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Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
są strategiczną spółką Skarbu Państwa.
Odpowiadamy za niezawodne działanie sieci
przesyłowej i bezpieczną pracę krajowego
systemu elektroenergetycznego. Jesteśmy
właścicielem ponad 15 tys. km linii oraz 109
stacji najwyższych napięć.
Aktywnie uczestniczymy w transformacji
rynku energii i szukamy nowoczesnych
rozwiązań odpowiadających na wyzwania
przyszłości. Należymy do największych
operatorów sieci przesyłowej w Europie
i jesteśmy zaangażowani w proces
synchronizacji systemu
elektroenergetycznego państw bałtyckich
z systemem Europy kontynentalnej.
Opublikowaliśmy raport wpływu, w którym
opisaliśmy, jak zarządzamy wpływem naszej
działalności na gospodarczy, środowiskowy
oraz społeczny rozwój kraju.

5,39 mld zł
wartości dodanej dla polskiej gospodarki.

141,297 TWh
całkowite zużycie energii przez odbiorców
końcowych przyłączonych do KSE
w 2019 roku.

https://raport.pse.pl

99,99 proc.
wskaźnik ciągłości dostaw energii
elektrycznej w 2019 roku. Poziom wskaźnika
potwierdza pewność zasilania wszystkich
naszych odbiorców usług przesyłania.

14 mld zł
planowane nakłady inwestycyjne
na lata 2021-2030.
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Szanowni Państwo,
Niniejszy numer „Energetyki” został w całości poświęcony
48. Sesji Plenarnej CIGRE, która odbyła się w dniach 24 sierpnia
– 3 września 2020 roku i po raz pierwszy w historii CIGRE miała
charakter całkowicie wirtualny.
Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie CIGRE jest największą
na świecie organizacją zrzeszającą ludzi i instytucje związane
z funkcjonowaniem systemów elektroenergetycznych. Stowarzyszenie zostało powołane w 1921 roku, w Paryżu, jako platforma
do współpracy i wymiany informacji o projektowaniu, budowie
i eksploatacji sieci elektrycznych. Polska była w grupie krajów
założycieli CIGRE. Komitet Narodowy CIGRE w Polsce funkcjonuje obecnie jako Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych
(CIGRE Polska) i zrzesza 104 członków indywidualnych oraz
6 instytucjonalnych.
Podstawowym celem aktywności CIGRE i CIGRE Polska jest
stwarzanie warunków do nieskrępowanej wymiany wiedzy technicznej z zakresu pracy systemów elektroenergetycznych pomiędzy ekspertami i specjalistami z jak największej liczby krajów.
Podczas transmisji Sesji Technicznych Komitetów Studiów zaprezentowano 5 referatów polskich autorów, zgłoszonych za pośrednictwem CIGRE Polska.
W prezentowanych w niniejszym numerze „Energetyki” artykułach zostały zawarte informacje niezbędne do rozwiązywania
wszelkich problemów, z jakimi można się zetknąć podczas codziennej aktywności zawodowej.
Serdecznie zapraszam zatem do lektury poszczególnych artykułów.

UWAGA ............................................................
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP
z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs
na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma INPE.
Szczegóły konkursu podano na stronie sep@sep.com.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych.
Nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania
tekstów oraz zamieszczania streszczeń/artykułów na stronie internetowej www.energetyka.eu.
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Sławomir Samek
Przewodniczący Rady Zarządzającej CIGRE Polska

Marcin Lizer
Sekretarz Rady Zarządzającej CIGRE Polska

Działalność CIGRE i CIGRE Polska
48. Sesja CIGRE 2020
Activity of CIGRE and CIGRE Poland
48th CIGRE Session 2020
Przedstawiono podstawowe informacje o Stowarzyszeniu CIGRE. Przybliżono strukturę organizacyjną i podstawowe cele działania. Omówiono przebieg
nietypowej, bo wirtualnej, 48. Sesji Plenarnej CIGRE, która odbyła się w sposób zdalny, w dniach 23.08. – 3.09.2020 r., ze względu na ograniczenia, jakie stały się konieczne w ramach podejmowanych prób ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. W tak przeprowadzonej Konferencji
uczestniczyło prawie 2500 delegatów, w tym 30 z Polski. W porównaniu z latami, w których Sesje odbywały się w sposób tradycyjny, nie są to może liczby
imponujące, ale z pewnością należy zauważyć, że w jak trudnych i skomplikowanych warunkach wydarzenie zostało zorganizowane i skutecznie przeprowadzone. Wobec wyjątkowości sytuacji Sesja 2020 nie była powiązana z wystawą techniczną, ale dotychczasowi główni wystawcy zaprezentowali swoje
istotne osiągnięcia w formie bloków reklamowych, dostępnych w przerwach wiodących sesji i konferencji. W artykule zaprezentowano także podstawowe
aspekty związane z aktywnością Polski w pracach CIGRE oraz polskie akcenty w trakcie Sesji 2020, w tym referaty przygotowane przez członków CIGRE
Polska. Opisano również korzyści wynikające z przynależności do CIGRE i wskazano drogę do ubiegania się o członkostwo.
Słowa kluczowe: CIGRE, CIGRE Polska (Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych), Sesja 2020
Presented are basic informations about CIGRE Association. Outlined is its organisational structure and core objectives of its activity. Discussed is the
course of the unconventional - because the virtual one - 48th CIGRE Plenary Session. It was held from August 23rd to September 3rd 2020 in a remote
way as a result of restrictions which became necessary as part of attempts taken to reduce the spread of coronavirus pandemic. Almost 2500 delegates,
including 30 from Poland, took part in this Conference conducted in the above mentioned way. In comparison with the previous, conventional sessions, the
number of guests is not very impressive but we must take into account difficult and complicated conditions in which this event had been organised and then
effectively carried out. Given the uniqueness of this situation the 2020 Session was not connected with technical exhibition but the existing main exhibitors
presented their significant achievements in the form of advertising blocks available during breaks in sessions and conferences. Presented here as well are
basic aspects related to Poland's activity in CIGRE works and Polish accents during the 2020 Session including papers prepared by CIGRE Polska members. Described are also benefits resulting from belonging to CIGRE and shown is the way of applying for membership.
Keywords: CIGRE, CIGRE Polska (Polish Committee of Large Electric Systems), 2020 Session

Podstawowe informacje
o CIGRE i CIGRE Polska
Stowarzyszenie CIGRE jest największą
na świecie organizacją zrzeszającą ludzi i instytucje związane z funkcjonowaniem systemów elektroenergetycznych. Stowarzyszenie zostało powołane w 1921 roku, w Paryżu, jako platforma do współpracy i wymiany
informacji o projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci elektrycznych. Polska była
w grupie krajów założycieli CIGRE. Obecnie członkami indywidualnym CIGRE jest
nieco powyżej 15 000 specjalistów z ponad
90 krajów, a członkami zbiorowymi 1250 organizacji i firm, funkcjonujących w obszarze
elektroenergetyki. W krajach członkowskich
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CIGRE działa poprzez Komitety Narodowe,
których obecnie jest 60. Liczba ta wynika z faktu, że istnieją Komitety integrujące
więcej niż jeden kraj. Przykładem może być
współpraca dziesięciu krajów afrykańskich
w ramach jednego komitetu określanego
jako Komitet Afryki Zachodniej.
Komitet Narodowy CIGRE w Polsce
funkcjonuje jako Polski Komitet Wielkich
Sieci Elektrycznych (CIGRE Polska) i zrzesza 104 członków indywidualnych oraz
6 instytucjonalnych. Funkcję koordynatora
pracy CIGRE Polska pełni Rada Zarządzająca, która w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania
w dniu 29 maja 2019 roku, działa w składzie podanym w tabeli 1.

www.energetyka.eu

Tabela 1
Skład Rady Zarządzającej
CIGRE Polska
Imię i Nazwisko

Funkcja

Sławomir SAMEK

przewodniczący

Krzysztof MADAJEWSKI

wiceprzewodniczący

Marcin LIZER

sekretarz

Marek FLORKOWSKI

członek

Wojciech LUBICKI

członek

Jan PIOTROWSKI

członek

Stanisław POKORA

członek

Aleksandra RAKOWSKA

członek

Jacek WAŃKOWICZ

członek

Paweł WARCZYŃSKI

członek
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Więcej informacji o CIGRE i CIGRE
Polska można znaleźć na stronach internetowych, odpowiednio www.cigre.org oraz
www.cigre.pl.

Cele i formy działania
CIGRE i CIGRE Polska
Podstawowym celem aktywności CIGRE
i CIGRE Polska jest stwarzanie warunków
do nieskrępowanej wymiany wiedzy technicznej z zakresu pracy systemów elektroenergetycznych, pomiędzy ekspertami
i specjalistami z jak największej liczby krajów. Specyfiką CIGRE jest to, że wszyscy
członkowie stowarzyszenia starają się działać w taki sposób, aby bez ograniczeń dzielić się swoimi doświadczeniami ze wszystkimi, dla których może to okazać się przydatne. Ze względu na coraz bardziej złożony
charakter funkcjonowania sieci i systemów
elektroenergetycznych, CIGRE grupuje
aktywność swoich członków wokół zagadnień przypisanych wyspecjalizowanym Komitetom Studiów. Wykaz tych Komitetów
znajduje się w tabeli 2. W tabeli tej podano
również nazwiska przedstawicieli CIGRE
Polska w poszczególnych Komitetach.

Dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o możliwości nawiązania kontaktu z wymienionymi
obszarami aktywności, przedstawiciele CIGRE Polska pełnią rolę łącznika i są
otwarci na każdą formę kontaktu.
Z danych zamieszczonych w tabeli 1
wynika, że Polska należy do grupy krajów,
które poprzez swoich przedstawicieli posiadają aktywnie działającą reprezentację
we wszystkich Komitetach Studiów. Daje
nam to możliwość stałego dostępu do bieżących informacji obejmujących tematykę
związaną z maszynami elektrycznymi, jak
generatory i transformatory, aparaturą wysokiego napięcia, urządzeniami do kontroli, automatyki i zabezpieczeń, stacjami
i liniami wysokiego napięcia, materiałami
elektrotechnicznymi, nowymi technologiami, funkcjonowaniem rynków energii oraz
zagadnieniami ochrony środowiska w kontekście oddziaływania na otoczenie elementów sieci elektrycznych.
Warto także zauważyć, że współczesne CIGRE nie tylko, tak jak to miało miejsce w niedalekiej przeszłości, koncentruje
się na przesyle i dystrybucji na najwyższym
poziomie napięć, ale także zajmuje się elektroenergetyką dystrybucyjną i realizującymi
Tabela 2

Przedstawiciele CIGRE Polska w Komitetach Studiów
Oznaczenie
Komitetu

Przedstawiciel
CIGRE Polska
w kadencji 2020-2022

Nazwa Komitetu Studiów

A1

Elektryczne maszyny wirujące

A2

Transformatory i dławiki

A3

Aparatura dla sieci przesyłowych i rozdzielczych

B1

Kable

B2

Linie napowietrzne

B3

Stacje i instalacje elektryczne

B4

Energoelektronika i systemy DC

B5

Automatyka i zabezpieczenia

C1

Ekonomia i rozwój systemów elektroenergetycznych

C2

Sterowanie i praca systemów elektroenergetycznych

C3

Oddziaływanie środowiskowe systemów elektroenergetycznych

C4

Wydajność techniczna systemów elektroenergetycznych

C5

Rynki energii elektrycznej i regulacja

C6

Rozproszone źródła energii i aktywne sieci rozdzielcze

D1

Materiały i nowoczesne techniki badawcze

D2

Systemy informatyczne i telekomunikacja
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Mariusz Mazur
Piotr Mański
Ewa Wiśniewska
Aleksandra Rakowska
Krzysztof Lenarczyk
Sławomir Samek

jej potrzeby sieciami średniego i niskiego
napięcia. W tym miejscu należy dodać,
że podstawową formą wymiany poglądów
o charakterze merytorycznym i miejscem
tworzenia opracowań przeznaczonych
dla szerokiego kręgu odbiorców są Grupy
Robocze funkcjonujące w ramach i pod
patronatem poszczególnych Komitetów
Studiów. Dlatego gorąco zachęcamy do
bezpośredniego udziału w pracach Grup
Roboczych. Jest to z pewnością niepowtarzalna okazja do zdobywania nowej
i poszerzania posiadanej już wiedzy, ale
także forum do zaprezentowania naszych,
rodzimych osiągnięć, co do których, tak jak
pokazują liczne przykłady, możemy mieć
duży szacunek i uznanie.
Gdybyśmy chcieli w sposób maksymalnie zwięzły i syntetyczny zaprezentować
CIGRE dnia dzisiejszego, to z całą pewnością należałoby wymienić następujące
zagadnienia charakteryzujące działalność
stowarzyszenia:
• kreowanie i utrzymywanie w ciągłej
aktywności klimatu współpracy umożliwiającego podnoszenie na coraz wyższy poziom wzajemnych kontaktów ludzi i organizacji operujących w świecie
elektroenergetyki,
• aranżowanie i promowanie wymiany informacji z zakresu techniki, technologii
i organizacji pracy systemów elektroenergetycznych,
• wspieranie instytucji normalizacyjnych
w tworzeniu jak najlepszych wymagań
dla elementów składowych systemu
elektroenergetycznego,
• przygotowywanie międzynarodowych
spotkań będących płaszczyzną do nieskrępowanej wymiany poglądów o zagadnieniach najistotniejszych dla niezawodnego funkcjonowania elektroenergetyki.

Krzysztof Madajewski
Marcin Lizer
Maksymilian Przygrodzki
Jacek Jemielity
Wojciech Lubicki
Piotr Rzepka
Konrad Purchała
Andrzej Kąkol
Marek Florkowski
Jan Piotrowski

www.energetyka.eu

Podstawowe formy aktywności CIGRE
wymieniono poniżej.
1. Sesje Plenarne, odbywające się co dwa
lata w Paryżu w ostatnim tygodniu sierpnia. Spotkania te mają formę konferencji, podczas której prezentowane i omawiane są referaty techniczne dotyczące
zagadnień podejmowanych przez każdy
z Komitetów Studiów. Spotkaniom towarzyszy wystawa techniczna prezentująca
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2.

3.

4.

5.

najnowsze propozycje zarówno producentów urządzeń jak i wszelkiego rodzaju narzędzi wsparcia.
Sympozja tematyczne, organizowane najczęściej przez grupę Komitetów
Studiów i poświęcone wybranym zagadnieniom z obszaru działania tych
Komitetów.
Tutoriale (szkolenia), mające charakter
prezentacji przybliżających szerokiemu
gronu słuchaczy najnowsze zagadnienia techniczne danego Komitetu Studiów lub konkretnej Grupy Roboczej.
Kolokwia, wydarzenia dedykowane wybranej tematyce, mieszczącej się w ramach codziennej aktywności pojedynczego Komitetu Studiów.
Inne wydarzenia, którym z racji wagi podejmowanych zagadnień CIGRE udziela swojego patronatu.

Wykaz planowanych w najbliższym czasie wydarzeń można znaleźć na przywołanych wcześniej stronach internetowych.
Z całą pewnością będą tam spotkania
i konferencje, które powinny dać odpowiedź
na szereg nurtujących obecnie elektroenergetyków problemów, w tym także tych dotyczących funkcjonowania elektroenergetyki
w okresie pandemii. Niech zatem będzie to
zachętą do zapoznania się z bieżącą listą
zagadnień i aktywności CIGRE, co z pewnością pomoże Państwu podjąć decyzję
o ewentualnym udziale w którymś z proponowanych wydarzeń. W przypadku potrzeby uzyskania informacji uzupełniających
można się kontaktować z CIGRE Polska.
Oczywiście należy pamiętać, że czas
pandemii charakteryzuje się dużą zmiennością planów organizacyjnych, szczególnie w przypadku spotkań o charakterze
masowym i dlatego warto regularnie kontrolować aktualne propozycje terminowe,
które mogą ulegać zmianie, bądź nawet
przeradzać się w formę wirtualną.

