝐷 opisany wzorem:
3
𝑙 2
𝐶𝐷 = √1 + ⋅ ( ) ⋅ (𝜀𝑒𝑙𝑎 + 𝜀𝑡ℎ )
8 𝑏𝑐

(2.21)

oraz współczynnik 𝐶𝐹 opisujący zmiany w kształcie krzywej przewodu
podczas trwania zwarcia określony wzorem:
1,05
𝐶𝐹 = {0,97 + 0,1 ⋅ 𝑟
1,15

dla 𝑟 ≤ 0,8
dla 0,8 < 𝑟 ≤ 1,8
dla 𝑟 > 1,8

(2.22)

Niezbędna do obliczania odległości między przewodami sąsiednich faz 𝑎𝑚𝑖𝑛
jest znajomość wartości odległości maksymalnego poziomego wychylenia od osi
zawieszenia przewodu 𝑏ℎ . Wartość tego parametru dla przęsła aparatowego
oblicza się według wzoru:
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𝑏ℎ = {

𝐶𝐹 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 𝑏𝑐
𝐶𝐹 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 𝑏𝑐 ⋅ sin 𝛿𝑚

dla 𝛿𝑚 ≥ 90°
dla 𝛿𝑚 < 90°

dla 𝑙𝑐 = 𝑙

(2.23)

gdzie: 𝑏𝑐  równoważny zwis przewodu w środku przęsła
Natomiast dla przęsła głównego ze wzoru:
𝑏ℎ = {

𝐶𝐹 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 𝑏𝑐 ⋅ sin 𝛿1
𝐶𝐹 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 𝑏𝑐 ⋅ sin 𝛿𝑚

dla 𝛿𝑚 ≥ 𝛿1
dla 𝛿𝑚 < 𝛿1

dla 𝑙𝑐 = 𝑙 − 2 ⋅ 𝑙𝑖

(2.24)

Mając wszystkie potrzebne wielkości można obliczyć najmniejszą odległość,
na jaką mogą zbliżyć się przewody sąsiednich faz korzystając ze wzoru
𝑎𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 − 2 ⋅ 𝑏ℎ

(2.25)

2.1.5. Siła dynamiczna Fpi i czas Tpi jej występowania
Norma [38] umożliwia także obliczenie maksymalnej wartości siły
dynamicznej 𝐹𝑝𝑖 powstającej w wyniku oddziaływania między przewodami
w wiązce oraz czasu 𝑇𝑝𝑖 , po którym występuje ta siła. Aby to zrobić należy
iteracyjnie rozwiązać równanie:
2

sin(4 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖 − 𝛾 + 2 ⋅ 𝛼) + sin(2 ⋅ 𝛾 − 2 ⋅ 𝛼)
𝑣1
(
) = 1−
𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖
4 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖
+

2⋅𝑇𝑝𝑖
𝜏
8 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝜏 ⋅ sin(𝛾 − 𝛼)
⋅ (1 − 𝑒 − 𝜏 ) ⋅ sin2 (𝛾 − 𝛼) −
𝑇𝑝𝑖
1 + 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝜏2

cos(2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖 + 𝛼 − 𝛾) sin(2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖 + 𝛼 − 𝛾)
⋅ [(2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝜏 ⋅
+
)
2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖
2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖
⋅𝑒
gdzie: 

−

𝑇𝑝𝑖
𝜏

+

(2.26)

sin(𝛾 − 𝛼) − 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝜏 ⋅ cos(𝛾 − 𝛼)
]
2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖

 stała czasowa

𝑣1  współczynnik pomocniczy do obliczania siły 𝐹𝑝𝑖



 współczynnik pomocniczy do obliczania czasu 𝑇𝑝𝑖

𝑓

 częstotliwość prądu

Aby to zrobić należy wyznaczyć wcześniej brakujące trzy współczynniki. Są
to stała czasowa , którą określa wzór:
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𝜏=

1
𝑅
2⋅𝜋⋅𝑓⋅𝑋

(2.27)

Współczynnik 𝑣1 określony wzorem:
𝑣1 = 𝑓 ⋅

(𝑎𝑠 − 𝑑𝑠 ) ⋅ 𝑚𝑠
1
⋅
180° √ 𝜇0
𝐼𝑘 2 𝑛 − 1
sin 𝑛
⋅
(
2 ⋅ 𝜋 𝑛 ) ⋅ 𝑎𝑠

(2.28)

oraz współczynnik 𝛾, określony wzorem:
𝛾 = arctan(2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝜏)

(2.29)

Wyznaczenie powyższych współczynników pozwala rozwiązać iteracyjnie
równanie 2.26 i poznać wartość czasu 𝑇𝑝𝑖 , po którym wystąpi maksymalna
wartość siły dynamicznej 𝐹𝑝𝑖 .
Z kolei aby wyznaczyć wartość siły dynamicznej 𝐹𝑝𝑖 należy najpierw
wyznaczyć wartości współczynników pomocniczych 𝑣2 i 𝑣3 na podstawie
zależności:
𝜐2 = (

𝜐3 =

𝑣1
)
𝑓 ⋅ 𝑇𝑝𝑖

𝑑𝑠
𝑎𝑠𝑤
𝑎𝑠𝑤 ⋅ √ 𝑑𝑠 − 1
180°
𝑎
sin 𝑛 ⋅ arctan √ 𝑠𝑤 − 1
𝑑𝑠

(2.30)

(2.31)

gdzie: 𝑑𝑠  średnica przewodu
𝑎𝑠𝑤  odległość między przewodami w wiązce (między środkami
przekroju przewodu)
Wartość siły między przewodami w wiązce przewodów 𝐹𝑣 określa wzór:
𝐹𝑣 = (𝑛 − 1) ⋅

𝜇0
𝐼𝑘 2 𝑙𝑠 𝜈2
⋅( ) ⋅ ⋅
2⋅𝜋 𝑛
𝑎𝑠 𝜈3

(2.32)

W kolejnym etapie obliczeń wyznacza się wartości współczynników
odkształcenia charakteryzujących kurczenie się wiązki 𝑠𝑡 i 𝑝𝑖 . Opisane są one
wzorami:
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𝜀𝑝𝑖
Na

podstawie

𝐹𝑠𝑡 ⋅ 𝑙𝑠2 ⋅ 𝑁
180° 2
𝜀𝑠𝑡 = 1,5 ⋅
⋅ (sin
)
(𝑎𝑠 − 𝑑𝑠 )2
𝑛

(2.33)

𝐹𝑣 ⋅ 𝑙𝑠3 ⋅ 𝑁
180° 3
= 0,375 ⋅ 𝑛 ⋅
⋅ (sin
)
(𝑎𝑠 − 𝑑𝑠 )3
𝑛

(2.34)

współczynników odkształcenia

wyznacza

się

kolejny

współczynnik 𝑗, który wskazuje czy przewody w wiązce się zderzają (𝑗 ≥ 1) czy
też nie (𝑗 < 1). Wartość tego współczynnika oblicza się ze wzoru:
𝑗=√

𝜀𝑝𝑖
1 + 𝜀𝑠𝑡

(2.35)

W zależności od tego, czy przewody się zderzą ze sobą czy też nie wyznacza
się wartość naciągu 𝐹𝑝𝑖 z odpowiedniego wzoru.
Dla zderzających się przewodów korzysta się ze wzoru:
𝑣

𝐹𝑝𝑖 = 𝐹𝑠𝑡 ⋅ (1 + 𝜀 𝑒 ⋅ )

(2.36)

𝑠𝑡

gdzie: 𝑣𝑒  współczynnik pomocniczy



 współczynnik służący do obliczania naciągu dynamicznego 𝐹𝑝𝑖
przy zderzających się przewodach w wiązce

Aby wyznaczyć brakujące współczynniki równania 2.36 należy skorzystać ze
wzorów:

3 + 𝜀𝑠𝑡 ⋅ 2 − 𝜀𝑝𝑖 = 0

2

gdzie 𝑗 3 ≤  ≤ j

180°
1 √9
μ0 Ik 2
ls 4 sin n
arctan √𝑣4 1
𝑣e = + n(n-1)
( ) N𝑣2 (
)
(1)2
8
2⋅π n
as -ds
4
3
√𝑣4

(2.37)

(2.38)

gdzie 𝑣4 jest współczynnikiem pomocniczym i określony jest wzorem:
𝑣4 =

𝑎 𝑠 − 𝑑𝑠
𝑑𝑠

(2.39)

Natomiast w celu wyznaczenie wartości siły 𝐹𝑝𝑖 w przypadku nie zderzających
się przewodów korzysta się ze wzoru:
𝐹𝑝𝑖 = 𝐹𝑠𝑡 ⋅ (1 +

𝑣𝑒 2
⋅𝜂 )
𝜀𝑠𝑡

(2.40)
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gdzie: 

 współczynnik służący do obliczania naciągu dynamicznego 𝐹𝑝𝑖
gdy przewody w wiązce się nie zderzają

Aby iteracyjnie obliczyć współczynnik 𝜂 należy zgodnie z metodą opisaną
w normie wykonać obliczenia:
𝑦𝑎 =

𝑎𝑠𝑤 = 𝑎𝑠 ⋅

1
⋅ [𝑎𝑠 − 𝜂 ⋅ (𝑎𝑠 − 𝑑𝑠 )]
2

𝑦
2 ⋅ 𝑎𝑎
𝑠

180°
sin 𝑛

𝑓𝑛 =

𝜂𝑖+1 = 𝜂𝑖 −

⋅

𝑦
1 − 2 ⋅ 𝑎𝑎
𝑠
√
𝑦𝑎
2⋅𝑎
𝑠
𝑦
1 − 2 ⋅ 𝑎𝑎
𝑠
arctan √
𝑦
2 ⋅ 𝑎𝑎
𝑠

(2.41)

𝑎𝑠 ⋅ 𝑣3
180°
sin 𝑛

𝑓
𝜂𝑖2 + 𝜀𝑠𝑡 − 𝜀𝑝𝑖 ⋅ 𝜂𝑛
2 ⋅ 𝜂𝑖 +

𝜀𝑝𝑖 ⋅ 𝑓𝑛
√𝜂𝑖

𝑖

Znając wartość współczynnika 𝜂 można obliczyć też współczynnik 𝑣𝑒
korzystając ze wzoru:
180°
1 √9
μ0 Ik 2
ls 4 sin n
arctan √𝑣4 1
𝑣e = + n(n-1)
( ) N𝑣2 (
)
(1)2
8
2⋅π n
as -ds
𝜂4
4
√𝑣4

(2.42)

gdzie
𝑣4 = 𝜂 ⋅

𝑎 𝑠 − 𝑑𝑠
𝑎𝑠 − 𝜂 ⋅ (𝑎𝑠 − 𝑑𝑠 )

(2.43)

2.1.6. Korzystanie z wyników obliczeń
Wspomniana już norma PN-EN 60865-1, wzorowana na normie IEC 865-1,
dokładnie opisuje metodę obliczeń, którą można zastosować w praktyce. Jest to
poprawiona wersji normy IEC 865, która ograniczała możliwości obliczeń do
rozdzielni o napięciu do 72,5 kV oraz dla przęseł o długości nie przekraczającej
25

20 m.

Obecnie

nowsza

wersja

normy

umożliwia

obliczanie

skutków

dynamicznych dla rozdzielni o napięciach do 420 kV i długości przęseł do 60 m.
Nowa wersja rozpatrywanej normy uwzględnia również wpływ czasu trwania
zwarcia, siły w wiązce przewodów oraz maksymalne wychylenie przewodów.
Według punktu 2.4 analizowanej normy [38] maksymalną wartość siły
wzdłużnej 𝐹𝑑 𝑚𝑎𝑥 , działającej od przewodów na konstrukcje wsporcze, wyznacza
się jako największą z trzech wartości 𝐹𝑡 , 𝐹𝑓 oraz 𝐹𝑝𝑖 . Natomiast maksymalną
wartość siły 𝐹𝑑 𝑚𝑎𝑥 działającej na zaciski izolatorów w przęśle aparatowym
wyznacza się jako największą z wartości 1,5 𝐹𝑡 , 1,0 𝐹𝑓 oraz 1,0 𝐹𝑝𝑖 . Współczynnik
1,5 uwzględnia pochłanianie energii oscylacji przez masę izolatora.
W przeprowadzanych obliczeniach uwzględnia się dwie skrajne wartości
temperatury przewodów. W polskich warunkach przyjmuje się, że najniższa
temperatura przewodów wynosi w stanie mrozu -25°C [37], natomiast najwyższa
temperatura przewodów równa się temperaturze granicznej dopuszczalnej
długotrwale dla przewodów AFL i AL, tzn. 80°C [51].
W czasie projektowania obciążenia zwarciowe, które są obciążeniami
dynamicznymi,

zastępuje

się

równoważnym

obciążeniem

statycznym

(Equivalent Static Load – ESL) – oblicza się je mnożąc wyznaczoną siłę
zwarciową dynamiczną przez korygujący współczynnik ESL. Współczynnik ten
powinien wynosić 1 dla stalowych konstrukcji wsporczych (bramek) natomiast
w odniesieniu do materiałów kruchych (np. porcelanowych izolatorów
wsporczych) współczynnik ten może być większy od 1 [4, 41].

2.2. Przykładowe obliczenia sił dynamicznych
2.2.1. Opracowany program komputerowy
Do obliczania skutków dynamicznych w rozdzielniach z przewodami
szynowymi giętkimi na podstawie normy [38] opracowano program komputerowy
w języku Delphi. Posiada on możliwość wykonywania obliczeń dla konkretnych
warunków zwarciowych i dla określonych parametrów geometrycznych
i mechanicznych przęsła oraz przewodu roboczego. Wielkości charakteryzujące
przewód oraz przęsło wprowadza się tworząc odpowiednie zbiory w postaci
katalogów. W ramach obliczeń wyznacza się wartości sił dynamicznych 𝐹𝑡 , 𝐹𝑓 ,
𝐹𝑝𝑖 oraz minimalną odległość zbliżenia przewodów 𝑎𝑚𝑖𝑛 . Obliczane są także kąty
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wychylenia przewodu roboczego w chwili 𝑇𝑘 oraz maksymalny kąt, na jaki wychyli
się przewód roboczy po ustaniu przepływu prądu zwarciowego oraz czas 𝑇𝑝𝑖 .
Widok głównego okna programu przedstawiono na rys. 2.1.

Rys. 2.1. Widok okna programu

Okno programu z przykładowymi wynikami obliczeń wykonanymi dla dwóch
temperatur otoczenia (-25°C i +80°C) przedstawiono na rys. 2.2.
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Rys. 2.2. Szczegółowe wyniki obliczeń dla konkretnych wartości parametrów
zwarciowych

W programie istnieje możliwość wyznaczania zależności wartości skutków
dynamicznych (oś Y – rys. 2.1) od wielkości charakteryzujących zwarcie (oś X –
rys. 2.1), takich jak: wartość prądu zwarciowego 𝐼𝑘" , czas trwania zwarcia 𝑇𝑘 ,
stosunek rezystancji do reaktancji obwodu zwarciowego 𝑅/𝑋 oraz kąt fazy
napięcia w chwili zwarcia 𝛼. Przykładowe krzywe przedstawiające zależność siły
𝐹𝑡 od czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 dla dwóch temperatur otoczenia przedstawiono
na rys. 2.3.
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Rys. 2.3. Okno programu z wyznaczonymi zależnościami 𝐹𝑡 = 𝑓(𝑇𝑘 )
dla określonych parametrów zwarciowych

Możliwy jest eksport wyników obliczeń do arkusza Microsoft Excel i dalsza
ich analiza.
2.2.2. Wpływ wielkości charakteryzujących rozdzielnię
Zbadano zależności sił 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 działających na konstrukcje wsporcze
w stacjach elektroenergetycznych z przewodami giętkimi od wielkości
charakteryzujących przęsło: długości przęsła 𝑙, odległości między przewodami
sąsiednich faz 𝑎, siły naciągu statycznego przewodów 𝐹𝑠𝑡 i sztywności konstrukcji
wsporczych 𝑆. Obliczenia wykonano dla przewodów wiązkowych AFL-525
o liczbie 𝑛 = 2 przewodów w wiązce znajdujących się w rozdzielni 220 kV. Odstęp
osiowy przewodów w wiązce wynosi 𝑎𝑠 = 200 mm.
Obliczenia wykonano dla temperatury otoczenia -25°C. W obliczeniach sił 𝐹𝑡
przyjęto wartość czasu trwania zwarcia równą 150 ms. Mieści się ona
w przedziale czasu trwania zwarć wykrywanych w pierwszej strefie zabezpieczeń
odległościowych. Z kolei podczas obliczania siły 𝐹𝑓 przyjęto czas trwania zwarcia
równy 400 ms, który odpowiada przedziałowi czasu zadziałania układu LRW lub
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też zabezpieczenia rozcinającego w polu łącznika szyn. Wybór tak długiego
czasu trwania zwarcia został podyktowany faktem, że dla krótkich czasów
i małych prądów zwarciowych siła dynamiczna 𝐹𝑓 nie występuje.
Wyznaczone charakterystyki dotyczą odległości między przewodami
sąsiednich faz 𝑎 = 3,5 m i sztywności konstrukcji wsporczych 𝑆 = 1000 N/mm.
Przy wyznaczaniu zależności przyjęto maksymalną wartość naciągu statycznego
𝐹𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 20 kN/fazę

(10 kN/przewód).

Obliczenia

wykonano

dla

trzech

poziomów prądu zwarciowego 𝐼𝑘" : 31,5 kA, 40 kA oraz 50 kA. Wartości tych
prądów stanowią standardowy szereg prądów zwarciowych oznaczający
wytrzymałość zwarciową rozdzielni określony w standardach Operatora Sieci
Przesyłowej PSE S.A [43].
Na rysunku 2.4 przedstawiono zależność siły 𝐹𝑡 od długości przęsła 𝑙.
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Rys. 2.4. Zależność siły 𝐹𝑡 od długości przęsła 𝑙 dla:
1 – 𝐼𝑘" = 31,5 kA, 2 – 𝐼𝑘" = 40 kA, 3 – 𝐼𝑘" = 50 kA

Z przebiegu krzywych zamieszczonych na rysunku 2.4 wynika, że wraz ze
wzrostem długości przęsła rośnie wartość siły 𝐹𝑡 i w pewnym momencie osiąga
największą wartość. Stromość charakterystyki oraz największa wartość siły 𝐹𝑡
silnie zależą od wartości prądu zwarciowego. Największe wartości siły występują
dla przęseł o długościach zbliżonych do 50 m.
Na rysunku 2.5 pokazano zależność siły 𝐹𝑓 od długości przęsła 𝑙.
Z przedstawionych zależności wynika, że wraz z długością przęsła rosną siły
dynamiczne przewodów po wyłączeniu zwarcia. Wartości tej siły są większe dla
większych prądów zwarciowych przepływających przez badane przęsło. Według
normy [38] wartości siły 𝐹𝑓 są znaczące i powinny być brane pod uwagę
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w projektowaniu konstrukcji wsporczych, jeżeli maksymalny kąt wychylenia
przewodów 𝛿𝑚 ≥ 70° oraz stosunek siły elektromechanicznej w przewodzie do
siły grawitacji 𝑟 > 0,6. W rozpatrywanym przypadku siły 𝐹𝑓 są większe od sił 𝐹𝑡
(rys. 2.4) i rosną wraz ze zwiększaniem długości przęsła.
80
3

70
60
Ff ,
50
kN
40

2
1

30
20
10

20

30

40

50

60

l, m

Rys. 2.5. Zależność siły 𝐹𝑓 od długości przęsła 𝑙 dla:
1 – 𝐼"𝑘 = 31,5 kA, 2 – 𝐼"𝑘 = 40 kA, 3 – 𝐼"𝑘 = 50 kA

Na rysunku 2.6 przedstawiono zależność siły 𝐹𝑡 od odległości między
przewodami sąsiednich faz 𝑎. Wartości siły 𝐹𝑡 wyznaczono dla trzech wartości
prądu zwarciowego 𝐼𝑘" : 31,5 kA, 40 kA, i 50 kA. Z przedstawionych krzywych
wynika, że wraz ze wzrostem odległości między przewodami sąsiednich faz 𝑎
maleje wartość siły 𝐹𝑡 .
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Rys. 2.6. Zależność siły 𝐹𝑡 od odległości między przewodami sąsiednich faz 𝑎 dla:
1 – 𝐼"𝑘 = 31,5 kA, 2 – 𝐼"𝑘 = 40 kA, 3 – 𝐼"𝑘 = 50 kA

W analogiczny sposób wyznaczono zależność siły 𝐹𝑓 od odległości między
przewodami sąsiednich faz 𝑎. Krzywe zależności przedstawiono na rysunku 2.7.
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Rys. 2.7. Zależność siły 𝐹𝑓 od odległości między przewodami sąsiednich faz 𝑎 dla:
1 – 𝐼"𝑘 = 31,5 kA, 2 – 𝐼"𝑘 = 40 kA, 3 – 𝐼"𝑘 = 50 kA

