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3. Wskazanie osi4gnigcia wynikajqcego z art.16 ust. 2 ustawy z dnia L4 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki @2.

lJ. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):

Tytul osi4gnigcia naukowego :

Obticzanie wartoSci pr4d6w w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych
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4. Om6wienie celu naukowego ww. prac i osi4gnigtych wynik6w wraz z om6wieniem ich
ewenfu alnego wykorrystania.

Podjgta przeze mnie tematyka naukowa pt.: ,,Obliczanie warto6ci pr4d6w
w przewodach odgromowych linii elekfoenerg etycnych'' dotyczy bardzo wa:2nego aspektu
projektowania, eksploatacji i modemizacji linii elektroenergetycznych jakim jest dob6r
przewod6w odgromowych.

Przewody odgromowe stanowiq obok konstrukcji wsporczych (sfup6w) i przewod6w
fazowych waim4 czE66 linii elektroenergetycznej. Podstawowym celem ich instalowania jest
zapewnienie ocbrony dla przewod6w fazowych przed bezpoSrednimi wyladowaniami
atrnosferycznymi. Jednak wplyw przewod6w odgromowych na linig nie ogranicza sig jedynie
do zapewnienia ochrony odgromowej. Przewody odgromowe takze bior4 udzial w przeplywie
pr4d6w zwarciowych w czasie zwar6 doziemnych oraz wplywaj4 na skuteczno66 ochrony
przeciwporzr2eniowej linii. Prqdy plynqce w przewodach odgromowych przy zwarciach mogq
osi4gat znaczne warto6ci. Powoduje to powstawanie szeregt zagroLef, kt6re nie wystgpujg
w czasie normalnej pracy linii elektroenergetycznej.

Podstawowym zagro2eniem jest wzrost temperatury przewodu na skutek nagrzewania
go przez przeplywaj4cy prqd zvvarciowy. Zagroienie to jest bardzo realne, poniewa2 przekr6j
przewod6w odgromowych jest znacznie mniejszy niZ przewod6w fazowych. pr4d

wyladowania atmosferycznego, mimo znacznej warto6ci, oddziatuje na przew6d odgromowy
pnez kr6tki czas, zatem efekt cieplny przeplywu pr4du wyladowania atmosferycznego jest
stosunkowo niewielki. Nie stanowi ot zagro2enra cieplnego dla stosowanych w liniach 220
i 400 kV typowych przewod6w odgromowych. Natomiast czasy trwania typowych zwar6
lvynoszq od 60 do 120 ms pzy dzialanfu zabezpieczeh podstawowych oraz do 500 ms przy
dzialaniu zabezpieczeh rezerwowych. Sq to wigc czasy zrtacmie dl,tLsze niL czas trwania
wyladowania atmosferycznego, przez co efekt cieplny przeplywu pqdu zwarciowego jest
znacznie wigkszy od skutk6w cieplnych wyladowania atmosferycznego. Dodatkowo,
stosowanie automatyki s.rmoczynnego ponownego zalqczenta (SpZ) moze powodowad po
kr6tkiej przerwie (trwajqcej do 2 s) ponowny pneptyw pr4du zwarciow ego przez przewody
odgromowe w przypadku gdy zwarcie nie bylo zwarciem przemijaj4cym. powy2sze

powoduje, 2e to pr4d zwarciowy a nie prqd wyladowania atmosferycznego plynecy
w przewodach odgromowych jest gl6wnym czynnikiem branym pod uwagg przy
projektowaniu ochrony odgromowej linii i doborze przewod6w odgromowych.

Drugim zagroLeniem zwiqzanym z przeplywem czgsci pr4du zwarciowego przez
przewody odgromowe jest zwigkszenie zagro2enia pora:2enia prQdem elektryc znym. zwarcie
doziemne wystgpuiqce na dowolnym sfupie linii elektroenergetycznej powoduje na skutek
przeplywu pr4dt ptzez uziom tego strupa wzrost napigcia dotykowego oraz napigcia
krokowego w otoczeniu slupa stanowi4cego bezpo3rednie zagroLenie dla przebywaj4cych tam
ludzi czy zwierz4t. Ponadto, na skutek pol4czenta wszystkich slup6w linii przewodami
odgromowymi, czg6i pr4du zwarciowego ptynie takZe przez :uziomy pozostalych sfup6w linii
i powoduje wzrost ich potencjalu. Skutkuje to ,,rozsianiem" zagro2enia pora2eniowego
wzdfu2 calej linii dotknigtej zwarciem.

Powy2sze dwa czynniki powoduj4, 2e koniecnte jest precyzfne okreSlenie waxtosci
pr4d6w ptyr4cych w przewodach odgromowych i uziomach slup6w przy zwarciach
doziernnych. Pozwala to na prawidlowe dobranie przewod6w odgromowych pod kqtem ich
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wytrzpaloSci cieplnej i daje mozliwo56 skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej linii
elektroenergetycznej, co przeldada sig na bezpieczeristwo pracy linii elektroenergetycznej,

a tym samym nabezpieczefrstwo pracy calego systemu elektroenergetycznego.

Problem obliczania rozplywu pr4d6w w przewodach odgromowych linii
elektroenergetycznych nie jest nowy i pojawia sig w publikacjach naukowych od ponad

pig(dziesigciu lat. Liczba prac, kt6re powstaly w tej dziedzinie jest znaczna co Swiadczy o

bardzo duzym praktycznym znaczenfir problemu i jednoczesnej chgci doskonalenia

istniej4cych metod obliczeniowych. Czg36 istniej4cych metod obliczeniowych oparto

o r6wnania r62nic skot'rczonych [1], l2l. Aby mozliwe bylo ich wykorzystanie attorzy
przyjmuj1, 2e linia jest dostatecznie dluga, aby traktowa6 j4 jako linig o nieskofrczonej

dlugoSci. Ponadto koniecznie w6wczas staje sig przyjgcie zaloileh upraszczaj4cych, 2e

wszystkre przgsla charakteryzuj4 sig jednakow4 dlugoSci4 i jednakowymi parametrami (takie

same wartoSci impedancji wlasnej i wzajemnej, takie same warto5ci rezystancji uziemienia

wszystkich stupow). Dla linii, kt6re nie mogqbyt traktowane jako linie nieskofczenie dlugie,

w pracy t3] zaproponowano wprowadzanie dodatkowych wsp6lczynnikow korekcyjnych.

Czg36 z publikacj I prezentuj4cych problematykg obliczeri pr4d6w w przewodach

odgromowych wykorzystuje do tego celu teorig odwod6w drabinkowych t4l-t61. Innym
podejSciem do problemu jest wykorzystanie tzw. dwustronnej eliminacji, co prezentowane

jest w publikacji [7]. Metoda eliminacji dwustronnej stala sig jedn4 z powszechnie

wykorzystywanych metod obliczeniowych, zwNaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej
stosowanie jest zaleceme przez organrzacje IEEE oraz EPRI.

Interesuj4ce podejScie do problemrr zaprezentowano w pracy [8]. W swojej metodzie

autorzy proponuj4 spos6b postgpowania w celu obliczenra pocz4tkowego pr4du zwarciowego

dla zwarcra na dowolnym slupie linii napowietrznej polegaj4cy na przeksztalceniach

schematu linii przez ,,zwrjanie" schematu od stacji kraricowych linii do miejsca zwarcra.

Nastgpnie wykonywane sA obliczenia rozplywu pr4du zwarciowego w poszczegolnych

przgslach linii przez ,,rozwr1anie" schematu. Jednak oryginalny referat prezenfuje spos6b

postgpowania dla linii lqcz1cejjedynie dwie stacje, co jest jej istotnym ograniczeniem.

Wsp6lczesne poszukiwanra metod obliczania wartoSci pr4dow w przewodach

odgromowych linii elektroenergetycznych skupiaj4 sig na rozszerzeniu funkcjonalnoSci metod

istniej4cych. Przyldadem jest praca [9], w ktorej autorzy modyfikuj4 metodg eliminacji
dwustronnej pozwalajqc na analizE rozp\ywu pr4d6w w ukladzie zawreraj4cym dwa osobne

przewody odgromowe. Dalej jednak metoda jest ogranrczorLa do linii lqczEcej jedynie dwie

stacje elektroenergetyczne. Z kolei w pracy [10] autorzy proponuj4 metodg powalaj1cq na

anahzg zlohonego ukladu sieciowego, zawieraj4cego w prezentowanym przykJadzie pigi
stacji elektroenergetycznych r cztery linie elektroenergetyczne, jednak nie dajq mozliwoSci

analrzy ukladu z dwomaprzewodami odgromowymi, a linie elektroenergetyczne modelowane

s? w spos6b uproszczony - jednofazowo.