Sesja 2020
48. Sesja Plenarna CIGRE odbyła się
w dniach 24 sierpnia – 3 września 2020
roku i po raz pierwszy w historii CIGRE miała charakter całkowicie wirtualny. Wszystko
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odbywało się za pomocą łączy internetowych przy zdalnym przekazywaniu obrazu
i dźwięku. Możliwość udziału w tak zorganizowanym połączeniu mieli wszyscy, którzy wcześniej dokonali rejestracji swojego
uczestnictwa w Sesji.
Nie zrezygnowano jednak z ukształtowanej przez ostatnie lata formuły. Mieliśmy zatem ceremonię otwarcia z wykładem wprowadzającym. Wykład został
zaprezentowany przez Panią Anne Olhoff,
eksperta ONZ, na co dzień pracującą dla
Uniwersytetu Technicznego Danii w Kopenhadze i był w całości poświęcony
negatywnym oddziaływaniom na klimat
i środowisko naturalne oraz metodom ich
ograniczania.
W następnej kolejności przyszedł czas
na sesje tematyczne, których odbyło się
ponad 80, z wykorzystaniem czterech kanałów komunikacyjnych, pracujących jednocześnie i w czasie rzeczywistym. 55 sesji
zostało zorganizowanych przez poszczególne Komitety Studiów i były to, połączone
z dyskusją, prezentacje artykułów zgłoszonych i przyjętych na Sesję 2020. Do udziału
w wirtualnej Sesji 2020 zarejestrowało się
prawie 2500 uczestników. Jest to oczywiście mniej aniżeli liczba delegatów podczas poprzedniej Sesji 2018, ale należy
brać pod uwagę wszelkie niedogodności
związane z komunikację zdalną, w tym
występowanie dużych różnic czasowych,
czy też ograniczenia w przepustowości
lokalnych sieci zapewniających dostęp do
Internetu. Niemniej jednak duże zainteresowanie tą mającą niewątpliwie liczne niedogodności formą komunikacji świadczy
z całą pewnością o postrzeganiu CIGRE
jako lidera wśród organizacji pracujących
i tworzących na rzecz szeroko rozumianej
elektroenergetyki. CIGRE, zwłaszcza po
ostatnich decyzjach związanych z orientacją także na obszar dystrybucji i rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej,
gwarantuje kompleksowe spojrzenie na
wszystkie zagadnienia związane z zespołem procesów od wytworzenia energii elektrycznej, aż do jej dostarczenia do
klienta końcowego.
Poza sesjami technicznymi, w wirtualnej formie, odbyły się także liczne
warsztaty, tutoriale i prezentacje dokonań

www.energetyka.eu

Grup Roboczych. Można było również
posłuchać, jak CIGRE stara się zachęcić
młodych inżynierów do łączenia aktywności zawodowej z dającą dużą satysfakcję
pracą w międzynarodowych grupach wymiany doświadczeń. Były też informacje
o wsparciu dla kobiet, które widzą siebie
jako aktywnych uczestników procesu rozwoju myśli technicznej skierowanej ku pracy systemów elektroenergetycznych.
Rozumiejąc znaczenie i wartość dokonań CIGRE na polu technicznych rozwiązań dla elektroenergetyki i korzystając
z gościnnych łamów Energetyki chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom zagadnienia
zaprezentowane w artykułach zgłoszonych
i omawianych podczas nietypowej, ale
w pełni merytorycznej i, mimo odmiennej
formy, pełnowartościowej Sesji 2020. Tak
postawiony cel jest realizowany poprzez
artykuły wprowadzające w tematykę zaprezentowaną podczas Sesji Technicznych,
przez każdy z Komitetów Studiów. Autorami artykułów są przedstawiciele CIGRE
Polska w poszczególnych Komitetach.
Mamy nadzieję, że lektura tego numeru
Energetyki zachęci do sięgnięcia po pełne
teksty referatów przygotowanych na ubiegłoroczną Sesję. Dostęp do nich można
uzyskać poprzez stronę www.e-cigre.org.
Niestety, ze względu na wirtualny charakter Sesji 2020, zrezygnowano z kontynuacji wydarzenia zapoczątkowanego
w roku 2018 i określanego jako CEO Event.
Było to spotkanie osób zarządzających firmami energetycznymi w krajach z różnych
części świata, w celu przedyskutowania
ich oczekiwań względem CIGRE. Wraz
z powrotem do normalności, to znaczy do
bezpośrednich spotkań w Paryżu, planowany jest także powrót do panelu dyskusyjnego na poziomie bezpośrednich zarządców kluczowych firm energetycznych.
Mamy nadzieję, że tak jak to było w roku
2018, Polska, poprzez swoich przedstawicieli z poziomu operatorów systemowych,
zaznaczy swój udział w tym szczególnym
wydarzeniu.
W trakcie trwania Wirtualnej Sesji Plenarnej odnotowaliśmy także polskie akcenty. Jak już wcześniej wspomniano do
udziału w zdalnej Sesji 2020 zarejestrowało się 30 delegatów z naszego kraju.
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Wykaz referatów zaprezentowanych przez polskich autorów podczas 48. Sesji Plenarnej CIGRE
Komitet
Studiów

Tytuł referatu
Optimization of losses in new 400 kV overhead lines

C1

Improving reliability and stability of supply for industrial customer by grid reinforcement
and installation of intra-factory generation
Polish – Japanese partnership in the field of on-line Special Protection Scheme
as a new solution for power system security

D1

Replacement of area substation transformers with flexible units with reduced footprint
and increased overload capability

D1

Development and implementation of partial discharges on-line monitoring module
in GIS 110kV switchgears

Podczas transmisji Sesji Technicznych Komitetów Studiów zostało zaprezentowane
5 referatów polskich autorów, zgłoszonych
za pośrednictwem CIGRE Polska. Wykaz
referatów i nazwiska autorów podano
w tabeli 3.
Wirtualnej Sesji towarzyszyła namiastka wystawy technicznej, która w tym wypadku ograniczyła się do bloków reklamowych w trakcie sesji tematycznych. Oczywiście jest to niewiele w stosunku chociażby do możliwości bezpośrednich rozmów
w trakcie odwiedzania stoisk, co stało się
mocno pielęgnowaną regułą i tradycją, ze
względu na istotne wartości w międzynarodowej wymianie doświadczeń. Niemniej
jednak mieliśmy dostęp do skondensowanej wersji informacji o najistotniejszych
kierunkach działaniach potentatów, którzy
silnie wpływają na kierunki, w jakich będzie
podążała energetyka przyszłości.
W dniach bezpośrednio poprzedzających Sesję 2020, także z wykorzystaniem środków elektronicznej komunikacji
na odległość, organy statutowe CIGRE
dokonały wyboru nowych władz organizacji. Prezydentem CIGRE został dotychczasowy skarbnik Pan Michel Augonnet
z Francji, natomiast skarbnikiem, czyli
wiceprezydentem do spraw finansowych
został Michael Heyeck ze Stanów Zjednoczonych.
Obaj Panowie mają bardzo bogate doświadczenie z pracy w sektorze elektroenergetycznym. Michel Augonnet, pełniąc
różne funkcje, budował i rozbudowywał
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Autorzy
I. Kuczkowska, K. Lenarczyk, M. Szczechowicz,
T. Knych, W. Szpyra, A. Mamala, D. Brudniak,
P. Deńca, K. Ściobłowski

B2

C2-C6

Tabela 3

energetykę w takich krajach, jak Republika Południowej Afryki, Indie, Francja czy
Belgia. Michael Heyeck, po wieloletniej
pracy dla American Electric Power, pełnił nieprzerwanie funkcję szefa doradców
Departamentu Energii w administracjach
Prezydentów Busha, Obamy i Trumpa.
Możemy zatem, z całą odpowiedzialnością, stwierdzić, że CIGRE, tak jak dotychczas, jest w bardzo dobrych rękach profesjonalistów z dużym doświadczeniem
zarządczym, gwarantujących właściwy
kierunek rozwoju tej międzynarodowej organizacji, niezwykle ważnej dla energetyki
całego świata.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
ustaleniami, wirtualna Sesja 2020 zostanie
powtórzona w tradycyjnej formule, to znaczy bezpośredniego spotkania w Paryżu,
w roku 2021. Wydarzenie miałoby się odbyć w dniach 20-25 sierpnia. Podczas tej
Sesji, która, zrządzeniem losu, będzie miała miejsce w roku 100-lecia CIGRE zostaną zaprezentowane i omówione w formie
otwartej dyskusji, podczas sesji tematycznych, artykuły zgłoszone na Sesję 2020.
Autorzy dostali natomiast zgodę na ich
uzupełnienie, jeżeli nowe doświadczenia
lub obserwacje nakazują wprowadzenie
dodatkowych informacji. W przypadku, gdy
te uzupełnienia będą niosły ważne i istotne
informacje dla odbiorców. CIGRE Polska
rozważy publikację, na łamach miesięcznika Energetyka, suplementu do oddawanego właśnie do rąk Czytelników wydania
poświęconego Sesji 2020.

www.energetyka.eu

M. Przygrodzki, P. Rzepka, W. Lubicki
Ł. Szczepaniak
R. Szewczyk, J.-C. Duart, A. O’Malley,
K. Kaineder, E. Schweiger
W. Gil, W. Masłowski, P. Wronek, E. Jęchorek,
W. Sikorski, K. Walczak

W kolejnym roku, czyli 2022, przewiduje się powrót na wcześniejsze tory, to
jest do regularnych Sesji organizowanych
w latach parzystych. Sesja 2022 ma się
odbywać dniach 28 sierpnia – 2 września.
Już teraz zachęcamy Czytelników Energetyki i wszystkich zawodowo związanych
z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją
energii elektrycznej do rozważenia udziału w tych najważniejszych w życiu CIGRE
wydarzeniach.

CIGRE – najlepszy wybór
Jeżeli ktoś zastanawia się czy istnieją
powody, dla których powinien być bliżej
CIGRE, a może nawet rozważa wstąpienie do Stowarzyszenia, powinien, w naszym najgłębszym przekonaniu, zapoznać się z omówieniem referatów z Sesji
2020, gdyż w ten sposób pozna szerokie spektrum aktywności CIGRE. Z całą
pewnością lektura informacji przygotowanych przez przedstawicieli CIGRE
Polska w poszczególnych Komitetach
Studiów pozwoli zauważyć, że żadna
inna organizacja funkcjonująca w obszarze i na potrzeby elektroenergetyki
nie dotyka tak wielu aspektów. CIGRE
i przygotowane przez Stowarzyszenie
publikacje są w stanie dostarczyć kompletu informacji niezbędnych do rozwiązywania wszelkich problemów, z jakimi
możemy się zetknąć podczas codziennej
aktywności zawodowej.
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Z dorobku CIGRE korzystają największe organizacje normalizacyjne, jak IEC
(International Electrotechnical Commission) i IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers). Pełna lista przygotowanych w ostatnim czasie publikacji
CIGRE wskazuje, że możemy tam dostrzec
bardzo dużą liczbę pozycji dedykowanych
morskiej energetyce wiatrowej i zagadnieniom wyprowadzenia mocy z takich źródeł
wytwarzania. Biorąc pod uwagę mającą
obecnie miejsce w Polsce znaczącą aktywność w przygotowaniach budowy farm
wiatrowych na Bałtyku, wydaje się, że
korzystając ze zasobów CIGRE możemy
z powodzeniem budować i podnosić kompetencje niezbędne do realnego uczestnictwa w tworzeniu nowego obszaru generacji
i przesyłu energii elektrycznej.
Nie bez znaczenia jest także atmosfera, jaką tworzą ludzie należący do CIGRE.
Wzajemna życzliwość i gotowość pomocy
w każdych warunkach sprawia, iż zwykło
się mawiać, że CIGRE to coś zdecydowanie więcej niż tylko organizacja. Cza-
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sem nawet używa się określenia Rodzina
CIGRE. Poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu zyskuje się niepisane prawo do zasięgania opinii pojedynczych osób lub grup
ekspertów w sprawach, których samodzielne rozwiązanie wydaje się zbyt trudne.
Od czasu zaistnienia pandemii, wiosną
2020 roku, aktywność CIGRE całkowicie
przeniosła się do świata wirtualnego. W tej
formule odbyła się nie tylko Sesja 2020.
Tak pracują organy statutowe, jak chociażby Rada Administracyjna, Komitet Sterujący czy Rada Techniczna, ale także Komitety Studiów i oczywiście Grupy Robocze.
Z punktu widzenia dostępu do wiedzy technicznej, efekty pracy tych ostatnich są najważniejsze. I w tym miejscu należy zauważyć, że praca Grup Roboczych nie uległa
żadnemu, nawet najmniejszemu, spowolnieniu. Istniejące Grupy tworzą i publikują
nowe Broszury Techniczne, zaś te nowo
powoływane przedstawiają propozycje zagadnień do rozważenia, które już na starcie
każą z dużym zainteresowaniem czekać na
końcowe rezultaty dyskusji i analiz.

www.energetyka.eu

Dotychczas powstałe publikacje
 IGRE, takie jak referaty z sesji, koloC
kwiów i innych spotkań organizacji, a także
Broszury Techniczne grup roboczych dostępne są dla członków CIGRE na stronie
www.e-cigre.org.
Warto tu podkreślić, że znaczna część
tych zasobów dostępna jest również dla
osób niebędących jeszcze członkami
naszego Stowarzyszenia. E-CIGRE to
wspaniałe repozytorium materiałów technicznych wysokiej klasy, omawiających
w szerokim zakresie bieżące zagadnienia
elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki i komunikacji oraz innych zagadnień
na co dzień nurtujących osoby związane
z tą tematyką.
Wszystkim, którzy potrzebują nieco
więcej informacji o CIGRE gorąco polecamy kontakt z CIGRE Polska. Pełne dane do
kontaktu można znaleźć na stronie internetowej www.cigre.pl.

CIGRE
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Mariusz Mazur
Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, 01-330 Warszawa, Mory 8
Oddział Gdańsk

Elektryczne maszyny wirujące
– Komitet Studiów A1
Rotating electrical machines – Study Committee A1
W artykule omówiono 26 referatów zaprezentowanych w ramach Komitetu Studiów A1 CIGRE Elektryczne maszyny wirujące. Spośród referatów wybrano i dokładniej przedstawiono referaty poświęcone nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniom technicznym. W tematyce referatów wyraźne można
zauważyć tendencę zmian w podejściu do generacji; to znaczy odejścia od tematyki tradycyjnych turbogeneratorów, związanych z turbinami parowymi
zasilanymi węglem. Tematyka wielu referatów zawierała propozycję zapewnienia większej elastyczności pracy maszyn synchronicznych, jako odpowiedź na nowe potrzeby systemowe, nie tylko ograniczające się do dostarczania energii elektrycznej, ale także zapewnienie usług systemowych, potrzebnych w dobie dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej. Szczególnie ciekawe były prezentacje zastosowań kompensatorów synchronicznych,
które coraz częściej stają się kluczowym elementem umożliwiającym bezpieczną pracę systemów elektroenergetycznych.
Słowa kluczowe: elektryczne maszyny wirujące, kompensatory synchroniczne, energetyka odnawialna, bezpieczna praca systemów elektroenergetycznych
Discussed are 26 papers presented within the Study Committee A1 CIGRE Rotating electrical machines. From amongst these papers selected and described
in more details were the ones which had been dedicated to new and innovative technical solutions. In topics of the papers a trend can be seen towards the
changes in an attitude to electric power generation – moving away from turbogenerators traditionally attached to coalfuelled steam turbines. Subject matters
of many papers included the proposal to ensure higher flexibility of synchronous machines in response to new system requirements, meaning not only energy
supply but also provision of system services in the era of dynamic renewable energy sector development. Especially interesting were presentations concerning
application of synchronous compensators which are increasingly becoming the key element enabling safe operation of electric power systems.
Keywords: rotating electrical machines, synchronous compensators, renewable energy sector, safe operation of electric power systems

Informacje ogólne
Komitet A1 Elektryczne maszyny wirujące1) jest jednym z trzech komitetów grupy A, zajmujących się urządzeniami pracujących w systemach elektroenergetycznych. Komitet A1 zajmuje się promowaniem i rozwijaniem postępu technicznego,
międzynarodowej wymiany doświadczeń
i wiedzy oraz opracowywaniem zaleceń
i standardów w dziedzinie maszyn elektrycznych.

