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funkcjonalność
W artykule poruszono tematykę zagrożeń występujących w pracy 
sieci i urządzeń średniego napięcia w postaci przeciążeń ruchowych, 
pogorszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej w wyniku 
występowania wyższych harmonicznych oraz zjawiska ferrorezonansu. 
Omówiono przyczyny występowania i skutki tych zagrożeń dla chronionych 
obiektów oraz zaproponowano środki zaradcze związane z pełniejszą 
diagnostyką chronionych urządzeń.

Keywords: SN networks and devices, diagnostics, EAZ, new functionality
The article discusses the issues of threats occuring in the operation 
of medium voltage networks and devices in the form of overloads, 
deterioration of quality parameters of electricity as a results of the 
occurrence of higher harmonics and the phenomenon of ferroresonance. 
The causes of occurence and the effects of these hazards for protected 
objects are discussed and remedios related to a fuller diagnostics of 
protected devices are proposed.

Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym to niekorzyst-
ny stan pracy, charakteryzujący się powstaniem warunków 
uniemożliwiających normalną pracę poszczególnych urzą-
dzeń wytwórczych, przesyłowo-rozdzielczych oraz po stronie 
odbiorców finalnych (przemysł).

Zagrożenia to jedno z rodzajów zakłóceń, które mogą być cza-
sowo tolerowane, jednak powinny być sygnalizowane obsłudze 
w celu usunięcia przyczyny zagrożenia przed upływem dopusz-
czalnego czasu trwania zakłócenia. Mogą to być np.: przeciążenia 
ruchowe, zmiany parametrów jakościowych dostarczanej energii 
elektrycznej, zjawisko ferrorezonansu. Znajomość zjawisk za-
chodzących podczas zakłóceń w systemie elektroenergetycznym 
uświadamia sens stosowania elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej oraz umożliwia zrozumienie wzajemnych po-
wiązań pomiędzy urządzeniem zabezpieczającym a chronionym 
obiektem. Podstawowe funkcje elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej to: eliminowanie zakłóceń (funkcja realizowana 
przez automatykę zabezpieczeniową), zapewnienie odpowiednich 
parametrów dostarczanej energii (realizowane przez automatykę 

regulacyjną) oraz utrzymanie ciągłości dostawy energii (dzięki au-
tomatyce łączeniowej).

Najnowsza generacja urządzeń elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej pozwala znacznie poszerzyć dostęp i wiedzę 
o bieżącym stanie chronionego obiektu przez diagnostykę apara-
tury łączeniowej (wyłączniki mocy) jak też chronionych obiektów 
(silników, transformatorów, linii), kontrolne pomiary energii, mocy 
i innych parametrów pomocnych w bilansowaniu energii oraz reje-
strację i analizę jakości energii elektrycznej.

W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w pracy sieci 
i urządzeń SN w postaci: przeciążeń ruchowych, pogorszenia para-
metrów jakościowych energii elektrycznej w wyniku występowania 
wyższych harmonicznych oraz zjawiska ferrorezonansu. Omówio-
no przyczyny występowania i skutki tych zagrożeń dla chronionych 
obiektów oraz zaproponowano środki zaradcze.

Zagrożenia występujące w pracy sieci i urządzeń SN
Przeciążenia ruchowe

Przeciążenie ruchowe jest najczęściej spotykanym zagrożeniem 
w pracy systemu elektroenergetycznego lub jego elementów. Cha-
rakteryzuje się wzrostem prądu przepływającego przez dane urzą-
dzenie ponad jego wartość znamionową. Przeciążenia ruchowe mogą 
być spowodowane:
– wzrostem zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną 
w ilości przekraczającej przepustowość urządzenia,
– zmianą konfiguracji układu powodującą przełączenie dodatkowe-
go obciążenia na inne urządzenia pozostające w pracy,
– niewłaściwą pracą urządzeń regulacyjnych (np. regulatorów na-
pięcia decydujących o rozpływie mocy biernej w układzie),
– niesprawnością urządzeń chłodzących (np.: wentylatorów, pomp 
oleju, wody),
– obniżeniem się napięcia na zaciskach silników elektrycznych.