W Polsce rozpowszechniony jest program Melinet [ 1 I ] slu24cy do doboru

przewod6w odgromowych linii napowietrznych. Obliczenia wykonywane przez ten program

oparte s? o rrproszczony model linii l4czqcej dwie stacje elektroenergetyczne. Uproszczony

model linii uwzglgdnia jeden zastgpczy przew6d fazowy, ktorym plynie suma prqd6w

fazowych (3Io) oraz pojedynczy przew6d odgromowy. Oba przewody sA sprzg?one

magnetycznre, co odwzorowane jest przez uSrednione wartoSci impedancji wzajemnej.
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Przew6d odgromowy jest modelow&oy, jako n szeregowo polqczonych przgsel, uziemionych

na kot'rcach przez rezystancjg odzwierciedlaj qcquziemienia kolejnych slupow.

W metodzie zaldada sig, ze wartoSci pr4d6w zwarciowych doplywajqcych do miejsca

zwarcia od obu stacji s? znane a priori, wyznaczone wczeSniej na podstawie obliczeri
zwarciowych. ZakJada sig w6wczas w uproszczeniu,2e wartoSd pr4du zwarciowego jest stala,

nrezaleLna od impedancji przewod6w odgromowych i rezystancji uziemienia slupow i stacji

wprowadzajqc do obwodu dwa idealne 2r6dla pr4dowe reprezentuj4ce udziaty obu stacji
w pr1dzie zwarciowym. Nastgpnie znaj1c wartoSci pr4d6w zwarciowych w przewodzie
fazowym oblicza sig wartoSci napig6 indukowanych w przewodzie odgromowym
w poszczeg6lnych przgslach. W6wczas, znaj4c wszystkie wymuszenia w obwodzie,
rozwiqztje sig stosunkowo prosty obw6d elektryczny. Stosuje sig do tego celu metodg
potencjal6w wgzlowych, przyjmujqc jako niewiadome wartoSci napigd uziomowych.
Po obliczeniu wartoSci napigd uziomowych mozliwe jest okreslenie wartoSci pr4d6w
ptyn4cych w poszczegolnych odcinkach przewodu odgromowego. Podstawowym
ogranrczeniem stosowanego modelu jest brak mozliwoSci uwzglgdnienia drugiego przewodu
odgromowego oraz brak mozliwoSci wykonywania analiz dla zNo2onych uklad6w sieciowych.

Powyiszy stan wskazuj e, 2e brak jest obecnie metody uniwersalnej, pozwalajqcej na
analizg dowolnych uklad6w sieciowych tj. zawrerajqcych wiele linii elektroenergetycznych -
jedno i wielotorowych, z jednym lub z dwoma przewodami odgromowyrni, Nqczqcymi wiele
stacj i elektroen er gety cznych.

W ostatnich latach w polskim systemie elektroenergetycznym znaczqco wzrosla liczba
realizowanych prac zwrqzanych z budow4 nowych linii elektroenergetyc znych oraz
modernizacjq linii istniej4cych. Operator systemu przesylowego Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, odpowiedzialny za utrzpanie i rozbudowg sieci najwyzs zych napigd,
planuje w latach 2016-2025 wybudowanie szeregu nowych stacji elektroenergetyc znych oraz
modernizacje stacji istniej4cych. Z budow4 nowych stacji zwiqzana jest w naturalny spos6b
budowa nowych linii elektroenergetycznych. Jednoczesnie planowane jest stopniowe
zastgpowanie istniej4cych linii 220 kV liniami o napigciu 400 kV. R6wniez sie6
dystrybucyjna 110 kV podlega modernizacjom i rozbudowie. Czgsto w ramach modernizacji
linii typowe przewody odgromowe AFL (linki stalowo-aluminiowe) zastgpowane sQ

przewodami typu OPGW zawrenj4cymi w swoim rdzeniu wl6kna Swiatlowodowe
wykorzystywane do komunikacji i sterowania. Powyisze powoduj e,2e tematyka wlaSciwego
doboru przewod6w odgromowych jest obecnie bardzo aktualna.

Tematyka obhczeri pr4dow w przewodach odgromowych podjgta zostala przeze mnie
w roku 2014. Efektem pierwszych zrealrzowanych badan byty prace lL2l, t131. W pracach
tych zaprezentowano propozycjg modyfikacji istniej4cej metody tS] obliczania rozplywu
pr4d6w zwarciowych w przewodach odgromowych potegaj4cej na przeksztalceniach
schematu Linii przez ,,zw7janie" schematu od stacji krat'rcowych linii do miejsca zwarcra.
Zaproponowane przeze mnie modyfikacje metody umozliwily analizg rozplywu pr4d6w
w przewodach odgromowych w ukladzie gwrazdowym, zawierajEcym trzy stacje
elektroenergetyczne pol4czone liniami. Dzigki temu znacznre wzrosly mozliwoSci aplikacyjne
metody pozwalajqce na szersze wykorzystanie metody do analizy rzeczywistych uklad6w
przesylowych. Jednak zmodyfikowana metoda ci4gle byla pozbawiona cech uniwersalnoSci,
a jest zastosowanie ograniczone bylo do jednotorowych linii z jedtry- przewodem
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odgromowym. Chgi przezwycighenia tych ograniczefi zainspirowala mnie do opracowanla

innej metody obliczania rozplywu pr4dow w przewodach odgromowych linii
e I ektro en er gety cznych.

W swojej monografii zaproponowalem nowatorsk4 metodg obhczama wartoSci

pr4d6w ptyn4cych w przewodach odgromowych w czasie zwar6, pozwalajEcq na dob6r

przewod6w odgromowych pod wzglgdem wytrzymaloSci cieplnej. Proponowana metoda

charakteryzuje sig wigksz4 dokladnoSci4 i wigksz4 uniwersalnoSci4 nr? powszechnie

stosowane metody, pozwalajqc tym samym na dob6r przewod6w odgromowych z mniejszyrn

ryzykiem niepewnoSci. Prezentowana w monografii metoda obliczeniowa pozwala r6wniez

na oceng ochrony przeciwporaLeniowej linii, poprzez wyznaczenie warto6ci pr4d6w

plynacych w uziomach stup6w oraz potencjalow slup6w w trakcie zwar6 doziemnych.

Monografrahczy 125 stron i podzielona jest na siedemrozdzialow.

Wprowadzeniem do rozwahanego problemu, zawartym w pocz4tkowej czgficr

monografii, s4 r6wnania Carsona bgd4ce podstaw4 do obliczenia parametr6w wielofazowych

modeli linii elektroenergetycznych. Nastgpnie w pracy dokonano anahzy wplywu

zmieniajqcej sig wysokoSci przewod6w nad powierzchni4 ziemi oraz zmrenraj4cych sig

odlegloSci migdzy przewodami linii na wartoSci impedancji wlasnej i wzajemnej przewod6w

linii. Wskazano, 2e odleglo$ci te, zmrenraj4ce sig w przgsNach linii ze wzglgdu na ro2nq

wysokoSt r r62ne typy sfupow oraz ze wzglgdu na zmientaj4cy sig zwis przewod6w, maj4

istotny wplyw na impedancje wlasne r wzajemne przewod6w. Zaprezentowano spos6b

uSredniania wysoko6ci i wzajemnej odlegloSci przewod6w w przgSle, dokonuj qc r6wnreL

analizy blgdow do jakich prowadz 4 zaproponowane uproszczenia.

W rozdziale drugim pracy przedstawione zostaly wieloprzewodowe modele

napowietrznych linii elektroenergetycznych wykorzystywane nastgpnie w obliczeniach.

W monografii szczeg6lowo zaprezentowano trzy modele: linii jednotorowej z jednym oraz

z dwoma przewodami odgromowymi oraz linii dwutorowej z dwoma przewodami

odgromowymi. W niniejszym autoreferacie prezentowany jest jeden z modeli (Rys. 1),

odwzorowujecy przgslo linii dwutorowej z podw6jnym przewodem odgromowym. Schemat

tenprzedstawia pojedyncze prz1slo linii (od stupeti-t do slupa t;) zwrerajqce trzy przewody

fazowe toru pierwszego (A1, 81, C1), trzy przewody fazowe toru drugiego (A2,F,2, C2),

i dwa przewody odgromowe (E1, E2). Na rysunku, dla zwigkszenia przejrzystoSci, pominigto

notyfika cjg liczb zespolonych przy impedancjach.