Większe wartości siły 𝐹𝑓 występują dla większych wartości prądu
zwarciowego i mniejszych odległości między przewodami sąsiednich faz. Dla
dużych wartości prądu zwarciowego, np. 50 kA i odległości między przewodami
sąsiednich faz mniejszych niż 3,7 m siła 𝐹𝑓 ma stała wartość równą wartości
maksymalnej jaką osiąga dla tego przęsła.
Zbadano wpływ wartości siły naciągu statycznego 𝐹𝑠𝑡 na wartość siły 𝐹𝑡 (rys.
2.8).
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Rys. 2.8. Zależność siły 𝐹𝑡 od siły naciągu statycznego przewodów 𝐹𝑠𝑡 dla:
1 – 𝐼𝑘" = 31,5 kA, 2 – 𝐼𝑘" = 40 kA, 3 – 𝐼𝑘" = 50 kA

Wraz ze wzrostem siły naciągu statycznego przewodów 𝐹𝑠𝑡 rosną
(w przybliżeniu proporcjonalnie) wartości siły 𝐹𝑡 . Wzrost ten jest jednak zależny
od wartości prądu zwarciowego.
Rysunek 2.9 przedstawia zależność siły 𝐹𝑓 od siły naciągu statycznego 𝐹𝑠𝑡 .
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Rys. 2.9. Zależność siły 𝐹𝑓 od naciągu statycznego przewodów 𝐹𝑠𝑡 dla:
1 – 𝐼"𝑘 = 31,5 kA, 2 – 𝐼"𝑘 = 40 kA, 3 – 𝐼"𝑘 = 50 kA

Krzywe pokazują zależność siły spowodowanego opadaniem przewodu po
wyłączeniu zwarcia. Siła 𝐹𝑓 pojawia się dla dużych prądów i osiąga większe
wartości. Dla małych prądów i małego naciągu statycznego 𝐹𝑠𝑡 w ogóle nie
występuje. Dla badanego przęsła i dla prądu 31,5 kA siła 𝐹𝑓 pojawia się dopiero
dla wartości 𝐹𝑠𝑡 = 20 kN.
Na rysunku 2.10 pokazano zależność siły dynamicznej 𝐹𝑡 od sztywności
konstrukcji wsporczych 𝑆.
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Rys. 2.10. Zależność siły 𝐹𝑡 od sztywności konstrukcji wsporczych 𝑆 dla:
1 – 𝐼"𝑘 = 31,5 kA, 2 – 𝐼"𝑘 = 40 kA, 3 – 𝐼"𝑘 = 50 kA

Największy wpływ sztywności konstrukcji 𝑆 na wartość siły 𝐹𝑡 jest zauważalny
przy największym uwzględnianym prądzie równym 50 kA.
Na rysunku 2.11 przedstawiono zależność siły dynamicznej 𝐹𝑓 od sztywności
konstrukcji wsporczych 𝑆, której wpływ na wartości siły 𝐹𝑓 jest znacznie większy
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niż dla siły 𝐹𝑡 . Przy wzroście sztywności konstrukcji z 500 N/mm do 2000 N/mm
dla prądu 50 kA wartość siły 𝐹𝑓 wzrasta o około 30%.
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Rys. 2.11. Zależność siły 𝐹𝑓 od sztywności konstrukcji wsporczych 𝑆 dla:
1 – 𝐼𝑘" = 31,5 kA, 2 – 𝐼𝑘" = 40 kA, 3 – 𝐼𝑘" = 50 kA

2.2.3. Wpływ wielkości charakteryzujących warunki zwarciowe
Zbadano zależność sił 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 od prądu zwarciowego i czasu trwania zwarcia.
Wpływ składowej nieokresowej na wartość tych sił jest znikomy [47].
Na rysunku 2.12 podano zależność siły dynamicznej 𝐹𝑡 od prądu
zwarciowego 𝐼𝑘" w przewodach szynowych rozdzielni na poziomie napięcia
220 kV. Obliczenia wykonano dla trzech wybranych czasów trwania zwarcia 𝑇𝑘 :
0,1 s, 0,2 s, 0,4 s.
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Rys. 2.12. Zależność siły 𝐹𝑡 od prądu zwarciowego 𝐼𝑘" dla:
1 – 𝑇𝑘 = 0,1 s, 2 – 𝑇𝑘 = 0,2 s, 3 – 𝑇𝑘 = 0,4 s

34

Z krzywych zamieszczonych na powyższym rysunku wynika, że wartość siły
dynamicznej 𝐹𝑡 rośnie wraz ze wzrostem prądu zwarciowego, przy czym wzrost
ten jest też zależny do czasu trwania zwarcia – im większa wartość czasu 𝑇𝑘 tym
większa wartość siły 𝐹𝑡 .
Na rysunku 2.13 pokazano zależność siły dynamicznej 𝐹𝑓 od prądu
zwarciowego 𝐼𝑘" dla trzech różnych wartości czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 (krzywe
1-3).
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Rys. 2.13. Zależność siły 𝐹𝑓 od czasu trwania zwarcia 𝐼𝑘" dla:
1 – 𝑇𝑘 = 0,1 s, 2 – 𝑇𝑘 = 0,2 s, 3 – 𝑇𝑘 = 0,4 s

Dla krótkich czasów 𝑇𝑘 siła 𝐹𝑓 pojawia się dla większych prądów zwarciowych.
Przykładowo dla czasu 𝑇𝑘 = 0,1 s wartość maksymalna występuje dopiero dla
58 kA, a dla czasu 𝑇𝑘 = 0,2 s dla prądu równego 48 kA.
Na rysunku 2.14 pokazano zależność siły dynamicznej 𝐹𝑡 od czasu trwania
zwarcia 𝑇𝑘 w stacji na poziomie napięcia 220 kV dla trzech wybranych wartości
prądu zwarciowego 𝐼𝑘" : 31,5 kA, 40 kA i 50 kA (krzywe 1–3). Z przebiegu
krzywych wynika, że im większa wartość czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 tym większa
wartość siły dynamicznej 𝐹𝑡 . Po przekroczeniu pewnej wartości czasu 𝑇𝑘
(w przedziale czasu 𝑇𝑘 od 300 ms do 400 ms) siła 𝐹𝑡 osiąga wartość stałą.
Działania mające na celu ograniczenie czasu trwania zwarcia mogą wyraźnie
wpływać na ograniczenie wartości siły 𝐹𝑡 .

35

70

3

60
Ft ,
kN

50

2

40
1
30

20
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Tk, s

Rys. 2.14. Zależność siły 𝐹𝑡 od czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 dla:
1 – 𝐼𝑘" = 31,5 kA, 2 – 𝐼𝑘" = 40 kA, 3 – 𝐼𝑘" = 50 kA

Krzywe na rys. 2.15 przedstawiają zależność wartości siły 𝐹𝑓 od czasu
trwania zwarcia podczas przepływu prądu o wartości 31,5 kA i 40 kA.
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Rys. 2.15. Zależność siły 𝐹𝑓 od czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 dla:
1 – 𝐼"𝑘 = 31,5 kA,  = -25°C, 2 – 𝐼"𝑘 = 31,5 kA,  = 80°C,
3 – 𝐼"𝑘 = 40 kA,  = -25°C, 4 – 𝐼"𝑘 = 40 kA,  = 80°C

Wartości siły 𝐹𝑓 różnią się od siebie w dwóch przyjętych temperaturach
 = -25°C i  = 80°C. Podobnie jak wartości siły 𝐹𝑡 również wartości siły 𝐹𝑓 rosną
wraz ze wzrostem czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 . Po przekroczeniu pewnej wartości
czasu osiągają stałą wartość. Większy prąd zwarciowy powoduje wyższe
wartości badanego siły, podobnie jak temperatura – dla 80°C wartości te są
większe.
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2.3. Zasada oceny skutków metodą probabilistyczną
Metoda opisana w normie [38] jest metodą deterministyczną służącą do
wyznaczania wartości sił dynamicznych dla określonych:
 warunków zwarciowych (czas trwania zwarcia, prąd zwarcia),
 przęseł (wartościami parametrów geometrycznych i mechanicznych),
 przewodów zastosowanych w badanych przęsłach.
W celu pełniejszej analizy zagrożeń proponuje się zastosowanie podejścia
probabilistycznego do oceny skutków dynamicznych. W takiej analizie
uwzględnia się nie tylko wartości sił, ale prawdopodobieństwo ich występowania.
Rozkład sił można wyznaczyć uwzględniając losowy charakter zmiennych
wpływających na skutki dynamiczne takich jak miejsce zwarcia czy rodzaj
zwarcia. Schemat wyznaczania rozkładów sił dynamicznych przedstawiono
w formie algorytmu na rysunku 2.16.

Rys. 2.16. Algorytm ilustrujący podejście probabilistyczne wykorzystujący metodę
deterministyczną

W obliczeniach symulacyjnych wyznacza się losowo miejsce i rodzaj zwarcia.
Na ich podstawie oblicza się wartość prądu zwarciowego 𝐼𝑘" płynącego przez
badany punkt rozdzielni. Na podstawie opracowanego modelu czasu trwania
zwarcia dla danego miejsca i rodzaju zwarcia wyznacza się także wartości czasu
działania odpowiednich zabezpieczeń i wyłączników. W kolejnym kroku, dla
określonego przęsła w rozdzielni, wyznacza się wartości sił dynamicznych.
Symulując odpowiednią liczbę zwarć uzyskuje się odpowiedni zbiór wartości
badanych sił, na podstawie których wyznacza się odpowiedni rozkład.
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3. MODEL SYMULACYJNY DO ANALIZY ROZKŁADU
WARTOŚCI PRĄDU ZWARCIOWEGO
3.1. Zasada obliczeń
Do probabilistycznej analizy prądu zwarciowego posłużono się metodą Monte
Carlo. Ogólny schemat wyznaczania rozkładu prądu zwarciowego przedstawiono
na rysunku 3.1. W obliczeniach wykorzystuje się schemat sieci i opracowane dla
niej modele miejsca i rodzaju zwarcia. Model sieci obejmuje rozdzielnię, w której
analizowane są warunki zwarciowe wraz z najbliższym otoczeniem, w którym
zwarcia mają wpływ na wyniki analizy. Obliczenia niezbędnych wielkości wartości
prądu zwarciowego są wykonywane programem Plans.

Rys. 3.1. Ogólny schemat wyznaczania rozkładu prądu zwarciowego

W obliczeniach dla każdego symulowanego zwarcia wyznacza się miejsce
i rodzaj zwarcia, a następnie wartość prądu w wybranym punkcie rozdzielni. Na
podstawie uzyskanego zbioru wartości prądu zwarciowego wyznacza się jego
rozkład (roczną częstość występowania poszczególnych wartości oraz roczną
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częstość przekroczeń). Ze względu na dokładność obliczeń ważny jest
odpowiedni dobór liczby symulacji.

3.2. Obliczanie rozpływu prądu zwarciowego
3.2.1. Uwagi ogólne
System

elektroenergetyczny

ma

złożoną

strukturę.

Praca

systemu

elektroenergetycznego ma z kolei charakter dynamiczny. Zmiany pracy wynikają
zarówno ze zmian w topologii sieci (nowe linie, nowe stacje, nowe jednostki
wytwórcze lub ich wycofania z ruchu), a także wynikają ze zmiany
zapotrzebowania na moc, aktualnych warunków wiatrowych mających wpływ na
zmianę generacji w blokach cieplnych (wprowadzenia i odstawienia) czy też
zmiany wynikające z aktualnie wykonywanych przełączeń w sieci [35]. Informacje
dotyczące pracy systemu elektroenergetycznego znajdziemy w raportach
rocznych Operatora Sieci Przesyłowej [42]
Z powodu występujących wielu czynników mających wpływ na pracę systemu
można ją podzielić na mniejsze przedziały czasowe, którym odpowiada
określona konfiguracja możliwa do obserwacji. Ma to wpływ na dokładność analiz
zwarciowych. Należy jednak mieć na uwadze, aby nie tworzyć osobnych modeli
zbyt gęsto ułożonych na osi czasu, ponieważ istnieje ryzyko braku możliwości
pozyskania wszystkich danych potrzebnych do stworzenia takiego modelu.
Zwykle stosuje się modele tworzone na poszczególne lata czy miesiące. Ma to
związek przede wszystkim z nowo oddawanymi inwestycjami w badanej stacji
i otoczeniu oraz przyjęciu pewnego standardowego układu pracy sieci. Jednak
z uwagi na to, że analizy zwarciowe prowadzone są dla przyjętych najgorszych
warunków w modelach wprowadza się pewne odstępstwo w postaci załączonych
wszystkich możliwych jednostek wytwórczych [35].
Po

wystąpieniu

zakłócenia

aktualna

ustalona

praca

systemu

elektroenergetycznego ulega zmianie. Zmniejszeniu ulega impedancja pomiędzy
dwoma punktami co przy określonym poziomie napięcia jednoznacznie
przekłada się na wzrost wartości prądu zgodnie z Prawem Ohma. Niestety, w tak
skomplikowanym układzie jakim jest system elektroenergetyczny, w którym
występuje mnogość źródeł (część wytwórcza), mnogość linii i transformatorów
(część przesyłowa) oraz mnogość odbiorców (część rozdzielcza) pomimo
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wprowadzenia szeregu uproszczeń określenie wartości prądu zwarciowego jest
zagadnieniem bardzo skomplikowanym i trudnym do wykonania. Dlatego też
w analizie prądu zwarciowego wykonuje się szereg uproszczeń i założeń, aby nie
tracąc zbytnio na dokładności określania wartości prądu zwarciowego móc go
wyznaczyć w miarę prostymi metodami [21, 22].
3.2.2. Program do obliczania rozpływu prądu zwarciowego
Do obliczania rozpływu prądu zwarciowego w sieci elektroenergetycznej
wykorzystano program Plans. Umożliwia on modelowanie różnych rodzajów
zwarć i za jego pomocą można wyliczyć wartość początkową prądu zwarciowego
𝐼𝑘" oraz rozpływ prądu zwarciowego w dowolnie zadanym punkcie sieci (w węźle
lub w gałęzi). Dane do obliczeń zwarciowych stanowią głównie parametry
reaktancji dla składowej zgodnej i zerowej: linii, transformatorów i generatorów.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wartości reaktancji transformatora
blokowego 𝑋𝑡𝑏 oraz reaktancji podprzejściowej generatora 𝑋𝑔" . Wartości te mają
znaczący wpływ na poziomy mocy zwarciowych zwarć trójfazowych.
Za pomocą programu Plans wyznacza się odpowiednie wartości prądów
zwarciowych na szynach zbiorczych, w polach rozdzielni, do których przyłączone
są linie i transformatory oraz w polach znajdujących się na drugich końcach tych
elementów. Wartości prądów obliczane są przy uwzględnieniu wybranego punktu
obserwacji prądów zwarciowych.
Na rysunku 3.2 przedstawiono fragment systemu elektroenergetycznego
z zaznaczonym miejscem zwarcia w linii A-B przyłączonej do rozdzielni 220 kV
w stacji A. W każdej gałęzi przyłączonej do rozdzielni 220 kV zaznaczono
kierunek przepływu prądu zwarciowego – w kierunku miejsca wystąpienia
zakłócenia. Sprawdzając aktualny układ badanej rozdzielni (jednosystemowy,
dwusystemowy z wyłączonym łącznikiem szyn lub dwusystemowy z załączonym
łącznikiem szyn) można określić kierunki przepływu prądu. Z kolei znając
wartości udziałów prądów zwarciowych można określić wartość prądu
przepływającego przez poszczególne fragmenty rozdzielni (sekcje odciągowe
wchodzące w skład systemów szyn).
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Rys. 3.2. Rozpływ prądów zwarciowych w badanej rozdzielni 220 kV
w przypadku wystąpienia zakłócenia w linii A-B

3.3. Miejsce zwarcia
3.3.1. Wpływ miejsca zwarcia na wartość prądu zwarciowego
Przykładowy wpływ miejsca zwarcia na wartość prądu zwarciowego
pokazano podczas trójfazowych zwarć symetrycznych pojedynczej linii
elektroenergetycznej w prostym układzie przesyłowym. Podczas zwarcia
występującego w linii w odległości 𝑙𝑥 mierzonej od stacji elektroenergetycznej,
która ją zasila wartość prądu 𝐼𝑘" płynącego od strony zasilania jest określona
wzorem [7]:
𝐼𝑘" =

1
1
”
𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑎𝑥

”
gdzie: 𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑎𝑥 =

𝑋𝑠

𝑥
+ 𝐸0 ∙ 𝑙𝑥

=

”
𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑎𝑥
𝑥0
”
1+𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐸 ∙𝑙𝑥

(3.1)

𝐸
 prąd początkowy w polu zasilającym podczas zwarcia
𝑋𝑠
na początku linii,
 reaktancja zastępcza systemu elektroenergetycznego,
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𝑥0

 reaktancja jednostkowa linii,

𝑙𝑥

 odległość do miejsca zwarcia.

Aby obliczyć maksymalną wartość prądu zwarciowego należy skorzystać ze
wzoru na siłę elektromotoryczną [39]:
𝐸=

1,1 ∙ 𝑈𝑛
√3

(3.2)

gdzie: 𝑈𝑛  napięcie znamionowe linii elektroenergetycznej.
Wzór pozwalający na obliczanie prądu zwarciowego podczas zwarcia w linii
można także zapisać w postaci [7]:
”
”
𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑎𝑥 ∙𝐼𝑘3𝑓 𝑚𝑖𝑛
"
𝐼𝑘 = ”
”
”
∗
𝐼𝑘3𝑓 𝑚𝑖𝑛 +(𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑎𝑥 -𝐼𝑘3𝑓 𝑚𝑖𝑛 )∙𝑙𝑥
”
gdzie: 𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑖𝑛 =

𝑙𝑥∗ =
𝑙𝑐

𝑙𝑥
𝑙𝑐

(3.3)

𝐸
 wartość prądu początkowego podczas zwarcia
(𝑋𝑠 + 𝑥0 ∙ 𝑙𝑐 )
na końcu linii,
 względna odległość miejsca zwarcia od
początku linii,
 całkowita długość linii.

Dla zilustrowania zjawiska zanikania prądu zwarciowego wraz z oddalaniem
się miejsca zwarcia od pola zasilającego wykonano obliczenia dla linii 400 kV
o reaktancji jednostkowej linii 𝑥0 = 0,32 /km. Krzywe na rysunku 3.3 ilustrują
zmienność względnych wartości prądu początkowego obserwowanego w polu
liniowym wraz ze wzrostem odległości do miejsca zwarcia. Wyznaczono je dla
różnych wartości maksymalnych prądu zwarciowego na początku linii.
Kształt krzywych ilustruje zjawisko tłumienia prądu zwarciowego przez
reaktancję linii wraz ze zwiększaniem odległości miejsca zwarcia od pola
zasilającego. Wpływ reaktancji linii na tłumienie prądu zwarciowego silnie zależy
od maksymalnej wartości prądu początkowego (podczas zwarcia na początku
linii). W liniach 220 kV i 110 kV reaktancja ta wynosi nieco więcej – średnio około
0,4 /km. Najgroźniejsze zwarcia występują w początkowym odcinku linii.
Z przebiegu krzywych (rys. 3.3) wynika, że tłumienie prądu zwarciowego jest
zależne od maksymalnej wartości prądu zwarciowego.
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Rys. 3.3. Zależność względnych wartości prądu początkowego od odległości miejsca
zwarcia w linii 400 kV od pola zasilającego dla różnych wartości prądów
”
zwarciowych 𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑎𝑥 : 1 – 50 kA, 2 – 40 kA, 3 – 30 kA, 4 – 20 kA, 5 – 10 kA

Na przykład, dla maksymalnej wartości prądu zwarciowego 50 kA, zwarcia,
w których pojawiają się prądy większe niż 80% występują w początkowym
odcinku linii o długości 𝑙1 = 4 km. Jeżeli maksymalna wartość prądu zwarciowego
wynosi 10 kA długość tego odcinka wynosi 𝑙2 = 20 km.
W podobny sposób wyznaczono krzywe dla linii 220 kV o reaktancji
jednostkowej linii 𝑥0 = 0,41 /km. Przedstawiono je na rysunku 3.4.
Porównując przebiegi krzywych na rysunkach 3.3 i 3.4 można zauważyć
większy wpływ tłumienia prądu zwarciowego przez reaktancję linii 220 kV.
Przykładowo dla maksymalnej wartości prądu zwarciowego początkowego
równego 50 kA dla zwarcia oddalonego o 10 km w miejscu zwarcia popłynie już
tylko około 40% wartości maksymalnej. Dla zakłócenia występującego
w odległości 30 km wartość prądu będzie stanowić mniej niż 20% wartości
maksymalnego prądu początkowego. Dla mniejszych maksymalnych wartości
prądu zwarciowego wpływ reaktancji linii na tłumienie prądu zwarciowego
znacząco się zmniejsza.
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Rys. 3.4. Zależność względnych wartości prądu początkowego od odległości od
miejsca zwarcia w linii 220 kV od pola zasilającego dla wartości prądów
”
zwarciowych 𝐼𝑘3𝑓
𝑚𝑎𝑥 : 1 - 50 kA, 2 – 40 kA, 3 - 30 kA, 4 - 20 kA, 5 – 10 kA

3.3.2. Model miejsca zwarcia
Wybór miejsca zwarcia wyznacza się na podstawie intensywności zwarć
w poszczególnych elementach systemu [7]. Intensywność ta zależy od stanu
technicznego aparatury (wiek urządzeń), warunków atmosferycznych (burze,
wysokie temperatury) czy też otoczenia (obszar leśny). Intensywności zwarć
określa

się na podstawie

występujących

w

danych dotyczących

przeszłości.