Przeciążeniu prądowemu towarzyszy wydzielanie się nadmiernej ilo-
ści ciepła, co powoduje wzrost temperatury części wiodących prąd oraz 
ich izolacji. Wzrost temperatury izolacji przyspiesza proces jej starzenia 
się, powodując tym samym zwiększenie jej podatności na uszkodzenia 
wskutek działań dynamicznych prądu oraz przepięć. Przeciążenia ru-
chowe, o ile trwają dostatecznie długi okres mogą spowodować:
– przegrzanie izolacji (utrata właściwości cieplnych, plastycznych, 
mechanicznych, dielektrycznych),
– zniszczenie powierzchni styków na łączach,
– przegrzanie przewodów grożące ich pęknięciem,
– wydłużenie przewodów, wskutek czego może nastąpić nadmierne 
zbliżenie się do ziemi lub konstrukcji wsporczej,
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– wyciek oleju i syciwa z transformatorów, łączników, muf lub gło-
wic. 

Niszczące oddziaływanie przeciążenia ruchowego zależy od war-
tości prądu, obciążenia wstępnego, temperatury otoczenia, a przede 
wszystkim od czasu.

Wyższe harmoniczne – pogorszenie jakości energii elektrycznej 
Problemy techniczne i skutki ekonomiczne, wynikające ze stale 

pogarszających się parametrów jakości energii elektrycznej powo-
dują, że analiza tych zagadnień jest tematem aktualnym i ważnym. 
Dynamiczny rozwój technologii skutkuje szybkim wzrostem liczby 
odbiorników, które mają nieliniową charakterystykę prądowo-na-
pięciową. W efekcie w przebiegach prądów i napięć pojawiają się 
dodatkowe składowe (wyższe harmoniczne), a same przebiegi prze-
stają mieć charakter sinusoidalnie zmienny. Obecność wyższych 
harmonicznych w przebiegach czasowych prądów i napięć ma duże 
negatywne skutki ekonomiczne. Ich przepływ w sieci zasilającej po-
woduje bowiem nie tylko pogorszenie jakości energii elektrycznej, 
ale także może być przyczyną:
– przeciążenia sieci (wzrostem strat w elementach rezystancyj-
nych) spowodowanego wzrostem wartości skutecznej prądu, mogą 
one być nawet kilkanaście razy większe od strat w układzie z prze-
biegami sinusoidalnymi),
– przeciążenia, wibracji oraz przedwczesnego starzenia się trans-
formatorów, silników,
– przedwczesnego starzenia się izolacji (wyższe harmoniczne 
mogą być przyczyną przegrzewania oraz powstawania mikropęk-
nięć w strukturze izolacji),
– groźnych awarii będących następstwem występowania zjawisk 
rezonansowych wywołanych wyższymi harmonicznymi (mogą one 
być przyczyną przepływu dużych prądów przez sieć zasilającą oraz 
mogą powodować indukowanie się napięć znacznie wyższych niż 
napięcie sieci zasilającej).

Ferrorezonans
W układzie elektroenergetycznym do drgań ferrorezonanso-

wych dochodzi w wyniku szeregowego lub równoległego połą-
czenia liniowej pojemności oraz nieliniowej indukcyjności, co 
może być przyczyną ich wystąpienia. W zależności od sposobu 
połączenia elementów układu, dochodzi w przypadku połączenia 
szeregowego do ferrorezonansu napięć, natomiast przy połączeniu 
równoległym do ferrorezonansu prądów. Z praktycznego punktu 
widzenia w układach elektroenergetycznych nieliniową induk-
cyjność stanowi najczęściej indukcyjność odwzorowująca zjawi-
sko magnesowania rdzenia transformatora oraz przekładników 
napięciowych. Zjawisko ferrorezonansu jest uważane za główną 
przyczynę uszkodzeń przekładników napięciowych instalowanych 
w układach elektroenergetycznych. Skutkiem ferrorezonansu jest 
znaczne nasycenie rdzenia przekładnika oraz wzrost prądu w uz-
wojeniu pierwotnym, prowadzące do termicznego zniszczenia 
układu izolacyjnego.