W modelu mozna wyr62mc piEi grup parametr6w: impedancje wlasne przewod6w

fazowych Z_xi, Zsri, Zcri, Z-ni, Znzi, Zczi I przewod6w odgromowych: Zmi, Zo2r, impedancje

wzajemne w obrgbie danego toru ZeBrr, Zsrcr6 Zxcri, Zdzsz6 Zszcz6 Zpczi impedancje

wzajemne pomigdzy toramt Z1s626 Zptszi, Zctczi, Z-Nsz6 Z-uczi, Zstni, Zstczr, Zcttzi, Zscgzt

oraz impedancje wzajemne pomigdzy przewodami fazowymt a przewodami odgromowymi

Zxrli, Zsrc;r, Zcntr, Z-ezmr, Zszut Zczwi, Z--trczt Zerczt Zcrczr, Z-tzBzi, Zsznzi, Zczszi. a tatie
impedan cjg wzajenm4 pomigdzy przewodami odgromowymi Zs,rczi. Dla kaLdego slupa, poza

warto(ci 4 rezystancji uziemienia sfupa R1;, wprowadza sig dodatkowo dwie rezystancje &r;
i R"2r, kt6re odpowiadajq rezystancji przejilcra pomigdzy przewodem odgromowym

a konstrukcj4 slupa oraz uwzglgdniaj4 rezystancjg slupa pomigdzy wreLyczkami, na kt6rych

zamocowane sg przewody odgromowe. Wprowadzenie tych dodatkowych rezystancji

zwrgksza uniwersalnoSd modelu: przyjmrjqc zerowe wartoSci &ri i R*z; molna model

J.Vlurr,alk



uproSci6, przyjmujqc jedtte lub obie rezystancje jako wartoSci dq24ce do nieskoriczonoSci

mohna analizowai sytuacjg, gdy przew6d odgromowy celowo lub jako wynik uszkodzenia nie
jest polqczony z konstrukcjA slupa. Z kolei przyjEcre wartoSci z zaktesu od 0,1 do 0,5 Q
powodowad bgdzie zwigkszenie dokladno3ci modelu i uzyskanie wynik6w anahz bhiszych
rzeczryistoSci.

=

Rys. 1. Modelprzgsla linii dwutorowej, z dwomaprzewodami odgromowymi,
uwz gl gd nraj qcy rezystancj g uzi emi eni a slupow

Stosowanie struktury, w ktorej linie elektroenergetyczne modelowane s4 wielofazowo
wymusza zastosowanie modeli stacji elektroenergetycznych w tej samej konwencji.
Zaproponowana w monografii struktura modelu stacji (rys. 2) ze 1rodlem pr4du zwarciowego
zawiera tr6jfazowe 2r6dlo napigcia, kt6rego punkt neutralny vziemiony jest przez rezystancjg

R", odpowiadaj4cq rezystancji uziemienia stacji. WartoSci impedancji wlasnych (fazowych)
Zse., Zsa., Zse., r wzajernnych (migdzyfazowych) Zstc, Zssc, Zsnc, wyznaczane S? na
podstawie wartoSci zastgpczych impedancji zwarciowych dla skladowej zgodnej,przecrwnej i
zerowej.

Rys. 2. Tr6jfazowy model e lektro en er gety cznej ze 21 6 dlem pr4du zwarc iowe go

Linia przerryanq oznaezona na rysunku 2 jako t0, odpowiada pocz4tkowi

odchodz4cej od stacji linii elektroenergetycznej. Jest to tak zwana bramka liniowa, od ktorej
zaczyna sig pierwsze przgslo linii elektroenergetycznej. Bramka liniowa polqczona jest
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d)b)

z uziomem stacji, a jednoczeSnie do bramkr przyl1czane s? przewody odgromowe linii. Punkt

przytqczenia przewod6w odgromowych linii oznaczony jest na schemacie jako E. Oznaczenia

A, B, C odpowiadajq miejscu przyl4czenia przewod6w fazowych linii.
Prezentowane modele stacji elektroenergetycznych i linii mogQ by6 lqczone ze sob4,

tak aby odtworzyi uklad odpowiadEqcy fragmentowi analizowanego rzeczywistego systemu

elektroenergetycznego. Stosuj4c proponowane w pracy modele mozliwe jest odt'worzenie
praktycznre kaidej konfiguracji spotykanej w systemie elektroenergetycznym. Na rysunku 3

pokazano dwa przyklady takich uklad6w sieci.

a) c)

Rys. 3. Modele sieci elektroenergetycznej a) linia jednotorowal4cz4ca stacje Sa i Ss, z
odczepem do stacji Ss - schemat ideowy jednokreskowy, b) schemat blokowy dlalinii z
jednym przewodem odgromowym, c) linia dwutorowa, rozdzielaj1ca sig w dwie linie

jednotorowe, lqczqce stacjg Saze stacjami Se i Sc - schemat ideowyjednokreskowy, d)
schemat blokowy dla linii z dwomaprzewodami odgromowymi

W rozdziale trzecim monografii pracy przedstawiono gl6wne metody obliczania
pr4d6w w przewodach odgromowych stosowane do tej pory, wskazuj4c ich wady
i ograniczenra, oraz zaprezentowano nowatorskie podejScie do zagadnienia obliczania
rozplywu pr4dow w przewodach odgromowych. W mono grafii szczegllowo przedstawiono
wykorzystanie metody tableau [1a] w celu rozwiqzania postawionego problemu. Metodg t4
wybrano, mimo jej malej popularnoSci w elektrotechnice, bo w latwy spos6b umozliwia
analtzg obwod6w zawreruj4cych sprzEhenia magnetyczne, a takie wystgpuj4
w zaproponowanym sposobie odzwierciedlenia linii.

Uklad r6wnari opisuj4cy analizowan4 sie6 sklada sig z trzech rownaf macierzowych:
r6wnania bilansu pr4d6w w wgzlach (l) opartego o pierwsze prawo Kirchhoffa, z r6wnania
napigi dla oczek (2) opartego o drugie prawo Kirchhoffa oraz z r6wnania galgziowego

uwzglgdniaj4cego zwrqzek pomigdzy pr4dami a spadkami napig6 w galgziach,
uwzglgdniaj4cego sprzglenia i 2r6dla napigciowe (3).
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IAI =o

U-lfln-o
ZJ+KuU = U,

wektor pr4d6w w galgziach,

wektor spadk6w napig6 w galgziach,

wektor napig6 w wgzlach,

wektor napi gd zasllaj1cych,

macrerz incydencji,

macrerz incydencj i transponowana,

macrerz impedancji,

macrerz wsp6lczynnikow napigciowych.

(1)

(2)

(3)

gdzie: I
U

E

Us

Ar

A,t
Z
Ku

Przylmujqc,2e w tworzonym ukladzie r6wnat'r sumowanie pr4dow (1) dotyczy tylko
wgzlow nrezalelnych, i podobnie sumowanie napigi (2) dotyczy tylko oczek nrezalehnych

uklad bgdzie mial tylko jedno rozwiqzame. WartoSci spadkow napigd w poszczeg6lnych

galgziach nie s4 istotne w anahzie dotyczqcej rozplywu pr4du zwarciowego w linii. Dlatego

wyznaczajEc z zalelnoicr (2) wektor spadk6w napig6 w galgziach i podstawiaj4c go do

r6wnania (3), uklad r6wnafr (1) - (3) molna zredukowad do postaci (4).Redukcja taka
pozwala na istotne zmnrejszenie rozrniaru macierzy, kt6ra bgdzie wykorzystywana do

znalezienra r o zw rqzarna ukladu.

(4)[o, o .lTrt_|-ol

lz KuAIllpj - 
Lu' j

Wektor nieznanych pr4d6w I oraz napigi w wgzNach E jest wyznaczany z

zastosowaniem procedur algebry liniowej. Wymuszeniem w ukladzie jest wektor napigd Us w
stacj ach zasilajEcych anal rzow anq siei.

W wyniku rozwiqzania ukladu r6wnaf (4) uzyskuje sig nastgpuj4ce wartoSci:

- 
pocz4tkowy prAd zwarciowy,

- 
pr4dy plyn4c e w przewodach odgromowych w poszc zegolnych przgslach,

- 
pr4dy plynece w uziomach poszczegolnych slup6w,

- 
prgdy plyn4ce w przewodach fazowych w posz czeg6lnych przgshach,

- 
napigcia dotykowe na poszczeg6lnych slupach.

Nowo proponowana, autorska metoda obliczeniowa moze byd latwo implementowana

w dowolnym jgzyku programowania. Przy tworzeniu monografir do implementacji metody

obliczeniowej wykorzystano Srodowisko Freemat, odpowiadaj4ce pod wzglgdem

funkcjonalnoSci, w wykorzystanym zakresie, komercyjnemu oprogramowaniu Matlab.

W monografii zaprezentowano wiele praktycznych uwag dotyczqcych implementacji metody.

W rozdziale trzecim monografii zaprezentowano teL przyklady obli czania rozplywu

pr4dow w przewodach odgromowych dla kilku r6znych typ6w i konfiguracji linii
elektroenergetycznych. Rozwazane byly linie zasilane dwustronnie: linie jednotorowe

z jednym lub dwomaprzewodami odgromowymi oraz linie dwutorowe z dwoma przewodami
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odgromowymi. Analizowane byly talrze uklady nietypowe - np. uklad gwrazdowy (Rys . 3a),

czy lrnra dwutorowa rozdzielajqca sig w dwie linii jednotorowe (Rys. 3c). RozwaLane byLy

r6wniez linie z przewodami odgromowymi, z ktorych jeden jest standardowym przewodem

stalowo-aluminiow)rm (AFL), a drugi jest przewodem zawrenjAcym w swoim rdzeniu wl6kna

Swiatlowodowe (OPGW).