Dostępne

dane

zakłóceń zwarciowych
nie

pozwalają

określić

intensywności zwarć indywidualnie dla poszczególnych linii (brak wystarczającej
liczby próbek). Dla wszystkich linii na danym poziomie napięcia przyjęto
jednakową średnią wartość intensywności zakłóceń. Przykładowe wartości
intensywności zwarć w liniach dla trzech poziomów napięcia podano w tablicy
3.1.
Tablica 3.1. Intensywność zwarć w liniach dla różnych poziomów napięć [7]
Intensywność zwarć w liniach,
zw*km/a

𝑈𝑛 , kV
110 kV

220 kV

400 kV

0,111

0,0162

0,00743
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Wartości intensywności zakłóceń zwarciowych dla uwzględnianych urządzeń
elektroenergetycznych przedstawiono w tablicy 3.2.
Tablica 3.2. Przykładowe intensywności zwarć w elementach stacyjnych dla różnych
poziomów napięć [7]
𝑈𝑛 , kV

Intensywność zwarć w
elementach stacyjnych
zw*elem./a

110 kV

220 kV

400 kV

Wyłącznik

0,025

0,021

0,016

Odłącznik

0,008

0,006

0,001

Przekładnik prądowy

0,0015

0,002

0,002

Przekładnik napięciowy

0,002

0,002

0,001

Odgromnik

0,0035

0,005

0,005

Sekcja szyn zbiorczych

0,008

0,001

0,0005

Transformator * 0,5

0,065

0,027

0,020

Dla urządzeń przyjęto założenie, że dany rodzaj elementu systemu ma
jednakowe prawdopodobieństwo wystąpienia zwarcia. Dla przykładu każdy
wyłącznik dla danego poziomu napięcia, niezależnie od producenta, będzie mieć
takie samo prawdopodobieństwo wystąpienia zwarcia. Ponadto dla linii założono
jednakowe prawdopodobieństwo występowania zwarć wzdłuż linii.

3.4. Rodzaj zwarcia
Wartość prądu zwarciowego oraz skutki wywołane przez jego przepływ
zależą od rodzaju zakłócenia. Można wyróżnić zwarcia jednofazowe z ziemią,
dwufazowe, dwufazowe z ziemią, trójfazowe i trójfazowe z ziemią. Budowa
modelu rodzaju zwarcia oparta jest na danych historycznych z zarejestrowanych
zakłóceń w analizowanej sieci [7]. Analiza danych pozwala zauważyć, że zwarcia
jednofazowe znacząco częściej występują w liniach zaś zwarcia wielofazowe
częściej występują w aparaturze [34].
Prądy początkowe dla podstawowych rodzajów zwarć oblicza się metodą
składowych symetrycznych [34]. W sieciach WN i NN pomija się rezystancję
obwodu zwarciowego z uwagi na pomijalną jej wartość w stosunku do reaktancji.
Zgodnie z normą [23] prąd 𝐼𝑘" zależny od wartości składowej zgodnej prądu
początkowego 𝐼1 wynosi:
𝐼𝑘” = 𝑚 ∙ 𝐼1

(3.3)
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Składową zgodną prądu początkowego 𝐼1 zależną od reaktancji składowej
zgodnej 𝑋1 wyznacza się ze wzoru:
𝐸
𝑋1 + Δ𝑋

𝐼1 =

(3.4)

gdzie: Δ𝑋  przyrost reaktancji obwodu zwarciowego zależny od rodzaju
zwarcia.
Współczynnik
𝑋1,

przeciwnej

𝑚
𝑋2

zależy od

wartości reaktancji składowej zgodnej

i

𝑋0.

zerowej

Wartości

współczynnika

𝑚

oraz

Δ𝑋 dla różnych rodzajów zwarć umieszczono w tablicy 3.3.
Tablica 3.3. Współczynniki do obliczania prądu początkowego [20]
Rodzaj zwarcia

𝑚

Δ𝑋

Trójfazowe

1

0

Dwufazowe

√3

𝑋2

𝑋2 ∙𝑋0
𝑋2 + 𝑋0

𝑋2 ∙𝑋0
𝑋2 +𝑋0

3

𝑋2 +𝑋0

√3∙√1-

Dwufazowe z ziemią
Jednofazowe z ziemią

Przykładowe średnie wartości udziałów poszczególnych rodzajów zwarć
w liniach 110-400 kV zestawiono w tablicy 3.4.
Tablica 3.4. Udział poszczególnych rodzajów zwarć w sieci WN i NN [7]
Rodzaj zwarcia

𝑈𝑛 , kV
110 kV

220 kV

400 kV

Jednofazowe z ziemią

0,757

0,859

0,863

Dwufazowe

0,019

0,013

0,079

Dwufazowe z ziemią

0,107

0,086

0,029

Trójfazowe

0,117

0,042

0,029

W tablicy 3.5. przedstawiono przykładowy udział zwarć trójfazowych z ziemią
w ogólnej liczbie zwarć trójfazowych.
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Tablica 3.5. Udział zwarć trójfazowych z ziemią [7]
Rodzaj zwarcia
Udział zwarć trójfazowych z
ziemią wśród zwarć
trójfazowych

𝑈𝑛 , kV
110 kV

220 kV

400 kV

0,756

0,732

0,667
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4. MODEL SYMULACYJNY CZASU TRWANIA ZWARCIA
4.1. Analiza działania EAZ w rozdzielni elektroenergetycznej
4.1.1. Koncepcja modelu
Podstawę do wyznaczania czasu trwania zwarcia podczas analizy skutków
zwarciowych stanowi znajomość czasu działania układów EAZ oraz wyłączników
likwidujących zakłócenia w systemie elektroenergetycznym. Do wyznaczania
wartości czasu trwania zwarcia posłużono się zależnością:
𝑇𝑘 = 𝑡𝑧𝑎𝑏 + 𝑡𝑤𝑦ł
gdzie: 𝑇𝑘

(4.1)

 czas trwania zwarcia,

𝑡𝑧𝑎𝑏  czas zadziałania zabezpieczenia, który trwa od momentu
powstania zwarcia do chwili pojawienia się impulsu „wyłącz”
wysyłanego do wyłącznika,
𝑡𝑤𝑦ł  czas zadziałania wyłącznika, który trwa od chwili otrzymania
impulsu „wyłącz” do chwili przerwania prądu zwarciowego.
Szczegółowe wymagania dotyczące instalowanych zabezpieczeń w polach
rozdzielni WN i NN oraz wyposażenie w układy EAZ podaje Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) [16]. Podczas analizy czasu trwania
przepływu

prądu

zwarciowego

uwzględniono

działanie

zabezpieczeń

chroniących rozdzielnię oraz zabezpieczeń zainstalowanych w jej polach
(liniowych, transformatorowych i sprzęgła).
Ogólną zasadę wyznaczania wartości 𝑇𝑘 wg wzoru (4.1) w drodze symulacji
Monte Carlo można przedstawić w postaci kolejnych etapów. Przedstawiono ją
w postaci schematu obliczeń zamieszczonego na rysunku 4.1.
Opracowując model działania zabezpieczeń i wyłączników podczas zwarć
w rozdzielni i jej otoczeniu należy określić poziom napięcia rozdzielni, ilość
systemów szyn zbiorczych, ilość pól rozdzielni oraz wybrać typ każdej gałęzi
przyłączonej do nich. Wyróżniono trzy podstawowe typy gałęzi. Są to: linia
elektroenergetyczna, transformator oraz łącznik szyn. W modelu uwzględnia się
również puste podziałki polowe. Dla odpowiednio skonfigurowanej rozdzielni
należy określić wyposażenie poszczególnych pól w automatykę EAZ oraz układ
zabezpieczeń samej rozdzielni (zabezpieczenie różnicowe szyn zbiorczych
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i układ Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej – LRW). Dalsze rozważania dotyczą
rozdzielni NN. Szczegóły przedstawiono dla przykładowej rozdzielni 220 kV.

Rys. 4.1. Etapy wyznaczania czasu trwania zwarcia na drodze symulacyjnej

4.1.2. Działanie zabezpieczeń podczas zwarć w linii
Schemat fragmentu systemu zawierający wybraną rozdzielnię 220 kV w stacji
A (St. A 220 kV) przedstawiono na rysunku 4.2. Przykładowo zaznaczono
zabezpieczenia i wyłączniki uczestniczące w likwidacji zwarć w linii A-B.
Określono

zasięgi

stref

uwzględnianych

zabezpieczeń

odległościowych

w sąsiednich rozdzielniach (dla przejrzystości schematu zaznaczono tylko strefę
zabezpieczenia odległościowego zainstalowanego w Stacji C w polu linii A-C)
oraz zabezpieczenia łącznika szyn.
W modelu czasu trwania zwarcia uwzględniono:
 zabezpieczenia w polu linii A-B (Z11, Z12, Z13), w polu na drugim końcu linii
(Z21, Z22) oraz w sąsiednich rozdzielniach, na drugich końcach innych gałęzi
przyłączonych do rozpatrywanej rozdzielni 220 kV (Z31 i Z32); przyjęto, że pola
linii wyposażone są w dwa zabezpieczenia odległościowe i zabezpieczenie
nadprądowe ziemnozwarciowe, nie występuje zabezpieczenie odcinkowe,
 uwspółbieżnienie zabezpieczeń odległościowych na poszczególnych liniach
(na każdej linii z osobna można je załączyć),
 automatykę SPZ w liniach (dla każdej linii z osobna możną ją załączyć),
 zabezpieczenie odległościowe w polu łącznika szyn,
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 układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW).

Rys. 4.2. Przykładowe zasięgi stref zabezpieczeń w polach liniowych i łącznika szyn

Podczas analizy zwarć w linii największy wpływ na szybkie ograniczenie
prądu zwarciowego mają zabezpieczenia odległościowe zainstalowane w polu
własnym. Od ich skutecznego zadziałania najbardziej zależy czas trwania
zwarcia. W zależności od typu zabezpieczenia i wyłączników można spodziewać
się czasów trwania zwarcia do około 100 ms.
W przypadku niepoprawnej pracy zabezpieczeń oraz wyłączników w polach
linii czas trwania zwarcia zależy od zadziałania zabezpieczenia w polu sprzęgła
oraz układu LRW (działający tylko w przypadku awarii wyłącznika w polu
własnym linii). Czasy trwania zwarcia uzyskane poprzez ich zadziałanie wynosić
mogą około 400 ms.
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4.1.3. Działanie zabezpieczeń podczas zwarć w gałęzi transformatora
Na

rysunku

4.3

przedstawiono

schemat,

na

którym

zaznaczono

zabezpieczenia zainstalowane w polach transformatorów wraz z zasięgiem stref
oraz wyłączniki uczestniczące w likwidacji zwarć współpracujące z tymi
zabezpieczeniami. Ze względu na czytelność rysunku nie zaznaczono
wszystkich możliwych stref.

Rys. 4.3. Przykładowe zasięgi stref zabezpieczeń chroniących transformatory

Zabezpieczenia ZT1 i ZT2 są to zabezpieczenie różnicowo-prądowe
chroniące transformatory z najmniejszą możliwą zwłoką czasową. Z uwagi na
zasadę działania jest to najszybsze zabezpieczenie zainstalowane w polach
transformatora. Każdy transformator zainstalowany w sieci WN i NN jest
chroniony przez co najmniej jedno takie zabezpieczenie.
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Zgodnie z IRiESP [16] są one podstawowym zabezpieczeniem chroniącym
jednostki

transformatorowe.

Przed

aktualizacją

IRiESP

w

roku

2010

transformatory 220/110 kV zabezpieczane były tylko jednym zabezpieczeniem
różnicowo-prądowym. Strefa zadziałania mieściła się pomiędzy przekładnikami
prądowymi zainstalowanymi w obu polach transformatora (w przypadku
transformatora trójuzwojeniowego – pomiędzy przekładnikami prądowymi
w trzech polach). Po aktualizacji wymagań dotyczących zabezpieczenia
transformatorów od 2010 roku transformatory o górnym napięciu znamionowym
750 kV, 400 kV lub 220 kV powinny być chronione przez dwa zabezpieczenia
podstawowe różnicowo-prądowe. Obszar chroniony przez zabezpieczenie
różnicowo-prądowe

znajduje

się

między

przekładnikami

prądowymi

zainstalowanymi w polu a przepustami transformatora drugiej strony napięcia.
W praktyce zapis ten dotyczy jednak nowych transformatorów, dla których są
budowane od nowa lub modernizowane istniejące obwody wtórne. Dlatego też
w systemie elektroenergetycznym nadal część jednostek 220/110 kV pracuje
z jednym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym.
Zabezpieczenia ZT31 i ZT32 są zabezpieczeniami odległościowymi
podobnymi do tych zainstalowanych w polach liniowych. Posiadają jednak nieco
inne nastawy. Zasięg I strefy to około 70% impedancji zabezpieczanego
transformatora. W strefie tej zabezpieczenie działa bezzwłocznie. Strefa II
obejmuje swym zasięgiem szyny zbiorcze po drugiej stronie transformatora,
a nastawa czasowa wynosi 1 s. Zabezpieczenie to posiada strefę wsteczną (od
strony szyn zbiorczych) sięgającą do około 60% impedancji najkrótszej linii
przyłączonej do szyn rozdzielni z nastawą czasową wynoszącą około 0,6 s. Ta
strefa „wsteczna” ma uchronić jednostkę transformatorową przed zwarciami
bliskimi w przypadkach niezadziałania zabezpieczeń polowych, zabezpieczenia
szyn zbiorczych lub zabezpieczenia w polu sprzęgła.
W przypadku zadziałania zabezpieczenia odległościowego w strefie „do
przodu” (zwarcie od strony transformatora) impuls wysyłany jest na oba
wyłączniki transformatora. W przypadku zwarcia w strefie wstecznej impuls
wysyłany jest tylko na wyłącznik w polu własnym.
Ponadto

transformator

jest

chroniony

przez

zabezpieczenie

ziemnozwarciowe ZT4 chroniące transformator przed zwarciami powstałymi od
strony szyn zbiorczych (posiada dwie nastawy prądowe oraz odpowiadające im
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nastawy czasowe) oraz przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZT5 w punkcie
gwiazdowym transformatora (również posiadające dwie nastawy prądowe).
Nastawy czasowe tych zabezpieczeń posiadają duże wartości i ich czasy
działania nie są praktycznie uwzględniane w obliczeniach symulacyjnych.
4.1.4. Działanie zabezpieczeń podczas zwarć w rozdzielni
Na schemacie przedstawionym na rysunku 4.4 zaznaczono zabezpieczenie
różnicowe szyn (ZSZ) oraz wyłączniki uczestniczące w likwidacji zwarć
w rozdzielni (na szynach oraz w polach w zakresie do przekładników prądowych).

Rys. 4.4. Zasięg zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych ZSZ

Aby nie zaciemniać rysunku nie zaznaczono zabezpieczeń odległościowych
zainstalowanych w polach na drugich końcach działających wtedy z czasem II
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strefy. Nie zaznaczono również zabezpieczenia odległościowego w polu
sprzęgła.
Zabezpieczenie różnicowe szyn ma największe znaczenie w ograniczaniu
prądu zwarciowego oraz czasu trwania zwarcia. Jest to najszybszy typ
zabezpieczenia stosowanego w elektroenergetyce. Czas działania tego
zabezpieczenia jest zdecydowanie krótszy niż zabezpieczeń odległościowych.
Jednak wykrywane są jedynie zwarcia występujące w obszarze rozdzielni
objętym przez przekładniki prądowe zainstalowane w polach. Zwarcia w polu
rozdzielni za przekładnikiem prądowym wykrywane są już przez zabezpieczenia
polowe. W przypadku pola liniowego zakłócenie występujące w tym miejscu
należy traktować jak zakłócenie w linii.
W

procesie

likwidacji

powstałego

zakłócenia

w

rozdzielni

oprócz

zabezpieczenia różnicowego szyn uwzględnia się działanie zabezpieczeń
odległościowych w sąsiednich stacjach oraz w polach transformatorowych i polu
łącznika szyn, zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz układu lokalnej rezerwy
wyłącznikowej LRW. Warto zwrócić uwagę, że czasy trwania zwarcia poniżej
100 ms

gwarantuje

tylko

zabezpieczenie

szyn

zbiorczych.

Pozostałe

zabezpieczenia zadziałają z czasem dłuższym.

4.2. Algorytmy obliczeń
Ogólny algorytm wyznaczania czasu trwania zwarcia metodą symulacji
Monte Carlo przedstawiono na rysunku 4.5. Dla łatwiejszego zobrazowania
algorytmu podzielono go na kolejne etapy.
Etap I jest zależny od miejsca wystąpienia zwarcia. Jest to najistotniejsza
część działania modelu odpowiedzialna za wybór par „zabezpieczenie
i wyłącznik” mających na celu przerwania przepływającego prądu zwarciowego
w jak najkrótszym czasie. W zależności od miejsca zwarcia realizowany jest
algorytm działania zabezpieczeń wykrywający i likwidujący zwarcie w miejscu
jego wystąpienia. Jeśli zwarcie wystąpi:
 w linii realizowany będzie algorytm przedstawiony na rys. 4.6,
 w gałęzi transformatora realizowany będzie algorytm pokazany na rys. 4.7,
 w rozdzielni realizowany będzie algorytm zamieszczony na rys. 4.8.
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Rys. 4.5. Etapy wyznaczania czasu trwania zwarcia w drodze symulacyjnej

Obliczenia symulacyjne są wykonywane dla określonego punktu obserwacji
warunków zwarciowych. Dlatego też algorytmy przedstawiające działanie
zabezpieczeń i wyłączników podczas zwarć są opracowane ze względu na
przepływ prądu zwarciowego w tym punkcie.
Rysunek 4.6 przedstawia algorytm wyznaczania par „zabezpieczenie
i wyłącznik” chroniących linię, w której wystąpiło zakłócenie. W zależności od
55

miejsca zwarcia w linii symulowane jest działanie zabezpieczeń zgodnie
z założonymi strefami zabezpieczeń odległościowych i nastawami czasowymi dla
tych stref.

Rys. 4.6. Algorytm wyznaczania par „zabezpieczenie i wyłącznik” dla zabezpieczeń
zainstalowanych w polach liniowych

W linii elektroenergetycznej można wyznaczyć 3 odcinki, w których
obowiązują nieco inne zasady wyznaczania par „zabezpieczenie i wyłącznik”.
Pierwszy odcinek obejmuje około 15% długości linii. Zwarcia występujące w tym
odcinku pobudzają oba zabezpieczenia odległościowe (Z11 i Z12). W przypadku
zwarć z ziemią pobudza się również zabezpieczenie ziemnozwarciowe (Z13),
które przekazuje impuls na wyłącznik W1 w polu własnym linii. Dodatkowo
w przypadku załączonej automatyki SPZ w linii i uwspółbieżniania zabezpieczeń
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odległościowych pobudzą się oba zabezpieczenia odległościowe na drugim
końcu linii współpracujące z wyłącznikiem W1 z czasem tzw. I strefy wydłużonej.
W

przypadku,

gdy

nie

będzie

załączona

automatyka

SPZ,

a

tylko

uwspółbieżnianie zabezpieczeń, zabezpieczenia te będą oddziaływać na ten
wyłącznik z czasem II strefy.
Dla drugiego odcinka linii, znajdującego się pomiędzy 15% a 85% jej
długości, zabezpieczenia w polu własnym zadziałają w taki sam sposób jak dla
strefy I. Różnica dotyczy zabezpieczeń na drugim końcu linii, które wykryją
zakłócenie w I strefie czasowej. Jeżeli jest uwspółbieżnianie zabezpieczeń
zainstalowanych na obu końcach linii będą one przekazywać impuls na wyłącznik
W1 w polu własnym linii.
W przypadku gdy zwarcie wystąpi w linii w odległości większej niż 85% jej
długości (odcinek III) zabezpieczenia w polu własnym w badanej rozdzielni
wykryją zwarcie w II strefie czasowej. Natomiast jeśli jest uwspółbieżnianie
zabezpieczeń oraz załączona automatyka SPZ zabezpieczenia zadziałają
z czasem I strefy wydłużonej.
Przyjęte wartości 15% i 85% długości linii są wartościami orientacyjnymi.
W rzeczywistości zasięgi stref mogą być nieco inne i nastawia się je
indywidualnie dla każdej linii tak, aby zachować selektywność działania
zabezpieczeń w badanym fragmencie systemu elektroenergetycznego.
W

opisanym

algorytmie

założono

brak

awaryjności

obwodów

odpowiedzialnych za uwspółbieżnianie zabezpieczeń oraz automatyki SPZ.
Na rysunku 4.7 przedstawiono algorytm wyznaczania par „zabezpieczenie
i wyłącznik” w przypadku wystąpienia zakłócenia w gałęzi transformatora. Dla
łatwiejszego opisu zabezpieczenia chroniące transformator podzielono na 2
grupy.
Pierwszą
charakteryzują

grupę
się

stanowią

zabezpieczenia

najkrótszym

czasem

różnicowo-prądowe,
działania

spośród

które
innych

zainstalowanych w polach transformatorowych. Strefy detekcji zakłóceń przez
zabezpieczenia różnicowo-prądowe ZT1 i ZT2 oznaczono na rysunku 4.3.
Zabezpieczenia bezzwłocznie przekazują impuls na wyłączniki w obu polach
transformatora (lub trzech w przypadku transformatora trójuzwojeniowego).
W algorytmie obliczeń przyjęto, że transformatory posiadają dwa uzwojenia i dwa
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pola – górnego i dolnego napięcia, oraz uwzględniono możliwość zamodelowania
zarówno jednego jak i dwóch zabezpieczeń podstawowych.