Informacje wstępne
Referaty zgłaszane do Komitetu A1
48. sesji CIGRE zakwalifikowane zostały
do jednego z trzech tematów preferowanych (PS). Wykaz tematów preferowanych

1)

ang.: Rotating electrical machines
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Tabela 1

Tematy preferowane referatów zgłoszonych
w obszarze działalności Komitetu A1 na 48. sesję CIGRE
Symbol

Temat preferowany

Liczba artykułów

Identyfikator

PS1

Przyszłość jednostek wytwórczych2)

2

A1-1xx

PS2

Zarządzanie zasobami maszyn elektrycznych3)

13

A1-2xx

PS3

Doświadczenia w eksploatacji oraz rozwój
maszyn elektrycznych4)

11

A1-3xx

wraz z liczbą zgłoszonych artykułów został
zamieszczony w tabeli 1. Podczas sesji
CIGRE 2020 dokonano prezentacji 26 referatów w ramach Komitetu A1. W ostatniej
kolumnie tabeli zamieszczono identyfikator
referatu. Pierwsza cyfra po identyfikatorze
Komitetu pozwala na identyfikację tematu
preferowanego 1, 2 lub 3, do którego dany
artykuł został przyporządkowany. Odwołując się do referatów zachowano oryginalną
numerację, tj. liczbę wyróżnioną kolorem
niebieskim.

www.energetyka.eu

Ponieważ w ramach Komitetu zaprezentowano jedynie 26 referatów, w niniejszym artykule odniesiono się do wszystkich z nich, dokładniej zaprezentowano
jednak referaty najciekawsze – zdaniem
autora artykułu.

2)

ang.: Generation Mix of the Future

3)

ang.: Asset Management of Electrical Machines

4)

ang.: Developments of Rotating Electrical Machines and Operational Experience
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PS1. Przyszłość jednostek
wytwórczych
W ramach tematu PS1 zaprezentowane zostały dwa referaty opisujące problemy występujące w systemach elektroenergetycznych z dużą liczbą generacji
odnawialnej. Przedstawiają one odmienne
podejścia; w pierwszym referacie przedstawiona została wizjonerska przyszłość
systemu pracującego z praktycznie zerową inercją, bez generacji synchronicznej,
na zupełnie nowych, dostosowanych do
nowych warunków zasadach. W drugim
referacie przedstawiono propozycje utrzymania wymaganej inercji i mocy zwarciowej w systemie z dużą liczbą generacji odnawialnej, poprzez zastosowanie urządzeń
zapewniających utrzymanie tych parametrów na odpowiednim poziomie.
Pierwszy przedstawiany w ramach
PS1 referat [A1-101] sygnalizuje potrzebę
zmiany tradycyjnego podejścia do pracy
systemu elektroenergetycznego, opartego
do tej pory na dużych jednostkach synchronicznych, zapewniających inercję oraz
moc zwarciową. W artykule, w związku ze
zmianami w strukturze generacji, postuluje się zmianę filozofii i praktyki dotyczącej
sterowania systemem oraz stosowanych
funkcji zabezpieczeniowych. Przekształtniki źródeł odnawialnych współdziałają
z systemem w nieco inny sposób niż maszyny synchroniczne, różnice są widoczne
szczególnie w przypadku reakcji na wszelkiego typu zakłócenia sieciowe. Konieczna
jest zatem, zdaniem autora, zmiana podstawowych założeń dotyczących pracy
systemów o nowej strukturze generacji.
Nowoczesne techniki komunikacji oraz
przetwarzania danych umożliwiają wypracowanie nowych alternatywnych układów
sterowania, które poprzez inteligentne oddziaływanie na generację i sterowanie siecią, z aktywnym wykorzystaniem kontroli
popytu, umożliwią ewolucję źródeł wytwórczych na generacje oparte na przekształtnikach współpracujących z odnawialnymi
źródłami energii.
Główną różnicą między technologią
opartą na przekształtniku a maszynami
synchronicznymi jest możliwość śledzenia
częstotliwości systemu. Falownik może
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kontrolować ilość generowanej mocy
czynnej i biernej, a tym samym zapewnić
bardziej inteligentny udział w regulacji częstotliwości i napięcia. Zmniejszy się inercja
systemu elektroenergetycznego, ponieważ
generacja oparta na przekształtnikach zastąpi generatory synchroniczne. Zwiększy
to ryzyko niestabilności z powodu zmian
obciążenia i/lub generacji, ponieważ system stanie się mniej odporny na te zmiany.
Rezultatem będą większe odchyłki częstotliwości i mniejszy margines częstotliwości,
z jakim jednostki wytwórcze mogą pracować w trybie generacji mocy.
W referacie rozważano możliwy system o zerowej inercji, w takim wypadku potrzebne będą bardziej wyrafinowane metody sterowania częstotliwością i napięciem.
Obecnie stosowane w systemach o niskiej
inercji systemy pomiarów obszarowych
mogą być niewystarczające. Częstotliwość
w systemach bezinercyjnych to wartość
mierzona przez układ sterowania falownika, do którego falownik będzie się dostrajać i odpowiednio zmieniać dostarczaną
moc. Problem w tym, że obecne układy
sterowania przekształtników zostały opracowane w taki sposób, że opierają się na
inercji sieci, jedynie maksymalizując produkowaną energię. Zdaniem autora należy
zmienić to podejście, dostosowując nowe
wymagania sieciowe do generacji opartej
wyłącznie na przekształtnikach.
Większość współczesnych urządzeń
odbiorczych podłączonych do sieci wyposażona jest w zasilacze impulsowe, dla
których parametry zasilania, takie jak częstotliwość i napięcie nie mają znaczenia.
Obecnie dopuszczalne odchyłki częstotliwości w Europie to ±0,8 Hz, podczas gdy
w Australii ±1 Hz, a na Tasmanii ±2 Hz. Zatem możliwe jest dopuszczenie większych
odchyłek, które i tak nie będą zauważalne
przez odbiorców energii elektrycznej.
W przypadku zwarć w systemie opartym na maszynach synchronicznych wytwarzany jest duży prąd zwarciowy, jest on
łatwy do wykrycia przez dotychczasowe
systemy zabezpieczeń. Inaczej jest w wypadku przekształtnika, systemy zabezpieczeń przyszłości w większym stopniu
powinny się opierać na zabezpieczeniach
różnicowych i impedancyjnych, a tak-

www.energetyka.eu

że wykorzystywać informację pobierane
bezpośrednio z układów sterowania przekształtnika. Zaletą przekształtników jest ich
dużo większa odporność na niesymetrię
niż ma to miejsce w przypadku generacji
synchronicznej, zwłaszcza przez dłuższy
czas; powinno być to uwzględnione zarówno w zabezpieczeniach jak i w systemach
sterowania.
Na końcu artykułu autor powołuje się
na doświadczenia Południowej Australii, gdzie przy niedużej liczbie generacji
synchronicznej zapewniono właściwe
sterowanie systemem w zakresie napięć
i częstotliwości. Stabilność systemu zapewniono poprzez właściwe parametry
pętli fazowych PLL, układów sterowania
falowników. Koordynacja i modelowanie
parametrów przekształtników w układach
generacji odnawialnej jest równie ważne
jak dotychczasowe parametry układów
wzbudzenia i stabilizatorów systemowych
maszyn synchronicznych.
Zdaniem autora konieczne jest odejście od dotychczasowego podejścia do
sterowania systemem opartym na maszynach synchronicznych. System elektroenergetyczny ewoluował będzie w kierunku generacji opartej na przekształtnikach.
Zmiana podejścia do metod sterowania
napięciem i częstotliwością oraz działania
zabezpieczeń, przy jednoczesnym wykorzystaniu inteligentnego sterowania odbiorcami, umożliwi pracę systemu elektroenergetycznego praktycznie bez generacji
synchronicznej. System przyszłości będzie
zasadniczo różnił się od obecnego w zakresie zdolności i elastyczności w dostawach energii elektrycznej.
Pozostaje wiele wyzwań, jednak im
szybciej zostanie przyjęty nowy paradygmat w zakresie sterowania systemem, tym
szybciej będą mogły zostać wykorzystane
możliwości przekształtników, bez konieczności odwzorowywania przez nie działania
maszyn synchronicznych, a więc wytwarzania obecnie wymaganego poziomu inercji i mocy zwarciowej.
Kolejnym referatem [A1-102] przedstawionym w ramach PS1 był referat analizujący korzyści wynikające ze stosowania
kompensatorów synchronicznych w systemach z dużą ilością generacji odnawialnej.
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Tabela 2
Porównanie kompensatorów synchronicznych ze STATCOMEm i SVC
Wyszczególnienie

Kompensator synchroniczny SC

STATCOM

SVC

Funkcjonalności: dodatkowe usługi sieciowe

Synchroniczna inercja:
• stabilizacja częstotliwości sieci

Dynamiczna regulacja mocy biernej:
• optymalizacja mocy transmitowanej
przez linie transmisyjne,
• poprawa regulacji mocy (mniejsza
czułość na zmiany P i Q w linii)
Moce zwarciowe:
• zwiększenie mocy zwarciowej
• właściwe działanie zabezpieczeń
impedancyjnych i nadprądowych
• poprawa jakości energii

tak

nie

inercja generatora może być
zwiększona poprzez koło
zamachowe

tak, jeżeli STATCOM
jest wyposażony w magazyn
z odpowiednią pętlą regulacji

tak

tak

tak

regulacja mocy biernej

regulacja mocy biernej

regulacja mocy biernej

bardzo duże

bardzo ograniczone

bardzo ograniczone

niemożliwe przeciążenia stosownie
do parametrów przekształtnika

niemożliwe przeciążenia stosownie
do parametrów energoelektroniki

nie

Właściwości techniczne

Szybkość odpowiedzi na zmiany częstotliwości

Szybkość odpowiedzi na zmiany napięcia

natychmiastowa

brak

prawdziwa wirująca inercja

tak, jeżeli STATCOM
jest wyposażony w magazyn
z odpowiednią pętlą regulacji

szybka

szybka

średnia

stosownie do właściwości
generatora i układu wzbudzenia

użycie szybkich falowników

opóźnienie wynika z elementów
łączeniowych

brak

tak

nie

nie

Zdolność przeciążenia

200% 12,5 s

możliwe przewymiarowanie
energoelektroniki

możliwe przewymiarowanie
energoelektroniki

Typowy współczynnik strat
n = straty/(znamionowa MVA)

straty pełnego obciążenia
~1,5%

straty pełnego obciążenia
~1,%

straty pełnego obciążenia
~1,%

średnia

wysoka

wysoka

~99% części wirujące

tylko urządzenie statyczne

tylko urządzenie statyczne

niski

brak wsparcia regulacji
częstotliwości lub bardzo wysoki
dla STATCOMu wyposażonego
w magazyn

brak wsparcia regulacji
częstotliwości

średni

średni

niski

niski

niski

niski

Dostępność

Koszty

CAPEX dla regulacji częstotliwości

CAPEX dla regulacji napięcia

wysoki dla STATCOMu
wyposażonego w magazyn z uwagi
na czas życia baterii

OPEX

Inne
Zajmowany obszar

kompaktowy

średni

duży

dostępne

dostępne

dostępne

ryzyko zestarzenia się rozwiązania
z uwagi na szybki rozwój
technologii

Dostępność rozwiązania

Instalacja
Czas życia
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na zewnątrz

częściowo na zewnątrz,
częściowo wewnątrz

częściowo na zewnątrz,
częściowo wewnątrz

40 lat

30 lat

40 lat
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Celem referatu jest podkreślenie, że kompensatory synchroniczne będą odgrywać
kluczową rolę, zapewniającą stabilność
przyszłych sieci elektroenergetycznych
wykorzystujących odnawialne źródłach
energii. W referacie przedstawiono wymagania dla systemów energetycznych,
które można spełnić przez zastosowanie
kompensatorów synchronicznych (SC), takich jak: zapewnienie właściwej inercji, dostarczenie mocy biernej oraz zapewnienie
mocy zwarciowej.
Następnie, na podstawie symulacji typowego modelu systemu IEEE, pokazano
możliwości stabilnej pracy systemu, przy
bardzo dużym udziale energii odnawialnej.
Warunkiem stabilnej pracy było jednak wyposażenie systemu modelowego w odpowiednie środki zapewniające utrzymanie
właściwych parametrów systemu: kompensatory synchroniczne (SC) i systemy magazynowania energii akumulatorowej (BESS).
W referacie porównano cechy SC (maszyn
wirujących) z rozwiązaniami statycznymi,
zapewniającymi podobne funkcje: statycznymi kompensatorami mocy biernej (SVC)
i statycznymi kompensatorami synchronicznymi (STATCOM). Główne zalety kompensatorów synchronicznych to:
• można je wyposażyć w dodatkowe masy
wirujące (koła zamachowe) w celu znacznego zwiększenia ich momentu bezwładności, przy bardzo rozsądnych kosztach;
• tylko one zapewniają dużą moc zwarciową.
W referacie zawarto szczegółowe porównanie techniczno-ekonomiczne pomiędzy SC i STATCOM wyposażonymi
w BESS dla podobnych usług sieciowych.
Główne wnioski to:
• obie technologie mogą zapewnić zwiększenie inercji, ale obecnie BESS są
znacznie droższe i osiągnięcie podobnych inercji jest praktycznie niemożliwe;
• SC zapewnia usługi regulacji napięcia
i prądu zwarciowego, jednocześnie
będąc rozwiązaniem bardziej ekonomicznym;
• zaletą BESS jest ich zdolność do świadczenia usług regulacji częstotliwości
i bilansowania energii, których SC nie
może zapewnić.
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W referacie podkreślono możliwości
wykorzystania hydrogeneratorów jako
kompensatorów synchronicznych oraz
możliwości przekształcenia istniejących
konwencjonalnych elektrociepłowni na
kompensatory synchroniczne. Te dwa
rozwiązania są, zdaniem autora, zwykle
szybkie i łatwe do wdrożenia oraz pozwalają obniżyć koszty wdrażania nowych
jednostek SC. Warunkiem niskich kosztów
jest jednak dobry stan techniczny generatora, wraz z instalacjami pomocniczymi,
przed rozpoczęciem procesu transformacji na SC.
W dalszej części referatu przedstawiono wyniki symulacji w programie EMT, na
przykładzie typowego modelu sieci. Pokazano możliwość stabilnej pracy systemu
elektroenergetycznego o bardzo wysokim
udziale źródeł napięcia (VSC), dzięki zastosowaniu kompensatorów synchronicznych
(SC) i akumulatorowych systemów magazynowania energii (BESS). Każde z tych
urządzeń ma określoną rolę: SC są odpowiedzialne za zapewnienie właściwej inercji, zdolności napięciowej i prądu zwarciowego, podczas gdy BESS są użyte w celu
zapewnienia usługi szybkiej odpowiedzi
częstotliwościowej. Sieć testowa została
zaadaptowana z systemu IEEE składającego się z 39 węzłów.
Rysunek 1 przedstawia model badanego systemu, który był używany do symulacji EMT. Dla uproszczenia usunięto równoważny generator systemu nowojorskiego

(oryginalnie występującego w badanym
modelu IEEE), dlatego w modelu reprezentowanych jest tylko 9 generatorów systemu
Nowej Anglii.
Jak pokazano na rysunku 1, scenariusz 2 został zamodelowany poprzez zastąpienie wszystkich generatorów synchronicznych źródłami opartymi na VSC (jednostka wytwórcza oparta na przekształtniku napięciowym), związanymi z kompensatorami synchronicznymi SC (kompensator
synchroniczny) i BESS (magazyn energii).
Topologia sieci, parametry linii AC i charakterystyki obciążeń są takie same jak w scenariuszu 1. Zastąpienie generatorów synchronicznych (SG) przez VSC i SC opiera
się na następujących założeniach:
• VSC mają taką samą moc znamionową
jak SG i zapewniają te same początkowe moce czynne i bierne (P0, Q0),
• VSC są sterowane w trybie zasilania sieciowego: VSC synchronizuje się z siecią
i podaje prąd, którego amplituda i faza
zależą od mocy czynnej i biernej,
• przyjmuje się, że napięcie szyny DC
w VSC jest stałe.
VSC są powiązane z kompensatorami
synchronicznymi (SC), które charakteryzują się niższą mocą znamionową i mniejszą
stałą bezwładności w porównaniu z SG.
W rezultacie bezwładność systemu jest
mniejsza w tej konfiguracji. Jednakże SC
są wyposażone w koło zamachowe, aby
zapewnić teoretyczną wartość 
ROCOF

Rys. 1. System testowy 9-generatorowy Nowej Anglii
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(szybkość zmiany częstotliwości) poniżej 2 Hz/s (mierzoną w odstępie czasu
500 ms). Ta wartość progowa mogłaby
zostać wprowadzona do Europejskiego
Kodeksu Sieciowego jako maksymalna
wartość ROCOF. W Irlandii i Wielkiej Brytanii poziom ten jest lub będzie ustalony
na 1 Hz/s (mierzony w odstępie czasu
500 ms).
VSC i SC są umieszczone w tych samych punktach połączeń co SG. Ważną
rolę w tym badaniu odgrywają kompensatory synchroniczne: zapewniają inercję i prąd zwarciowy. SC są wyposażone w automatyczne regulatory napięcia
(AVR) i pełnią funkcję pierwotnej kontroli
napięcia (PVC). Początkowa moc bierna
(Q0) zapewniana przez VSC i SC jest
regulowana w celu uzyskania takich samych napięć szyn, jak w scenariuszu 1.
BESS są podłączone do określonych
węzłów sieci bez określonej strategii rozmieszczania. Są one połączone przez
VSC, pracujące w trybie zasilania sieciowego. Zapewniają one ulepszoną kontrolę
częstotliwości pierwotnej (PFC) poprzez
funkcję szybkiej odpowiedzi częstotliwościowej (FFR).
W trakcie badań symulacyjnych założono utratę jednostki wytwórczej powodującej utratę generacji ∆P o wielkości 10%
łącznego obciążenia. Zatem teoretyczna,
pozakłóceniowa częstotliwość może być
obliczona zgodnie z zależnością:

Przy czym Ksys jest stałą regulacji pierwotnej systemu, taką samą dla obu scenariuszy.