Wszystkie przedstawione w monografii przykJady sA bogato ilustrowane wykresami

oraz szeroko opisywane. Na ich podstawie sformulowano og6lne wnioski dotyczqce rozplywu

pr4d6w w przewodach odgromowych przy mvarcrach jednofazowych. Wnioski te

syntetycznre prezentowane s4 ponizej. CzgSt z prezentowanych w niniejszym autoreferacie

wniosk6w jest wyczuwalna intuicyjnie, lub prezentowana w innych publikacjach. Nalezy
jednak podkreSlil, 2e glownym celem i osi4gnigciem w przedstawionym w monografii jest

nowa, uniwersalna metoda obliczanra rozplywu pr4dow w przewodach odgromowych. Nie

mniej jednak prezentowane wnioski potwierdzajE z jednej strony poprawnoSd proponowanej

metody obliczeniowej, a z drugiej strony systematyzrrjq opis zjawisk zwrqzanych

z rozplywem pr4d6w zwarciowych w przewodach odgromowych:

r Najwigksze wartoSci pr4d6w w przewodach odgromowych spodziewane s4 w przgSle

odchodz?cym od slupa, na kt6rym wyst4pilo zwarcie.

r WartoSci pr4dow zwarciowych plyn4cych w przewodach odgromowych zaIeZq od

lokalizacji przewodu fazy zwartej wzglgdem przewod6w odgromowych.

oW miarg oddalania sig od miejsca zwarcia wartoSci pr4du w przewodzie odgromowym

malej4, co spowodowane jest uplywem czEficr pr4du zwarciowego przez uziomy
kolejnych sfup6w do ziemi.

.Najwigksze wartoSci pr4d6w plyn4cychprzez uziemienia slup6w do ziemr obserwuje

sig w uziomie slupa, rLa ktorym wyst4pilo zwarcre oraz w jego bezpoSrednim

s4siedztwie. WartoSci pr4dow plyn4cych przez uziomy shrpow malej4 w miarg

odsuwania sig od miejs ca zwarcia.

r Powyzsze powoduje, 2e prQdy w przewodach odgromowych osi4gai4 w pewnym

oddaleniu od miejsca zwarcra (zwykle jest to 10-20 przgsel) wartoSci charakteryn$qce

sig niewielk4 zmiennoSci4, pr?dy w przewodach odgromowych ustalaj4 sig.

oW poblizu do stacji elektroenergetycznych mohe nastgpowad ponowny wzrost pr4du

zwarciowego w przewodach odgromowych. Zjawisko to zwrqzane jest ze zmranq

kierunku przeplywu pr4du w uziomach sl',up6w w poblizu stacji. Skala

obserwowanego zjawiska zaIe2y od wzajemnych relacji pomigdzy rezystancjq,

uziemienia stacji i uziemienia slup6w, a tak2e, cho6 w mniejszym stopniu, od

impedancji przewod6w w przgslach.

Przyklad ilustruj4cy zjawisko wzrostu pr4du w przewodach odgromowych,

w przgslach w poblizu stacji przedstawiony jest na rysunku 4. W przyl<\adzie rozwalano linig
110 kV o dtugoSci Lzklrn lqczqcq dwie stacje elektroenergetyczne. W analizowanym

przypadku zalo2ono, 2e zwarcie jednofazowe wyst4pilo na slupie 30. Wykres wykonano dla

trzechrohnych wartoSci rezystancji uziemienia stacji: 0,2{r,0,5 C) oraz 1 f). Im wigksza jest

wartoS6 rezystancjr uziemienia stacji, tym wigksza czg36 pr4du zwarciowego plyn4cego

ziemrq ,,wraca" przez uziomy slupow do przewodu odgromowego. Efekt ten widoczny jest

1.1
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tylko w poblizu stacji. W wigkszej odlegloSci od stacji wartoSd rezystancji uziemienia stacji

pozostaj ebez wplywu naprqdy plyn4ce w uziomach slupow i w przewodzie odgromowym.

20
numer przqsla [-l

Rys. 4 PrzykJad wplywu rezystancji uziemienia stacji na wartoSci pr4dow plyn4cych w

przewodzie odgromowym jednotorowej linii I 10 kV z jednym przewodem odgromowym,

przy zw arciuj edno fazowym

W rozdziale czwartym monografn zawarto oceng dokladnoSci proponowanej metody

obliczeniowej. W tym celu dokonano anahzy rozplywu pr4du zwarciowego w ptzykJadowej

linii elektroenergetycznej trzema metodami: wykorzystuj4c metodg autorsk4, wykotzystuj4c

komercyjne oprogramowanie PowerFactory oraz wykorzystuj4c metodg opart1 o uproszczony

model linii elektroenerge tycznejr uLywan4 w programie MeLiNet, powszechnie stosowanym

w Polsce przy projektowaniu linii elektroenergetycznych. Podkreslenia wymaga fakt, 2e

oprogramowanie PowerFactory, nie jest dedykowane do rozwrqzywanra tego typu

problem6w. Sposob wykorzystania modelu sprzEhehmagnetycznych dostgpnego w programie

PowerFactory do anahzy rozplywu pr4d6w w przewodach odgtomowych jest r6wniez

pomyslem autora. Jest on malo wygodny I czasochlonny, zw\aszcza dla linii zawreraj4cych

znacznq iloSi przgsel, ale wyniki uzyskane w ten spos6b pozwalajq na ocenQ dokladno3ci

metody autora.

Z por6wnania wynikow uzyskanych trzema metodami wynika, ze wystgpuje bardzo

du1a zbie1noSc wynik6w uzyskiwanych autorsk4 metod4 tableau i oprogramowaniem

PowerFactory. W prezentowanym w monografii przykladzie linii jednotorowej

z pojedyn czp przewodem odgromowym, o dtugoSci t2 krn, analiza uzyskanych wynik6w

wskazuje, 2e r62ntce pomigdzy wartoSciami pr4d6w w przewodzie odgromowym

obliczonymi tymi dwiema metodami nie przel<raczajq 1 A, co stanowi bl4d wzglgdny

mniejszy od 0,lo/o. Podobnie r62ntce wartoSci pr4d6w w uziomach sfup6w, uzyskanych

z wykorzystaniem proponowanej metody i programu PowerFactory nre przek'raczajq 0,5 A.

Zkoler wartoSci pr4dow w przewodach odgromowych w czgsci przgsel, jak i warto6ci pr4d6w

plyn4cych w czgscr uziom6w slup6w, uzyskane z modelu vproszczonego t62nrq sig od

wynik6w uzyskanych metod4 tableau I za pomoc? oprogramowania PowerFactory.

Najwigksze rohnrce w wartoSciach obliczonych pr4d6w obserwowai mo2na w poblizu

pocz4tku i konca linii, przy stacjach elektroenergetycznych. Spowodowane jest to w duzej

mrerze odmiennym sposobem modelowania 2rodla pr4du zwarciowego w modelu

t Arrtor nie dysponuje dostgpem do programu MeLiNet, dlatego na potrzeby oceny dokladnoSci obliczeri

opracowal *iurtr4 implementacjg algorytmu obliczeniowego stosowanego w programie na postawie

og6lnodostgpnej dokumentacj i programu.
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vproszczonyrn. R6znice pomigdzy wynikami uzyskiwanymi w proponowanej metodzie

a wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem algorytmu programu MeLiNet staj4 sig bardziej

widoczne, gdy rozwaLane sQ zwarcia w pocz4tkowej lub koncowej czgicr linii - na slupach

w poblizu stacji elektroenergetycznych. Stosowanie metody opartej o uproszczony model linii
elektroenergetycznej prowadzi w6wczas do niedoszacowania wartoSci pr4d6w w przewodach

odgromowych w poblizu stacji oraz przeszacowania warto5ci pr4d6w plyn4cych w uziomach

slupow.

Zastosowanie metody uproszczonej dla linii jednotorowej z dwoma przewodami

odgromowymi jest realizowane przez potraktowanie dw6ch przewod6w odgromowych jak

przewodow wrpzkowych. PodejScie takie powoduj e,2e uzyskane w wyniku obliczef wartoSci

pr4dow w jednym (zastgpczym wi4zkowym) przewodzie odgromowym trzeba podzielit, na

dwa rzeczywrste przewody. Proste podzielenie wartoSci wyznaczonego pr4du na dwa,

prowadzii bEdzie do blgdow zwrqzanych z niesymetrycznym oddzialywaniem pomigdzy

przewodemfazy mvartej apolohonymi w r6znej odlegloSci od przewodu fazowego, w ktorym

wyst4pil o zwarerq przewodami odgromowym. Syuacja bgdzie jeszcze trudniejsza do anahzy,

je1elina slupie stosowane bgd4 dwa r62ne przewody odgromowe np. klasyczry przew6d AFL

i przew6d OPGW zawieraj4cy wl6kna Swiatlowodowe. Powyzsze wskazuje na istotn4

przewagg proponowanej metody obliczeniowe nad metod4 uproszczonq stosowan4 obecnie.