Rys. 4.7. Algorytm wyznaczania par „zabezpieczenie i wyłącznik” dla zabezpieczeń
chroniących transformator

Drugą grupę stanowią zabezpieczenia rezerwowe i ziemnozwarciowe.
Zabezpieczeniami rezerwowymi są zabezpieczenie odległościowe ZT31 i ZT32
z ustawioną strefą „do przodu” oraz „wsteczną”. W przypadku wykrycia zwarcia
w transformatorze zabezpieczenie przekazuje impuls na wyłączniki w obu polach
natomiast w przypadku detekcji zwarcia przez strefę „wsteczną” tylko na
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wyłącznik w polu własnym. Zasięg strefy oraz nastawa czasowa zostały
szczegółowo opisane na rys. 4.7.
Do drugiej grupy należą również zabezpieczenia ziemnozwarciowe.
Zabezpieczenie ZT4 zainstalowane jest w każdym polu po jednym egzemplarzu
i współpracuje z wyłącznikiem w polu własnym. Jego zadaniem jest wykrywanie
zwarć od strony sieci i pobudzanie wyłącznika w polu własnym w chwili
wystąpienia zwarcia doziemnego. Zabezpieczenie ZT5 zainstalowane jest po
stronie punktu zerowego transformatora i współpracuje ze wszystkimi
wyłącznikami w polach transformatora. Szczegóły dotyczące kryterium
zadziałania oraz nastawy czasowej umieszczono na rys. 4.7.
Na rysunku 4.8 przedstawiono algorytm wyznaczania czasu trwania zwarcia
w przypadku wystąpienia zakłócenia w rozdzielni.
W przypadku wystąpienia zakłócenia na szynach zbiorczych lub w odcinku
od szyn do przekładników prądowych zainstalowanych w polach symulowane
jest działanie zabezpieczenia szyn zbiorczych. Wyznaczone zostaną wszystkie
pary „zabezpieczenie i wyłącznik”, w których wyłącznik w polu otrzyma impuls od
zabezpieczenia szyn zbiorczych. Wybór wyłączników zależy z kolei od
konfiguracji układu pracy rozdzielni oraz od systemu szyn, na którym wystąpi
zakłócenie.

Rys. 4.8. Algorytm wyznaczania par „zabezpieczenie i wyłącznik” dla zwarć
występujących w rozdzielni
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Jeżeli natomiast zakłócenie wystąpi w polu za przekładnikiem prądowym
obowiązuje

algorytm

działania

zabezpieczeń

tego

pola

(dla

linii

lub

transformatora).
W etapie II ogólnego algorytmu działania (rys. 4.5) wyznaczane są
dodatkowe pary, które nie chronią bezpośrednio miejsca wystąpienia zakłócenia.
Brane pod uwagę są zabezpieczenia oraz wyłączniki w sąsiednich rozdzielniach
na drugich końcach linii oraz w polach transformatorowych. W przypadku pracy
rozdzielni z połączonymi systemami szyn za pomocą łącznika szyn (sprzęgła)
dodatkowo brane jest pod uwagę zabezpieczenie odległościowe zainstalowane
w tym polu (ZSP). Wyznaczone w tej części algorytmu wszystkie pary
zabezpieczeń i wyłączników powiększają tworzony zbiór.
Etap III ogólnego algorytmu polega na eliminacji par, które nie wezmą udziału
w likwidacji zwarcia. Na podstawie przyjętego wskaźnika awaryjności określone
są w sposób losowy urządzenia niesprawne (zabezpieczenia i wyłączniki).
W przypadku stwierdzenia, że dane urządzenie jest uszkodzone następuje
eliminacja tych par, w których składzie ono się znajduje.
W przypadku jeśli uszkodzonym elementem jest wyłącznik a jest sprawny
układ LRW wyznaczane są dodatkowe pary zgodnie z zasadą działania tego
układu. W skład wyznaczonych w ten sposób par muszą wchodzić wyłączniki pól,
które przyłączone są do tego samego systemu szyn co pole, w którym wyłącznik
jest niesprawny. Dotyczy to również wyłącznika w polu sprzęgła jeśli jest
załączone. Przyjęto, że układ LRW zwiększa sumaryczną wartość czasu
działania zabezpieczenia i wyłącznika o 0,35 s.
W ostatnim, IV etapie wyznaczane są w sposób losowy wartości czasu
zadziałania uwzględnianych par urządzeń. Podstawą działania stanowią rozkłady
prawdopodobieństwa

czasów

działania

dla

poszczególnych

nastaw

zabezpieczeń i wyłączników.
Za czas trwania zwarcia uznaje się najkrótszy czas, kiedy prąd przepływający
przez punkt obserwacji zmniejszy się co najmniej o 1/3 początkowej wartości.
Przyjęto, że skutki dynamiczne dla takich wartości prądów nie są istotne z punktu
widzenia wymiarowania rozdzielni.
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4.3. Dane wykorzystywane do analizy czasów trwania zwarcia
Podstawową informacją potrzebną do symulacyjnej analizy czasu trwania
zwarcia są rozkłady czasu działania zabezpieczenia dla poszczególnych nastaw.
W celu przeprowadzenia analizy czasu działania zabezpieczeń wykorzystano
wyniki badań okresowych wykonanych w latach 2003-2010. Obszarem objętym
badaniami są zabezpieczenia zainstalowane w polach rozdzielni stacji
elektroenergetycznych 400 kV, 220 kV i 110 kV, które są własnością Polskich
Sieci Elektroenergetycznych S.A. i znajdują się w obszarze działania Polskich
Sieci Elektroenergetycznych w Poznaniu.
Badania zabezpieczeń odbywają się w polach rozdzielni, w miejscu ich
zainstalowania. Na czas przeprowadzanych badań zabezpieczenia te są
odseparowane od elementów przez nie zabezpieczanych i podłączane do
specjalnego obwodu. Obwód pomiarowy jest przygotowany przez producenta
danego urządzenia w postaci tzw. „walizki”.
Badanie członu czasowego polega na podaniu takich wartości parametrów
elektrycznych, które pobudzają zabezpieczenie. Czas działania zabezpieczenia
jest mierzony przez sekundomierz od chwili pobudzenia zabezpieczenia do
momentu wysłania impulsu do wyłącznika. Podczas badania czasu działania
zabezpieczeń odległościowych dla różnych stref czasowych nastawia się na
wejściu odpowiednie wartości rezystancji.
Opierając się na uzyskanych danych na podstawie pomiarów kontrolnych
zabezpieczeń dokonano analizy rzeczywistych wartości czasu działania
zabezpieczeń stosowanych w sieciach WN i NN, które posiadają cechy zmiennej
losowej. Zebrane zbiory wartości tej zmiennej losowej (próbki) pozwoliły na
wyznaczenie histogramów oraz dobór odpowiedniego rozkładu teoretycznego.
Wzięto pod uwagę rozkład normalny i logarytmiczno-normalny, których
przydatność

oceniono

testem

Kołmogorowa-Smirnowa.

W

badaniach

wykorzystano program STATISTICA [17]. Bardziej szczegółową analizę wyników
badań przedstawiono w publikacji [10]. Poniżej przedstawiono wyniki badań
czasu

działania

dwóch

zabezpieczeń

uwzględnianych

w

obliczeniach

symulacyjnych.
Na rysunkach 4.9 i 4.10 przedstawiono histogramy czasu działania
zabezpieczenia

odległościowego

LZ-32

–

przedstawiciela

starszych
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zabezpieczeń elektromechanicznych, które są jeszcze stosowane. Naniesiono

liczba próbek
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Rys. 4.9. Histogram oraz rozkłady normalny i logarytmiczno-normalny czasu działania
zabezpieczenia LZ-32 dla nastawy bezzwłocznej

Rozkład logarytmiczno-normalny lepiej nadaje się do opisu czasu działania
zabezpieczeń, ponieważ wartości tego czasu, podobnie jak wiele zmiennych
naturalnie występujących, przyjmować mogą tylko wartości nieujemne.
Charakterystycznym dla zabezpieczenia LZ-32 jest dość duży rozrzut czasu
działania. Jest on co prawda skupiony wokół wartości 80 ms jednak należy
zwrócić uwagę, że wartości około 300 ms również mogą się pojawić.
Na rysunku 4.10 zamieszczono histogram czasu działania zabezpieczenia

LZ-32, tnas = 500 ms
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Rys. 4.10. Histogram oraz rozkłady normalny i logarytmiczno-normalny czasu działania
zabezpieczenia LZ-32 dla nastawy 500 ms
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Wyznaczono go na podstawie 65 wyników pomiarów wykonanych dla
nastawy 500 ms. Pokazano też rozkłady normalny i logarytmiczno-normalny.
Podobnie jak dla nastawy bezzwłocznej widoczny jest duży rozrzut próbek
w zakresie od 440 ms do 640 ms.
W podobny sposób wykreślono wyznaczone rozkłady normalny oraz
logarytmiczno-normalny

dla

zabezpieczenia

7SA.

Jest

to

cyfrowe

zabezpieczenie odległościowe nowszej generacji, które coraz częściej jest
stosowane i wypiera starsze typy zabezpieczeń. Charakteryzuje się mniejszym
rozrzutem czasu zadziałania oraz krótszym czasem własnym.
Na podstawie histogramu dla nastawy bezzwłocznej przedstawionego na
rysunku 4.11 można zauważyć mniejszy rozrzut. Wartości czasu skupione są
wokół 25 ms. Jest to zdecydowanie krótszy czas działania niż zabezpieczenia
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Rys. 4.11. Histogram wraz z rozkładem normalnym i logarytmiczno-normalnym czasu
działania zabezpieczenia 7SA dla nastawy bezzwłocznej

Również dla nastawy 500 ms (rys. 4.12) zauważono węższy zakres czasu
zadziałania. Mieści się on pomiędzy 460 ms a 520 ms. Zatem jest to
zdecydowanie bardziej precyzyjne urządzenie niż stosowane starszego typu
zabezpieczenia elektromechaniczne co będzie wyraźnie wpływać na wartość
wyznaczanego czasu trwania zwarcia.
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Rys. 4.12. Histogram wraz z rozkładem normalnym i logarytmiczno-normalnym czasu
działania zabezpieczenia 7SA dla nastawy 500 ms

Na ostateczny czas trwania zwarcia ma także wpływ czas działania
wyłączników. W badaniach symulacyjnych wykorzystano zebrane dane z pracy
[50] dotyczące czasu działania wyłącznika DLF małoolejowego z napędem
powietrznym pracującego na napięciu 110 kV. Histogram czasów działania
wyłącznika oraz krzywe rozkładów normalnego i logarytmiczno-normalnego

wyłącznik DLF
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Rys. 4.13. Histogram wraz z rozkładem normalnym i logarytmiczno-normalnym czasu
działania wyłącznika DLF

Wyłączniki

tego

typu

nadal spotyka

się

zainstalowane

w

polach

w rozdzielniach WN i NN pomimo tego, że ich produkcja przypada na lata 70-te.
Producent wskazywał czas zadziałania wyłącznika równy 43 ms. Większość
występujących czasów przyjmuje znacznie większe wartości. Spowodowane one
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są prawdopodobnie starzeniem się napędów oraz mechanicznych elementów
konstrukcji, uszkadzaniem się tych elementów oraz złą eksploatacją układów
napędowych [50].
W pracy [50] przedstawiono również dane z zarejestrowanych czasów
działania wyłączników typu WMS, VEL i HLD pracujących w sieci 110 kV.
W każdym z analizowanych przypadków znacząca liczba zarejestrowanych
czasów jest większa niż podany przez producenta deklarowany czas zadziałania.
Dodatkowo w przypadku wyłącznika WMS wskazano w kilku przypadkach czas
wyłączenia kilkukrotnie przewyższający maksymalny czas wyłączenia równy
140 ms deklarowany przez producenta. Jako przyczynę występowania długich
czasów wyłączenia wskazano prawdopodobnie złą eksploatację układów
napędowych oraz uszkadzanie się elementów wyłączników. Z uwagi na
występujące długie czasy działania wartość oczekiwana rozkładu normalnego dla
tych wyłączników była nieznacznie większa niż wartość deklarowana przez
producenta.
Drugim z wyłączników przyjętych do obliczeń symulacyjnych jest wyłącznik
SB6 z gazem SF6. Stosowany w sieciach 110 kV i 220 kV od lat 90-tych.
Producent deklaruje czas działania poniżej 50 ms. Z uwagi na brak posiadania
zbioru danych czasu działania nowszego wyłącznika założono, że wartości tego
czasu mają rozkład logarytmiczno-normalny o wartości oczekiwanej 50 ms.

wyłącznik SB6
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Przedstawiono go na rysunku 4.14.
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Rys. 4.14. Rozkłady normalny i logarytmiczno-normalny czasu działania wyłącznika
SB6
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4.4. Modelowanie parametrów rozkładu
Wyniki badań okresowych umożliwiły także bliższą analizę rozkładu
normalnego czasu działania zabezpieczeń w funkcji wartości nastawionej 𝑡𝑛𝑎𝑠 .
Bliżej problem ten omówiono w pracy [10]. Porównanie wykresów gęstości
prawdopodobieństwa rozkładu normalnego, wyznaczonych, dla różnych wartości

gęstość prawdopodobieństwa

czasu nastawy zabezpieczenia prądowego RIT–116 przedstawiono na rys. 4.15.
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Rys. 4.15. Porównanie gęstości prawdopodobieństwa czasu działania zabezpieczenia
RIT–116 dla różnych wartości czasu nastawy

Zauważalne jest, że wzrost wartości nastawionej zwiększa również rozrzut
wokół wartości oczekiwanej 𝜇. Wyraźnie ilustrują to krzywe przedstawione na
rysunku 4.16, które zostały sprowadzone do tej samej wartości oczekiwanej

gęstość prawdopodobieństwa

równej zero.
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Rys. 4.16. Gęstości prawdopodobieństwa czasu działania zabezpieczenia RIT–116
wykreślone dla 𝜇 = 0
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Zależność odchylenia standardowego 𝜎 od wartości nastawy czasowej,
zmieniającej się w zakresie 0÷2500 ms na postawie analizy próbek zebranych
dla trzech typów zabezpieczeń pokazano na rys. 4.17.
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LH1-wc:  = 0,0162 * tnas + 12,064
RIT-116:  = 0,0346 * tnas + 22,974

7SA-511:  = 0,0026 * tnas + 10,548

Rys. 4.17. Zależność odchylenia standardowego 𝜎 czasu działania zabezpieczenia od
czasu nastawy

Dla zabezpieczenia prądowego elektromechanicznego RIT-116 odchylenie
standardowe 𝜎 nieco wzrasta wraz ze wzrostem czasu nastawy. Mniejszy wzrost
odchylenia standardowego 𝜎 wraz ze wzrostem nastawy występuje dla
zabezpieczenia odległościowego LH1-wc. Z kolei, w przypadku cyfrowego
zabezpieczenia odległościowego 7SA można przyjąć, że wartość odchylenia
standardowego praktycznie nie zależy od czasu nastawy. W całym badanym
zakresie czasu nastawy utrzymuje się na stałym poziomie, nieco poniżej 20 ms.
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5. PRZYKŁADY ANALIZY SKUTKÓW DYNAMICZNYCH
5.1. Program komputerowy
5.1.1. Ogólna charakterystyka
Do probabilistycznej analizy warunków zwarciowych w rozdzielniach NN
opracowano program komputerowy działający w środowisku Windows.
Obliczenia symulacyjne wykonano metodą Monte Carlo zgodnie z zasadami,
algorytmami

i

założeniami

omówionymi

w

poprzednich

rozdziałach.

Uwzględniono modele zmiennych losowych przedstawione w rozdziale 3,
algorytmy wyznaczania czasu trwania zwarcia omówione w rozdziale 4 oraz
metodę deterministyczną obliczania skutków dynamicznych szczegółowo
opisaną w rozdziale 2.
Opracowana aplikacja posiada możliwość zbudowania modelu wybranej
rozdzielni wraz z zainstalowaną aparaturą pierwotną oraz wtórną w polach
rozdzielni

oraz

w

sąsiednich

rozdzielniach

na

drugich

końcach

linii

i transformatorów. Typy zabezpieczeń oraz ich nastawy określa się w polach
liniowych, transformatorowych i łączników szyn. W polach liniowych dodatkowo
można aktywować automatykę SPZ. Z kolei w rozdzielni przyjmuje się typ
zabezpieczenia różnicowego szyn (ZSZ) oraz istnienie bądź brak układu Lokalnej
Rezerwy Wyłącznikowej (LRW).
W celu obliczania skutków dynamicznych podczas zwarć należy również
określić parametry mechaniczne przewodów roboczych oraz przęseł, na których
prowadzone są badania. Program umożliwia tworzenie zbioru danych
dotyczących badanych przęseł rozdzielni. Okno programu z widokiem
zapisanych danych dla przykładowych przęseł pokazano na rysunku 5.1.
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Rys. 5.1. Widok okna programu zawierającego zbiór danych dla wybranych przęseł

5.1.2. Dane zwarciowe wykorzystywane w symulacji
W

celu

poprawnego

odwzorowania

czasu

działania

zabezpieczeń

i wyłączników podczas zwarć należy przygotować odpowiednie rozkłady
prawdopodobieństwa.

Program

umożliwia

wyznaczenie

rozkładu

prawdopodobieństwa i odwzorowanie czasu zadziałania urządzenia za pomocą
rozkładów normalnego, logarytmiczno-normalnego lub wykładniczego. Krzywe te
wyznaczane są dla każdej nastawy czasowej na podstawie wcześniej podanego
zbioru próbek. Na rysunku 5.2 przedstawiono przykładowe wykreślone
dystrybuanty dla nastawy bezzwłocznej zabezpieczenia 7SA w wersji 511
stosowanego jako zabezpieczenie linii. Dla wyłącznika przygotowuje się jeden
rozkład charakteryzujący czas działania danego typu urządzenia.
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Rys. 5.2. Widok okna programu z wykreślonymi dystrybuantami rozkładów
normalnego, logarytmiczno-normalnego oraz wykładniczego
dla nastawy bezzwłocznej zabezpieczenia 7SA

Program umożliwia gromadzenie i uzupełnianie zbioru danych dotyczących
intensywności zwarć w liniach i aparaturze. Dane te służą do modelowania
miejsca i rodzaju zwarcia. Przygotowane są dla każdego poziomu napięcia. Na
ich podstawie działają modele zmiennych losowych m.in. miejsca zwarcia
i rodzaju zwarcia. Okno programu ukazujące panel danych zwarciowych
wykorzystywanych do modelowania miejsca i rodzaju zwarcia pokazano na
rysunku 5.3.
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Rys. 5.3. Widok okna programu z panelem danych charakteryzujących zakłócenia
zwarciowe w sieciach WN i NN

5.1.3. Parametry obliczeń i postaci wyników
Dla badanej rozdzielni program umożliwia analizę warunków zwarciowych we
wskazanym punkcie obserwacji. Taki punkt może być zlokalizowany na szynach
zbiorczych lub w polu liniowym, transformatorowym lub polu łącznika szyn. Dla
określonego modelu rozdzielni można wykonać symulacyjne badania warunków
zwarciowych dla wielu punktów obserwacji.
Program umożliwia przedstawienie spodziewanych rozkładów wielkości
zwarciowych oraz wybranych zależności między uwzględnianymi wielkościami
w postaci wykresu lub tabeli eksportowanej do arkusza Microsoft Excel.
Podczas symulacji wyznacza się wartości wielkości charakteryzujących
przepływ prądu zwarciowego, a następnie na ich podstawie zgodnie z metodą
opisaną w normie [38] wartości sił dynamicznych, czasu, po którym pojawia się
siła pinczu 𝑇𝑝𝑖 oraz minimalną odległość między przewodami sąsiednich faz 𝑎𝑚𝑖𝑛 .
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Na koniec obliczeń symulacyjnych wyznaczana jest spodziewana roczna
częstość przekroczeń poszczególnych wartości dla badanych wielkości.
Program umożliwia również wykonanie wielokrotnych symulacji dla 10
różnych wariantów konfiguracji w układy EAZ oraz wyznaczanie zależności
ukazujących wpływ na uzyskiwane wyniki wybranych wielkości (np. wskaźnika
awaryjności wyłącznika bądź zabezpieczeń).
Widok okna programu, w którym deklaruje się parametry wykonywanych
symulacji pokazano na rysunku 5.4.