Rys. 2. Odpowiedź częstotliwościowa systemu na utratę generacji w węźle 20

Teoretyczna wartość ROCOF dla obu
scenariuszy wynosi:
• ROCOF F1 = -0,59 HZ/s,
• ROCOF F2 = -1,82 HZ/s.
Symulacje EMT wykonano na modelu
szczegółowego wprowadzając zakłócenie
na węźle nr 20:
• w scenariuszu 1 wyłączając generator
synchroniczny,
• w scenariuszu 2 wyłączając VSC.
Na rysunku 2 pokazano średnią prędkość maszyn synchronicznych oraz prędkość wirnika maszyny zlokalizowanej najbliżej zakłócenia. W obu scenariuszach
zachowana była stabilność częstotliwościowa. Opierając się na średniej prędkości obliczono współczynnik ROCOF
mierzony w oknie 500 ms, uzyskując
wartości:
• ROCOF F1 = -0,29 HZ/s,
• ROCOF F2 = -0,54 HZ/s.
W obu przypadkach współczynnik ROCOF jest mniejszy niż obliczony teoretycznie. Wartość ROCOF w scenariuszu 2 jest
dużo mniejsza niż teoretyczna dzięki szybkiej odpowiedzi magazynu energii BESS.
Tabela 3

Parametry systemu w obu scenariuszach
Scenariusz 1 – 100% SG

Scenariusz 2 – 100% VSC

Liczba generatorów synchronicznych

Wyszczególnienie

9

0

Liczba kompensatorów synchr. (270 MVA)

0

9

Liczba magazynów (50 MW)

0

10

≈ 28,2 GWs

≈ 8,4 GWs

Energia kinetyczna Esys
Całkowita moc
Współczynnik Ksys
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≈ 5 GW

≈ 2 GW/Hz
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Wyniki symulacji pokazują możliwość
pracy systemu z dużą ilością źródeł wytwórczych opartych na VSC dzięki współpracy z kompensatorami synchronicznymi
oraz magazynami energii.
W końcowej części referatu zamieszczono analizę konwersji generatorów synchronicznych na kompensatory synchroniczne, co ma miejsce przy wycofywaniu
z pracy bloków konwencjonalnych. Kompensatory te, przy wsparciu magazynów
energii, są w stanie zapewnić bezpieczną
pracę sieci o bardzo dużym nasyceniu generacją odnawialną, przyłączoną za pomocą przekształtników VSC.

PS2. Zarządzanie zasobami
maszyn elektrycznych
W referatach przypisanych do grupy tematycznej PS2 dominują tematy monitorowania bądź badania stanu izolacji stojanów
generatorów synchronicznych. Ocena stanu
izolacji stojana jest niewątpliwie jednym z najważniejszych aspektów utrzymania bloku
energetycznego w sprawności, a niewłaściwy stan izolacji może doprowadzić do awarii
i wyłączenia jednostki wytwórczej z eksploatacji przez wiele miesięcy, nie wspominając
o samych kosztach naprawy urządzeń.
Prezentowane w ramach PS2 referaty
w większości dotyczyły hydrogeneratorów.
Cykl referatów związanych z tą tematyką rozpoczynał referat [201], poświęcony
analizie wyładowań niezupełnych (PD) w prętach stojana spowodowanych wibracjami
VS (Vibration Sparking). W artykule zbadano
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proces rozwoju i poziomy degradacji erozji
VS na powierzchni pręta wraz z czasem
starzenia izolacji oraz czynnikami wpływającymi na erozję spowodowaną przez VS.
Zaprezentowano przykłady pogorszenia się
stanu izolacji i uszkodzeń spowodowanych
przez VS w różnych warunkach. Zbadano
także czynniki wpływające na powstawanie
i narastanie zjawiska VS.
Aby powstały wyładowania niezupełne,
wymagane jest silne pole elektryczne, nie
jest ono jednak wymagane do powstania
VS. Aby powstały VS muszą wystąpić dwa
podstawowe warunki: jednym z nich jest
obecność indukowanego pasożytniczego
prądu płynącego wzdłuż przewodzącej
warstwy pręta (w Polsce przyjęto, że pręt
w żłobku ma ochronę przed PD – przewodzącą, a na czołach półprzewodzącą),
a drugim jest wibracja tego pręta w szczelinie. Częstotliwość drgań jest dwukrotnie większa niż częstotliwość generatora.
Na przykład częstotliwość drgań generatora 60 Hz wynosi 120 Hz. Kiedy występują
VS, wibracje pręta powodują powtarzający
się przerywany styk między prętem a rdzeniem stojana, tak jak łącznik z powtarzanymi czynnościami otwierania i zamykania,
powoduje to wyładowanie niezupełne.
Czynności przełączania powodują ciągłe
przerywanie płynącego prądu pasożytniczego w miejscu styku. Prąd pasożytniczy
jest generowany przez indukowane napięcie przyłożone do warstwy przewodzącej;
zjawisko to pokazano na rysunku 3.
VS może poważnie uszkodzić warstwę
przewodzącą pręta stojana. Prąd pasożytniczy płynący w warstwie przewodzącej
jest określany przez rezystancję powierzchniową i napięcie indukowane na warstwie
przewodzącej. Prąd pasożytniczy koncentruje się na krawędzi każdego obszaru
styku w początkowej fazie erozji. Wyniki
badań wskazują, że proces rozwoju erozji
VS na powierzchni pręta miał trzy stopnie.
Pierwszy stopień miał małą intensywność
iskrzenia. Drugi stopień charakteryzował się
dużą intensywnością wyładowań z dużym
uszkodzeniem warstwy przewodzącej. Trzeci stopień charakteryzował się bardzo niską
intensywnością wyładowań ze względu na
nagromadzenie resztek węgla, które przerywały pasożytniczą pętlę prądową.
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Rys. 3. Obszary styku i pasożytnicze pętle prądowe płynące w stojanie

Obszar erozji i rezystywność powierzchniowa pręta stojana zostały wykorzystane
do oceny poziomów uszkodzeń na pręcie
stojana, w różnych warunkach wytwarzania
VS, takich jak: powierzchnia styku, prąd pasożytniczy i amplituda drgań. Po erozji VS
na powierzchni pręta stojana znaleziono
wiele pozostałości węgla. Erozja VS może
prowadzić do rozkładu materiałów przewodzących i znacznie zwiększyć rezystywność
warstwy przewodzącej.
Kolejny referat nawiązujący do tej tematyki [A1-203] zajmował się pomiarami wyładowań niezupełnych PD (partial discharges)
przeprowadzonymi w czasie uruchomienia
hydrogeneratora 611,1 MVA w Belo Monte
Hydroelectric Plant; pomiary wykonano przy
różnych obciążeniach oraz zarejestrowano
wpływ nagrzewania się generatora na poziom PD. Zebrane pomiary w czasie uruchomienia stanowić będą referencyjne wyniki,
wykorzystywane w czasie eksploatacji do
oceny stanu izolacji generatora.
W referacie [A1-205] przedstawiono badania 50-letniego hydrogeneratora
13 kV/5 MVA w Norwegii. Charakterystyka
wyładowań niezupełnych została przeprowadzona w trybie off-line, on-line oraz po
wyłączeniu z eksploatacji na pojedynczych

prętach stojana. Stwierdzono, że napięcie początkowe wyładowań niezupełnych
(PDIV) jest niezależne od częstotliwości
i podobne dla pojedynczych prętów stojana
i pomiarów w elektrowni. Maksymalna amplituda wyładowań niezupełnych i częstotliwość powtarzania wzrastają wraz z częstotliwością. Wyniki te wskazują, że testy bardzo niskiej częstotliwości (very low frequency) VLF PD są obiecujące w ocenie stanu
w zakresie wzorców PDIV i (wyładowań niezupełnych z rozdzielczością fazową) PRPD,
ale należy zachować dużą ostrożność podczas porównywania innych parametrów
przy VLF z konwencjonalnymi pomiarami
50 Hz PD. W związku z tym, aby ułatwić
interpretację pomiarów, należy usystematyzować wiedzę opartą na zależnościach
parametrów wyładowań niezupełnych, od
częstotliwości w typowych wzorcach PRPD,
dla popularnych źródeł używanych do badania wyładowań niezupełnych.
Podobna tematyka przedstawiona została w referacie [A1-209], w którym podano
doświadczenia z pomiarów wyładowań niezupełnych koncernu Tata w Indiach. W referacie podkreślono ważność badań PD dla
oceny stanu generatorów różnych mocy
oraz przedstawiono wyniki pomiarów.

Rys. 4. Wyniki pomiarów PRPD z kondensatorami 80pF i 2nF
w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 500 kHz
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W kolejnym referacie [A1-212] przedstawiono zastosowanie testów VLF PD
do diagnostyki izolacji stojanów dużych
hydrogeneratorów. Metoda VLF (VLF,
very low frequency, zwykle oznaczająca
częstotliwość 0,1 Hz) jest alternatywą dla
testów DC stosowanych od lat 60. ubiegłego wieku. Rozkład napięcia w izolacji przy
badaniach metodą VLF znacznie lepiej odpowiada rzeczywistym warunkom pracy.
Przeprowadzanie testów z VLF zmniejsza
zapotrzebowanie na moc bierną, w porównaniu z testami z częstotliwością znamionową. Źródła VLF są również potencjalnie
mniejsze, a przez to bardziej mobilne.
Przedmiotem przedstawionych badań
jest możliwość zastosowania diagnostyki
wyładowań niezupełnych (PD) stojanów
przy częstotliwości badania VLF. W tym
celu typowe uszkodzenia izolacji stojana
są symulowane numerycznie, aby zbadać
zależne od częstotliwości różnice w zachowaniu wyładowań niezupełnych. Wyniki
przeprowadzonych symulacji odpowiadały
przeprowadzonym pomiarom PD na kompletnym stojanie, jak również na pojedynczych prętach.
Wraz z wzrostem mocy produkowanych hydrogeneratorów kluczowe stało się
zapewnienie ich niezawodnej pracy i minimalizacja nieplanowanych przestojów.
System izolacji uzwojenia stojana odgrywa
w tym zasadniczą rolę, ponieważ musi wytrzymywać obciążenia elektryczne i mechaniczne przez dziesięciolecia eksploatacji. Główny składnik izolacji uzwojenia nie
zmienił się w ciągu ostatnich stu lat, nadal
składa się z nieorganicznej i odpornej na
wyładowania niezupełne bariery mikowej. Zmieniły się materiały wypełniające
i nośnikowe (od szelaku po asfalt i żywicę
epoksydową) oraz technologia produkcji
(od ręcznego nawijania do w pełni automatycznych nawijarek). W szczególności zmieniły się natężenia pola w izolacji
stojana, od 1 kV/mm do około 3 kV/mm
w przypadku obecnie stosowanych izolacjach z żywic i miki/epoksydowych; wzrost
wytrzymałości izolacji w ciągu ostatniego
wieku przedstawiono na rysunku 5.
W ostatnim referacie przedstawionym w grupie tematycznej PS2 [A1-213]
autorzy również podjęli tematykę izola-
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Rys. 5. Natężenie pola w stojanach
hydrogeneratorów produkowanych
w latach od 1910 do 2020

cji i testów wysokonapięciowych uzwojeń stojana. W referacie przedstawiono
historyczny rys opisujący rozwój systemów izolacyjnych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W wyniku rozwoju
nastąpiła redukcja grubości ścianki izolacyjnej prętów lub cewek uzwojenia,
spowodowana wzrostem wytrzymałości
dielektrycznej z 0,75 kV/mm na początku
XX wieku do 3,5 kV/mm obecnie. Przedstawia to rysunek 6.
Następnie w artykule przedstawiono
właściwości materiałów izolacyjnych stojana w kontekście różnych elektrycznych
i termicznych parametrów izolacji. Wymieniono je poniżej.
• Temperatura zeszklenia5) (Tg).
Tg jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących polimery, jest
to temperatura przejścia z formy zeszklonej
na elastyczną.
• Kompozyt miki z włóknami szklanymi i ich epoksydowo-dielektrycznymi
właściwościami.
Termin dielektryk jest używany do
wskazania zdolności materiału do ma5)

ang.: the glass transition temperature

Rys. 6. Ewolucja materiałów izolacyjnych
stosowanych do produkcji generatorów

gazynowania energii poprzez jego polaryzację. Idealnym dielektrykiem byłby
materiał o zerowej przewodności elektrycznej, wykazujący jedynie prąd przemieszczenia; aby przechowywał i zwracał
energię elektryczną, tak jakby był idealnym kondensatorem. W tym kontekście
podatność elektryczna dielektryka jest
miarą łatwości/trudności, z jaką ten materiał jest spolaryzowany pod wpływem
działania pola elektrycznego, które z kolei
określa przenikalność materiału 𝜀 (określa pojemność zgodnie z jego geometria
𝐶 = 𝜀*𝐴/𝑑). Podczas zmiany polaryzacji
pola elektrycznego występuje chwilowe opóźnienie w przenikalności dielektrycznej materiału, zwykle spowodowane opóźnieniem polaryzacji cząsteczek.
Opóźnienie to nazywane jest czasem
relaksacji dielektryka6).
• Współczynnik strat kompozytu dielektrycznego – współczynnik mocy i odchylenia7).
Izolację pręta można przedstawić jako
obwód szeregowy lub równoległy rezystancji i pojemności (rys. 7).
6)

ang.: dielectric relaxation time

7)

ang.: Tip-up

Rys. 7. Równoległy i szeregowy ekwiwalent izolacji pręta stojana
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Parametry obwodów można zatem opisać na dwa sposoby, choć liczbowo rezultaty są bardzo zbliżone:
a) współczynnik stratności dielektrycznej
lub współczynnik mocy,
b) współczynnik strat dielektrycznych lub
tanges delta (uzupełniony przez Δ𝑡𝑎𝑛 𝛿).