Na postawie przeprowadzonych analiz por6wnawczych mohna stwierdzi6, 2e

zaproponowana, autorska metoda cechuje sig bardzo duilq dokladno5ci4, przewyLszajqc

jednoczeSnie mozliwoSci komercyjnego oprogramowania pod wzglgdem uniwersalnoSci

zastosowania.

W rozdziale czwartym przedstawiono propozycjg modyfikacji metody obliczeniowej

wprowadzajqc do r6wnania (1) macierz admrtancji Y. R6wnanie przyjmie w6wczas posta6:

IA1 +YE=0

Dzigki temu w prowadzonych proponowan4 metod4 tableau obliczeniach mozliwe jest

uwzglgdnienie wplywu parametr6w poprzecznych linii (konduktancji i susceptancji) na

wartoSci pr4dow plyn4cych w przewodach odgromowych. Mimo ze wplyw pojemnoSci linii
na wartoSci pr4d6w zwarciowych jest niewielki, co zaprezentowano w monografii, to

mozliwoS6 uwzglgdnianie pojemnoSci linii, mohe byt przydatna przy wykorzystaniu metody

tableau i modeli wielofazowych linii do innego rcdzaju anahz, np. zwrqzanych ze zjawrskiem

tuku wt6rnego.

Ftozdzial piqty pracy poSwigcono przedstawieniu metody doboru i weryfikacji doboru

przewod6w odgromowych dla linii elektroen ergetycznych ze wzglgdu na wytrzymaloS6

zwarciow q przewod6w oraz na oceng skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej linii pod

k4tem dopuszczalnego poziomu napigd uziomowych. W monografii wskazano, 2e dobieraj4c

przewody odgromowe pod wzglgdem wytrzymaloSci cieplej, naleLy okreSlic najgorsz4

sytuacjg, powoduj4c4 przeplyw najwigkszego pr4du w danym odcinku przewodu

odgromowego. Aby to obIrczyl, naleLy przeanahzowal (wykorzystuj4c zaproponowane

modele wielofazowe linii i metodg tableau) kolejno zwarcra wystgpuj qce na poszczeg6lnych

slupach, poszukuj4c wartoSci maksymalnego pr4du dla danego odcinka przewodu

odgromowego.

(s)
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W rozdziale wskazano r6wniez na zalety stosowania przewod6w odgromowych
o zmniejszonej rezystancjr. Wykazano, 2e powoduje to ograniczenie wartoSci napigd

uziomowych przelrJadajEc sig latwiejsze spelnianie wymagat'r zwr1zanych z ochron4
przeciwporazeniow4 linii.

W rozdziale sz6stym pracy rozwailano takhe wplyw zakloceh w ukladzie
odgromowym (przerwy w przewodach odgromowych, zmiany rezystancji uziomowej slupow

linii) na dob6r przewod6w odgromowych ze wzglgdu na ich wytrzymaloS6 zwarciowq oraz na

ochrong przeciwpora2emowe w linii.
Anahzie poddano wplyw zmian rezystancji uziomowej czEficr slup6w w linii na

maksymalne wartoSci pr4d6w, jakie plynqt bEda w przewodzie odgromowym
w poszczegolnych przEslach linii oraz na wartoSci napigd uziomowych. Zwtgkszanie
rezystancji uziemierl spowodowalo w anaLizowanym przyldadzie niewielki, siggaj4cy l0%
wzrost wartoSci maksymalnych pr4dow obserwowanych w przewodzie odgromowym, przy
czw najwigksze zmrany obsennruje sig w otoczeniu slup6w, gdzie rezystancja uziom6w
ulega zmranie. Nie stanowi to istotnego zagrohema dlaprzewod6w odgromowych.

Jednak wzrost rezystancji uziemienia czESci stupow powoduje du|y, dochodz4cy,
w prezentowanym w monografii przykladzie do 40o , wzrost napig6 uziomowych. Moze to
powodowal, 2e dla czgficr slup6w osi4gane sA w6wczas wartoSci napig6 zbli2onych do

warto3ci granicznych dopuszczalnych w czwartej (najbardziej liberalnej) kategorii lokalizacji
slup6w2. Moze to powodowad konieczno5d stosowania dodatkowych, zwykle kosztownych
rozwr1zah w celu zapewfirenia wymaganego bezpieczeristwa przeciwporaheniowego.

Zmniejszenre rezystancji uziom6w slupow w czglct linii skutkuje nieznacznym

obnizeniem wartoSci pr4d6w w przewodach odgromowych w otoczeniu tych stupow
i powoduje obnizenie napig6 uziomowych. Jest to syfuacja korzystna.

Duzo gro1niejsz4 sytuacjq, zwlaszcza dla linii wyposazonej w pojedynczy przew6d
odgromowy, jest przerwanie jego ci4gloSci. W6wczas wartoSci maksymalnego pr4du

obserwowanego w poszczegolnych przgslach linii nvrgkszaj4 sig istotnie. Najwigkszy wzrost
wartoSci pr4du wystgpowa6 bgdzie w poblizu miejsca przerwania przewodu odgromowego.

W prezentowanym w monografii przyl<Nadzie wystgpowanie przerwy w przewodzie

odgromowym w jednym przgSle powoduje prawie dwukrotny wzrost maksymalnej wartoSci

pr4du plyn4cego w przewodach odgromowych w przQslach s4siednich, wzglgdem pr4du

obserwowanego w ukladzie z zachowan1 ci4glo6ci4 przewodu odgromowego. Moze to
powodowat istotne zagrohenie dla wytrzymaloSci cieplnej przewod6w odgromowych,

zwlaszcza gdy prz,erwa wystgpowa6 bgdzie w przgslach ulokowanych w Srodkowej czgfici

linii, gdzie stosuje sig czgsto przewody o mniejszej wytrzymaloSci cieplnej. Przerwanie

ci4gloSci przewodu odgromowego wplywa tez niekorzystnie na wartoSci napigd uziomowych,
powoduj4c ich istotny wzrost w poblizu miejsca, gdzie nast4pilo uszkodzenie.

W monografii du2q uwagg poSwigcono taLrze dzialaniu elektroenergetycznej

automatyki zabezpieczeniowej linii: zabezpreczeniom nadpr4dowym ziemnozwarciowym
(opartych o kryterium 3Io) oraz zabezpieczeniorn impedancyjnym przy zakl6ceniach

w ukladzie odgromowym linii.

2 
Zgodnie z normq PN-EN 50341- I :201 3-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prqdu przemiennego

powy2ej 1 kV - Czgic 1: Wymagania ogolne - Specyfikacje wspolne

1.4
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Stosuj4c proponowanq, autorsk4 metodg obliczania rozplywu pr4d6w przeanaLizowano

wplyw zmran rezystancji uziemienia slupow linii oraz przerw w przewodach odgromowych
na wartoSci pr4d6w skladowej zerowej, i tym samyrn na skuteczno36 dzialanra zabezpreczen

nadpr4dowych ziemnozwarciowych. Wykazano, 2e jedynym zagro2eniem dla poprawnoSci

dzialanra zabezpreczen zerowopr4dowych, zwr1zanych z ukladem ochrony odgromowej sQ

przerwy w przewodzie odgromowym linii wyposazonych w pojedynczy przew6d

odgromowy. Mog4 one, w zalelnoSci od lokalizacji miejsca zwarcia, spowodowat czgsciowe

skr6cenie zasrggo dziaNanra pierwszego stopnia zabezpieczenra. Nie jest to sytuacja
szczeg6Lnre groLna, bo i tak zabezpreczenie tego typu nigdy nie chroni calej linii, stanowi4c
rezer\I{g dla zabezpreczeh podstawowych linii (impedancyjnych illub r6znicowych), bgd4c
jednoczeSnie rezerwowane przez drugi stopnieri zabezpieczenra nadpr4dowego obejmuj4cego
z zapasem calq linig.

Przeanalizowano rlwnieL wplyw zmran rezystancji uziemienia slupow linii oraz
przerw w przewodach odgromowych na dzialanie zabezpreczeh impedancyjnych
(odlegloSciowych) linii. Wskazano, 2e zmiana rezystarrcji uziemienia slup6w mohe wplywad
na wartofil mrerzonej przez zabezpreczenre rezystancji. Ze wzrostem rezystancji uziemienia
slup6w obserwuje sig, zwLaszcza dla zvrart wystgpuj4cych w przgslach znajdujqcych sig w
Srodkowej czEScr linii, wzrost mierzonej przez zabezpreczenre rezystancjr. Jednak, przy
stosowanym powszechnie sposobie nastawiania zabezpreczeh impedancyjnych,
uwzglgdniaj4cych szerok4 tolerancjg mierzonej rezystancji, nie bgdzie to mialo negatywnego
wplywu na poprawnoS6 dzialanra zabezpreczeh. Przerwa w przewodzie odgromowym ta\<ze

wplywa na wartoS6 mierzonej przez zabezpieczenie rezystancji, zwigkszajqc jej wartoS6. Co
gorsze, przerwa w przewodzie odgromowym powoduje teL wzrost mierzonej przez

zabezpreczenra impedancyjne reaktancji (poniewai zmranie ulega wsp6lczynnik kompensacji
pr4dowej linii), przez co skraca sig zasigg dzialanra zabezpieczenia. W konsekwencji, czg36

zwar6, kt6re powinny byi wykryte w pierwszej strefie dziaNania zabezpreczenra i wyl4czone

bezzwlocznre, pruesuwa sig do strefy drugiej, a czas wytqczenia linii wyLqczenie ulega
wydfuzeniu. Powyzsze zjawisko zostalo potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
rzeczryiste go zabezpieczenra impedancyj nego typu S iemens S iprotec 7 S ,4,6.