Rys. 5.4. Widok okna programu zawierającego parametry obliczeń symulacyjnych

Wyniki symulacji prezentowane są w postaci wykresów. Istnieje również
możliwość eksportu wyników w postaci tabelarycznej do pliku .CSV, którego
odczyt możliwy jest za pomocą programu Microsoft Excel. Poszerza to
możliwości

prezentacji

porównywanie

kilku

wyników

krzywych

w
na

postaci
jednym

graficznej
wykresie.

oraz

umożliwia

Okno

programu

z przykładowymi wynikami symulacji prezentujące spodziewaną roczną częstość
przekroczeń poszczególnych wartości sił dynamicznych przedstawiono na
rysunku 5.5.
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Rys. 5.5. Widok okna z przykładowymi wynikami analizy sił dynamicznych

5.2. Charakterystyka badanej rozdzielni
Przykładową analizę skutków dynamicznych wykonano w wybranej rozdzielni
dwusystemowej o napięciu znamionowym 220 kV. Rozdzielnia posiada 16
podziałek polowych. Do wykorzystywanych 10 pól przyłączonych jest 6 linii
napowietrznych 220 kV, 2 transformatory oraz pole sprzęgła poprzecznego
służące do łączenia systemów szyn zbiorczych, które zajmuje dwie podziałki
polowe.
Na rysunku 5.6 pokazano schemat badanej rozdzielni 220 kV z okna
programu z zaznaczonymi miejscami podziału systemów szyn na sekcje
odciągowe. Podziałka polowa ma szerokość 14 m. Jedna sekcja odciągowa
systemu szyn rozciąga się na 4 podziałki polowe i ma 56 m długości. Rozdzielnia
16-polowa posiada 4 sekcje odciągowe dla każdego systemu szyn zbiorczych.
Do analizy przyjęto, że w sekcjach odciągowych stanowiących system szyn
zbiorczych zastosowano wiązkę dwóch przewodów na fazę o przekroju 525 mm2
każdy.
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Rys. 5.6. Schemat badanej rozdzielni 220 kV z zaznaczonymi sekcjami odciągowymi
systemów szyn oraz punktami obserwacji A i B

Przyjęto następujące wyposażenie rozdzielni w układy EAZ:
 pola
i

linii

wyposażone

zabezpieczenie

są

w

dwa

nadprądowe

zabezpieczenia

ziemnozwarciowe,

odległościowe
nie

występuje

zabezpieczenie odcinkowe,
 uwspółbieżnienie zabezpieczeń odległościowych w poszczególnych liniach (na
każdej linii z osobna można je załączyć),
 automatyka SPZ w liniach (dla każdej linii z osobna możną ją załączyć),
 zabezpieczenie odległościowe w polu łącznika szyn,
 zabezpieczenie szyn zbiorczych (ZSZ),
 układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW),
 dwa zabezpieczenia różnicowe na każdym z transformatorów, zabezpieczenia
odległościowe

w

polach

transformatorów

oraz

zabezpieczenie

ziemnozwarciowe.
Jako zabezpieczenia odległościowe zastosowano zabezpieczenia cyfrowe
nowego typu 7SA. Dla potrzeb obliczeń przyjęto wskaźnik awaryjności
zabezpieczeń i wyłączników równy 0,03 oraz wskaźnik awaryjności układu LRW
równy 0,01.
Aby przygotować model rozdzielni do przeprowadzenia analizy należy
najpierw określić udziały prądowe poszczególnych linii i transformatorów
przyłączonych do szyn dla dwóch przypadków: podczas zwarć na systemie szyn
badanej rozdzielni oraz podczas zwarć w sąsiednich rozdzielniach na drugich
końcach linii i transformatorów. Wartości tych prądów służą do wyznaczenia
prądu zwarciowego podczas zwarcia w dowolnym punkcie urządzenia (punkt
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3.3). Do obliczania wartości prądów zwarciowych wykorzystano oprogramowanie
Plans.
Aby wykonać badania symulacyjne dla modernizowanych rozdzielni ze
względu na wyższy poziom prądu zwarciowego zastosowano możliwość
przeskalowania prądów w rozdzielni tak, aby sumaryczny prąd zwarciowy na
szynach wynosił przyjętą wartość, np. 50 kA. Umożliwia to przeprowadzenie
przykładowej oceny dopasowania rozdzielni, zastosowanych w niej konstrukcji
wsporczych na przewidywany nowy poziom prądu zwarciowego.
Przeskalowanie

prądów

w

rozdzielni

odbywa

się

w

programie

komputerowym. Przyjęto proporcjonalny wzrost udziałów prądów zwarciowych
płynących od strony linii i transformatorów podczas zwarcia na szynach. Wartość
prądu udziału po przeskalowaniu płynąca przez i-te pole wyznacza się na
podstawie zależności.
𝐼𝑈𝑖 𝑠𝑘 = 𝐼𝑈𝑖 ∙

𝐼𝑆𝑈𝑠𝑘
𝐼𝑆𝑈

(5.1)

gdzie: 𝐼𝑈𝑖 𝑠𝑘  wartość udziału prądu zwarciowego w i-tym polu badanej
rozdzielni po przeskalowaniu,
𝐼𝑈𝑖

 wartość udziału prądu zwarciowego w i-tym polu rozdzielni,

𝐼𝑆𝑈𝑠𝑘  wartość prądu zwarciowego, na jaki przeskalowana ma być
badana rozdzielnia,
𝐼𝑆𝑈

 suma udziałów prądów zwarciowych w badanej rozdzielni –
wartość prądu podczas zwarcia na szynach rozdzielni.

Następnie wyznacza się wartość prądu zwarciowego płynącego przez gałąź
(linia lub transformator) podczas zwarcia na drugim końcu. Reaktancję zastępczą
systemu

od

strony

rozdzielni

przed

przeskalowaniem

(𝑋𝑆 )

oraz

po

przeskalowaniu (𝑋𝑆𝑠𝑘 ) w polu i-tej gałęzi oblicza się z zależności 5.2 i 5.3.
𝑋𝑆𝑖 =
gdzie: 𝑋𝑆𝑖

𝐸
𝐼𝑆𝑈 − 𝐼𝑈𝑖

(5.2)

 reaktancja systemu przed przeskalowaniem wyznaczana dla
zwarcia w polu i-tej gałęzi,

𝑋𝑆𝑖 𝑠𝑘 =

𝐸
𝐼𝑆𝑈𝑠𝑘 − 𝐼𝑈𝑖 𝑠𝑘

(5.3)
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gdzie: 𝑋𝑆𝑖 𝑠𝑘  reaktancja systemu po przeskalowaniu wyznaczana dla zwarcia
w polu i-tej gałęzi.
Wartość siły elektromotorycznej 𝐸 oblicza się na podstawie wzoru 3.2.
W celu obliczenia prądu zwarciowego przepływającego od badanej rozdzielni
przez i-tą gałąź podczas zwarcia na drugim jej końcu wyznacza się reaktancję tej
gałęzi:
𝑋𝐺𝑖 =
gdzie: 𝑋𝐺𝑖

𝐸
𝐼𝑈𝑖 2

− 𝑋𝑆𝑖

(5.4)

 reaktancja i-tej gałęzi

𝐼𝑈𝑖 2  wartość prądu zwarciowego płynącego w polu badanej
rozdzielni podczas zwarcia na drugim końcu i-tej gałęzi
Wartość prądu płynącego w polu i-tej gałęzi podczas zwarcia na drugim jej
końcu po przeskalowaniu (𝐼𝑈𝑖 2𝑠𝑘 ) ostatecznie oblicza się ze wzoru:
𝐼𝑈𝑖 2𝑠𝑘 =

𝐸
𝑋𝑆𝑖 𝑠𝑘 + 𝑋𝐺𝑖

(5.5)

Wyznaczone wartości prądów dla większego poziomu prądu zwarciowego
stanowią podstawę do obliczania metodą symulacyjną prądu zwarciowego
płynącego przez pole podczas zwarcia w gałęzi, np. w linii w różnych
odległościach od rozdzielni.

5.3. Rozkłady prądów dla wybranych punktów rozdzielni
Na rysunku 5.6 przedstawiono schemat rozdzielni, na którym zaznaczono
punkty obserwacji (A, B) warunków zwarciowych na systemach szyn nr I i nr II
pomiędzy polami 12 i 13. W pierwszym przypadku (system szyn nr II) po jednej
stronie punktu obserwacji znajduje się tylko linia (pole nr 16) o bardzo małym
udziale w prądzie zwarciowym na szynach. W drugim przypadku (system szyn
nr I) po jednej stronie punktu obserwacji znalazły się dwa pola, do których jest
dołączony transformator (pole nr 14) oraz linia (pole nr 15), natomiast po drugiej
– pozostałe gałęzie uwzględniane na schemacie.
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Obliczenia symulacyjne wykonano dla układu, w którym przeskalowano
wartości prądu zwarciowego tak, aby maksymalny prąd na szynach rozdzielni
wynosił 40 kA.
W celu weryfikacji opracowanego modelu i oceny warunków zwarciowych
w rozdzielni dokonano szczegółowej analizy rozkładów prądu zwarciowego.
W tablicy 5.2 przedstawiono wartości charakteryzujące rozpływ prądów
zwarciowych w rozdzielni względem przyjętych punktów obserwacji. Wartości te
dotyczą

zwarć dwufazowych i trójfazowych, ponieważ do analizy sił

dynamicznych tylko te rodzaje zwarcia są brane pod uwagę.
Tablica 5.2. Wartości prądów zwarciowych charakteryzujące rozpływ w rozdzielni
Prąd zwarciowy

Wartość prądu
dwufazowego, kA

Wartość prądu
trójfazowego, kA

Zwarcie na szynach rozdzielni

34,6

40,0

Zwarcie z prawej strony punktu A

≈34,6

≈40

Zwarcie z lewej strony punktu A

≈0

≈0

Udział linii L206

≈0

≈0

Zwarcie z prawej strony punktu B

22,2

25,7

Zwarcie z lewej strony punktu B

12,4

14,3

Udział transformatora T02

10,1

11,7

Udział linii L205

2,3

2,6

Przyjęto układ pracy rozdzielni w układzie normalnym takim jak na rysunku
5.6. Jest to układ pracy rozdzielni na 2 systemy szyn z załączonym polem
łącznika szyn. Z analizy rozpływu prądów wynika, że największy prąd zwarciowy
popłynie podczas zwarć na krańcach systemów szyn rozdzielni. Wtedy wszystkie
linie i transformatory zasilają zwarcie. Ze względu na pomijalny udział prądu
zwarciowego linii L206 podczas zwarć na szynach można przyjąć, że
maksymalna wartość prądu zwarciowego w punkcie obserwacji A pojawi się
także podczas zwarć występujących w ostatnim przęśle systemu szyn nr II (pola
od 13 do 16). Przyjęto szczególnie niekorzystny układ połączeń rozdzielni.
Na rysunku 5.7 przedstawiono wykres rocznej częstości przekroczeń
poszczególnych wartości prądu zwarciowego w punkcie A podczas zwarć po
prawej stronie od tego punktu. Ponieważ udział prądu zwarciowego linii
przyłączonej w polu 16 jest pomijalnie mały maksymalne wartości prądów są
bliskie 40 kA. Na podstawie krzywej nie jest jednak możliwe określenie częstości
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przekroczeń prądu zwarciowego bliskich maksymalnej. W celu łatwiejszej
interpretacji oś rzędnych należy przedstawić w skali logarytmicznej.
2,0
1,5
Ra,
1,0
1/a
0,5
0,0
0

5

10

15

20
Ik", kA

25

30

35

40

Rys. 5.7. Ryzyko przekroczenia wartości prądów zwarciowych w punkcie A

Na rysunku 5.8 przedstawiono wyniki analizy spodziewanej rocznej częstości
przekroczeń

(ryzyka
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przekroczenia)
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zwarciowego w punktach obserwacji A i B.
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Rys. 5.8. Spodziewana roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości prądu
zwarciowego dla w punktów obserwacji A i B

Odpowiednie wartości prądów zwarciowych dla wybranych poziomów ryzyka
zamieszczono w tablicy 5.3.
Porównując obie wykreślone krzywe należy zwrócić uwagę jak różnią się od
siebie. Dla punktu obserwacji B, gdzie w wydzielonej części są przyłączone linia
i transformator o dużym udziale prądowym maksymalna wartość prądu
zwarciowego trójfazowego to 25,8 kA. Inaczej prezentuje się sytuacja w punkcie
obserwacji A, gdzie w wydzielonej części systemu jest tylko jedna linia
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o pomijalnie małym udziale prądowym. W tym przypadku dla niższych poziomów
ryzyka maksymalna wartość prądu trójfazowego płynącego w kierunku zwarcia
to blisko 40 kA.
Tablica 5.3. Wartości prądów zwarciowych w punktach A i B dla wybranych poziomów
ryzyka przekroczenia
𝐼𝑘"

𝑅𝑎 , 1/a

Punkt obserwacji A

Punkt obserwacji B

100

3,2

-

10-1

15,1

8,2

10-2

35,0

25,8

10-3

40,0

25,8

Analizując różne przypadki umiejscowienia punktu obserwacji warunków
zwarciowych można wywnioskować, że najgorsze warunki zwarciowe występują
w punkcie, dla którego istnieje największa różnica sumy udziałów po obu
stronach tego punktu. Im mniejsza będzie różnica pomiędzy sumą udziałów po
obu stronach punktu obserwacji tym warunki zwarciowe będą łagodniejsze.
Zbadano wpływ długości linii na wyznaczoną roczną częstość przekroczeń prądu
zwarciowego w punkcie obserwacji A (rys. 5.9). Obliczenia symulacyjne
wykonano dla dwóch przyjętych długości linii L206: 15,8 km oraz 109,1 km.
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Rys. 5.9. Spodziewana roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości prądu
zwarciowego w punkcie obserwacji A dla dwóch różnych długości linii

Długość linii przyłączonej do badanej sekcji szyn zbiorczych, w której
uwzględniane są zwarcia, ma wpływ na częstość występowania poszczególnych
wartości prądu zwarciowego. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia dużych
wartości prądu zwarciowego (bliskich wartości maksymalnej) jest małe
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w stosunku do prawdopodobieństwa występowania tych wartości podczas zwarć
na szynach. W sumarycznym zestawieniu (tablica 5.4) wpływ linii na wyznaczane
wartości prądu zwarciowego można zauważyć dla ryzyka większego niż 10-2 1/a.
Wartość prądu zwarciowego płynąca przez punkt A rozdzielni wyznaczana dla
poziomów ryzyka 10-2 1/a i niższych jest głównie zdeterminowana przez zwarcia
występujące w rozdzielni (systemy szyn i pola) i jest bliska maksymalnej wartości,
na jaką rozdzielnia jest projektowana (40 kA).
Istotna różnica wartości prądu zwarciowego pomiędzy układem z krótką
i długą linią widoczna jest dla poziomu ryzyka 10-1 1/a. Wynosi ona blisko 10 kA.
Tablica 5.4. Wartości prądów zwarciowych w punkcie A dla wybranych poziomów ryzyka
dla dwóch różnych długości linii
𝑅𝑎 ,1/a

𝐼𝑘" , kA
Linia L206 o długości 15,8 km

Linia L206 o długości 109,1 km

100

-

3,2

10-1

5,5

15,1

10-2

34,9

35,0

10-3

40,0

40,0

Dla wskazanych punktów obserwacji A i B przeprowadzono analizę rozkładu
prądów zwarciowych dwufazowych i trójfazowych, które mają wpływ na wartość
sił.

5.4. Analiza czasów trwania zwarcia
Podstawę do określania czasu trwania zwarcia w obliczeniach skutków
zwarciowych stanowi odwzorowanie wartości czasu działania układów EAZ
i wyłączników likwidujących zakłócenia w rozdzielni wraz z analizą wartości
czasu działania tych urzadzeń. Ogólną zasadę wyznaczania wartości 𝑇𝑘 metodą
symulacji omówiono w rozdziale 4.
Badania symulacyjne czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 przeprowadzono dla czterech
przypadków konfiguracji wyposażenia w układy EAZ rozdzielni 220 kV.
Charakterystyczne cechy konfiguracji zestawiono w tablicy 5.5. W obliczeniach
symulacyjnych uwzględniono tylko fragmenty systemu, w których zwarcia
powodują przepływ znaczących wartości prądu zwarciowego przez przyjęte
punkty obserwacji ze względu na badane skutki dynamiczne.
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Tablica 5.5. Wyposażenie w układy EAZ badanej rozdzielni dla czterech konfiguracji
Wyposażenie

Konf. nr 1

Konf. nr 2

Konf. nr 3

Konf. nr 4

Automatyka SPZ i
uwspółbieżnianie
zabezpieczeń

jest

brak

jest

jest

Układ LRW

jest

jest

jest

jest

Zabezpieczenie
rozcinające w polu
łącznika szyn

jest

jest

brak

jest

Zabezpieczenie szyn
zbiorczych

jest

jest

jest

brak

5.4.1. Wyniki badań dla punktu obserwacji A
Krzywe przedstawiające wyznaczoną częstość przekroczeń czasu trwania
zwarcia dla punktu obserwacji A przedstawiono na rysunku 5.10. W obliczeniach
uwzględniono zwarcia na fragmencie systemu szyn zbiorczych nr II, w polu
liniowym nr 16 i w linii przyłączonej do tego pola (na prawo od punktu obserwacji).
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Rys. 5.10. Roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości czasu trwania
zwarcia dla punktu obserwacji A

Wartości czasów trwania zwarcia dla wybranych poziomów częstości
przekroczeń i dla uwzględnianych konfiguracji EAZ, wyznaczone dla punktu
obserwacji A, przedstawiono w tablicy 5.6.
W badanym przypadku wyraźny wpływ na wzrost ryzyka przekroczenia czasu
trwania zwarcia ma brak automatyki SPZ i uwspółbieżniania zabezpieczeń na tej
linii (konfiguracja nr 2). Wyznaczane czasy trwania zwarcia dla ryzyka
przekroczenia 10-1 1/a i 10-2 1/a dla konfiguracji EAZ nr 2 przyjmują wyraźnie
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większe wartości. Krzywe zmieszczone na rysunku 5.10 dla konfiguracji EAZ
nr 1, nr 3 i nr 4 mają przebiegi porównywalne.
Tablica 5.6. Wartości czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 wyznaczone dla punktu obserwacji A,
dla wybranych poziomów ryzyka i czterech konfiguracji EAZ
Konf. nr 1

Konf. nr 2

Konf. nr 3

Konf. nr 4

𝑇𝑘 , ms

𝑇𝑘 , ms

𝑇𝑘 , ms

𝑇𝑘 , ms

10-1

109,3

535,4

109,3

116,0

10-2

509,3

608,1

509,6

511,3

10-3

1040,4

1040,8

1040,5

1040,4

𝑅𝑎 , 1/a

Rysunek 5.11 przedstawia wpływ wskaźnika awaryjności wyłączników
zainstalowanych w rozdzielni na ryzyko przekroczenia czasu trwania zwarcia.
Obliczenia wykonano dla konfiguracji EAZ nr 1.
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Rys. 5.11. Roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości czasu trwania
zwarcia dla punktu obserwacji A w zależności od wskaźnika awaryjności wyłącznika

Zamieszczone na rysunku 5.11 krzywe wskazują na wyraźny wpływ
wskaźnika awaryjności wyłączników. W tablicy 5.7 podano wartości czasu
trwania zwarcia 𝑇𝑘 dla wybranych poziomów ryzyka i dla trzech wartości
wskaźnika awaryjności wyłączników.
Dla ryzyka przekroczenia 10-2 1/a dwukrotne zwiększenie wskaźnika
awaryjności wyłącznika pociąga za sobą wzrost wyznaczanych wartości czasu
trwania zwarcia większego o około 7÷8 %. Wartość czasu 𝑇𝑘 wyznaczona dla
najmniejszej wartości wskaźnika awaryjności (0,015) dla ryzyka przekroczenia
10-3 1/a wynosi 585,2 ms i jest prawie dwukrotnie mniejsza od wartości
wyznaczonych dla pozostałych przypadków.
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Tablica 5.7. Wartości czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 wyznaczone dla punktu obserwacji A,
dla wybranych poziomów ryzyka i trzech wartości wskaźnika awaryjności wyłącznika
Wskaźnik awaryjności wyłącznika