• Dielektryczny współczynnik rozpraszania8) (DDF) – 𝑡𝑎𝑛 𝛿.
Zgodnie z równoważnym modelem
z rysunku 7 można wyróżnić dwa prądy
o różnej naturze:
a) 𝐼𝐶 = 𝑉/(𝜔𝐶𝑝) reprezentuje prąd pojemnościowy wynikający z absorpcji dielektryka i jego przewodności; biorąc pod
uwagę, że badanie polega na polaryzacji kompozytu napięciem przemiennym
o częstotliwości znamionowej od 0,2 pu
do 1,2 pu, proces polaryzacji i depolaryzacji dielektryka (kompozytu) powoduje
absorpcję dielektryka, energia zużyta na
przesunięcie pasma częstotliwości za
każdym razem, gdy zmienia się sygnał
napięcia;
b) 𝐼𝑙 = 𝑉/𝑅𝑝 – biorąc pod uwagę, że kompozyt jest materiałem nieidealnym, wystąpią straty spowodowane jego przewodnością, minimalna część strat spowodowana jest nieidealnością materiału,
a druga, dominująca część odpowiada
jonizacji pęcherzyków powietrza, które
występują w wyniku niedoskonałości
procesu produkcyjnego.
W związku z tym proponowane jest wyznaczenie zależności między prądem strat
a prądem pojemnościowym, jest to dielektryczny współczynnik rozpraszania (DDF):

Warto zauważyć, że podczas gdy DDF
pozwala porównać wpływ reaktancji pojemnościowej 𝑋𝑝 z rezystancją dielektryczną 𝑅𝑝,
podczas oceny DLF porównujemy impedancję kompozytu Z z jego rezystancją.
Na koniec można stwierdzić, że w obu
metodach porównujemy stan dielektryczny
kompozytu z jego zdolnością do izolowania przepływu prądu elektrycznego. Innymi
słowy, im lepsza jest zdolność izolacyjna
kompozytu, tym bardziej będzie on blokował prąd przewodzenia 𝐼𝑙 , co oznacza, że
rezystancja 𝑅𝑝 wzrośnie do bardzo wysokich wartości, sprowadzając zarówno DLF
jak i DDF do zera.
Oprócz tematów związanych z izolacją stojana w ramach PS2 zaprezentowane
zostały także inne zagadnienia, w [A1-202]
przedstawiono metodologię oceny stanów
turbin wiatrowych. Coraz częściej po okresie
gwarancyjnym, utrzymaniem i eksploatacją
turbin zajmują się właściciele farm wiatrowych, których celem jest optymalizacja kosztów utrzymania i minimalizacja wydatków
przeznaczonych na serwisy, przy jednoczesnym maksymalnym wydłużeniu czasu życia
turbiny. W referacie przedstawiono techniki
algorytmów uczących się ML (Machine Learning) wykorzystanych do oceny stanu turbin
wiatrowych w czasie ich eksploatacji.
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W referacie opisano najpopularniejsze architektury, typy i komponenty turbin
wiatrowych oraz elementy podlegające
monitorowaniu. Typową budowę turbiny
wiatrowej opartej na generatorze asynchronicznym z podwójnym zasilaniem
przedstawiono na rysunku 8. W tego typu
rozwiązaniach, ze względu na niską prędkość obrotową turbiny, która zwykle wynosi
od 7 do 30 obrotów na minutę, konieczne
jest zastosowanie przekładni podwyższającej prędkość obrotową, zainstalowanej
pomiędzy turbiną a generatorem.
Analizując widmo częstotliwości sygnału wibracji i porównując go z informacjami
historycznymi można wykryć określony typ
awarii, jego lokalizację i przebieg. Diagnostyka taka jest zwykle przedstawiana na
wykresie „wodospadu” (rys. 9), trójwymiarowej reprezentacji widma częstotliwości
drgań w czasie.
Następnie w referacie zaproponowano
cztery algorytmy ML stosowane do monitorowania stanu turbiny wiatrowej. Algorytmy
używają historycznych danych z systemu
SCADA do oceny stanu turbiny i jej najefektywniejszego wykorzystania.
W trakcie badań zebrano dane z sześciu miesięcy: od lipca 2018 do stycznia
2019 z dwóch turbin wiatrowych. Przeanalizowano drgania pod kątem ich zachowania na obu turbinach, co wykazało znacząco różne wzorce drgań między nimi. Turbina 1 została niedawno zmodernizowana,

Generator

Bed Plate

Rys. 8. Schemat i zdjęcie typowej turbiny wiatrowej

• Współczynnik strat dielektrycznych
(DLF) lub współczynnik mocy – 𝑐𝑜𝑠𝜃.
Inną miarą aktywności dielektrycznej
jest porównanie ilości mocy rozproszonej w kompozycie z całkowitą przyłożoną
mocą pozorną:
Amplituda [mm/s rms]

8)

ang.: Dielectric dissipation factor
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Częstotliwość [kHz]
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Rys. 9.
Typowy rozkład
wibracji „kształt
wodospadu”
turbiny wiatrowej
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a turbina 2 pracowała przez długi czas bez
modernizacji. Obie turbiny były jednakowo
oprzyrządowane z siedmioma akcelerometrami rozmieszczonymi w następujący
sposób:
• 1x na tylnym łożysku generatora,
• 1x na przednim łożysku generatora
(sprzężonym ze skrzynią biegów),
• 1x na szybkobieżnym wale (HSS),
• 1x na drugiej przekładni planetarnej,
• 1x na pierwszej przekładni planetarnej,
• 2x na łożysku głównym.
Z zebranych danych wywnioskowano,
że przy podobnych poziomach mocy czynnej turbina 2 charakteryzuje się znacznie
wyższymi wartościami drgań. Przyjmując
turbinę 1 jako standard (ponieważ została
niedawno zmodernizowana), a turbinę 2
jako wadliwą (długa praca bez modernizacji), możliwe było zdefiniowanie obszarów
mierzonych, parametrów świadczących
o zużyciu i możliwej awaryjności turbiny,
a tym samym przeprowadzenie lepszej
diagnostyki tego typu turbin.
Metoda ta umożliwiła opracowanie wizualizacji stanu turbin. Pozwoliła zidentyfikować obszary działania i zebrać informacje o każdym stanie. Zebrane informacje
były pomocne dla specjalistów ds. utrzymania ruchu, aby ustalić priorytety co do
dalszej eksploatacji turbiny 2 i innych maszyn o podobnym zachowaniu. Dzięki tym
działaniom zwiększono wydajność i jakość
utrzymania stanu technicznego turbin na
całej farmie wiatrowej.
Tematowi utrzymania dobrego stanu
technicznego urządzeń, w tym przypadku
hydrogeneratorów w Elektrowni ITAIPU,
poświęcony był referat [A1-204]. Autorzy
zwrócili uwagę na szczególną rolę tej potężnej (drugiej największej na świecie) elektrowni, mającą zasadnicze znaczenie dla
bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną. Elektrownia pokrywa 11,3% zapotrzebowania na energię elektryczną Brazylii
i 88,1% Paragwaju. Dzięki, przedstawionym
w referacie, procedurom udaje się utrzymać
w ostatnich latach operacyjną dostępność
elektrowni na poziomie powyżej 97%.
Ciekawą koncepcję generatora z możliwością pracy asynchronicznej przedstawiono w referacie [A1-206]. W systemie
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elektroenergetycznym Federacji Rosyjskiej od 2003 roku pracuje już kilka takich
maszyn. W 2009 r. uruchomiono największy generator tego typu o mocy 320 MW.
Generator ten posiada na wirniku dwa
uzwojenia: uzwojenie w osi d zwymiarowane na znamionowy strumień wzbudzenia i uzwojenie w osi q zwymiarowane na
7% strumienia znamionowego. Strumień
wzbudzenia w osi d służy do regulacji napięcia, natomiast w osi q momentu elektrycznego. Zaprezentowany generator ma
chłodzenie powietrzne, dodatkowo został
on przystosowany do pracy asynchronicznej umożliwiającej mu pobieranie mocy
biernej, w pełnym zakresie wykresu kołowego, ograniczonej jedynie maksymalnym
prądem stojana. Aby to umożliwić, uzwojenia czołowe stojana zostały specjalnie
wykonane i mocowane, aby umożliwić pracę w warunkach głębokiego niedowzbudzenia. Zainstalowane zostały specjalne
elektromagnetyczne ekrany i magnetyczne
boczniki rdzenia stojana, dodatkowo na
końcach rdzenia stojana zainstalowane
zostały czujniki temperatury, tak aby nie
dopuścić do przekroczenia jej dopuszczalnych wartości.
Układ sterowania umożliwia pracę generatora w następujących trybach:
1) tryb asynchroniczny (ASG) – normalny
tryb pracy z włączonym wzbudzeniem,

praca obu uzwojeń wzbudzenia, asynchroniczny tryb sterowania; moc bierna
pojemnościowa jest ograniczona przez
prąd znamionowy stojana; ogranicznik
niedowzbudzenia w regulatorze napięcia jest wyłączony;
2) tryb synchroniczny (SG) – rezerwowy
tryb pracy z układem wzbudzenia załączonym, praca obu uzwojeń wzbudzenia, praca w trybie kontroli synchronizmu; wzbudzenie steruje prądem wirnika w osi d; prąd uzwojenia wirnika w osi
q jest utrzymywany na stałym poziomie;
ogranicznik niedowzbudzenia w regulatorze napięcia jest załączony;
3) tryb synchroniczny (SG_d) – rezerwowy
tryb pracy, układ wzbudzenia załączony
tylko w osi d, praca w trybie kontroli synchronizmu; tryb ten używany jest tylko
w przypadku awarii; uzwojenie wzbudzenia osi q jest zwarte; ogranicznik
niedowzbudzenia w regulatorze napięcia jest załączony;
4) tryb asynchroniczny (AG) – normalny
tryb pracy bez wzbudzenia ze zwarciem
uzwojenia wzbudzenia w osi q i dodatkowym rezystorem przyłączonym do
uzwojenia wzbudzenia w osi d; stosowany w przypadku awarii układu wzbudzenia; generator pracuje z zadaną
mocą czynną, tak aby prąd stojana nie
przekraczał wartości znamionowej.

Rys. 10. Przebiegi przejścia z trybu asynchronicznego AG do pracy synchronicznej ASG
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Generator z trybem pracy asynchronicznej 320 MW został przekazany do eksploatacji, umożliwi on pracę z mocą bierną
pojemnościową ograniczoną jedynie wartością prądu stojana; generator taki może
być szczególnie przydatny do kompensacji
dużych mocy biernych w dolinach nocnych
w systemie z długimi liniami transmisyjnymi, których nie można wyłączyć.
W referacie [A1-207] zajęto się zjawiskiem rezonansu występującego w dużym pionowym silniku asynchronicznym
stanowiącym napęd dla pompy. Zestawy
tego typu, bez odpowiedniej weryfikacji
analitycznej, często powodują problemy
wynikające z pojawiających się drgań rezonansowych. W większości przypadków
podstawowa częstotliwość drgań własnych zginania, pionowego zespołu silnikowo-pompowego, jest trudna do określenia. Przypadek, który został przedstawiony
w artykule to rezonans pierwszej oscylacji
torsyjnej zespołu pompy z silnikiem pionowym. Jest to bardzo nietypowy przypadek.
Rezonans ten wystąpił mimo braku źródeł
pobudzenia, które mogłyby powodować
drgania skrętne w wale silnika lub pompy.
W celu określenia pierwotnej przyczyny
problemu ODS (Operating Deflection Shape) wykonano pomiary kształtu ugięcia
roboczego i kształtu drgań. Stwierdzono,
iż pierwotna naturalna częstotliwość zginania struktury pionowej to 10 Hz; nie mogła
być ona przyczyną drgań o częstotliwości
25 Hz. Badania modelowe potwierdziły,
że podstawową przyczyną problemu jest
rezonans skrętny o częstotliwości rezonansowej bliskiej 25 Hz. Nadmierne wibracje
spowodowane rezonansem mogą mieć
bardzo poważne konsekwencje, prowadzące do trwałego uszkodzenia wału. Aby
temu zapobiec zaprojektowano i wdrożono
dynamiczną konstrukcję pionowego agregatu pompowego zweryfikowaną za pomocą symulacji.
Problemom związanym z eksploatacją
pompowych zespołów silnikowych poświęcony był również referat [208]. Przedstawiał on wdrożony system CBM (Condition
Based Monitoring) służący do monitoringu
problemów związanych z eksploatacją napędów opartych na silnikach asynchronicznych. Główne problemy autor sklasyfikował
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w trzech grupach: problemy mechaniczne
związane z osiowością i wyważeniem zespołów, problemy elektryczne związane
z zasilaniem i jakością energii oraz grupy problemów termicznych związanych
z grzaniem się łożysk. Zastosowanie systemu ułatwiło eksploatację oraz przyczyniło się do zmniejszenia awaryjności.
W referacie [A1-210] wrócono do tematyki generatorów synchronicznych dużej mocy, analizowano problem wydłużenia
ich żywotności i zapewnienia niezawodnej
pracy turbogeneratorów, na przykładzie
serii generatorów TGV z bezpośrednim
chłodzeniem wodorowym, produkowanej
przez zakład Elektrotiaszmarz. Generatory
tego typu stanowią około 17% wszystkich
turbogeneratorów, które działają w elektrowniach cieplnych Federacji Rosyjskiej.
Przedmiotem badań były zwłaszcza zwiększone drgania stojanów w turbogeneratorach ze stycznym rdzeniem sprężystym.
W referacie przedstawiono wyniki badań
teoretycznych właściwości dynamicznych
stojanów turbogeneratora. Na podstawie
tych wyników zaproponowano ulepszoną
technologię zmniejszenia wibracji rdzenia
stojana. W artykule pokazano praktyczne
zastosowanie wyników badań na rzeczywistym turbogeneratorze 300 MW.
W ostatnim referacie grupy PS2 [A1-211]
autor zajął się wykrywaniem awarii zwartych zwojów w wirniku hydrogeneratora.
Metoda testowania, zwana testem obniżenia (drop test), jest stosowana z wirnikiem włożonym i wyjętym ze stojana podczas postoju. Trzy fazy uzwojenia stojana
są zwarte i połączone z masą. Do zacisków uzwojenia wirnika jest przykładane
i mierzone, na każdym biegunie, napięcie
przemienne. W przypadku gdy wirnik hydrogeneratora jest prawidłowy, napięcia
na wszystkich biegunach są jednakowe.
Badania wykazały, że dzięki testowi możliwe jest wykrycie także innych uszkodzeń,
jak uszkodzenie klatki tłumiącej, czy też jej
pękniętego pręta. Dlatego też przeprowadzono modelowe badanie testu, z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
Wnioski z badań symulacyjnych przedstawione w artykule mogą posłużyć do lepszej
interpretacji i sposobu przeprowadzania
tego testu, zwanego testem obniżenia.
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PS3. Doświadczenia
w eksploatacji oraz rozwój
maszyn elektrycznych
W grupie tematycznej PS3 zaprezentowanych zostało 11 referatów, w kolejności
brakuje referatu [A1-307], stąd też numeracja kończy się na referacie [A1-312]. Dominowały referaty prezentujące doświadczenia producentów związane z nowymi proponowanymi rozwiązaniami technicznymi.
W referacie [A1-301] zaprezentowano
nowoczesne rozwiązania chłodzenia hydrogeneratorów odwracalnych na przykładzie dwóch generatorów. Autorzy posłużyli
się współczynnikiem TDI (Technical Difficulty Index), który zdefiniowany jest jako
iloczyn mocy pozornej [MVA] i prędkości
obrotowej [rpm]. Gdy indeks ten przekracza 150 000 MVA rpm można mówić, że
takie maszyny synchroniczne są na granicy
wykonalności, a ich projekt jak i produkcja
są technicznym wyzwaniem. W przedstawianym przykładzie zaprezentowano dwie
takie maszyny, pierwsza o parametrach
330 MVA 500 rpm z wentylacją promieniowo-promieniową, druga o mocy 300 MVA
i prędkości obrotowej 600 rpm z wentylacją
osiowo-promieniową. W referacie przedstawiono badania termiczne uzwojenia wirnika; ze względu na duże prędkości obrotowe maszyn pojawiają się nowe wyzwania
dla ich systemu chłodzenia. Tradycyjnie
systemy chłodzenia liczy się w jednym wymiarze, jednak zaprezentowane w referacie
obliczenia w 3D pozwalają zaprojektować
system chłodzenia dużo lepiej, eliminując
ewentualne problemy z chłodzeniem biegunów wirnika. Przeprowadzone na maszynach rzeczywiste pomiary potwierdziły
poprawność symulacji.
W kolejnym referacie [A1-302] autorzy
opisali badania silnika indukcyjnego przy
zastosowaniu czujników pola zainstalowanych w szczelinie powietrznej. Analiza
rozkładu pola pozwala na wykrycie różnego rodzaju usterek, i to na ich wczesnym
etapie. W artykule przedstawiono sposób
analizy i przetwarzania mierzonych napięć, uzyskiwanych z cewek pomiarowych
umieszczonych w szczelinie maszyny. Metoda ta jest szczególnie pomocna do wykrywania statycznej mimośrodowości wirnika.
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Rys. 11. a) montaż cewki pomiarowej na zębach stojana
maszyny indukcyjnej klatkowej, b) położenie cewek pomiarowych
w maszynie indukcyjnej przystosowanej do badań laboratoryjnych