Najwazniejszymi dokonaniami w przygotowanej monografii s4 w mojej ocenie:

o wykorzystanie modeli wielofazowych linii elektroenergetycznych do obliczania
rozptywu pr4d6w w przewodach odgromowych,

oopracowanie nowej, uniwersalnej metody obliczanra rozplywu pr4dow w przewodach

odgromowych, opartej o wielofazowe modele linii elektroener getycznych i metodg

tableau,

o mozliwoS6 wykorzystania zaproponowanego algorytmu w praktycznre dowolnym
Srodowisku programistyc znp i mozliwoS6 jego komercj alizacji,

rmozliwoSd analrzy rozplywu pr4d6w w przewodach odgromowych dla praktycznre

dowolnego ukladu sieci, bezwzglgdu na jej rozmiar,
opraktyczna implementacja opracowanej metody obliczania rozplywu pr4dow

w przewodach odgromowych w Srodowisku Freemat,

o kompleksowa anahza rozplywu pr4dow w przewodach odgromowych dla r6znych

konfi guracj i linii elektroen er getycznych,
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o weryfikacja opracowanej metody, potwierdzaiqca jej duiq dokladnoSd,

o ocena wplywu zaL<Nilcefi (uszkodzen) w systemie ochrony odgromowej na dzialanre

ukl ad6w e I ektro e n er gety czn ej autom atyki zab ezpiec z eni ow ej .

Po zakonczentu prac nad monografrq, prezentowanQ w monografii metodg obhczania
pr4dow w przewodach odgromowych zastosowano w praktyce , realizujqc prac1 badawcz1 na

zlecenre PSE Inwestycje. Praca dotyczyla obliczet'r pr4d6w w przewodach odgromowych,
w zlo2onym ukladzie sieci 400 kV zawieraj4cym 4 stacje elektroenergetyczne: Kozienice,
Siedlce Ujrzanilw, Stanislawow i Narew. W ukladzie wystgpowaly zar6wno linie jednotorowe
jak i linie dwutorowe z przewodami odgromowymi typu AFL oraz OPGW. Uproszczony
schemat anahzowanego ukladu sieci przedstawiono na rysunku 5.

N-1czna hczba przgsel linii w anahzowanym uldadzie wynosila prawie 900. Macierz
opisuj4ca uklad (4), wykorzystywana w czasie obliczeh miala rozmrar rzgdu 11000 x 11000.

Do implementacji metody wykorzystano w tym przypadku pakiet Matlab. tr-qczny czas

kompleksowej anahzy (tj. poszukiwania maksymalnych pr4dow plyn4cych w przewodach

odgromowych w poszczegolnych przgslach oraz maksymalnych pr4d6w i napig6 uziomowych
wszystkich slupow) nie przekroczyl czasu 10 minut.

Udana pr6ba wykorzystania metody obliczeniowej w rzeczywistym systemie

elektroenergetycznym o znaczEco rozbudowanej strukturze potwierdza bardzo du2e

mozliwo6ci opracowanej metody. Na uwagg zasluguje fakt, 2e poza mozliwoSci4 swobodnego
modelowania bardzo zlohonej struktury sieci czas wykonywania obliczef byl kr6tki. Mimo
znacznego rozmiaru macierzy wykorzystywanej w opisie sieci nie napotkano problem6w
w czasie implementacji metody.

Linia jednotorowa na

sfupach seriiY52

Linia dwutorowa na

sfupach serii E33

Rys. 5 Schemat rueczywistego fragmentu sieci 400 kV bgd4cego przedmiotem anahzy

z wykorzystaniem opracowanej metody

W najbhilszym czasie zostan1 podjgte dzialani4 w celu komercjalizacjt opracowanej

metody. Zainteresowanie produktem wyrazlly wiod4ce podmioty gospodarcze zwiqzane

realizacj4 projekt6w modernrzacjr i rozbudowy krajowej sieci elektroenergetycznej.
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JednoczeSnie z pracq nad monografiq powstal artykul ll5l zatfilowany ,,Earth wlres

currents calculation by tableau analysis", majqcy przedstawi6 nowQ metodg obhczania pr4d6w

w przewodach odgromowych szerszemu gronu odbiorc6w na Swiecie. Artykul jest w pelni

mojego autorstwa. Praca zostala opublikowana w renomowanym czasopiSmie Electric Power

Systems Research w roku 20L7.

Praca zawiera syntetyczny przeglqd istniej4cych metod obliczania pr4dow

w przewodach odgromowych i wskazuje ich gl6wne ogranrczenia. Nastgpnie prezentowane sQ

wielofazowe modele linii elektroenergetycznych proponowane do wykorzystania w celu

obliczania prqd|w w przewodach odgromowych oraz metoda obliczeniowa tableau. Artykul
zawiera kilka przytJad6w obliczeri rozplywu pr4d6w w przewodach odgromowych

i om6wienie uzyskanych wynikow. W pracy prezentowana jest tez weryfikacja proponowanej

metody obliczeniowej, polegaj4ca na por6wnaniu uzyskanych wynikow obliczefi do prac

innych autor6w.
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5. Om6wienie pozostalych osi4gnigd naukowo - badawczych.

Tematem mojej rozprawy doktorskiej byla optymalizacja lokalizacji i parametr6w

stabilizatorow systemowych. Tematyka poruszana w rozprawie koncentrowala sig wok6l
zagadnreh zwrqzarrych z prac4 systemu elektroenergetyczrrego: ukladami regulacji
generator6w synchronrcznych, stabilnoSci lokalnej i stabilnoSci globalnej systemu

elektroenergetycznego oraz modelowania matematycznego element6w systemu

e lektro en er gety czne go.

Prace badawcze i projekty realizowane po doktoracie znacz4co rozszerzyly obszar

moich zainteresowaf naukowych. Obecnie moje prace badawcze koncentruj4 sig na

wsp6lczesnych problemach wystgpuj4cych w systernach elektroenergetycznych dotyczqcych

obszar6w sterowania, automatyki i stabilnoSci. Realizowane prace badawcze opieraj4 sig

o modelowanie matematyczne element6w systemu elektroenergetyc znego r analizy
wykonywane z wykorzystaniem program6w komputerowych. Do tego celu wykorzystujp
zar6wno dedykowane oprogramowanie komercyjne (Plans, PowerFactory, PSLF) oraz wlasne
narzgdzia obhczeniowe tworzone w Srodowisku Matlab, Freemat, Visual Basic itp.

Peln4 listg opracowanych publikacji i zreahzowanych prac badawczych oraz moj
szczeg6lowy wklad w realizacjg tych prac przedstawilem w zalqcznilcu nr 4 l4rykaz

opublikowanych prac naukowych lub tworczych prqc zawodowych oraz informacja
o osiqgnigciach dydaktycznych, wspolpracy z instytucjami naukowymi i o dzialalnoici
popularyzujqcej naukg, natomiast w niniejszym autoreferacie syntetyc znre prezentujg
problematykg jaka siQ zajmujg oraz moje najistotniejsze dokonania. W autoreferacie
przedstawiono listg wybranych publikacji, kt6re uznajg za najwahniejsze.

Znaczna czEfic zrealizowanych przeze mnie prac stanowi odpowiedi na bieil4ce
problemy z jakimi borykaj4 sig podmioty gospodarcze zwrqzane z elektroenergetyke. Oznacza
to, 2e tematyka moich prac jest aktualna, a wyniki zreahzowanych prac sg wdraaane
i stosowane w praktyce. JednoczeSnie problemy pqawiajqce sig w neczryistym systemie
elektroenergetycznym stanowi4 dla mnie inspiracjg do przygotowywania kolejnych publikacji
naukowych. WSr6d zrealrzowanych prac, kt6rych jestem autorem lub wsp6lautorem, mozna
wyr o1ni6 ki lka najw ahni ej s zych ob sz ar6w b adafr.