𝑅𝑎 , 1/a

0,015

0,03

0,06

𝑇𝑘 , ms

𝑇𝑘 , ms

𝑇𝑘 , ms

10-1

105,6

109,2

130,2

10-2

483,2

508,9

528.5

10-3

585,2

1040,0

1046,5

Wyniki analizy wpływu wskaźnika awaryjności zabezpieczeń na czas trwania
zwarcia wykonano także dla zabezpieczeń (rys. 5.12).
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Rys. 5.12. Roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości czasu trwania
zwarcia dla punktu obserwacji A w zależności od wskaźnika awaryjności zabezpieczeń

Wpływ wskaźnika awaryjności zabezpieczeń na wyniki badań jest
zdecydowanie mniejszy niż wpływ wskaźnika awaryjności wyłączników. Jest on
zauważalny dla czasów trwania zwarcia większych niż 500 ms.
Na rysunku 5.13 przedstawiono krzywe ryzyka przekroczenia czasu trwania
zwarcia wyznaczane przy założeniu dwóch typów zabezpieczeń – nowego, który
w przeprowadzanych symulacjach występuje jako standardowe zabezpieczenie
odległościowe 7SA oraz starszego typu – elektromechanicznego LZ-32.
Na podstawie krzywych można stwierdzić, że dla badanych poziomów ryzyka
czas trwania zwarcia dla zabezpieczeń starszego typu jest dłuższy o około
20 ms. Przykładowo dla poziomu ryzyka 10-2 1/a zmiana zabezpieczeń na
nowsze powoduje zmniejszenie czasu trwania zwarcia z 527 ms do 508 ms.
Można zatem wywnioskować, że zmiana zabezpieczeń starszego typu na
nowsze wpływa korzystnie na zmianę wartości czasu trwania zwarcia.
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Rys. 5.13. Roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości czasu trwania
zwarcia dla punktu obserwacji A w zależności od typu zastosowanych zabezpieczeń

Rysunek 5.14 przedstawia krzywe ryzyka przekroczenia czasu trwania
zwarcia wyznaczane dla dwóch typów zastosowanych wyłączników. Dla
wyłączników DLF oraz SB6 przyjęto identyczny wskaźnik awaryjności 0,03.
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Rys. 5.14. Roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości czasu trwania
zwarcia dla punktu obserwacji A w zależności od typu zainstalowanych wyłączników

Wyłącznik SB6 jest wyłącznikiem o krótszym czasie działania niż wyłącznik
DLF. Dla przyjętych poziomów ryzyka w zakresie od 10-1 1/a do 10-4 1/a
wyznaczony czas trwania zwarcia dla tego wyłącznika jest mniejszy o 20 ms
w stosunku do wyłącznika DLF.
Na rysunku 5.15 przedstawiono krzywe ryzyka przekroczenia czasu trwania
zwarcia w zależności od wskaźnika awaryjności układu LRW. Obliczenia
symulacyjne wykonano dla przyjętych trzech wartości wskaźnika awaryjności:
0,001, 0,015 i 0,03.
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Rys. 5.15. Roczna częstość przekroczenia poszczególnych wartości czasu trwania
zwarcia dla punktu obserwacji A w zależności od wskaźnika awaryjności układu LRW

Porównanie krzywych wskazuje, że wpływ wskaźnika awaryjności układu
LRW na czas trwania zwarcia jest pomijalnie mały. Układ LRW działa rzadko.
Jednocześnie liczba par „zabezpieczenie i wyłącznik”, które mogą wyłączyć
zwarcie z czasem krótszym jest duża i zwiększenie wskaźnika awaryjności nawet
30-krotnie ma niewielki wpływ na wyznaczany czas trwania zwarcia. Można
uznać, że w badaniach symulacyjnych nie ma potrzeby uwzględniania wskaźnika
awaryjności układu LRW.
5.4.2. Wyniki badań dla punktu obserwacji B
Wykres spodziewanej rocznej częstości przekroczeń czasu trwania zwarcia
dla punktu obserwacji B i dla czterech konfiguracji EAZ przedstawiono na rysunku
5.16. Zwarcia symulowane były na fragmencie systemu szyn zbiorczych nr I,
w polu liniowym nr 14 i linii oraz w polu transformatorowym nr 15 i transformatorze
(fragment systemu po prawej stronie punktu obserwacji B z rys. 5.6).
Szczegółowe wyniki zamieszczono w tablicy 5.8.
Dla ryzyka przekroczenia 10-1 1/a i 10-2 1/a większe wartości czasu trwania
zwarcia występują przy braku uwspółbieżniania zabezpieczeń i automatyki SPZ
(konfiguracja EAZ nr 2) oraz braku zabezpieczeń szyn zbiorczych (konfiguracja
EAZ nr

4).

Dla ryzyka przekroczenia 10-3 1/a największy wpływ na zwiększenie czasu
trwania zwarcia ma brak zabezpieczenia rozcinającego w polu łącznika szyn
(konfiguracja EAZ nr 3).
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Rys. 5.16. Roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości czasu trwania
zwarcia dla punktu obserwacji B
Tablica 5.8. Wartości czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘 wyznaczone dla punktu obserwacji B,
dla wybranych poziomów częstości przekroczeń i czterech konfiguracji EAZ
Konf. nr 1

Konf. nr 2

Konf. nr 3

Konf. nr 4

𝑇𝑘 , ms

𝑇𝑘 , ms

𝑇𝑘 , ms

𝑇𝑘 , ms

10-1

87,9

106,1

87,9

94,4

10-2

129,3

542,7

129,3

476,0

10-3

509,1

913,2

1029,4

520,5

10-4

1044,8

1045,3

1048,8

1045,2

𝑅𝑎 , 1/a

Analiza porównawcza czasów trwania zwarcia dla poszczególnych poziomów
ryzyka dla punktu B daje mniejsze wartości (tablica 5.8) niż dla punktu A (tablica
5.7).

Wpływ

na

to

ma

szybkie

działanie

zabezpieczeń

różnicowych

transformatora uwzględnianych w badaniach symulacyjnych dla punktu B.

5.5. Analiza sił dynamicznych
5.5.1. Wyniki analizy siły Ft
Na rysunku 5.17 przedstawiono ryzyko przekroczenia siły 𝐹𝑡 dla warunków
zwarciowych w punkcie obserwacji A i dla trzech różnych wartości prądu
zwarciowego podczas trójfazowych zwarć na szynach. Na kształt krzywych
zamieszczonych na rysunku istotny wpływ ma zależność siły 𝐹𝑡 od wartości prądu
zwarciowego.
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Rys. 5.17. Roczna częstość przekroczeń siły 𝐹𝑡 dla punktu obserwacji A dla trzech
wartości prądu zwarciowego

W tablicy 5.9 zestawiono wartości sił dla trzech uwzględnianych wartości
prądu zwarciowego i wybranych poziomów ryzyka przekroczenia.
Tablica 5.9. Wartości siły 𝐹𝑡 wyznaczone dla punktu obserwacji A dla wybranych
poziomów ryzyka i trzech wartości prądu zwarciowego
𝑅𝑎 , 1/a

𝐼𝑘" = 32,5 kA

𝐼𝑘" = 40,0 kA

𝐼𝑘" = 50,0 kA

𝐹𝑡 , kN

𝐹𝑡 , kN

𝐹𝑡 , kN

10-2

23,0

24,1

27,1

10-3

24,3

27,0

33,4

10-4

35,0

45,9

63,9

Różnice pomiędzy wyznaczonymi wartościami sił dla poszczególnych
poziomów ryzyka rosną wraz ze zmniejszaniem jego wartości. Największe
różnice występują dla ryzyka 10-4 1/a, kiedy siły osiągają swoje wartości
maksymalne. Dla rozpatrywanych wartości prądów 32,5 kA, 40 kA i 50 kA
wartości maksymalne sił 𝐹𝑡 wynoszą odpowiednio: 35,0 kN, 45,9 kN i 63,9 kN.
Na rysunku 5.18 przedstawiono wpływ konfiguracji wyposażenia rozdzielni
w układy EAZ na ryzyko przekroczenia wartości siły 𝐹𝑡 dla prądu zwarciowego
40 kA. Wartości siły 𝐹𝑡 dla wybranych poziomów ryzyka przedstawiono w tablicy
5.10.
Dla konfiguracji EAZ nr 1 i nr 3 przebieg krzywych ryzyka jest zbliżony do
siebie. Wpływ zabezpieczenia w polu łącznika szyn jest znikomy. Większy wpływ
na wzrost ryzyka przekroczenia siły 𝐹𝑡 posiada układ pracy bez automatyki SPZ
i uwspółbieżniania zabezpieczeń (konfiguracja EAZ nr 2). Dla poziomu ryzyka
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10-3 1/a wartość siły 𝐹𝑡 wzrasta z 27,0 kN do 33,4 kN. Jednak największy wspływ
na wzrost tego ryzyka posiada układ bez zabezpieczenia szyn zbiorczych
(konfiguracja EAZ nr 4). W tym przypadku poziomowi ryzyka 10-3 1/a odpowiada
maksymalna możliwa wartość siły 𝐹𝑡 wynosząca 45,9 kN. Wartość ta odpowiada
poziomowi ryzyka 10-4 1/a także w pozostałych analizowanych konfiguracjach
EAZ.
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1,0E-2
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1/a
1,0E-3

1,0E-4
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konf. nr 1
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Rys. 5.18. Roczna częstość przekroczeń siły 𝐹𝑡 dla punktu obserwacji A w zależności
od wielkości konfiguracji EAZ dla prądu zwarciowego 𝐼"𝑘 = 40 kA
Tablica 5.10. Wartości siły 𝐹𝑡 wyznaczone dla punktu obserwacji A dla wybranych
poziomów ryzyka i czterech różnych konfiguracji
Konf. nr 1

Konf. nr 2

Konf. nr 3

Konf. nr 4

𝐹𝑡 , kN

𝐹𝑡 , kN

𝐹𝑡 , kN

𝐹𝑡 , kN

10-2

24,1

24,7

24,1

24,5

10-3

27,0

33,4

27,0

45,9

10-4

45,9

45,9

45,9

45,9

𝑅𝑎 , 1/a

Zbadano wpływ parametrów przęsła na wartość siły 𝐹𝑡 . Jako standardowe
przęsło przyjęto przęsło o długości 56 metrów (4 podziałki polowe) o naciągu
statycznym 20 kN na fazę oraz masie dodatkowej równej 40 kg. W analizie
ukazano wpływ długości przęsła, dodatkowego obciążenia osprzętem oraz
zmiany naciągu statycznego. Parametry badanych przęseł zostały pokazane
w tablicy 5.11.

88

Tablica 5.11. Parametry przęseł uwzględnianych w analizie
Przęsło

Długość 𝑙, m

Naciąg statyczny 𝐹𝑠𝑡 ,
kN/fazę

Masa dodatkowa md,
kg

P1

56

20

40

P2

56

10

40

P3

56

20

80

P4

28

20

40

Na rysunku 5.19 przedstawiono ryzyko przekroczenia siły 𝐹𝑡 dla warunków
zwarciowych punktu A dla czterech uwzględnianych przęseł. Wpływ długości
przęsła na wartość siły 𝐹𝑡 jest bardzo znacząca, zwłaszcza na jej wartość
maksymalną. Dla przęseł o tym samym naciągu statycznym maksymalna
wartość siły silnie zależy od długości przęsła. W przypadku skrócenia przęsła
o połowę długości wartość maksymalna uzyskana już przy poziomie ryzyka
10-4 1/a jest znacząco mniejsza i wynosi 30,8 kN zamiast 45,9 kN. Dla poziomów
ryzyka 10-2 1/a i 10-3 1/a wartości sił 𝐹𝑡 są zbliżone do siebie dla przęseł P1, P3
i P4.
1,0E-1
1,0E-2
Ra,
1/a

1,0E-3
1,0E-4
1,0E-5
10
przęsło P1

20
przęsło P2
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siła Ft, kN
przęsło P3

40
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przęsło P4

Rys. 5.19. Roczna częstość przekroczeń siły 𝐹𝑡 dla punktu obserwacji A dla czterech
przęseł dla prądu zwarciowego 𝐼"𝑘 = 40 kA

Pełne zestawienie wartości siły 𝐹𝑡 dla wybranych poziomów ryzyka znajduje
się w tablicy 5.12.
Istotny wpływ na wartości analizowanych sił posiada wartość naciągu
statycznego. Zmniejszenie naciągu statycznego o 10 kN powoduje zmniejszenie
wyznaczanej siły 𝐹𝑡 o wartość od 11 do 18 kN w zależności od poziomu ryzyka.
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Najmniejszy wpływ na zmianę przebiegu krzywej ma masa dodatkowa.
Przyjęty

dwukrotny

wzrost

masy

dodatkowej

powoduje

zmniejszenie

maksymalnej wartości siły 𝐹𝑡 o 2,7 kN.
Tablica 5.12. Wartości siły 𝐹𝑡 wyznaczone dla punktu obserwacji A dla wybranych
poziomów ryzyka i czterech różnych przęseł
P1

P2

P3

P4

𝐹𝑡 , kN

𝐹𝑡 , kN

𝐹𝑡 , kN

𝐹𝑡 , kN

10-2

24,1

11,8

23,5

23,9

10-3

27,0

13,0

25,6

26,2

10-4

45,9

27,7

43,2

30,8

𝑅𝑎 , 1/a

Zbadano również wpływ zakłóceń zwarciowych w wybranych elementach
sieci elektroenergetycznej na wyniki analizy sił dynamicznych metodą
symulacyjną. Krzywe ilustrujące spodziewaną roczną częstość przekroczeń
poszczególnych wartości siły 𝐹𝑡 wyznaczone dla warunków zwarciowych
w punkcie A rozdzielni, podczas zwarć w rozdzielni oraz w linii (badanej z osobna
jako krótka o długości 15,8 km i jako długa – 109,1 km), przedstawiono na
rysunku 5.20. Maksymalna wartość siły dla przęsła wynosi 45,9 kN.
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1,0E-2
1,0E-3
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1/a

1,0E-4
1,0E-5
1,0E-6
1,0E-7
20

25

30

system szyn i pole linii L206
linia L206 (109,1 km)
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siła Ft, kN
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linia L206 (15,8 km)

Rys. 5.20. Spodziewana roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości siły 𝐹𝑡
dla warunków zwarciowych w punkcie A podczas zwarć w wybranych elementach
systemu

Wyznaczone wartości siły 𝐹𝑡 dla wybranych poziomów ryzyka, dla warunków
zwarciowych w punkcie A, zamieszczono w tablicy 5.13. Największy wpływ na
spodziewaną częstość przekroczeń wartości bliskich maksymalnej wartości siły
𝐹𝑡 mają zwarcia w rozdzielni (na szynach i w polu). Istotny wpływ na wyznaczaną
częstość podczas zwarć w linii ma jej długość. Dla linii 7-krotnie dłuższej ryzyko
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przekroczenia jest około 10-krotnie większe. W przypadku analizy zwarć tylko na
systemie szyn zbiorczych dla przyjętego ryzyka 10-4 1/a wartość siły osiąga
maksymalną wartość 45,9 kN. W przypadku rozpatrywania zwarć w linii nawet
dla poziomu ryzyka 10-6 1/a nie występuje maksymalna wartość siły niezależnie
od długości linii. Wartość siły 𝐹𝑡 wyznaczona podczas obliczeń uwzględniających
zwarcie w linii długiej dla ryzyka 10-5 1/a jest bliska maksymalnej (jak podczas
zwarć na szynach).
Tablica 5.13. Wartości siły 𝐹𝑡 wyznaczone dla warunków zwarciowych w punkcie A
podczas zwarć w wybranych elementach systemu
𝐹𝑡 , kN

𝑅𝑎 ,
1/a

Miejsce zwarcia
System szyn i pole linii

Linia L206 (15,8 km)

Linia L206 (109,1 km)

10-2

23,6

-

22,3

10-3

26,7

22,6

24,8

10-4

45,9

25,1

32,7

10-5

45,9

35,8

44,8

Na rysunku 5.21 przedstawiono krzywe ilustrujące spodziewaną roczną
częstość przekroczeń poszczególnych wartości siły 𝐹𝑡 , wyznaczone dla
warunków

zwarciowych

w

punkcie

B

podczas

zwarć:

w

rozdzielni,

w transformatorze oraz w linii (badanej z osobna jako krótka i długa).
Maksymalna wartość siły 𝐹𝑡 dla przyjętego przęsła wynosi około 28 kN.
1,0E-1
1,0E-2
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1/a

1,0E-3
1,0E-4
1,0E-5
1,0E-6
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transformator T-02
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linia L205 (109,1 km)
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Rys. 5.21. Spodziewana roczna częstość przekroczeń poszczególnych wartości siły 𝐹𝑡
dla warunków zwarciowych w punkcie B podczas zwarć w wybranych elementach
systemu
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Wyznaczone w ten sposób wartości siły 𝐹𝑡 dla wybranych poziomów ryzyka,
dla warunków zwarciowych w punkcie B rozdzielni, zamieszczono w tablicy 5.14.
Zwarcia występujące w gałęzi transformatora charakteryzują się zdecydowanie
najmniejszymi wartościami sił dla wszystkich rozpatrywanych poziomów ryzyka.
Wartości wyznaczane podczas zwarć w linii długiej dla ryzyka 10-5 1/a
i mniejszego są zbliżone do wartości maksymalnej.
Tablica 5.14. Wartości siły 𝐹𝑡 dla warunków zwarciowych w punkcie B podczas zwarć
w wybranych elementach systemu
𝐹𝑡 , kN
𝑅𝑎 ,
1/a

Miejsce zwarcia
System szyn i pole

Transf. T-02

Linia L205
(15,8 km)

Linia L205
(109,1 km)

10-2

22,6

-

-

22,4

10-3

23,1

22,5

22,5

23,7

10-4

28,0

22,9

24,4

27,2

10-5

28,0

23,4

27,5

27,9

5.5.2. Wyniki analizy siły Ff
Wpływ przyjętej wartości prądu zwarciowego na szynach rozdzielni na
krzywe ryzyka przekroczenia siły 𝐹𝑓 dla warunków zwarciowych w punkcie A
przedstawiono na rysunku 5.22.
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Rys. 5.22. Roczna częstość przekroczeń siły 𝐹𝑓 dla punktu obserwacji A dla trzech
wartości prądu zwarciowego

Wartości sił 𝐹𝑓 dla wybranych poziomów ryzyka i dla trzech wartości prądu
zwarciowego przedstawiono w tablicy 5.15. Wyznaczane wartości siły 𝐹𝑓 dla
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poziomu ryzyka 10-4 1/a i dla różnych wartości prądu różnią się znacząco od
siebie. Dla kolejnych poziomów ryzyka siła 𝐹𝑓 nieznacznie zwiększa swoje
wartości. Można przyjąć, że dla ryzyka 10-6 1/a siła 𝐹𝑓 osiąga swoje maksymalne
wartości, które dla uwzględnianych prądów 32,5 kA, 40 kA i 50 kA odpowiednią
wynoszą: 58,8 kN, 66,2 kN i 82,4 kN.
Tablica 5.15. Wartości siły 𝐹𝑓 wyznaczone dla punktu obserwacji A dla wybranych
poziomów ryzyka i trzech wartości prądu zwarciowego
𝐼𝑘" = 32,5 kA

𝐼𝑘" = 40,0 kA

𝐼𝑘" = 50,0 kA

𝐹𝑓 , kN

𝐹𝑓 , kN

𝐹𝑓 , kN

10-4

50,0

60,8

78,5

10-5

54,7

65,1

82,4

10-6

58,8

66,2

82,4

𝑅𝑎 , 1/a

Rysunek 5.23 przedstawia wpływ konfiguracji wyposażenia rozdzielni
w układy EAZ na ryzyko przekroczenia wartości siły 𝐹𝑓 dla prądu zwarciowego
40 kA.
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Rys. 5.23. Roczna częstość przekroczeń siły 𝐹𝑓 dla punktu obserwacji A w zależności
od wielkości konfiguracji EAZ dla prądu zwarciowego 𝐼"𝑘 = 40 kA

Z przebiegu krzywych wynika, że w punkcie A najgorsze warunki zwarciowe
panują

w

przypadku

konfiguracji

EAZ

nr

2

(bez

automatyki

SPZ

i uwspółbieżniania zabezpieczeń) oraz nr 4 (bez zabezpieczenia szyn
zbiorczych). W tych przypadkach siła 𝐹𝑓 pojawia się już dla poziomu ryzyka
10-3 1/a i osiąga wartości odpowiednio: 53 kN i 62,8 kN. Dla niższych poziomów
ryzyka wartości sił 𝐹𝑓 występują dla wszystkich konfiguracji EAZ i osiągają
zbliżone wartości. Przykładowo dla poziomu ryzyka 10 -5 1/a zawierają się
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w przedziale od 65,2 kN dla konfiguracji nr 1 do 66,3 kN dla konfiguracji nr 2.
Wartości siły 𝐹𝑓 dla wybranych poziomów ryzyka przedstawiono w tablicy 5.16.
Tablica 5.16. Wartości siły 𝐹𝑓 wyznaczone dla punktu obserwacji A dla wybranych
poziomów ryzyka i czterech różnych konfiguracji EAZ
Konf. nr 1