Rys. 12. Porównanie
napięcia indukowanego
w cewce pomiarowej
Ms1 uzyskanego
metodą elementów
skończonych i pomiary
dla przypadku 25%
mimośrodu statycznego

 ymulacje przeprowadzono za pomocą
S
obliczeń metodą elementów skończonych
(MES), następnie wyniki modelowe zweryfikowano za pomocą pomiarów wykonanych
na rzeczywistej maszynie indukcyjnej.
Opracowany model obliczeniowy z wykorzystaniem metody MES został zweryfikowany pomiarami w laboratorium indukcyjnego silnika trakcyjnego. Silnik ten
został specjalnie zmodyfikowany tak, aby
możliwe były pomiary stanów awaryjnych

maszyny, takich jak: złamany jeden pręt
wirnika, pękniętych kilka prętów wirnika,
pęknięty pierścień końcowy wirnika i różne
poziomy mimośrodowości statycznej wirnika. Inne metody stosowane do wykrywania
usterek opierają się przede wszystkim na
monitorowaniu wielkości, takich jak prąd
i wibracje oraz na analizie ich harmonicznych. Prezentowany system pomiarowy
opiera się na śledzeniu zmian napięcia indukowanego cewek pomiarowych zainsta-

lowanych na zębach stojana. Usterki mogą
być wykrywane i kwalifikowane na podstawie wartości skutecznej ich napięć oraz
liczby skoków w przebiegu napięcia. Jeśli
cewki te będą zamontowane na wirniku,
w podobny sposób możliwe jest również
wykrycie uszkodzeń uzwojenia stojana.
Dzięki obliczeniom metodą elementów
skończonych (MES) i pomiarom udowodniono, że za pomocą cewek pomiarowych
na zębach stojana można wykryć wystąpienie mimośrodowości statycznej już
na bardzo wczesnym etapie.
W referacie [A1-303] przedstawiono
zjawisko niezrównoważonego przyciągania
magnetycznego Unbalanced magnetic pull
(UMP), które może prowadzić do zwiększenia strat i drgań, a w ciężkich przypadkach
do uszkodzenia maszyny. Przyczyną zjawiska są procesy starzenia się struktury podpór w maszynie. Przedstawiono propozycję
korekty pola magnetycznego wytwarzanego
przez uzwojenie wirnika. Zrealizowano to
podłączając poszczególne bieguny wirnika
do osobnych pierścieni i zapewniając odpowiednie sterowanie prądami, w biegunach
stosownie do pola mierzonego za pomocą czujek magnetycznych umieszczonych
w szczelinie powietrznej maszyny.
Układ wzbudzenia zasilono poprzez
12-pulsowy prostownik diodowy z transformatora zasilanego z 400 V. Łącze DC
połączone jest z sześcioma gałęziami,
z których każda zawiera dwa tranzystory
IGBT. Gałęzie przekształtnika połączono
z wirnikiem za pomocą sześciu pierścieni
ślizgowych. Pierwsze pięć gałęzi jest podłączonych do pięciu segmentów w
 irnika,
szósta gałąź jest połączona z punktem

Rys. 13. Zmodyfikowany wirnik i pierścienie ślizgowe,
zdjęcie po lewej przedstawia zmodyfikowany wirnik
przed montażem w maszynie,
w dolnej części biegunów wirnika widoczne są
miedziane złącza międzybiegunowe,
zdjęcie po prawej stronie u góry przedstawia
sześć szyn przenoszących prąd wzbudzenia
do poszczególnych segmentów,
zdjęcie na dole przedstawia sześć pierścieni ślizgowych
używanych do dostarczania prądu wzbudzenia
do poszczególnych segmentów
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gwiazdowym, zapewniając sterowanie prądem zerowym. Sterowanie tranzystorami
zapewniał sterownik, który analizował mierzoną gęstość strumienia magnetycznego
z czujników i zapewniał chwilową wartość
zadaną dla poszczególnych prądów osobno
w każdym segmencie przekształtnika.

Efekt działania systemu przedstawiony
jest na rysunku 15.
Układ wzbudzenia oparty na przekształtniku złożonym z tranzystorów IGBT
przedstawiony został także w referacie
[A1-311]. Zaletą prezentowanego rozwiązania jest zwiększenie pułapu napięcia układu

Rys. 14. Schemat układu wzbudzenia oraz połączeń z biegunami wirnika i układem sterowania

Rys. 15. Magnetyczne pole wirnika (po lewej) i stojana (po prawej),
czerwona linia przedstawia oszacowane pole magnetyczne wirnika przy wyłączonym
układzie kompensacji, zielona linia pokazuje pole z włączonym systemem kompensacji,
po lewej: punkty nazwane P1-P10 wskazują położenie dziesięciu biegunów wirnika,
po prawej: punkty o nazwie B1-B10 wskazują położenie dziesięciu czujników strumienia
przymocowanych do stojana wokół obwodu generatora

wzbudzenia poprzez odpowiednie sterowanie przekształtnika wejściowego. Dzięki
temu układ wzbudzenia jest odporniejszy na
zakłócenia sieciowe, przy zasilaniu układu
poprzez transformator wzbudzenia z zacisków generatora, jak ma to miejsce w większości przypadków dla statycznych układów wzbudzenia. Zaprezentowane w referacie rozwiązanie zastosowane zostało do
hydrogeneratora 55 MW. Na rysunku 16
przedstawiono porównanie przebiegów odwzbudzania generatora z zastosowaniem
proponowanego rozwiązania z wynikami
tradycyjnego układu wzbudzenia wykorzystującego przekształtnik tyrystorowy.
Niestety, przedstawione w artykule
wyniki testów proponowanego układu są
dość uproszczone, a przyjęte do porównania rozwiązanie konwencjonalne ma wprowadzone ograniczenia w kącie wyzwalania
tyrystorów, ograniczające dynamikę takiego układu.
W grupie tematów PS3 w dwóch artykułach ponownie przedstawiona została tematyka kompensatorów synchronicznych.
W pierwszym z artykułów [A1-304] operator włoskiego systemu przesyłowego Terna
zaprezentował swoje podejście do pracy
systemu z dużą ilością generacji odnawialnej, opartej na źródłach VSC. Według prognoz rozwój generacji we Włoszech będzie
taki, jak pokazano na rysunku 17.
Aby zapewnić wymaganą w systemie
inercję, moc zwarciową oraz dostarczyć
odpowiednią ilość mocy biernej w stacjach
400 kV instalowane są kompensatory
synchroniczne, łącznie 8 takich instalacji.
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Rys. 16. Porównanie rezultatów odwzbudzania generatora z zastosowaniem
proponowanego i tradycyjnego rozwiązania
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Rys. 17. Prognozowana moc zainstalowana
w systemie elektroenergetycznym Włoch
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Narzucone przez operatora wymagania
skoncentrowały się na maksymalizacji potrzeb operatora w tym zakresie, a mianowicie:
• jednostki 3000 obr/min z chłodzeniem
powietrzno-wodnym do instalacji na zewnątrz,
• znamionowa moc bierna +250/-125 MVAr
na napięciu znamionowym 19 kV,
• możliwość ciągłego przeciążenia do
290 MVAr przy niskiej temperaturze otoczenia,
• chwilowe przeciążenie do 375 MVAr
przez 30 s i 500 MVAr przez 10 s,
• stała inercji H = 7 s, dzięki próżniowemu
kołu zamachowemu zainstalowanemu
na wale,
• reaktancja przejściowa nienasycona 14%,
nasycona 10%.
Przed podjęciem decyzji przeprowadzono analizę również innych rozwiązań,
takich jak: kompensatory statyczne mocy
biernej SVC i kompensatory STATCOM.
Zastosowanie kompensatorów synchronicznych okazało się jednak optymalne
z punktu widzenia technicznego oraz ekonomicznego. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie koła zamachowego, które umożliwia uzyskanie bardzo
dużego współczynnika inercji. Aby zminimalizować straty koło to umieszczone
jest w próżniowej komorze ze specjalną
instalacją chłodzącą. Zastosowane rozwiązanie zapewni prawidłową pracę systemu
elektroenergetycznego Włoch w sytuacji
spadku mocy zwarciowej i inercji.
Kompensatory synchroniczne są również powszechnie stosowane w systemie
elektroenergetycznym Chin [A1-310] w celu
zapewnienia bezpiecznej pracy systemu.
Choć ich zastosowanie wynika z nieco innych bezpośrednich przyczyn. W systemie
chińskim energia transmitowana jest do
wschodnich metropolii z elektrowni położonych w głębi kraju za pomocą linii UHVDC
(ultra high voltage direct current). Mała
moc zwarciowa w oddalonych od generacji
odbiorach jest przyczyną awarii wynikających z błędów komutacji i gwałtownych
zmian napięcia z powodu utraty stabilności
napięciowej. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom zainstalowano 17 kompensatorów
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Rys. 18. Instalacja koła zamachowego w stacjach Genova (z lewej strony) i Matera (z prawej)

synchronicznych o mocy 300 MVAr każdy,
w ośmiu stacjach UHVDC. W większości są
to instalacje złożone z dwóch kompensatorów, których rozruch zapewniony jest poprzez pojedynczy wspólny układ rozruchu
częstotliwościowego SFC (Static Frequency Converter).
W referacie zaprezentowano problem
na przykładzie sieci elektroenergetycznej
zachodnich Chin. System elektroenergetyczny prowincji Sinciang opiera się na sieci 750 kV AC, jednocześnie 28 GW mocy
dostarczanych jest liniami UHVDC o długości ponad 1000 km. Z powodu braku
tradycyjnych generatorów, napięcie w zachodnim Qinghai może się załamać pod
wpływem usterek AC/DC w pobliżu połączenia. Ograniczy to zdolności przesyłowe
linii UHVDC. W 2019 roku zainstalowano
dwa kompensatory synchroniczne, które
poprawiły lokalną stabilność napięciową
systemu. Wyniki badań z załączonymi
i wyłączonymi kompensatorami pokazano
na rysunku 19.

Zupełnie inne problemy przedstawiono
w referacie [A1-305], którego autorzy odnoszą się do typów pracy napędów określonych przez normę IEC 60034-1. W referacie udowodniono celowość stosowania napędów z użyciem przekształtników,
dzięki którym osiąga się duże oszczędności energii, a jednocześnie zapewniają one
wygodną regulację prędkości obrotowej.
Wyniki analiz potwierdzono na przykładzie
optymalizacji zastosowanej w konwencjonalnej elektrowni REK w Macedonii.
Kolejny referat [A1-306] również odnosił się do norm; autorzy poddali gruntownej
krytyce normę IEEE 1310-2012 opisującą
rekomendację do testowania termicznego
uzwojeń stojana hydrogeneratora. W referacie porównano wyniki testów prętów
stojana przeprowadzonych zgodnie z wymienioną normą z testami rzeczywistych
prętów, jakie zainstalowane były w hydrogeneratorze przez wiele lat, odbywając
około 10 000 rozruchów generatora. Au spółczesnych
torzy stwierdzili, że przy w

Rys. 19. Analiza uszkodzenia układu UHVDC z kompensatorami
oraz bez kompensatorów w stacji Qinghai
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systemach izolacji częste starty maszyny, wraz z wiążącymi się z nimi udarami
mechanicznymi i termicznymi, nie są tak
istotnym problemem jak się powszechnie
uważa.
Problemem poprawy niezawodności
uzwojenia stojana w generatorach najwyższych mocy, powyżej 1000 MVA, poświęcony był referat [A1-308]. Generatory
tej klasy, ostatnio są instalowane między
innymi w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, ze względu na wysoką
sprawność oraz najmniejsze emisje. Mogą
być one jednak dużym problemem dla
operatora systemu w wypadku ich awarii, nie wspominając o stratach wynikłych
z niewypracowanej produkcji energii elektrycznej. Stąd też zapewnienie ich dużej
niezawodności jest bez wątpienia najważniejszym zadaniem producentów. Aby to
zapewnić, autorzy przedstawili rozwiązania ograniczające amplitudę drgań czół
uzwojeń stojana, powstających na skutek
sił elektromagnetycznych. Przedstawiono
też usprawnienia podnoszące niezawodność w instalacjach pomocniczych stojana.
Wszystkie te rozwiązania wpłyną na poprawę niezawodności generatorów synchronicznych najwyższych mocy.
W referacie [A1-309] przedstawiono
wpływ reaktancji podprzejściowej w osi
poprzecznej generatora na oscylacje wirnika, występujące przy skokowej zmianie
parametrów pracy hydrogeneratora. Inspiracją autorów było zagadnienie utrzymania
parametrów modelowych hydrogeneratora
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Rys. 20. Porównanie odpowiedzi czasowej
dotychczasowego generatora
i generatora o nowych parametrach
z układem wybudzenia wyposażonym w PSS
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po jego gruntownej modernizacji. Okazało się, że parametrem bardzo trudnym
do utrzymania była właśnie ta reaktancja,
oznaczana powszechnie symbolem xq’’.
Autorzy przeprowadzili gruntowną analizę
tłumienia hydrogeneratora z dotychczasową 43% i nową 22% wartością reaktancji
xq’’. W referacie wykazano, że stosując
prawidłowo nastrojony stabilizator systemowy typu PSS2A uzyskano dużo lepsze
tłumienie niż w przypadku dotychczasowej
wartości xq’’ bez stabilizatora, co pokazano
na rysunku 20.
W ostatnim referacie grupy tematycznej PS3 [A1-312] przedstawiono przypadek dużej awaryjności związanej z niewłaściwym długim przechowywaniem generatorów przed ich przekazaniem do eksploatacji. W przypadku jednostek opisywanej
elektrowni generatory składowane były
przez okres czterech lat. Po uruchomieniu
nastąpiło uszkodzenie izolacji stojana, podobna sytuacja miała miejsce w wypadku
kolejnego bloku. Przed uruchomieniem
jednostki na bloku 3 właściciel przeprowadził gruntowny przegląd i testy, które pozwalały uniknąć awarii.

sienia do bloków węglowych znalazły się
jedynie w referatach autorów z Indii, Rosji
czy Macedonii. Najpopularniejszą prezentowaną tematyką była tematyka związana
z kompensatorami synchronicznymi, które
obecnie są optymalnym pod względem
technicznym i ekonomicznym rozwiązaniem umożliwiającym rozwój energetyki
odnawialnej, przyłączanej do systemu za
pomocą przekształtników VSC. Co ciekawe, referaty omawiające kompensatory
synchroniczne znalazły się we wszystkich
trzech preferowanych grupach tematycznych komitetu A1.
Inną popularną tematyką były zagadnienia związane z izolacją uzwojenia stojana. Jest to krytyczny element decydujący
o niezawodnej pracy jednostki wytwórczej;
w wielu referatach prezentowano doświadczenia eksploatacyjne i rozwiązania pozwalające utrzymać izolację stojana w dobrej kondycji.
Referaty przedstawione w ramach Komitetu A1 są ciekawą propozycją, pozwalają zapoznać się z najnowszymi światowymi
rozwiązaniami i trendami w dziedzinie maszyn elektrycznych.