Pierwsz4 grupg stanowi4 prace dotycz1ce stabilnoSci napigciowej systemu
elektroenergetycznego reahzowane w latach 2007 - 2011, polegEEce na okreSleniu sposob6w
przeciwdzialania lawinie napigciowej. Podjgta tematyka stanowila odpowiedZ na awarig
systemow4, jaka mrala miejsce w p6lnocno-wschodniej czgsci Polski w roku 2006. W ramach
zrealizowanych prac okreSlono wplyw jednostek wytworczych i ich uklad6w regulacji na
przebieg lawiny napigcia wskazuj 4c moLlrwe zagroLenia dla systemu elektroenergetycznego

tl] - t3l. M6j udzial w pracach polegal na przeprowadzeniu analiz i symulacji slu24cych
ocenie mozliwoSci przeciwdziaLanra lawinie napigciowej poprzez czgsciowe ograniczenie
generacji mocy czynnej bloku wytw6rczego. Analizowalem r6wniez wplyw dodatkowych
uklad6w do kompensacji mocy biernej - niesterowalnych (baterie kondensator6w, dlawiki)
i sterowalnych (TCR, SVC, STATCOM) na pracg polskiego systemu elektroenergetycznego
w stanach ustalonych i nieustalonych [4,5].Wykazalem, ze modyfikuj4c strukturg sterowania
ukladu SVC mohna uzyska6 efekt zwrgkszenia tlumienia kolysan elektrom echanicznych
w systemie elektroenergetycznp.
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W tematyce dotycz4cej proces6w regulacji napigcia i gospodarki moc4 biern4

rozwalalem mozliwoSci wykorzystania farm wiatrowych w regulacji napigcia w sieciach

dystrybucyjnych, wskazuj4c, 2e istniej4ce techniczne mozliwoSci wykorzystania tego

potencjatu blokowane s4 obowiqzujqcpr przepisami i taryfami 16,71. Analizowalem rowniez
problemy, jakie mog? wyst4pi6 w przpadku gdy farmy wiatrowe sA przytqczane do sieci

elektroenergetycznej kablami WN znacznej dtugoSci t8l. DokladnoSd kompensacji mocy

biernej moze w6wczas istotnie zalehed od sposobu przylqczenia dlawika kompensacyjnego.

W pracy wykazano, 2e czgsto stosowane rorwiEzanre z dlawikiem niesterowanym

przyNqczonym do szp Sredniego napigcia mohe powodowa6 niepeln4 kompensacjg mocy

biernej, a w konsekwencji dodatkowe oplaty wlaSciciela farmy na rzecz sp6lki

dystrybucyjnej.
Nastgpna grupa zreahzowanych prac dotyczy problem6w regulacji czgstotliwoSci w

systemie elektroenergetycznym. W tym przypadku prace byly realrzowane w latach 2006 -

2007 oraz w roku 2016. Prace dotyczyly z jednej strony zachowania sig konwencjonalnych
jednostek wytworczych (blok6w cieplnych) w warunkach naruszenra bilansu mocy czynnej

w systemie elektroenergetycznym. Analizowano szczeg6lowo wplyw zmrany trybu pracy

regulatora turbiny z regulacji mocy na regulacjg prgdko5ci obrotowej przy znacznp
odchyleniu czgstotliwo6ci od warto5ci znamionowej [9, l0]. Z drugiej strony analizowano

wplyw 2r6del odnawialnych gl6wnie farm wiatrowych na regulacjg czgstotliwoSci

w krajowym systemie elektroenergetyczflyffi, rozwalaj1c miEdzy innymi mozliwo66
wykorzystania farm wiatrowych w procesie regulacji pierwotnej. W ostatnich latach

analizowano wplyw wypierania jednostek konwencjonalnych przez 2r6dla odnawialne na

inercjg systemu elektroenergetycznego i szybkofic zmran czgstotliwoSci (wskaZnik ROCOF)
w przpadku wyst4pienia deficytu mocy czynnej. Opracowane w niniejszych pracach wnioski
zostaly wykorzystane przez operatora systemu przesylowego w tworzeniu IRiESP (Instrukcja

ruchu i eksploatacji systemu przesylowego) oraz plan6w obrony i odbudowy krajowego

systemu elektro energetyc znego .

Kolejna grupa zreahzowanych prac dotyczy uklad6w elektroenergetycznej automatyki
zabezpreczeniowej. W pracach, ktorych jestem autorem lub wsp6lautorem, podejmowana

byta z jednej strony problematyka modelowanra zfuezpreczeh dla cel6w anahz systemowych

prowadzonych na zlo2onych modelach systemu elektroenergetycznego ll2l. Z drugiej strony

analizowane byly, w oparciu o symulacje, badania laboratoryjne r zapisy z rejestrator6w

rzeczryistych zabezpieczeh, nieprawidlowoSct dzialania zabezpieczefi. W pracach

wskazywalem mrgdzy innymi na mozliwe przypadki niepo24danego/nieprawidlowego

dzialania zabezpieczeh odlegloSciowych wyposazonych w blokady kolysaniowe czy

zabezpreczefi od utraty wzbudzenia [13]-[15].
Nawi4zano teL wspolpracQ z firm4 zagraniczn4 Psymetrix Ltd. (Edynburg, Wielka

Brytania), obecnie wchodzqcej w sklad koncernu GE, dla ktorej zrealizowano dwa projekty.

Pierwszy projekt dotyczyt automatycznej estymacji parametr6w generatora synchronicznego

na podstawie przebteg6w testowych zarejestrowanych narzeezywistych obiektach U6]. Drugi
projekt dotyczyt zautomatyzowania procesu optymalizacji nastawief stabihzator6w

systemowych dla hydrogenerator6w pracuj4cych w systemie elektroenergetycznym

Ekwadoru.
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W latach 2007 2010 bralem udzial w reahzacji projektu Bezpieczefstwo

elektroenergetyczne kraju - Projekt Badawczy Zamawiany Nr PBZ-MELN-11212006. W
ramach realizowanych przeze mnie prac powstaly wybrane modele do badania

bezpieczefrstwa systemu elektroen ergetycznego lI7 , I 8]. Analizowalem takhe spos6b

dzialania uklad6w regulacji turbin w procesie obrony i odbudowy systemu

elektroenergetycznego. Zajmowalem sig tak2e problematyk4 ogranrczet'r dla mozliwoSci pracy

blokow cieplnych w sytuacji pracy z czgstotliwoSci4 mniejsz4 od znamionowej i koordynacji

tych ogtaniczeh z zaberyieczenrami podczgstotliwoSciowymi bloku oraz automatyk4 SCO

lr9, 201.

W ostatnich latach spektrum moich prac naukowych rozszerzyNem o problematykg

zwi4zanq z pracq linii elektroenergetycznych najwyzszych napig6. W ramach prac

badawczych w tej dziedzinre od roku 2013 zajmowalem sig modelowaniem luku wt6rnego,

anahz4 zjawisk rezonansowych r przepigl, problematykq dztalania automatyki
zabezpieczeniowej, kwestiami pomiar6w mocy i energii. Wyniki moich prac w powyzszym

zakresie zostaly wykorzystane w czasie projektowania, budowy i oddania do eksploatacji

pol1czenia sieci elektroenergetycznych Polski i Litwy. Wsp6lpraca z operatorem systemu

przesylowego, PSE Operator a takhe z wykonawc4 stacji Elk Bis, firm4 Elfeko

zaowocowaly sukcesem w uruchomieniu potqczenia w korlcu 2015 roku. Do najistotniejszych

element6w wykonanych badafr i wypracowanych wniosk6w mozna zahczyc:

. Wskazanie powaLnych zagrohefi dla pracy linii Elk Bis - Alytus w postaci zjawisk
rezonansowych prowadzajqcych do przepiEi r bardzo duzych trudnoSci z realizacjq

automatyki samoczynnego ponownego zaN1czenra (SPZ). W ramach prowadzonych

badan analizowano m. in. wplyw transpozycji w linii oraz ukladu przewodow fazowych

linii dwutorowych na zjawiska rezonansowe l2ll, 1221. Wykazano, 2e pelna

kompensacja mocy ladowania linii jest niepoLqdana i prowadzie mo2e do trudno5ci

z prowadzeniem ruchu a nawet do powa2nych awarii. W efekcie zmieniono pierwotny
projekt ukladu kompensacji linii, zastgpuj4c dlawiki w stacji Alytus jednostkami

o wigkszej mocy znamronowej.

o Opracowanie i implementacjg w programie PowerFactory modelu luku wt6rnego

pozwalaj4cego ocenid wymagany czas przerwy beznapigciowej przy realizacjt
jednofazowego cyklu SPZ. Dzigki opracowanemu modelowi luku 1231, l24l molhwe
bylo okreSlenie czasu przerwy beznapigciowej w zalehnoSci od sposobu uziemienia
punktu neutralnego dlawik6w kompensacyjnych. OkreSlono r6wniez optymalne

wartoSci reaktancji dlawik6w uziemiaj4cych,pozwalajqcychna ogranrczenre pr4du tuku

wt6rnego oraz ogtanrczenia szybko5ci wzrostu napigcia powrotnego po zgaszeniu luku
wt6rnego. Uzyskane wyniki minimalnego czasu potrzebnego do zgaszenra tuku

wt6rnego wykorzystano w nastawieniach uklad6w SPZ w liniach Elk Bis - Alytus oraz

tr-omla- Elk Bis.

o Opracowanie szczegolowego modelu dynamicznego modelu l4cza HVDC tlpu back-to-

back w stacji Alyrus. Model ten zostal wykorzystany do analiz stabilnoSci globalnej

p6lnocno-wschodni ej czgficr Kraj owe go S ystemu Elektroenergety czne go .