Konf. nr 2

Konf. nr 3

Konf. nr 4

𝐹𝑓 , kN

𝐹𝑓 , kN

𝐹𝑓 , kN

𝐹𝑓 , kN

10-3

-

53,0

-

62,8

10-4

61,0

64,0

65,2

65,7

10-5

65,1

66,3

65,9

66,0

10-6

65,9

67,6

66,2

66,3

𝑅𝑎 , 1/a

Rysunek 5.24 przedstawia ryzyko przekroczenia siły 𝐹𝑓 w punkcie obserwacji
A dla czterech różnych przęseł (tab. 5.11). Odpowiednie wartości tej siły dla
wybranych poziomów ryzyka przedstawiono w tablicy 5.17.
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Rys. 5.24. Roczna częstość przekroczeń siły 𝐹𝑓 dla punktu obserwacji A dla czterech
przęseł dla prądu zwarciowego 𝐼"𝑘 = 40 kA
Tablica 5.17. Wartości siły 𝐹𝑓 wyznaczone dla punktu obserwacji A dla wybranych
poziomów ryzyka i czterech przęseł
P1

P2

P3

P4

𝐹𝑓 , kN

𝐹𝑓 , kN

𝐹𝑓 , kN

𝐹𝑓 , kN

10-4

60,8

62,6

64,6

34,4

10-5

65,1

67,5

69,3

34,4

10-6

66,2

69,0

73,2

34,4

𝑅𝑎 , 1/a

Zauważa się wyraźny wpływ długości przęsła na wartość siły 𝐹𝑓 . Dla przęsła
dwukrotnie krótszego (przęsło P4) maksymalna wartość siły 𝐹𝑓 jest dwukrotnie
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mniejsza niż dla pozostałych przęseł. Obliczenia dla tego przęsła wykazują, że
wartość maksymalna 34,4 kN pojawia się już dla ryzyka przekroczenia 10-4 1/a.
Zmniejszenie naciągu statycznego nieznacznie wpływa na wzrost wartości
siły 𝐹𝑓 . Jeżeli naciąg statyczny jest dwukrotnie mniejszy (przęsło P2) maksymalna
wartość siły 𝐹𝑓 wynosi 69,0 kN i jest większa o 2,8 kN niż dla przęsła
standardowego.
Zwiększenie ciężaru dodatkowego wpływa na wzrost maksymalnej wartości
siły 𝐹𝑓 . Dla przęsła P3 siła 𝐹𝑓 przyjmuje największe wartości dla wszystkich
poziomów ryzyka osiągając maksymalną wartość 73,2 kN dla poziomu 10-6 1/a.
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6. OKREŚLANIE WARTOŚCI CZASU TRWANIA
ZWARCIA
6.1. Zasada przyjętego ryzyka
Do określania rozkładu wartości czasu trwania zwarcia do oceny sił
dynamicznych wykorzystano w obliczeniach symulacyjnych zasadę określania
rozkładu funkcji zmiennej losowej. Wartość tego czasu w dalszej części pracy
oznaczono jako 𝑇𝑘𝑜 . Jeżeli zależność siły 𝐹𝑡 od czasu trwania zwarcia
w przedziale (𝑇𝑘1 , 𝑇𝑘2 ) jest funkcją określoną i monotoniczną – 𝑔(𝑇𝑘 ) i znana jest
funkcja

gęstości

prawdopodobieństwa

siły

𝐹𝑡

–

𝑓𝐹 (𝐹𝑡 ),

to

gęstość

prawdopodobieństwa czasu 𝑇𝑘𝑜 – 𝑓𝑡 (𝑇𝑘𝑜 ), w rozważanym przedziale czasu,
można wyznaczyć analitycznie korzystając ze wzoru na gęstość funkcji
zmiennych losowych [1]:
𝑓𝑡 (𝑇𝑘𝑜 ) = 𝑓𝐹 (𝐹𝑡 ) ∙ |

𝑑𝑔(𝑇𝑘 )
|
𝑑𝑇𝑘

(6.1)

Korzystając z krzywych na rys. 5.18 przedstawiających roczną częstość
przekroczeń wartości siły 𝐹𝑡 oraz z zależności wartości siły 𝐹𝑡 od czasu trwania
zwarcia wyznaczonej dla określonego przęsła i warunków zwarciowych
przedstawionych na rys. 6.1 można oszacować wartości czasu trwania zwarcia
𝑇𝑘𝑜 .
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Rys. 6.1. Zależność wartości siły 𝐹𝑡 od czasu trwania zwarcia dla prądu 𝐼𝑘" = 40,0 kA
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Wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 przyjmowane do obliczania sił 𝐹𝑡 w rozdzielni są
wyznaczane przy założonej wartości ryzyka 𝑅𝑎 (spodziewanej rocznej częstości
przekroczeń wyznaczonej siły).
Przykładowo częstości przekroczeń 10-3 1/a dla pierwszej konfiguracji EAZ
odpowiada siła 𝐹𝑡1 o wartości około 27,0 kN (tablica 5.10). Na podstawie krzywej
zamieszczonej na rys. 6.1 można zauważyć, że wartości tej odpowiada czas
𝑇𝑘𝑜1 = 98,4 ms. W ten sposób można powiązać wartości czasu trwania zwarcia
przyjmowane

do

obliczania

skutków

dynamicznych

w

rozdzielani

o maksymalnym prądzie zwarcia 40 kA, ze spodziewanym ryzykiem
przekroczenia wyznaczanej wartości siły podczas zwarć, przy założeniu
warunków statycznych w systemie.
Wykorzystując omówioną metodę można wyznaczyć krzywą ryzyka
przekroczenia wyznaczanej siły 𝐹𝑡 od wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 , przyjętego do
obliczania wartości tej siły. Dla omawianego przykładu zależność tą przedstawia
krzywa zamieszczona na rys. 6.2.
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Rys. 6.2. Zależność ryzyka przekroczenia siły 𝐹𝑡 od czasu 𝑇𝑘𝑜 przyjmowanego do jej
obliczania dla warunków zwarciowych w punkcie A dla konfiguracji EAZ nr 1

Analogicznie można określać wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 do wyznaczania siły 𝐹𝑓 . Na
rys. 5.23 przedstawiono przebieg krzywej ryzyka przekroczenia siły 𝐹𝑓 dla punktu
obserwacji A dla konfiguracji EAZ nr 1 i prądu zwarciowego 𝐼𝑘" = 40 kA. Na tej
podstawie oraz korzystając z zależności wartości siły 𝐹𝑓 od czasu trwania zwarcia
wyznaczonej dla prądu 40 kA przedstawionej na rys. 6.3 można oszacować
wartości czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘𝑜 , jakie należy przyjmować podczas obliczania
siły 𝐹𝑓 w określonych warunkach dla przyjętego poziomu ryzyka przekroczenia.
97

80,0
Ff1

60,0
Ff ,
40,0
kN
20,0

Tko1

0,0
0

200

400

600

800

1000

Tk, ms

Rys. 6.3. Zależność wartości siły 𝐹𝑓 od czasu trwania zwarcia dla 𝐼"𝑘 = 40 kA

Zależność spodziewanego ryzyka przekroczenia wyznaczanej siły 𝐹𝑓 od
czasu 𝑇𝑘𝑜 przyjmowanego do obliczania wartości tej siły pokazano na rys. 6.4.
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Rys. 6.4. Zależność ryzyka przekroczenia siły 𝐹𝑓 od czasu 𝑇𝑘𝑜 dla warunków
zwarciowych w punkcie A dla konfiguracji EAZ nr 1

Dla ilustracji przedstawiono sposób wyznaczania wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 dla
obliczania siły 𝐹𝑓 przy założeniu ryzyka przekroczenia równego 10-4 1/a. Taką
częstość przekroczeń posiada wartość siły 𝐹𝑓 równa 60,8 kN (tab. 5.15). Żeby
otrzymać taką wartość siły 𝐹𝑓 należy w obliczeniach wykonanych dla prądu 40 kA
przyjąć czas trwania zwarcia równy około 390 ms (rys. 6.3). Wynik ten
zaznaczono na rys. 6.4.
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6.2. Czynniki wpływające na wyznaczane wartości czasu
trwania zwarcia
6.2.1. Wyposażenie EAZ
Dla warunków zwarciowych w wybranych punktach rozdzielni (rys. 5.6)
przeprowadzono analizę sił dynamicznych w przęśle P1 (tab. 5.11) pod kątem
określania wartości czasu trwania zwarcia do ich wyznaczania 𝑇𝑘𝑜 , w oparciu
o kryterium ryzyka. Obliczenia wykonano przy założeniu, że maksymalna wartość
prądu zwarciowego trójfazowego wynosi 40 kA.
Zestawienie wartości siły 𝐹𝑡 oraz odpowiadających im wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 dla
czterech uwzględnianych konfiguracji EAZ, dla wybranych poziomów ryzyka
zamieszczono w tablicy 6.1. Wyniki dotyczą warunków zwarciowych w punkcie
A.
Tablica 6.1. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
konfiguracji EAZ dla warunków zwarciowych w punkcie A
𝑅𝑎 , 1/a

Konf. nr 1

Konf. nr 2

Konf. nr 3

Konf. nr 4

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

24,1

62,2

24,7

70,9

24,1

62,5

24,5

67,7

10-3

27,0

98,4

33,4

160,5

27,0

98,5

45,9

317,1

10-4

45,9

317,1

45,9

317,1

45,9

317,1

45,9

317,1

Dla takich warunków zwarciowych wyznaczone wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 dla ryzyka
równego 10-3 1/a wynoszą około 100 ms (konfiguracje EAZ nr 1 i nr 3). Brak
zabezpieczenia szyn zbiorczych powoduje znaczący wzrost wyznaczanej
wartości czasu (około 3-krotnie). Wartość siły 𝐹𝑡 osiąga swą maksymalną wartość
45,9 kN, a czas 𝑇𝑘𝑜 wynosi 317,1 ms. Dla rozważanego poziomu ryzyka
zaznacza się także wpływ braku automatyki SPZ i uwspółbieżniania
zabezpieczeń. Wówczas wartość 𝑇𝑘𝑜 wynosi około 160 ms.
Wyniki podobnej analizy dla punktu B zamieszczono w tablicy 6.2. Wskazują
one, że wyznaczane wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 są bardzo małe i dopiero dla ryzyka
10-4 1/a wzrastają do wartości blisko 110 ms. Dla wszystkich rozpatrywanych
konfiguracji EAZ siła 𝐹𝑡 i czas 𝑇𝑘𝑜 osiągają swoje wartości maksymalne. Wynika
to z faktu, że maksymalna wartość prądu zwarciowego w punkcie B rozdzielni
jest znacznie mniejsza od 40 kA. Dla ryzyka 10-2 1/a i 10-3 1/a można wyraźnie
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zauważyć wpływ braku zabezpieczenia szyn zbiorczych na wzrost wyznaczanej
wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 .
Tablica 6.2. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
konfiguracji EAZ dla warunków zwarciowych w punkcie B
𝑅𝑎 , 1/a

Konf. nr 1

Konf. nr 2

Konf. nr 3

Konf. nr 4

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

22,6

33,3

22,7

35,9

22,6

33,3

23,0

41,7

10-3

23,2

45,7

25,2

77,7

23,2

45,7

28,0

109,3

10-4

28,0

109,3

28,0

109,3

28,0

109,3

28,0

109,3

Zestawienie wartości siły 𝐹𝑓 wyznaczanych dla warunków zwarciowych
w punkcie A oraz odpowiadających im czasów dla czterech uwzględnianych
konfiguracji EAZ i dla wybranych poziomów ryzyka pokazano w tablicy 6.3.
Tablica 6.3. Wartości siły 𝐹𝑓 oraz czasów 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
konfiguracji EAZ dla warunków zwarciowych w punkcie A
𝑅𝑎 , 1/a

Konf. nr 1

Konf. nr 2

Konf. nr 3

Konf. nr 4

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-3

-

-

53,0

269,9

-

-

62,8

424,6

10-4

60,8

387,2

64,0

451,2

65,2

481,9

65,7

495,9

10-5

65,1

478,0

66,3

516,2

65,9

500,6

66,0

505,0

10-6

65,9

504,2

67,6

576,1

66,2

509,8

66,3

511,1

Przy założeniu ryzyka równego 10-3 1/a dla konfiguracji EAZ nr 1 i nr 3 siły 𝐹𝑓
nie trzeba uwzględniać w ogóle. Dla konfiguracji EAZ nr 2 należałoby do obliczeń
przyjąć czas trwania zwarcia wynoszący około 270 ms, a dla konfiguracji EAZ
nr 4 około 425 ms. Dla poziomu ryzyka 10-4 1/a największa wartość czasu 𝑇𝑘𝑜
odpowiadają sile 𝐹𝑓 występującej dla konfiguracji bez ZSZ. Jednak dla poziomu
ryzyka 10-5 1/a największa wartość siły oraz czas 𝑇𝑘𝑜 występuje dla konfiguracji
bez automatyki SPZ i uwspółbieżniania zabezpieczeń.
Dla warunków zwarciowych w punkcie B siła 𝐹𝑓 nie występuje.
6.2.2. Awaryjność zabezpieczeń i wyłączników
Wpływ awaryjności zabezpieczeń i wyłączników na wyniki analizy
symulacyjnej czasu 𝑇𝑘𝑜 dla trzech wartości wskaźnika awaryjności: 0,015, 0,03
i 0,06 zbadano dla warunków zwarciowych w punkcie A.
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Wpływ awaryjności wskaźnika zabezpieczeń oceniono przy założeniu stałej
wartości wskaźnika awaryjności wyłączników równej 0,03. Wyniki obliczeń
symulacyjnych przedstawiono w tablicy 6.4.
Tablica 6.4. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości wskaźnika awaryjności zabezpieczeń dla warunków zwarciowych w punkcie A
Wskaźnik awaryjności zabezpieczeń

𝑅𝑎 , 1/a

0,015

0,03

0,06

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

24,1

61,8

24,1

62,4

24,2

63,0

10-3

26,9

97,9

27,0

98,4

27,3

101,4

10-4

38,3

206,6

45,9

317,1

45,9

317,1

Wartości siły 𝐹𝑡 i czasu 𝑇𝑘𝑜 nieznacznie rosną wraz ze wzrostem wskaźnika
awaryjności (dwukrotnego i czterokrotnego). Dla poziomu ryzyka 10 -4 1/a dla
wartości wskaźnika awaryjności 0,03 i 0,06 wyznaczane wartości siły osiągają
maksymalną wartość równą 45,9 kN. Wówczas czas 𝑇𝑘𝑜 wynosi 317,1 ms.
Najmniejszej przyjętej wartości wskaźnika awaryjności odpowiada wartość siły
𝐹𝑡 = 38,2 kN i czasu 𝑇𝑘𝑜 = 206,6 ms.
W podobny sposób oceniono wpływ wskaźnika awaryjności wyłączników na
rezultaty analizy czasu 𝑇𝑘𝑜 . Zestawienie wyników obliczeń symulacyjnych dla
trzech wartości tego wskaźnika umieszczono w tablicy 6.5.
Tablica 6.5. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości wskaźnika awaryjności wyłączników dla warunków zwarciowych w punkcie A
Wskaźnik awaryjności wyłączników
𝑅𝑎 , 1/a

0,015

0,03

0,06

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

24,1

62,2

24,1

62,4

24,2

63,1

10-3

26,9

97,0

27,0

98,4

27,6

104,7

10-4

45,9

317,1

45,9

317,1

45,9

317,1

Obliczenia

wykonano

przyjmując

wartość

wskaźnika

awaryjności

zabezpieczeń równą 0,03.
Wpływ wskaźnika awaryjności wyłączników w założonym przedziale zmian
na wyznaczane wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 jest nieznaczny. Największy wpływ można
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zauważyć dla ryzyka 10-3 1/a. Wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 zmieniają się wówczas
w zakresie od 98 ms do 105 ms.
Zbadano również jednoczesny wpływ awaryjności układów EAZ oraz
wyłączników na wyznaczane wartości siły 𝐹𝑡 i czasu 𝑇𝑘𝑜 . Pełne zestawienie
wyników

obliczeń

symulacyjnych

wykonanych

dla

przyjętych

założeń

przedstawiono w tablicy 6.6.
Tablica 6.6. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości wskaźnika awaryjności zabezpieczeń i wyłączników dla warunków zwarciowych
w punkcie A
Wskaźnik awaryjności zabezpieczeń i wyłączników
𝑅𝑎 , 1/a

0,015

0,03

0,06

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

24,1

61,6

24,1

62,4

24,2

63,9

10-3

26,7

95,2

27,0

98,4

28,0

108,7

10-4

33,2

158,8

45,9

317,1

45,9

317,1

Dla ryzyka 10-3 1/a i wskaźnika awaryjności zabezpieczeń i wyłączników
równego 0,06 wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 wyraźnie przekraczają 100 ms (wynoszą około
109 ms). Największe różnice w wyznaczanych czasach 𝑇𝑘𝑜 występują dla ryzyka
10-4 1/a. Wartość czasu 𝑇𝑘𝑜 wyznaczana przy założeniu najmniejszej wartości
wskaźnika awaryjności jest dwukrotnie mniejsza niż dla pozostałych przypadków.
Podobną analizę wykonano w celu zbadania wpływu wskaźnika awaryjności
zastosowanych zabezpieczeń i wyłączników na wartości siły 𝐹𝑓

oraz

odpowiadających im czasów 𝑇𝑘𝑜 dla wybranych poziomów ryzyka. W każdym
z analizowanych przypadków siła 𝐹𝑓 występuje dla poziomu ryzyka 10-4 1/a
i mniejszych. Tablica 6.7 zawiera wyniki dla trzech wartości wskaźnika
awaryjności zabezpieczeń.
Tablica 6.7. Wartości siły 𝐹𝑓 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości wskaźnika awaryjności zabezpieczeń dla warunków zwarciowych w punkcie A
Wskaźnik awaryjności zabezpieczeń
𝑅𝑎 , 1/a

0,015

0,03

0,06

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-4

56,1

311,4

60,8

387,2

62,5

419,8

10-5

64,2

455,5

65,1

478,0

65,6

493,5
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Wraz ze zmianą wskaźnika awaryjności układów EAZ znacząco zmienia się
czas 𝑇𝑘𝑜 wyznaczony dla siły 𝐹𝑓 . Dla poziomu ryzyka 10-4 1/a dwukrotny
i czterokrotny wzrost wskaźnika awaryjności powoduje wzrost wyznaczanej
wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 odpowiednio z wartości 311 ms do 387 ms i 419 ms.
Wyniki obliczeń symulacyjnych dla trzech różnych wartości wskaźnika
awaryjności wyłączników (tab. 6.8) wskazują wyraźnie mniejszy wpływ zmian
tego wskaźnika na wartość czasu 𝑇𝑘𝑜 niż w przypadku wpływu awaryjności
układów EAZ.
Tablica 6.8. Wartości siły 𝐹𝑓 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości wskaźnika awaryjności wyłączników dla warunków zwarciowych w punkcie A
Wskaźnik awaryjności wyłączników
𝑅𝑎 , 1/a

0,015

0,03

0,06

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-4

60,5

381,0

60,8

387,2

62,0

408,4

10-5

65,0

474,7

65,1

478,0

65,6

492,0

Maksymalne różnice pomiędzy wyznaczonymi wartościami czasu 𝑇𝑘𝑜 dla
określonego ryzyka dla przyjętych wartości wskaźnika awaryjności nie
przekraczają 30 ms.
W tablicy 6.9 zamieszczono wyniki obliczeń symulacyjnych ukazujących
jednoczesny wpływ zmiany wskaźnika awaryjności układów EAZ i wyłączników
na siłę 𝐹𝑓 .
Tablica 6.9. Wartości siły 𝐹𝑓 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości wskaźnika awaryjności zabezpieczeń i wyłączników dla warunków zwarciowych
w punkcie A
Wskaźnik awaryjności zabezpieczeń i wyłączników
𝑅𝑎 , 1/a