Podsumowanie

REFERATY KOMITETU
STUDIÓW A1

Przywołane powyżej referaty zostały
opisane w stopniu szczegółowości zależnej od subiektywnej oceny autora artykułu. Ponieważ w ramach komitetu A1
zaprezentowano jedynie 26 referatów,
w niniejszym artykule odniesiono się do
wszystkich z nich. Szczególnie interesujące referaty starano się przedstawić dokładniej; pełne teksty referatów dostępne
są na stronach CIGRE. We wszystkich
trzech grupach tematycznych wyraźnie zauważyć można było zmianę podejścia do
produkcji energii elektrycznej, przejawiającej się w odejściu od tradycyjnych technologii, szczególnie opartych na węglu.
Ponieważ zasadniczym tematem grupy są
generatory synchroniczne, artykuły odnoszące się do nich zwykle koncentrowały
się na hydrogeneratorach, opisy nowych
rozwiązań technicznych przedstawiano
w zdecydowanej większości, właśnie na
przykładzie hydrogeneratorów. Odnie-
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Transformatory energetyczne i dławiki
– Komitet Studiów A2
Power transformers and reactors – Study Committee A
Przedstawiono przegląd tematów zgłoszonych na 48. Sesję w Paryżu w zakresie transformatorów energetycznych i dławików. Autor omówił wybrane
referaty. Transformatory stanowią jeden z kluczowych elementów systemu elektroenergetycznego. Zagadnienia związane z ich budową i zastosowaniem
w warunkach zmieniającej się rzeczywistości są niezmiennie źródłem wiedzy technicznej dla ich użytkowników. Jednocześnie obserwowane są zmiany
w zakresie pomiarów transformatorów i zastosowania nowych materiałów.
Słowa kluczowe: transformator, dławik, OZE, DER, przepięcia rezonansowe, indeks stanu technicznego
Presented is an overview of topics submitted to the 48th Session in Paris on power transformers and reactors. The author discussed selected papers, one
from each topic. Transformers are one of the key elements of an electric power system. Issues related to their construction and application in conditions
of changing reality are invariably a source of technical knowledge for their users. At the same time, changes in transformer measurements and the use
of new materials are observed.
Keywords: power transformer, reactor, OZE, DER, resonance overvoltages, Health Index

Wprowadzenie
Komitet Studiów A2 CIGRE (SC A2)
dedykowany jest transformatorom i dławikom. SC A2 ma na celu promowanie
postępu techniki oraz międzynarodową
wymianę informacji i wiedzy w zakresie
transformatorów i dławików. Dokonuje syntezy stosowanych praktyk, opracowuje zalecenia i dostarcza informacji o najlepszych
rozwiązaniach.
Zakres działalności SC A2 obejmuje tematy zarządzania cyklem „życia technicznego” urządzeń: od koncepcji, poprzez badania, rozwój, projektowanie, produkcję, wdrażanie i eksploatację do końca okresu użytkowania. Na wszystkich etapach uwzględnia
się aspekty techniczne, bezpieczeństwa,
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
jak również interakcje z ewoluującym systemem energetycznym i środowiskiem oraz
ich integrację. Uwzględnia wszystkie aspekty wydajności, specyfikacji, badań, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmieniających się interakcji i wymagań wynikających
z ewolucji systemu energetycznego. Ważnymi elementami są również techniki oceny
cyklu życia, techniki zarządzania ryzykiem,
edukacja i szkolenia.
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Szczegółowe zagadnienia obejmują
m.in.:
• teorię, zasady i koncepcje, funkcjonalność, rozwój technologiczny, projektowanie, wydajność i zastosowanie materiałów, efektywność;
• produkcję, zapewnienie jakości, wskazówki dotyczące zastosowania, planowanie, aspekty związane z transportem
i lokalizacją, budowę, montaż, instalację;
• niezawodność, dostępność, eksploatację, serwis, monitorowanie stanu, diagnostykę, renowację, naprawę, załadunek, modernizację;
• remont, ponowne użycie/ponowne rozmieszczenie, pogorszenie jakości, demontaż, utylizację.

Tematy wiodące
Sesja plenarna Komitetu Studiów A2
CIGRE obejmowała trzy tematy wiodące:
• PS1: Technologie transformatorowe
umożliwiające integrację rozproszonych zasobów energii odnawialnej
(Transformer technologies to enable integration of distributed renewable energy resources),
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• PS2: Postępy w projektowaniu i badaniach dielektryków (Advances in
dielectric design and testing),
• PS3: Poprawa niezawodności transformatorów (Improving reliability for
transformers).
Autor prezentuje wybrane zagadnienia
w ramach poszczególnych tematów. Ma
to na celu pokazanie głównych kierunków
rozwoju oraz bieżących zagadnień w zakresie transformatorów.

Technologie transformatorowe
umożliwiające integrację
rozproszonych zasobów
energii odnawialnej
Zagadnienia związane z energetyką
odnawialną charakteryzuje duża różnorodność rozwiązań technicznych. Nie bez
znaczenia jest stopień zaangażowania największych światowych producentów, od
lat będących kluczowymi dostawcami infrastruktury i aparatury wykorzystywanych
w energetyce odnawialnej.
Bardzo ciekawy artykuł [1] poruszał
kwestie wpływu na transformatory odwróconego przepływu mocy. W tradycyjnym
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Rys. 2. Rozpatrywane warunki przepływu
mocy dla czterech kwadrantów

• W przypadku pierwszym rozpatruje się
obciążenie znamionowe transformatora
i indukcyjne zapotrzebowanie na moc.

Rys. 1. Przykład tradycyjnego modelu sieci elektroenergetycznej (powyżej)
oraz nowoczesnej sieci, uwzględniającej rozpatrywane przepływy odwrócone

modelu sieci zakładano przeważnie jednokierunkowy przepływ mocy, począwszy od miejsca wytwarzania energii aż
do użytkownika końcowego. Postępujący rozwój Odnawialnych Źródeł Energii
(OZE), wraz ze zróżnicowaniem ich umiejscowienia w systemie elektroenergetycznym, wywraca dotychczasowy porządek.
Powstaje nowoczesna sieć z rozproszo-

nymi zasobami energii DER (Distributed
Energy Resources).
Zazwyczaj wykorzystanie i wytwarzanie
energii elektrycznej wiąże się z przepływem
mocy biernej w obie strony z sieci do odbiorców w celu poprawy współczynnika mocy i regulacji napięcia. Autorzy referatu [1] rozpatrują
różne scenariusze przepływu energii elektrycznej sklasyfikowane jako cztery kwadranty.

(wiatrowe
źródła energii
rozproszonej)

• W przypadku drugim rozpatruje się
zwiększoną produkcję energii ze źródeł
rozproszonych (wiatr) i indukcyjne zapotrzebowanie na moc.
• W przypadku trzecim rozpatruje się
zwiększoną produkcję energii ze źródeł
rozproszonych (wiatr) i indukcyjne zapotrzebowanie na moc.
• W przypadku czwartym rozpatruje się
zwiększoną produkcję energii ze źródeł
rozproszonych (wiatr) i indukcyjne zapotrzebowanie na moc.

(fotowoltaiczne
źródła energii
rozproszonej)

(Odbiór)

Rys. 3. Schemat ideowy (powyżej)
oraz diagram wektorowy (poniżej)
napięć V1>E2>V2 do przypadku pierwszego
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Rys. 4. Schemat ideowy (powyżej)
oraz diagram wektorowy (poniżej)
napięć V1>E2>V2 do przypadku drugiego
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Rys. 5. Schemat ideowy (powyżej)
oraz diagram wektorowy (poniżej)
napięć V1<E2<V2 do przypadku trzeciego
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Należy spodziewać się dalszych analiz
tych zjawisk w miarę rozwoju OZE.
(Odbiór)

Postępy w projektowaniu
i badaniach dielektryków

Rys. 6. Schemat ideowy (powyżej)
oraz diagram wektorowy (poniżej)
napięć V1<E2<V2 do przypadku czwartego

W przypadku pierwszym i drugim nasycenie rdzenia wynika z napięcia sieciowego, natomiast w przypadku trzecim
i czwartym nasycenie to jest skutkiem
wpływu DER. Biorąc pod uwagę, że napięcie w sieci jest stałe, napięcia wzbudzenia dla przypadków trzeciego i czwartego
są zawsze wyższe niż wartości projektowe,
co zwiększa gęstość strumienia magnetycznego w rdzeniu transformatora w tych
scenariuszach.
Rozwój tego procesu prowadzi do nasycenia rdzenia, wzrostu zawartości harmonicznych i strat w rdzeniu, a także do wzrostu temperatury. Dodatkowo kształt prądów
magnetyzujących ulega zniekształceniu na
skutek zawartości wyższych harmonicznych. Niektórzy operatorzy sieci wprowadzają restrykcje z tytułu wprowadzania do
sieci odwróconego przepływu mocy przez
transformatory sprzęgające sieci NN oraz
transformatory dystrybucyjne.
Autorzy podkreślili, że czas życia transformatora uzależniony jest od wielu czynników. Zwrócili uwagę jednak, że na podstawie dostępnych danych, mediana czasu
życia dużych transformatorów w Stanach
Zjednoczonych wynosi 38-40 lat, a większość z nich może nie być zaprojektowana
dostatecznie, aby wytrzymywać następstwa odwróconego przepływu mocy. Ocenia się, że ten fenomen może wpływać na
skrócenie czasu życia transformatora nawet do 25%.
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W artykule [13] autorzy podjęli się analizy rezonansowych wzrostów napięć wewnątrz uzwojeń transformatorów i środków
poprawiających ich odporność na naprężenia o wysokiej częstotliwości.
Uzwojenia transformatorów to złożone obwody oscylacyjne o częstotliwości
drgań własnych od kilku kHz do kilkuset
kHz. Autorzy postawili tezę, że oscylacje
napięć na zaciskach wejściowych transformatora na częstotliwościach od kilkudziesięciu do kilkuset kHz mogą być
inicjowane przez wielokrotne odbicia fal
elektromagnetycznych na końcach linii
kabla zasilającego o długości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów.
Rozwój technologii kablowych powoduje wzrost liczby linii kablowych WN i NN.
W konsekwencji obserwuje się więcej przypadków uszkodzeń izolacji wewnętrznej
transformatorów spowodowanych napięciami rezonansowymi o wysokiej częstotliwości. Przykładowo autorzy przywołują
w artykule transformator rozdzielczy załączany z długiej linii kablowej.

CB

Network

Network

Cable 1

Tr 1

Cable 2

Tr 2

Cable N

Tr N

Cable 1

Tr 1

Cable 2

Tr 2

Cable N

Tr N

Rys. 7. Przykładowy układ „linia kablowa
– transformator” przyłączone do sieci
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W analizowanym przykładzie rozważany jest wpływ rodzaju konstrukcji uzwojenia na powstawanie przepięć rezonansowych. Zwraca się uwagę na następujące
cechy transformatorów rozdzielczych:
• stosunkowo małe rozmiary części aktywnych, małe długości elektryczne
uzwojeń górnego napięcia i ich stosunkowo wysokie częstotliwości naturalne
(od dziesiątek do setek kHz);
• mniejsza długość „rezonansowa” linii kablowych przyłączonych do transformatora i silny wpływ impedancji wejściowej
transformatora (pojemność wejściowa)
na częstotliwość drgań napięcia w układzie „linia kablowa – transformator”;
• stosunkowo wysoki wskaźnik przepięć
rezonansowych związanych z awariami
transformatorów suchych 6-35 kV odniesiony do transformatorów zanurzonych w cieczy na skutek zastosowania
uzwojeń cewkowych (zamiast warstwowych), stosunkowo niższe współczynniki bezpieczeństwa izolacji suchej, nie
samoodnawiające się zachowanie izolacji stałej oraz możliwość stopniowego
zwiększania się uszkodzeń spowodowanych początkowymi wyładowaniami
niezupełnymi;
• możliwość zwarć międzyfazowych
w przypadku sieci z izolowanym układem neutralnym.
Eksperymentalne badania uzwojeń
wiążą się z następującymi wyzwaniami:
• standardowe kształty fal otrzymywane
w trakcie pomiarów wysokonapięciowych nie mogą odtwarzać tłumionych
drgań o częstotliwościach i tłumieniu
odpowiadającym interakcji kabel-transformator;
• ucięty impuls piorunowy w teorii może
zainicjować oscylacje wysokiej częstotliwości wewnątrz badanego uzwojenia,
ale jest bardzo trudne do dostrojenia
konfiguracji testowej w celu uzyskania
częstotliwości oscylacji odpowiadającej
określonej częstotliwości drgań własnych transformatora;
• alternatywą dla badań bezpośrednich
jest weryfikacja poprzez porównanie
naprężeń izolacji i wytrzymałości wewnątrz uzwojeń w stanie rezonansu;
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• w praktyce punkty wewnątrz uzwojenia
nie są zazwyczaj dostępne do pomiaru
bezpośredniego;
• naprężenia mogą być oceniane eksperymentalnie i obliczeniowo z wykorzystaniem pomiarów przy niskim napięciu, rozważań teoretycznych i symulacji na sprawdzonych modelach komputerowych.
Do eksperymentu wykorzystany został transformator rozdzielczy 630 kVA,
10/0,4 kV z uzwojeniem górnego napięcia
składającym się z ośmiu cewek z zaciskami
pośrednimi. Dokonano aproksymacji zmierzonego przestrzennego rozkładu napięcia.
Następnie oszacowano wartości napięć
w dostępnych punktach uzwojeń na podstawie wykonanych pomiarów. Na koniec
wykorzystano tzw. modele „białych skrzynek” („white-box” models), używając danych z wcześniej wykonanych pomiarów.
W podsumowaniu autorzy podkreślili
następujące kwestie:
• w teorii, eksperymentalne badanie wytrzymałości transformatorów na naprężenia o wysokiej częstotliwości może
być przeprowadzone za pomocą specjalnych badań dielektrycznych, które
powinny reprezentować naprężenia
z tłumionymi drganiami, pojawiającymi
się na uzwojeniu w trakcie pracy transformatora; ale w praktyce jest to trudne
do zrealizowania;
• alternatywnym sposobem jest wykonanie pomiarów przy niskim napięciu
oraz przeliczenie ich rezultatów przy
wykorzystaniu sprawdzonych wysoko
częstotliwościowych modeli transformatorów;

• oszacowanie napięć i naprężeń rezonansowych w niedostępnych do pomiarów punktach uzwojenia można wykonać poprzez:
a) pomiar i dopasowanie przestrzennego rozkładu napięcia na uzwojeniu;
b) rejestrację i dopasowanie przejściowych napięć rezonansowych w dostępnych do pomiaru punktach uzwojenia (DETC, OLTC – przełączniki
zaczepów bezobciążeniowe i podobciążeniowe) oraz przestrzenny rozkład napięcia przy częstotliwościach
rezonansowych;
c) dostosowanie tłumienia (rezystancji)
modelu „białej skrzynki” na podstawie pomiaru funkcji przenoszenia
napięcia w dostępnych punktach
uzwojenia.

Poprawa niezawodności pracy
transformatorów
Ten temat zyskuje na popularności,
a jednocześnie stanowi duże wyzwanie ze
względu na dużą ilość dostępnych rozwiązań na rynku. Oferowane są gotowe systemy oceny stanu transformatora lub usługi polegające na wykonaniu takiej oceny
dla klienta.
Ciekawą koncepcję zaprezentowali autorzy artykułu [27]. W celu uzyskania
metodologii i oprogramowania uwzględniającego szczególne warunki pracy jednostek transformatorowych w Brazylii uruchomili projekt badawczo – rozwojowy pod
skrzydłami brazylijskiego urzędu ds. energetyki (ANEEL – Brazylijska Agencja Ener-

gii Elektrycznej). Klientem był brazylijski
TAESA.
operator sieci dystrybucyjnej – 
W projekt zaangażowano również Uniwersytet Sao Paulo.
W pierwszej kolejności skupiono się na
opracowaniu indeksu stanu technicznego
HI (Health Index) jednostki transformatorowej. Założono, że musi on jak najwierniej
odzwierciedlać aktualny stan transformatora i jego wyposażenia. W tym celu przy
jego określeniu powinno się wykorzystywać każdą dostępną informację.
Zastosowano skalę oceny stanu technicznego poszczególnych komponentów
transformatora /sprzętu, charakteryzującą
się następującymi właściwościami:
• bezpośrednie zastosowanie do wszystkich rodzajów sprzętu,
• bezpośrednie zastosowanie do wszystkich podsystemów,
• bezpośrednie zastosowanie do parametrów o dowolnym charakterze,
• proste, obiektywne zastosowanie do
wszystkich parametrów,
• wieloletnie, pozostające bez zmian
przez długi czas.
Przyjęto następującą skalę oceny:
● 1 - stan dobry,
● 2 - wadliwy, może przekształcić się
w awarię w perspektywie długoterminowej,
● 3 - wadliwy, może przekształcić się
w awarię w perspektywie średnioterminowej,
● 4 - wadliwy, może przekształcić się
w awarię w perspektywie krótkoterminowej,
● 5 - wadliwy, awaria jest nieuchronna.

Rys. 8.
Przykładowe
informacje
wykorzystywane
do wyznaczania
indeksu stanu
technicznego
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Rys. 9. Przykład kryterium zmiany pojemności izolatora przepustowego
i przypisany mu ranking

Poddano ocenie wpływ poszczególnych wskaźników na ostateczną ocenę.
Następujące cechy zostały wskazane jako
kluczowe:
1) parametry oceny przedstawiające zewnętrzne efekty,
2) parametry pogrupowane w różnych wymiarach oddziaływania:
– finansowym,
– strategicznym,
– zgodności,
– operacyjnym,
– obrazowym.

Takie podejście do zagadnienia wydaje się popularne wśród użytkowników. Korzyści z jego stosowania wskazane przez
autorów wydają się potwierdzać tezę,
że kompleksowe podejście do populacji
transformatorów, wykorzystujące graficzne sposoby wizualizacji wyników, umożliwia szybkie i skuteczne podejmowanie
decyzji. Pozwala również na lepsze zarządzanie przy ograniczonych zasobach
oraz lepszą kontrolę i ograniczanie ryzyka
nagłej awarii.