W przypadku układów elektroenergetycznych średnich napięć 
z izolowanym punktem neutralnym transformatora, do ferrorezo-
nansu może dojść w wyniku nagłej zmiany napięcia sieci będącej 
wynikiem zwarcia doziemnego. Na skutek tych zmian powstaje 
równoległy lub szeregowo-równoległy układ drgający. Bezpośred-
nią przyczyną powstawania ferrorezonansu w sieci może być do-

wolna zmiana jej konfiguracji lub zakłócenia, takie jak: załączenie 
napięcia czy powstanie i włączenie zwarcia jednej fazy z ziemią. 
Zjawisko ferrorezonansu, chociaż objawia się tylko w przebiegach 
napięć doziemnych i odpowiednich prądów, jest groźnym zakłóce-
niem w pracy sieci. Na skutek towarzyszących temu zjawisku prze-
pięć i przetężeń, możliwe jest uszkodzenie elementów sieci tj. prze-
kładników napięciowych, linii kablowych. Ponadto ferrorezonans 
podnosi potencjał punktu neutralnego układu, co powoduje poja-
wienie się składowej zerowej napięcia, mogącej fałszować działania 
układów zabezpieczeń ziemnozwarciowych.

System monitorowania stanów urządzeń SN
Silniki elektryczne

W literaturze jako główną przyczynę awarii silników indukcyj-
nych podaje się uszkodzenie uzwojeń. W celu zabezpieczenia silni-
ka indukcyjnego przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury, 
stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia. Mogą to być zabezpie-
czenia, bazujące na bardziej lub mniej rozbudowanych modelach 
cieplnych silnika lub na czujnikach umieszczonych wewnątrz ma-
szyny. Instalując czujnik wewnątrz maszyny, w elementach najbar-
dziej narażonych termicznie, mamy możliwość ciągłego pomiaru 
temperatury. 

Pomiar można wykonać w dowolnym momencie, dzięki czemu 
z dużą dokładnością jest określana temperatura danego elemen-
tu lub też jego fragmentu. Jeśli jednak czujnika temperatury nie 
można zainstalować, wówczas znaczenia nabierają alternatywne 
metody określenia temperatury w danym elemencie lub też w całej 
maszynie. 

Zabezpieczenia cieplne silników bazują zwykle na prostych, 
jednowęzłowych modelach które element maszyny lub całą ma-
szynę traktują jako element o stałej temperaturze w całej swojej 
objętości. Takie podejście wprowadza duży błąd, ponieważ silnik 
indukcyjny ma złożoną konstrukcję, jest w niej kilka źródeł cie-
pła, które wpływają na stan cieplny maszyny bądź jej elementów. 
Błąd jest jeszcze większy, gdy silnik znajduje się w stanie cieplnie 
nieustalonym, np. na skutek zmiany obciążenia bądź temperatury 
zewnętrznej.

Proces nagrzewania silnika indukcyjnego, traktowanego jako ciało 
jednorodne, można opisać za pomocą jednowykładniczej zależności

 (1)

gdzie:
∆  – temperatura początkowa,
I – prąd pobierany przez silnik,
In – znamionowy prąd silnika,
τn – cieplna stała czasowa nagrzewania silnika, 
t – czas.

Z kolei proces stygnięcia (konwekcja) przy zatrzymanym wirniku

 (2)

gdzie τs – cieplna stała czasowa stygnięcia silnika.
W celu poprawnego ustawienia członu cieplnego zabezpieczenia 

należy podać dwie zastępcze cieplne stałe czasowe zabezpieczanego 
obiektu - nagrzewania i stygnięcia. Producenci silników nie podają 
w dokumentacji technicznej tych stałych. 

∆ ( ) = ∆ (1 − − ) ( )
2

∆ ( ) = ∆ −
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Należy je wyznaczyć, wykorzystując relacje

 (3)
gdzie:
cz – zastępcza wartość ciepła właściwego materiałów, z których 
wykonany jest silnik,
m – masa silnika,
Λn – zastępcza wartość przewodności cieplnej między silnikiem 
a otoczeniem podczas pracy silnika,
Λs – zastępcza wartość przewodności cieplnej między silnikiem 
a otoczeniem podczas stygnięcia silnika. 