. Opracowanie wyrycznych dla zabezpreczenia dlawikow kompensacyjnych w stacji Elk
Bis [25]. Pracg mohna uznat za piontersk4 w skali kraju, bo jest to pierwsza w Polsce

instalacja gdzie dlawiki przyNqczone sA do linii elektroenergetycznych, a nie do szlm
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stacji. Na postawie przeprowadzonych analiz wykazano, 2e zabezpteczenra r6znicowe

sQ w stanie skutecznie zabezpieczyc dtawiki od skutk6w zwart wewngtrznych

zwylqczaniem zwart mrgdzyzwojowych. Zabezpreczenie dlawika od skutk6w zwar|

mrgdzyzwojowych jest trudne z wykorzystaniem standardowych zabezpreczeir

wykorzystuj4cych pomiary napig6 i pr4d6w, aczkolwiek w pewnym stopniu moze byd

zreaLtzowane ptzez zabezpteczenra nadpr4dowe. Wykonane anahzy wykorzystano

w praktyce, dobi eraj4c nastawienia urzqdzeh zaberyreczajqcych dlawiki w stacji Elk

Bis.

Identyfikacjg nietypowych uklad6w pracy sieci mogQcych prowadzi(, do powstawania

zjawisk rezonansowych r przeprgt,. Wskazano, ze pewne stany pracy sieci (uklady

topologii) na terenie p6lnocno-wschodniej Polski mog4 powodowa6 nasilenie zjawisk

rezonansowych i w konsekwencji powodowad przepigcia. Wykazano, ze spowodowane

jest to w szczegl\noSci struktur4 filtr6w RLC zainstalowanych w stacji

przeksztaltnikowej HVDC. Zauwailono, 2e stany sprzyjajqce zjawrskom rezonansowym

mog4 mied miejsce zwtaszcza w prz.ypadku znacznej asymetrii sieci spowodowanej

niepelnofazowymi otwarciami wylqcznikow (ako skutek jednofazowych SPZ lub

uszkodzeri wyl4cznik6w). Wskazano, 2e syfuacje takie s? szczegolnie groLne, gdy

asymetria powstaje przy pracy system6w Polski i Litwy pojedynczym torem

zasrLaj1cym (gdy w liniach dwutorowych tworzqcych pol4czenre wylqczony jest jeden

z tor6w). W efekcie wykonanych prac zrezygnowano ze stosowania jednofazowego

SPZ w takim przypadku na rzecz SPZ tr6jfazowego.

WyjaSnienie przebiegu iprzycz.yn dwoch awarii, jakie miaty miejsce po oddaniu ukladu

do eksploatacji 1261, 1271. Wykazano, wykorzystuj4c modele matematyczne linii
elektroenergetycznych oraz w oparciu o zaprstl z rejestrator6w zald6cef', 2e sprzghenra

magnetyczne i pojemnoSciowe w liniach dwutorowych mog4 powodowal, 2e napigcra

w torze wyl4czonym (a nie uziemionym) mog4 na skutek zjawisk rezonansowych

osi4ga6 znaczne wartoSci , prowadz4ce do uszkodzenia aparatury. WyjaSniono r6wniez,

mechanizm wzrostu pr4du w dlawikach kompensacyjnych przyt1czanych do linii

bezpoSrednio po jej wyl4czeniu. Zjawisko takie wyst4pilo w stacji Elk Bis i bylo

przyczyn4pobudzeniatzadzia\anrazabezpreczehdlawika.

Wyja5nienie obserwowanych anomalii w pomiarach mocy i energii na linii Elk Bis -
Alytus t28]. Wykazano analityczrre, potwierdzajqc obserwacje z licznik6w energn, 2e

w linii dwutorowejprzy pracy r6wnoleglej obu tor6w, wartoSci mocy plynacych w obu

torach mog4 sig istotnre ro2mc, a straty mocy czynnej w jednym torze linii, okreSlone

jako r61mca mocy doplywaj4cej do danego toru i mocy odplywaj qcei, mog4 by6

ujemne. Efekt wystgpowania ,,ujemnych" strat mocy w przypadku roilnych tor6w linii

wielotorowych (w rozwaLanym przypadku linii dwutorowej) jest zwrqzany

z niesymetri4 napowietrznych linii przesylowych. Niesymetria ukladu prowadzi do

przesylu czgscr energii z jednego toru do drugiego jako wynik wystgpowania sprzgieh

elektrom agoety cznych i poj emnoSciowych-

Wyniki badan i wnioski byly prezentowane przeze mnie na spotkaniach roboczych

operator6w systemu przesylowego Polski i Litwy w Warszawie i Wilnie.
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Jednoczesnie z pracamt dotyczQcymi obliczania pr4dow zwarciowych w przewodach

odgromowych linii elektroenergetycznych oraz problematyki zwiqzanej z pracq sieci

przesylowej w polnocno -wschodniej czglcr KSE od stycznia2015 do chwili obecnej jestem

zaangahowany w europejski projekt UPGRID (www.upgrid.eu), realizowany w ramach

programu Horyzont 2020. Projekt, kt6rego pelna rrazwa brzmi,oReal proven solutions to

enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully
controllable low voltage and medium voltage distribution grid" realizowany jest r6wnolegle

w siedmru r62nych pat'rstwach europejskich. Ze strony polskiej w projekcie bterze udzial

ENERGA-OPERATOR SA, Politechnika Gdariska, Instytut Elektroenergetyki oraz Atende

SA. W swoim zaloLenru grant ten dotyczy oceny mozliwoSci reahzacji systemu zdalnego

monitorowania i sterow anra sieci4 niskiego i Sredniego napigcia w oparciu o pomiary

z\cznik6w konsument6w oraz systemu zbierama i przetwarzanra danych AMI. Projekt jest

realizowany na istniej4cej sieci SN i nn jednej z dzielnic Gdyni - Witomina, obejmuj4cej

okolo 15 tys. odbiorc6w. Moj udziat w projekcie polega na przygotowaniu, a nastgpnie na

ocenie poprawno6ci implementacji i ocenie funkcjonowania algorytm6w obliczeniowych

wykorzystywanych w powstaj4cym systemie monitorowania i zarzqdzania pracq sieci

niskiego napigcia. W ramach zrealizowanych prac, kt6rych jestem autorem lub wsp6lautorem

zostaly przygotowane (i obecnie czgsciowo zaimplementowane w systemie DMS

Distribution Management System) nastgpuj4ce moduly obliczeniowe: obliczanre rozplywu

mocy i poziom6w napigd w sieci nn, estymacja stanu sieci nn, prognozowanie obci42enia

i generacji w sieci nn, optymaltzacja punktow podziafu sieci rul, prognozowanie temperatury

transformator6w SN/nn 1291.
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6. Om6wienie osi4gnig6 dydaktycznych 1 organrzacyjnych.

W latach 2004 2017 moja dzialalnofic dydaktyczna obejmowala nastgpuj4ce

przedmioty prowadzone na specjalnoSci elektrotechnika oraz energetyka, na studiach
pierwszego i drugiego stopnia:

o Elektroenergetyc zna automatyka zabezpieczeniowa - wyklad, 6wic zenia,laboratorium
o Modelowanie proces6w w elektroenergetyce - wyklad, laboratorium
o Przesylanie energii elektrycznej - wyklad
o Podstawy elektroenergetykr - lwiczenia
o Systemy elektroenergetyczne - laboratorium
o Urzqdzenia i instalacje elektryczne -wyklad, laboratorium

W latach 2004 -2017 petnilem funkcje opiekunaprac dyplomowych:
- lqcznahczba zrealizowanych prac magisterskich 43

- l4cznaliczba zrealtzowanych prac in|ynierskich 49

Obecnie pelnig funkcjg promotora pomocniczego w dw6ch przewodach doktorskich

W ramach dzialalnoSci organrzacyjnej zwrqzanej z pracq La Wydziale Elektrotechniki
i Automatyki PG jestem opiekunem laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki
Zabezpreczeniowej. Ponadto zajmowalem stanowiska zwrEzale z rekrutacj4 kandydat6w
(sekretarz komisji rekrutacyjnej w latach 2004 i 2005) i zwiqzane z ocenEpracy nauczycieli
akademickich (czlonek komisji). Pelnilem teL funkcjg opiekuna roku dla kierunku
Energetyka.

26

z(.?fuctatL