0,015

0,03

0,06

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-4

48,4

209,2

60,8

387,2

62,7

422,5

10-5

63,7

444,2

65,1

478,0

65,8

497,5

Dla ryzyka 10-4 1/a można zauważyć stosunkowo duży wzrost wyznaczonych
wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 wraz ze wzrostem wskaźnika awaryjności. Dla skrajnych
wartości wskaźnika awaryjności wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 rosną od 209 ms do 423 ms
(około dwukrotnie). Dla niższego poziomu ryzyka 10 -5 1/a różnice pomiędzy
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wartościami czasu 𝑇𝑘𝑜 dla badanych wartości wskaźnika awaryjności układów
EAZ i wyłączników są mniejsze (sięgają 10% wartości maksymalnej).
6.2.3. Typ zastosowanych zabezpieczeń i wyłączników
Dla przeprowadzenia oceny wpływu typu wyłączników na wyznaczaną
wartość czasu 𝑇𝑘𝑜 przeprowadzono analizę dla wyłącznika DLF oraz nowszego
typu SB6, dla którego przyjęto wartość oczekiwaną czasu zadziałania mniejszą
o 30%. Na podstawie otrzymanych wyników dla konfiguracji EAZ nr 1 można
stwierdzić, że różnice pomiędzy wyznaczonymi wartościami czasu 𝑇𝑘𝑜 podczas
zwarć są nieznaczne i nie przekraczają 2%. Obliczenia wykonane dla
pozostałych uwzględnianych konfiguracji potwierdzają ten wynik.
Zbadano także wpływ typu zastosowanych zabezpieczeń odległościowych na
rezultaty badań czasu 𝑇𝑘𝑜 . Porównano wyniki obliczeń symulacyjnych dla
zabezpieczenia odległościowego 7SA z wynikami obliczeń wykonanymi przy
założeniu, że w polach zainstalowane jest zabezpieczenie starszego typu LZ-32.
Zabezpieczenie to ma dwukrotnie większą wartość oczekiwaną czasu działania
dla nastawy bezzwłocznej.
Wyniki analizy siły 𝐹𝑡 i wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 dla wybranych poziomów ryzyka
wykonane dla 2 rodzajów zabezpieczeń dla konfiguracji EAZ nr 1 zamieszczono
w tablicy 6.10.
Tablica 6.10. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
typów zainstalowanych zabezpieczeń dla warunków zwarciowych w punkcie A
𝑅𝑎 , 1/a

7SA

LZ-32

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

24,1

62,4

24,6

70,5

10-3

27,0

98,4

29,2

121,0

10-4

45,9

317,1

45,9

317,1

Zastosowanie

starszego

typu

zabezpieczenia

wpływa

wyraźnie

na

zwiększenie wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 . Można to zauważyć dla poziomów ryzyka
10-2 1/a i 10-3 1/a, dla których wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 są większe odpowiednio o około
8 ms i 23 ms w stosunku do wartości wyznaczonych przy zastosowaniu
zabezpieczeń 7SA. Różnice w wyznaczanych czasach 𝑇𝑘𝑜 dla pozostałych
konfiguracji także nie przekraczają wyżej wymienionych wartości.
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Wpływ typu zabezpieczenia na wartość siły 𝐹𝑓 i czasu 𝑇𝑘𝑜 jest również
zauważalny. Siła 𝐹𝑓 dla konfiguracji EAZ nr 1 pojawia się dla poziomu ryzyka
10-4 1/a. Dla tej konfiguracji EAZ, dla poziomów ryzyka 10-4 1/a i 10-5 1/a różnice
pomiędzy wyznaczonymi wartościami czasu 𝑇𝑘𝑜 , dla uwzględnianych dwóch
typów zabezpieczeń wynoszą odpowiednio 3% i 5%. Największe różnice
w wynikach obliczeń czasu 𝑇𝑘𝑜 występują dla konfiguracji EAZ nr 3 i wynoszą
8%. Wzrost wartości jest podawany w stosunku do wartości czasu
wyznaczonego dla zabezpieczenia LZ-32, o większym czasie działania.
6.2.4. Intensywność zwarć w linii
Dla warunków zwarciowych w punkcie A (rys. 5.6) zbadano wpływ
intensywności zakłóceń zwarciowych w linii (L206). Obliczenia symulacyjne
wykonano dla intensywności zakłóceń równej 0,0162 zw/(km*a) oraz dla wartości
trzykrotnie mniejszej i trzykrotnie większej. Wyniki analizy wykonanej dla linii
o długości 109,1 km przedstawiono w tablicy 6.11.
Tablica 6.11. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości intensywności zwarć w linii o długości 109,1 km dla warunków zwarciowych
w punkcie A
Intensywność zwarć w linii 109,1 km, zw/(km*a)
𝑅𝑎 , 1/a

0,0054

0,0162

0,0486

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

23,9

57,9

24,1

62,4

24,6

69,1

10-3

26,8

96,3

27,0

98,4

27,9

108,0

10-4

45,9

317,1

45,9

317,1

45,9

317,1

Analiza wyników ukazuje pewien nieduży wpływ intensywności zwarć w linii
na wyznaczaną wartość czasu 𝑇𝑘𝑜 . W celu oceny wpływu długości linii na
rezultaty analizy wykonano podobne obliczenia dla linii o długości 15,8 km.
Wyniki zamieszczono w tablicy 6.12. Na podstawie wyników można stwierdzić,
że wpływ zmian intensywności zakłóceń zwarciowych w linii jest bardzo mały.
Maksymalne różnice pomiędzy wyznaczonymi wartościami 𝑇𝑘𝑜 dla trzech
przyjętych intensywności nie przekraczają 4 ms.
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Tablica 6.12. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości intensywności zwarć w linii o długości 15,8 km dla warunków zwarciowych
w punkcie A
Intensywność zwarć w linii 15,8 km, zw/(km*a)
𝑅𝑎 , 1/a

0,0054

0,0162

0,0486

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

23,7

55,1

23,7

56,0

23,9

58,8

10-3

26,7

95,5

26,7

95,7

26,9

97,0

10-4

45,9

317,1

45,9

317,1

45,9

317,1

Podobnie zbadano wpływ intensywności zwarć w linii na wartość siły 𝐹𝑓
i czasu 𝑇𝑘𝑜 w zależności od przyjętych poziomów ryzyka. Wyniki obliczeń
symulacyjnych dla linii długiej (109,1 km) przedstawiono w tablicy 6.13, a dla linii
o krótkiej (15,8 km) w tablicy 6.14. Niezależnie od przyjętej intensywności zwarć
oraz długości linii siła 𝐹𝑓 pojawia się tylko dla małych wartości ryzyka (10-4 1/a
i mniejszych).
Tablica 6.13. Wartości siły 𝐹𝑓 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości intensywności zwarć w linii o długości 109,1 km dla warunków zwarciowych
w punkcie A
Intensywność zwarć w linii 109,1 km, zw/(km*a)
𝑅𝑎 , 1/a

0,0054

0,0162

0,0486

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-4

60,2

376,8

60,8

387,2

61,6

402,4

10-5

65,2

480,0

65,2

482,3

65,5

489,7

Tablica 6.14. Wartości siły 𝐹𝑓 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
wartości intensywności zwarć w linii o długości 15,8 km dla warunków zwarciowych
w punkcie A
Intensywność zwarć w linii 15,8 km, zw/(km*a)
𝑅𝑎 , 1/a

0,0054

0,0162

0,0486

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-4

59,9

371,7

60,1

375,5

60,2

377,1

10-5

64,8

471,0

65,1

478,0

65,2

483,2

Wyniki obliczeń symulacyjnych wykonywane dla linii dłuższej (109,1 km)
wykazują pewien nieduży wpływ intensywności zwarć na wyznaczone wartości
czasu 𝑇𝑘𝑜 . Maksymalne różnice między wyznaczonymi wartościami czasu
wynoszą około 25 ms (dla ryzyka 10-4 1/a). Intensywność zakłóceń zwarciowych
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w linii krótkiej (15,8 km) ma znacznie mniejszy wpływ na wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 .
Maksymalna różnica między wartościami tego czasu wyznaczona dla ryzyka
10-4 1/a i nie przekracza 7 ms.
6.2.5. Parametry przęsła
Oceniono również wpływ parametrów przęsła na wartości sił 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 oraz
odpowiednie wartości wyznaczane w zależności od przyjętego poziomu ryzyka.
Badania przeprowadzono dla czterech przęseł, których parametry zestawiono
w tablicy 5.11. Wartości sił 𝐹𝑓 oraz odpowiadające im wartości czasu 𝑇𝑘𝑜
wyznaczone dla badanych przęseł i wybranych poziomów ryzyka przedstawiono
w tablicy 6.15.
Tablica 6.15. Wartości siły 𝐹𝑡 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
przęseł dla warunków zwarciowych w punkcie A
𝑅𝑎 , 1/a

P1

P2

P3

P4

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑡 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-2

24,1

62,4

11,8

63,0

23,5

62,7

23,9

62,2

10-3

27,0

98,4

13,0

100,5

25,6

99,3

26,2

96,9

10-4

45,9

317,1

27,7

376,7

43,2

353,0

30,8

184,2

Można zauważyć, że wartość czasu 𝑇𝑘𝑜 wyznaczone dla obliczonej siły 𝐹𝑡 dla
ryzyka 10-2 1/a i 10-3 1/a różnią się nieznacznie, pomimo, że wartość siły 𝐹𝑡 dla
przęsła P2 są znacznie mniejsze niż dla pozostałych. Znaczne różnice pomiędzy
wartościami czasu 𝑇𝑘𝑜 występują dla poziomu ryzyka 10-4 1/a. Najmniejsza
wartość czasu równa 184 ms występuje dla przęsła krótkiego P4 i jest około
dwukrotnie mniejsza niż wartości tego czasu wyznaczone dla przęseł P2 i P3.
Wartość siły 𝐹𝑓 oraz odpowiadające im wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 wyznaczone dla
badanych przęseł i wybranych poziomów ryzyka przedstawiono w tablicy 6.16.
Tablica 6.16. Wartości siły 𝐹𝑓 oraz czasu 𝑇𝑘𝑜 dla określonych poziomów ryzyka i różnych
przęseł dla warunków zwarciowych w punkcie A
𝑅𝑎 , 1/a

P1

P2

P3

P4

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

𝐹𝑓 , kN

𝑇𝑘𝑜 , ms

10-4

61,0

391,2

62,8

394,1

64,3

395,7

-

-

10-5

65,2

482,3

67,4

479,6

69,3

493,3

13,3

151,8
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Można zauważyć, że wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 wyznaczone do obliczeń siły 𝐹𝑓 dla
przęseł P1, P2 i P3 dla uwzględnianych poziomów ryzyka są do siebie zbliżone.
Różnice między wartościami tego czasu nie przekraczają 3%. Wyniki tego czasu
są wyraźnie inne dla przęsła P4. Siła 𝐹𝑓 nie występuje dla ryzyka 10-4 1/a
i większego. Dla ryzyka 10-5 1/a występuje siła 𝐹𝑓 o stosunkowo małej wartości
a czas 𝑇𝑘𝑜 jej odpowiadający posiada ponad trzykrotnie mniejszą wartość niż dla
pozostałych przęseł.

6.3. Podsumowanie wyników analizy
W rozdziale 6 przeprowadzono analizę wybranych czynników na wyznaczane
wartości czasu trwania zwarcia do obliczania sił dynamicznych 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 w rozdzielni
z szynami giętkimi na podstawie przyjętego kryterium ryzyka.
Badania wykazały istotny wpływ na wyznaczane wartości czasu 𝑇𝑘𝑜
konfiguracji EAZ oraz punktu rozdzielni, w którym uwzględniane są warunki
zwarciowe. Warunki te są związane z maksymalną wartością prądu zwarciowego
i jego rozpływem w rozdzielni. Przy czym siła 𝐹𝑓 występuje tylko dla punktu
rozdzielni o większym prądzie zwarciowym (40 kA) i przy niższych wartościach
przyjętego ryzyka. Dla tych warunków można określić wartość czasu 𝑇𝑘𝑜 .
Przyjęta zmiana wartości wskaźnika awaryjności zabezpieczeń i wyłączników
ma nieznaczny wpływ na wartości wyznaczanych czasów 𝑇𝑘𝑜 . Obliczenia
wykonane przy założeniu ryzyka 10-2 1/a i 10-3 1/a wykazały, że nawet
czterokrotny wzrost wskaźnika awaryjności powodował wzrost czasu 𝑇𝑘𝑜 o około
10%. Pewne znaczące różnice wyznaczanej wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 można
zauważyć przy założeniu ryzyka 10-4 1/a dla najmniejszej założonej awaryjności
zabezpieczeń i wyłączników w stosunku do pozostałych przyjętych w analizie
awaryjności.
Zastosowanie zabezpieczeń nowszego typu których wartość oczekiwana
czasu działania dla nastawy bezzwłocznej jest około 50% mniejsza niż starszego
typu wpływa na pewne zmniejszenie wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 , dla każdego
rozpatrywanego poziomu ryzyka (w niektórych przypadkach o około 30 ms).
Wymiana wyłączników na nowsze, których wartość oczekiwana czasu
działania była o około 30% mniejsza od wartości oczekiwanej wyłączników
starszego typu nie wpłynęła w sposób istotny na wyznaczane wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 .
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Wpływ intensywności zwarć w linii na wyznaczaną wartość czasu 𝑇𝑘𝑜 jest
zauważalny w przypadku linii stosunkowo długiej. Wartości czasu 𝑇𝑘𝑜
wyznaczane do obliczania sił 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 rosną o około 10-15 ms po trzykrotnym
zwiększeniu intensywności zwarć dla przyjętych poziomów ryzyka. Dla linii
krótkiej zmiana intensywności zwarć jest zdecydowanie mniej widoczna,
w niektórych przypadkach niezauważalna.
Można przyjąć, że wpływ parametrów przęsła na wartość czasu 𝑇𝑘𝑜
wyznaczanego do obliczania siły 𝐹𝑡 przy założeniu ryzyka 10-2 1/a i 10-3 1/a jest
niezauważalny. Wyraźnie mniejszą wartość czas 𝑇𝑘𝑜 przyjmuje dla przęsła
dwukrotnie krótszego, wyznaczoną przy założeniu ryzyka 10 -4 1/a. Dla tej
wartości ryzyka pewny wpływ na czas 𝑇𝑘𝑜 posiada masa dodatkowa w przęśle
oraz wartość naciągu statycznego.
Istotne różnice w wartościach czasu 𝑇𝑘𝑜 wyznaczanych do obliczania siły 𝐹𝑓
dla przęseł są zauważalne dla najkrótszego przęsła P4. Dla pozostałych przęseł
można przyjąć, że te różnice są pomijalne.
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7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
Wykonane w ramach rozprawy prace dotyczyły analizy sił dynamicznych
i czasu trwania zwarcia w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami
szynowymi giętkimi. Obliczenia wartości sił dynamicznych wykonywano zgodnie
z

zaleceniami

normy

[38].

W

badaniach

wykorzystano

statystyczno-

probabilistyczne podejście do zagadnienia. Do realizacji zadania opracowano
modele symulacyjne umożliwiające przeprowadzenie probabilistycznej oceny
skutków dynamicznych w rozdzielniach z uwzględnieniem czynników mających
istotny wpływ na wyniki badań. Do budowy modelu symulacyjnego do analizy
prądu zwarciowego oraz czasu jego przepływu przez elementy rozdzielni
wykorzystano metodę Monte Carlo oraz dane dotyczące zakłóceń zwarciowych
z przeszłości. Opracowano szczegółowe algorytmy odwzorowujące działanie
zabezpieczeń i wyłączników chroniące rozdzielnie oraz przyłączone do niej linie
i transformatory. Szczególną uwagę poświęcono problemowi określenia czasu
trwania zwarcia dla potrzeb oceny wartości sił dynamicznych.
Wykonane analizy skutków dynamicznych pozwoliły na sformułowanie
następujących wniosków:
Na wartość badanych sił 𝐹𝑡 i 𝐹𝑓 powstających w określonym przęśle rozdzielni
ma wpływ prąd zwarciowy oraz czas trwania zwarcia. Wyniki probabilistycznej
analizy skutków dynamicznych wykazały zależność od rozkładu prądu
zwarciowego, który jest związany z punktem rozdzielni, w którym są
uwzględniane warunki zwarciowe.
Istotny wpływ na rozkłady wartości czasu trwania zwarcia ma konfiguracja
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w danej rozdzielni oraz
wielkości charakteryzujące niezawodność i czas działania zabezpieczeń
i wyłączników.
Określanie wartości czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘𝑜 dla potrzeb obliczania sił
dynamicznych w rozdzielniach najwyższych napięć można oprzeć na poziomach
zakładanego

ryzyka,

tzn.

spodziewanej

rocznej

częstości

przekroczeń

wyznaczanej siły w czasie eksploatacji rozdzielni. Metodę zaprezentowano
w rozdziale 6, w którym podano także zasadnicze wnioski dotyczące wpływu
różnych czynników na wartości badanego czasu 𝑇𝑘𝑜 . Dla określonych warunków
zwarciowych w rozdzielni 220 kV zbadano między innymi wpływ konfiguracji
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EAZ, maksymalnej wartości prądu zwarciowego na szynach, wskaźnika
awaryjności zabezpieczeń i wyłączników oraz parametrów przęsła. Badania
wykonano przy założeniu warunków statycznych.
W celu praktycznego skorzystania z wyników przeprowadzonych analiz
potrzebna jest znajomość wartości ryzyka dopuszczalnego, którym można się
kierować przy określaniu wartości czasu trwania zwarcia podczas oceny sił
dynamicznych w rozdzielni. Autorzy prac, w których podejmowano problem
ryzyka dopuszczalnego podczas doboru urządzeń do warunków zwarciowych,
wskazują na wartości 10-2 1/a i 10-3 1/a [7].
Rezultaty przeprowadzonych w pracy badań wskazują, że dla wymienionych
wyżej poziomów ryzyka, większość uwzględnianych czynników nie ma istotnego
wpływu na wartość czasu trwania zwarcia określaną do obliczania siły 𝐹𝑡 . Istotny
wpływ posiada tylko konfiguracja EAZ. W świetle uzyskanych wyników, można
określić, że dla badanej rozdzielni 220 kV podczas analizy siły dynamicznej 𝐹𝑡
przy założeniu ryzyka 10-3 1/a należałoby przyjmować następujące wartości
czasu 𝑇𝑘𝑜 :
 100 ms – przy pełnej konfiguracji EAZ w rozdzielni,
 160 ms – przy braku działania automatyki SPZ i uwspółbieżniania
zabezpieczeń,
 320 ms – w wypadku braku zabezpieczenia szyn.
Przyjęcie większego poziomu ryzyka (10-2 1/a) pozwala przyjąć odpowiednio
mniejsze wartości czasu trwania zwarcia 𝑇𝑘𝑜 :
 65 ms – przy pełnej konfiguracji EAZ w rozdzielni,
 70 ms

–

przy braku

działania

automatyki SPZ i uwspółbieżniania

zabezpieczeń,
 70 ms – w wypadku braku zabezpieczenia szyn.
Brak zabezpieczenia rozcinającego w polu łącznika szyn nie wpływa na
obliczaną wartość.
Wyniki obliczeń wykonane dla poziomów ryzyka mniejszych niż 10-3 1/a
ukazują znaczący wpływ także innych czynników na wyznaczaną wartość czasu
𝑇𝑘𝑜 .
W rozdzielniach najwyższych napięć siła 𝐹𝑓 posiada z reguły większe
wartości niż siła 𝐹𝑡 , ale prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest małe, mniejsze
111

niż 10-3 1/a przy pełnej konfiguracji EAZ w rozdzielni. Wartości czasu 𝑇𝑘𝑜
wyznaczone dla obliczania siły 𝐹𝑓 przy małym ryzyku są większe niż wartości
tego czasu dla wyznaczania siły 𝐹𝑡 . W sytuacjach wątpliwych, zasadność
uwzględnienia siły 𝐹𝑓 , podczas wyboru wariantu rozdzielni, należy umotywować
analizą ekonomiczną.
Wykonując dla badanej rozdzielni 220 kV analizę sił dynamicznych 𝐹𝑓 przy
założeniu ryzyka 10-3 1/a należałoby przyjmować następujące wartości czasu
𝑇𝑘𝑜 :
 nie ma potrzeby obliczania – przy pełnej konfiguracji EAZ w rozdzielni,
 270 ms – przy braku działania automatyki SPZ i uwspółbieżniania
zabezpieczeń,
 425 ms – w wypadku braku zabezpieczenia szyn.
Przedstawione wyżej wartości czasu 𝑇𝑘𝑜 zostały wyznaczone w trakcie badań
symulacyjnych przy założeniu określonych typów zabezpieczeń i wyłączników.
W przypadku zastosowania innego typu urządzeń, gdyby różnice ich czasów
działania byłyby znaczące trzeba by dokonać odpowiedniej korekty wartości
czasów 𝑇𝑘𝑜 .
Przyjęte

założenia,

szczególnie

nie

uwzględnienie

rozpływu

prądu

zwarciowego w ramach jednego przęsła, oraz przyjęcie stałej temperatury
przewodów przed zwarciem mogą znacznie zawyżać spodziewaną wartość
ryzyka (wprowadzają pewien współczynnik bezpieczeństwa).
Można stwierdzić, że przytoczone wyniki przeprowadzonych badań
potwierdzają słuszność postawionej na początku rozprawy tezy.
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