Następnie zabezpieczenie, mierząc prąd fazowy silnika, określa 
stosunek I/In i zgodnie z zależnością 1 lub 2 określana jest tempera-
tura silnika. Dzięki temu można wyznaczyć czas, po którym silnik 
należy wyłączyć. Metoda jednowęzłowa ma pewną zasadniczą wadę 
– nie w pełni wykorzystujemy silnik pod względem obciążeniowym. 
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie modeli cieplnych 
wielowęzłowych, uwzględniających współzależność przepływu cie-
pła pomiędzy poszczególnymi elementami silnika. Modele te umoż-
liwiają również określanie przyrostów temperatury w wybranych 
elementach silnika indukcyjnego. Wadą modeli wielowęzłowych 
jest konieczność uzyskania od producenta wielu danych konstruk-
cyjnych niedostępnych zazwyczaj w kartach katalogowych w celu 
poprawnego obliczenia parametrów schematu cieplnego, może to 
niepotrzebnie skomplikować proces konfiguracji i eksploatacji ta-
kiego zabezpieczenia. W ramach poprawy diagnostyki obiektu przez 
urządzenia EAZ należy wprowadzić pomiar temperatury otoczenia 
silnika ze względu na jej istotny wpływ na proces chłodzenia oraz 
pomiar temperatury stojana za pomocą czujnika światłowodowego.

Transformatory
Transformator jest jednym z droższych i ważniejszych urządzeń 

energetycznych. Znaczne koszty budowy i eksploatacji powodują, 
że im większa moc oraz wyższe napięcie znamionowe transformato-
ra, tym w bogatszy i w lepszy zestaw zabezpieczeń jest on wyposa-
żony. Poza tym o doborze zabezpieczeń decydują również warunki 
eksploatacji i znaczenie ruchowe danego transformatora dla układu 
elektroenergetycznego. Dobrze dobrany zestaw zabezpieczeń musi 
chronić transformator od zakłóceń występujących zarówno na ze-
wnątrz, jak i wewnątrz samego transformatora w czasie jego pracy. 
Obecność wyższych harmonicznych w przebiegach prądu oraz na-
pięcia wpływa negatywnie na stan obciążenia transformatora, po-
wodując znaczące obniżenie jego mocy przejściowej. Straty mocy 
w transformatorze można podzielić na dwie składowe - straty jałowe 
i obciążeniowe. Straty jałowe występujące w rdzeniu transformatora 
pochodzą od prądów wirowych oraz histerezy i są niezależne od 
prądu obciążenia transformatora, a na ich wielkość wpływa jedynie 
wartość i stopień odkształcenia napięcia zasilającego. Straty obcią-
żeniowe występują przy przepływie prądu przez uzwojenia, przy 
czym wyróżnia się straty podstawowe i dodatkowe. Obciążeniowe 
straty podstawowe wynikają z rezystancji uzwojeń transformatora. 
Natomiast straty obciążeniowe dodatkowe są wywoływane przez 
prądy wirowe indukowane w przewodach przez strumienie rozpro-
szenia (składowe podłużne i poprzeczne), powiększone o straty spo-
wodowane przez strumień rozproszenia powstające w metalowych 
częściach konstrukcyjnych transformatora oraz w kadzi. Odkształ-
cenie prądu i odpowiadające mu spektrum wyższych harmonicznych 

=
Λ

, =
Λ

powodują dodatkowe zwiększenie strat obciążeniowych, zwłaszcza 
wiroprądowych w uzwojeniach, a także w częściach konstrukcyj-
nych transformatora.

Przeciążenia cieplne uzwojeń transformatora są zwykle spowo-
dowane wzrostem prądu obciążenia transformatora ponad wartość 
znamionową. Przeciążenia te mogą również występować przy 
przepływie prądów mniejszych od znamionowych w przypadku za-
kłóceń w obiegu czynników chłodzących (olej, woda, powietrze). 
Wskutek tych przeciążeń rośnie temperatura uzwojeń i następuje 
przyśpieszony proces starzenia się izolacji tych uzwojeń. Izolacja 
staje się coraz bardziej krucha i podatna na uszkodzenia wskutek 
dynamicznych działań prądu oraz przepięć.

Zabezpieczenia od przeciążeń oparte na modelu cieplnym stosuje 
się do transformatorów wielkich mocy, o dużym znaczeniu w syste-
mie elektroenergetycznym. Zaletą takiego zabezpieczenia jest sto-
sunkowo prosta konstrukcja oraz jego wrażliwość na przeciążenia 
spowodowane nadmiernym wzrostem prądu w uzwojeniach trans-
formatora oraz powstałe w wyniku zakłóceń w obiegu czynników 
chłodzących lub wzrostu strat w rdzeniu transformatora. W ramach 
poprawy diagnostyki obiektu przez urządzenia EAZ ze względu na 
wyższe harmoniczne należy opracować model cieplny odwzorowu-
jący te zjawisko lub wprowadzić pomiar temperatury rdzenia trans-
formatora za pomocą czujników światłowodowych.

Linie elektroenergetyczne
Linie rozdzielcze średniego napięcia (15, 20 i 30 kV, najczęściej 

15 kV) są zasilane z sieci przesyłowo-rozdzielczej o wyższym na-
pięciu. Linie te pracują w sieciach zasilanych jednostronnie (pro-
mieniowych i w układach pętlowych) lub czasami zasilanych dwu-
stronnie. Mogą do nich być podłączane lokalne źródła energii - małe 
elektrownie wodne i elektrociepłownie przemysłowe oraz inne 
lokalne źródła tzw. generacji rozproszonej. W sieciach przemysło-
wych i w sieciach potrzeb własnych w elektrowniach zawodowych 
występują linie o napięciu 6 i 10 kV. Zakłócenia w liniach elek-
troenergetycznych stanowią ok. 74% wszystkich zakłóceń wystę-
pujących w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zakłócenia 
te w postaci zagrożeń (przeciążenia cieplne i ferrorezonans) mogą 
być czasowo tolerowane. W przypadku cieplnych przeciążeń linii 
SN należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie wyższych 
harmonicznych (wzrost wartości skutecznej prądu) oraz przeciąże-
nia ruchowe, które w odpowiednim horyzoncie czasowym mogą 
doprowadzić do wydłużenia przewodów, wskutek czego może na-
stąpić nadmierne zbliżenie się do ziemi lub konstrukcji wsporczej. 
W przypadku zjawiska ferrorezonansu niedopuszczalnie wysoka 
krotność przetężeń i przepięć ferrorezonansowych zmusza projek-
tantów układów sieciowych, a szczególnie konstruktorów przekład-
ników napięciowych do poszukiwania i wdrażania sposobów zapo-
biegania i eliminacji tego niebezpiecznego zjawiska. 

W elektroenergetyce krajowej i zagranicznej powszechne zastoso-
wanie znalazło kilka dość prostych środków zaradczych:
– włączenie rezystora tłumiącego w obwód otwartego trójkąta uz-
wojeń wtórnych przeznaczonych do pomiaru składowej zerowej 
napięcia,
– uziemienie przez opornik punktu gwiazdowego uzwojeń pierwot-
nych przekładnika,
– uziemienie przez opornik punktu gwiazdowego transformatora 
lub punktu neutralnego sieci,
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– zastosowanie bezpieczników w obwodach pierwotnych przekład-
nika,
– zastosowanie przekładników o podwyższonym napięciu „kolano-
wym” (zatem nieulegających nasyceniu przy występujących prze-
pięciach).

Najpowszechniejszą metodą jest użycie rezystorów tłumiących 
ferrorezonans włączonych w obwód drgań na stałe lub ewentualnie 
dołączanych dopiero po zainicjowaniu procesu. Bardziej wyrafino-
wane rozwiązania zapobiegające temu zjawisku, zostały wdrożone 
w Rosji. Większość sieci średnich napięć (SN) 3–35 kV w Rosji 
pracuje z izolowanym punktem neutralnym transformatora zasilają-
cego, co zdecydowanie zwiększa ryzyko wystąpienia ferrorezonan-
su. Wysoka awaryjność przekładników napięciowych i niezadowa-
lająca skuteczność tradycyjnego sposobu tłumienia ferrorezonansu 
(czyli włączania rezystora w otwarty trójkąt uzwojeń wtórnych) 
wymusiła w tym kraju przejście od tradycyjnego układu uzwojeń 
Y/y/d (otwarty trójkąt) do nowej koncepcji tzw. przekładników „an-
tyrezonansowych” spełniających wszystkie dotychczasowe zadania 
metrologiczne. Dzięki odmiennej budowie i połączeniom uzwojeń 
aparaty te nie uczestniczą w procesie ferrorezonansu oraz są odpor-
ne na wpływ niestabilnych zwarć łukowych i na przepięcia w sieci 
(w tym także rezonansowe).

Antyrezonansowe przekładniki napięciowe typu NAMI-6-10-35 
(rys.) zawierają w jednej obudowie dwa oddzielne transformato-
ry – trójfazowy i jednofazowy. Na kolumnach pierwszego z nich 
nawinięto uzwojenia górnego (GN) i dolnego (DN) napięcia połą-
czone w gwiazdy oraz zwarty trójkąt uzwojeń wtórnych. Zamknięty 
trójkąt uzwojeń pełni funkcję obwodu kompensacyjnego dla prądów 
składowej zerowej pojawiających się przy ferrorezonansie w uzwo-
jeniach GN przekładnika. Uzwojenia tego trójkąta o niewielkiej 
rezystancji i indukcyjności powodują bocznikowanie podczas fer-
rorezonansu nieliniowych indukcyjności uzwojeń GN. Jest to więc 
działanie analogiczne do pracy tradycyjnego obwodu otwartego 

trójkąta zamkniętego rezystorem. Z powodu takiego wykorzystania 
obwodu trójkąta uzwojeń wtórnych w tego typu przekładnikach na-
pięcie składowej zerowej uzyskuje się z oddzielnego jednofazowe-
go transformatora. W ramach poprawy diagnostyki obiektu przez 
urządzenia EAZ należy zwrócić szczególną uwagę na stopień ob-
ciążenia linii oraz opracowanie metody skutecznej detekcji zjawiska 
ferrorezonansu i jego eliminacji lub wdrożenia własnej konstrukcji 
przekładników napięciowych antyrezonansowych.

Wnioski
Przedstawione w artykule wybrane zagrożenia występujące 

w pracy sieci i urządzeń SN mogą doprowadzić do przyśpieszenia 
procesu starzenia, pogorszenia jakości energii elektrycznej zarów-
no po stronie dostawcy, jak i odbiorców oraz w skrajnych przy-
padkach ich uszkodzenia. Stąd celowe staje się wprowadzenie do 
urządzeń EAZ funkcjonalności w postaci rejestratorów parame-
trów jakościowych energii elektrycznej i profili mocy, które firma 
Elektrometal Energetyka wprowadziła w sterownikach polowych 
e2TANGO 1000 i 1200. W ramach poprawy diagnostyki chronio-
nych obiektów (silniki, transformatory, linie) przez urządzenia 
EAZ powinny one być wyposażone w odpowiednie modele cieplne 
lub w bezpośredni pomiar temperatury w newralgicznych punktach 
urządzeń. Analiza zjawiska ferrorezonansu jest szczególnie istotna 
dla układów elektroenergetycznych średnich napięć ze względu na 
warunki eksploatacji. Przepięcia oraz przetężenia będące skutkiem 
wystąpienia drgań relaksacyjnych mogą być przyczyną uszkodze-
nia przekładników napięciowych oraz kabli. Stany zakłóceniowe 
będące wynikiem ferrorezonansu mogą również spowodować błęd-
ne zadziałanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczenio-
wej. Nowe funkcjonalności umożliwią współczesnym urządzeniom 
EAZ jeszcze lepszą diagnostykę chronionych urządzeń i obiektów 
oraz poprawę niezawodności zasilania odbiorców. Firma Elektro-
metal Energetyka prowadzi prace badawczo-rozwojowe skoncen-
trowane na prezentowanych zagadnieniach, opracowane rozwią-
zania zostaną zaimplementowane w drugiej generacji cyfrowych 
sterowników polowych e2TANGO.

Artykuł recenzowany, wpłynęło 13.03.2018
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