Wyniki zobrazowane są na matrycy ryzyka. Wykorzystuje ona jako osie indeks
stanu technicznego HI oraz współczynnik
oddziaływania. Kolorami od zielonego do
czerwonego oznaczono ryzyko pozostawienia jednostki transformatorowej w dalszej
pracy – od najmniejszego do największego.

Dalsze działania
Działalność Komitetu A2 nie może być
oderwana od głównego nurtu, którym podąża rynek. Takim bez wątpienia są szeroko pojęte źródła odnawialne, ich zastosowanie i wpływ na działanie systemów

elektroenergetycznych. Komitet śledzi
również zmiany w konstrukcjach jednostek
transformatorowych i ich dostosowanie do
bieżących wymagań rynku.
Będziemy również obserwowali dalszy rozwój technologii badawczych,
również tych już dobrze poznanych,
a których potencjał wskazuje na dalsze
możliwości ich wykorzystania. Do takich
z pewnością należą technologie oparte
na analizie odpowiedzi częstotliwościowej transformatora i jego elementów. Należy się również spodziewać większego
wykorzystania nowych materiałów, które
są już obecne na rynku, jednak na drodze
ich rozwoju stoją wysokie koszty i wciąż
niedostateczne poznanie wszystkich właściwości.
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Aparatura dla sieci przesyłowych i rozdzielczych
– Komitet Studiów A3
Transmission and Distribution Equipment
– Study Committee A3
Referaty zaprezentowane na sesji CIGRE 2020 w ramach Komitetu Studiów A3 dotyczyły rozwoju aparatury sieci przesyłowej i dystrybucyjnej pod kątem
ograniczenia wpływu gazu SF6, powszechnie stosowanego środka izolacyjnego i gaszeniowego, na środowisko poprzez jego zastąpienie innym gazem
o niskim lub zerowym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, wyrażonego współczynnikiem GWP (Global Warming Potential). Referaty poruszały
również zagadnienia związane ze zjawiskami, które towarzyszą łączeniom, metodami ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na izolację oraz sposobami monitorowania stanu technicznego aparatury i urządzeń, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie i ocenę stopnia degradacji, zużycia czy
uszkodzenia.
Słowa kluczowe: aparatura sieci przesyłowej i dystrybucyjnej , ograniczenie wpływu gazu SF6 współczynnik GWP (Global Warming Potential),
monitorowanie stanu technicznego aparatury i urządzeń
Papers presented during the session CIGRE 2020 in the frames of Study Committee A3 referred to the development of transmission and distribution network
equipment with a view to reducing the impact of SF6 gas – generally used as the insulation and arc extinguishing medium – on environment by replacing it
with some other gas of low or zero contribution to the greenhouse effect, expressed by GWP (Global Warming Potential) factor. The papers raised also issues
connected with phenomena which accompany connections, methods to reduce their adverse effect on insulation as well as methods of monitoring technical
condition of equipment and appliances enabling early enough the detection and assessment of the degree of degradation, wear or damage.
Keywords: transmission and distribution network equipment, reduction of SF6 gas impact, GWP (Global Warming Potential) factor, monitoring
of technical condition of equipment and appliances

Wprowadzenie

Tematy wiodące

Komitet Studiów A3 Transmission and
Distribution Equipment (Aparatura dla sieci przesyłowej i dystrybucyjnej) zrzesza
przedstawicieli użytkowników aparatury
i urządzeń średnich, wysokich i najwyższych napięć, ich producentów, a także
jednostki naukowo-badawcze.
Wraz z rozwojem i rozbudową systemu elektroenergetycznego o układy
HVDC czy generację energii elektrycznej
z morskich farm wiatrowych zachodzi
konieczność instalowania układów przeznaczonych do kompensacji mocy biernej
i magazynów energii. Bezpośrednio przekłada się to na zmianę warunków pracy
urządzeń. Komitet umożliwia na forum
międzynarodowym wymianę doświadczeń
oceniających skuteczność zastosowanych środków niwelujących negatywne
skutki oddziaływania na aparaturę i urządzenia zainstalowane w sieci.

Podczas sesji Komitetu Studiów A3
w 2020 r. zaprezentowano 45 artykułów
nawiązujących do określonych na lata
2018-2020 tematów wiodących (ang. Preferential Subjects, w skrócie PS):
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1) PS1: Przyszłościowe rozwiązania
aparatury sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w zakresie:
• wyłączników średniego napięcia SN,
• środków wpływających na poprawę
niezawodności pracy urządzeń,
• rozwoju urządzeń o zmniejszonym
wpływie na środowisko,
• alternatywnych rozwiązań dla SF6 jako
środka izolacyjnego i gaszeniowego.
Liczba artykułów: 19.
2) PS2: Zarządzanie cyklem życia aparatury sieci przesyłowej i dystrybucyjnej

www.energetyka.eu

w zakresie:
• diagnozowania i prognozowania/
monitorowania aparatury,
• wpływu środowiska i warunków łączeniowych,
• doświadczenia i stosowanie środków zaradczych dla przepięć i przeciążeń.
Liczba artykułów: 23
3) PS3: Wpływ rozproszonej energii odnawialnej oraz magazynów energii
na aparaturę sieci przesyłowej i dystrybucyjnej
w zakresie:
• nowych technologii,
• wykorzystania sztucznej inteligencji w aparaturze elektroenergetycznej,
• wpływu rozproszonej energii odnawialnej oraz magazynów energii na
wymagania techniczne aparatury.
Liczba artykułów: 3
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PS1. Przyszłościowe rozwiązania
aparatury przeznaczonej do pracy
w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej
Analizy rozwoju sieci przesyłowej
i dystrybucyjnej wskazują, że do 2050 r.
zapotrzebowanie na moc wymusi konieczność zwiększenia zdolności przesyłowych
do 250% w porównaniu z rokiem 2020.
Jednocześnie przewiduje się, że 85%
mocy będzie związana z siecią HVAC (sieć
elektroenergetyczna najwyższych napięć
prądu przemiennego), a 15% z HVDC (sieć
elektroenergetyczna najwyższych napięć
prądu stałego). Autorzy artykułu [4] na
podstawie zgromadzonych doświadczeń
laboratoryjnych oraz zaobserwowanych
kierunków rozwoju energetyki zidentyfikowali główne obszary rozwoju i czynniki wpływające na warunki łączeniowe.
Wzrost mocy systemu, mocy zwarciowej,
wzrost wartości współczynnika udaru ze
względu na dużą wartość reaktancji do
rezystancji X/R wymaga od wyłączników
dużej wytrzymałości elektrodynamicznej.
Rozwój sieci morskich (offshore) związany jest z koniecznością instalacji na
platformie, o ograniczonej powierzchni,
układów umożliwiających wyprowadzenie mocy m.in. kompaktowych rozdzielnic
GIS wymagających minimalnych zabiegów
eksploatacyjnych. Ponadto zastosowanie
długich systemów kablowych powoduje,
że wyłączniki muszą posiadać zdolność łączeniową prądów pojemnościowych dużo
wyższych od standardowych wartości
określonych w normie. Dodatkowo dławiki
kompensacyjne instalowane na stacjach
lądowych (onshore) mogą prowadzić do
zjawiska braku przejścia prądu przez zero
(missing current zero) w procesie wyłączania. Ochrona środowiska i związana z tym
konieczność stosowania alternatywnych

gazów, jak również rozwijana cyfryzacja
urządzeń to inne z kierunków rozwoju, które mają wpływ na zmianę laboratoryjnych
stanowisk testowych oraz przebiegu badań w celu potwierdzenia możliwości pracy urządzenia w odpowiednich warunkach
pracy sieci.
Jednym z podstawowych wymagań
stawianym wyłącznikom instalowanym
w sieci najwyższych napięć jest jego zdolność do wyłączania prądów pojemnościowych, którym towarzyszą ponowne zapłony łuku późnego (ang. restrike); mogą one
prowadzić do przepięć wysokiej częstotliwości mogących uszkodzić wyłącznik lub
inne urządzenia rozdzielni. Doświadczenia opisane w artykule [11] wskazują, że
w rzeczywistych warunkach łączeniowych
np. filtrów harmonicznych wartość pojemnościowego współczynnika napięciowego
napięcia powrotnego TRV (ang. Transient
Recovery Voltage) wynosi 1,6-1,7 pu.
Najczęstsze zdarzenia, do których dochodziło to: wyładowania zewnętrzne na
wyłączniku, które statystycznie najczęściej
występuje przy słabych opadach deszczu
i przy temperaturze zamarzania (rys. 1),
ponowne zapłony łuku (restrike), które wystąpiły po około 8 ms od zgaszenia łuku
generując prąd wysokiej częstotliwości
o wartości szczytowej prądu ok. 30 kA,
wewnętrzne wyładowanie skutkujące eksplozją wyłącznika, rozerwanie wyłącznika
na skutek nieodpowiedniej koordynacji
izolacji pomiędzy kondensatorami sterującymi a przerywaczem wyłącznika (rys. 2).
W związku z wymienionymi negatywnymi
doświadczeniami w artykule zaprezentowano dwa zakresy testów wyłączników
przewidzianych do łączeń filtrów harmonicznych: pierwszy ma na celu ocenę zdolności wyłącznika do wyłączania filtrów przy
zwarciach złożonych, drugi ma na celu we-

Rys. 1. Zewnętrzne wyładowanie na wyłączniku
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ryfikację granicznych możliwości wyłącznika łączeń filtrów przy towarzyszącym im
ponownym zapłonom (ang. restrike).
W celu ograniczenia wartości przepięć
oraz prądu załączania podczas łączeń
prądu o charakterze pojemnościowym instalowane są wyłączniki wyposażone w rezystory załączające (PIR ang. pre-insertion
resistor) lub układy kontrolowanego łączenia biegunów wyłącznika (CSD ang. controlled switching device).
W artykule [15] zaprezentowano wyniki skuteczności zastosowywania PIR
i CSD uzyskane w czasie łączeń w układzie przedstawionym na rysunku 3 i zarejestrowane w systemie monitoringu przepięć
zainstalowanym na przepustach dławików,
których rejestracja była wyzwalana przez
sygnalizację załączania wyłącznika z drugiego końca linii.
Łączenia wykonywano w następującej
kolejności:
1) rozładowanie linii A-B (wyłączniki otwarte po obu stronach linii),
2) podanie napięcia na linię od strony
stacji A (z użyciem PIR lub CSD), przesłanie sygnału do stacji B i wyzwolenie
rejestracji monitoringu, rejestracja przepięć oraz prądu załączania w stacji B,
3) rejestracja podczas 1-fazowego SPZ
(samoczynnego ponownego załączenia).
Uzyskane wyniki przedstawione w tabeli 1 potwierdziły skuteczność zastosowania układów CSD jako środka łagodzącego
zjawiska łączeniowe długich linii kompensowanych.
W ramach tematu wiodącego PS1 powstały artykuły [1], [3], [5] związane z wyłącznikami systemów HVDC, które coraz
częściej wykorzystywane są do przesyłu
energii ze źródeł odnawialnych, takich jak
morskie farmy wiatrowe. Wyłączniki HVDC

Rys. 2. Rozerwanie wyłącznika
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Wył.1

Wył.4

Linia A-B

Wył.5

Wył.2

Dławik I

Linia A-C

Wył.3

Dławik II

Linia B-D

Wył.6

Stacja A

Stacja B

Rys. 3. Analizowany schemat połączeń wraz z opisem wyposażenia wyłączników

Tabela 1

Wyniki poziomu przepięć i prądów załączania uzyskanych
przy łączeniu linii z zastosowaniem PIR i CSD
Wyniki podczas operacji załączania
CSD

PIR

Faza

Przepięcie
[p.u]

R

1,3

0,5

R

1,2

0,3

Y

1,4

0,68

Y

1,11

0,35

1,5

0,61

B

1,15

0,35

B

Prąd załączania
[p.u]

Faza

Przepięcie
[p.u]

Prąd załączania
[p.u]

Wyniki podczas operacji samoczynnego ponownego załączenia (SPZ 1-fazowy)
CSD

PIR

Faza

Przepięcie
[p.u]

Prąd załączania
[p.u]

Faza

Przepięcie
[p.u]

Prąd załączania
[p.u]

R

1,48

Y

1,4

0,68

R

1,2

0,33

0,7

Y

1,3

B

1,5

0,35

0,61

B

1,2

0,32

Rys. 4. Schematy układów wyłączników DC

Rys. 5. Konfiguracja wyłącznika typ A, przebieg napięcia i prądu w czasie wyłączania prądu

marzec

2021

www.energetyka.eu

są rozwijającą się technologią, która odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym systemie elektroenergetycznym i z tego powodu
jest przedmiotem wielu badań.
W artykule [5] zaprezentowano dostępne rozwiązania stosowanych wyłączników DC: typu elektromechanicznego
(typ A) oraz w rozwiązaniu hybrydowym
(typ B) (rys. 4-6), jednakże ze względu na
minimalizację strat podczas normalnych
warunków pracy konieczne jest uwzględnienie i rozważenie aspektu ekonomicznego i środowiskowego (liczba wyłączników, straty).
W związku z wprowadzanymi regulacjami wycofywania gazu SF6 jako środka izolacyjnego i gaszeniowego istnieje
potrzeba poszukiwania alternatywnych
rozwiązań [2], [6], [10], [13], [14], [16–19].
Głównym wyzwaniem w tym obszarze dla
producentów aparatury łączeniowej jest
znalezienie wśród dostępnych na rynku
środków (rys. 7) w celu uzyskania kompromisu pomiędzy właściwościami izolacyjnymi, gaszeniowymi jak również jego oddziaływaniem na środowisko.
Obecnie na rynku dostępne są już rozwiązania wyłączników AIS (ang. Air Insulated Switchgear) lub całych rozdzielnic
GIS (ang. Gas Insulated Switchgear) posiadające pełne próby typu, np. zaprezentowany na rysunku 8 wyłącznik próżniowy
zastosowany w rozdzielnicy GIS z izolacją
clean air (80% N2 i 20% O2). W celu zastosowania komory próżniowej w rozwiązaniach typu dead tank producent musiał
rozwiązać problem nierównomiernego
rozkładu potencjału w przestrzeni około
plazmowej (rys. 9).
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Rys. 6. Konfiguracja wyłącznika typ B, przebieg napięcia i prądu w czasie wyłączania prądu

Rys. 7. Porównanie właściwości rozwiązań alternatywnych [6]

Przed rozpoczęciem prób typu wyłączników z alternatywnym gazem, np. fluoronitrylu, producenci posługują się metodami
numerycznymi w celu określenia koniecznych do wykonania adaptacji stosowanej
dotychczas komory wyłącznikowej [14].

Napięcie łuku w czasie trwania łuku

Napięcie łuku w czasie trwania łuku

Symulacja
Test

Napięcie

Napięcie

Rys. 8.
Rozwiązania
bazujące
na wyłączniku
próżniowym

W pierwszym kroku, określonym jako makrosymulacja, modelowane są parametry
łuku elektrycznego z wykorzystaniem odpowiednich równań oraz z uwzględnieniem
parametrów gazu (energia łuku i ciśnienie w
komorze sprężania). Następnie wyniki symulacyjne porównuje się z wynikami prób
wykonanymi na wyłączniku z gazem SF6
(rys.10). W kolejnym kroku (mikrosymulacji) modelowane są konstrukcje komór gaszeniowych w celu osiągnięcia najbardziej
optymalnych warunków gaszeniowych.
Mimo że rozwiązania bazujące na alternatywnych mieszaninach gazowych są
dostępne na rynku, producenci w dalszym
ciągu poszukują najlepszego rozwiązania
m.in. w celu uzyskania najbardziej optymalnej mieszaniny gazowej [17].

Czas

Czas

Rys. 9. Rozkład potencjału wyłącznika
typu live tank (z lewej) i dead tank (z prawej)
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Ciśnienie w czasie trwania łuku

Symulacja
Test

Nadciśnienie

Nadciśnienie

Ciśnienie w czasie trwania łuku

Czas

Symulacja
Test

Symulacja
Test

Czas

Rys. 10. Przykład wyników makrosymulacji (z lewej) i mikrosymulacji (z prawej)
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PS2. Zarządzanie cyklem życia
aparatury sieci przesyłowej
i dystrybucyjnej
Budowa morskich farm wiatrowych
wraz z długimi liniami kablowymi, instalacja układów przekształtnikowych, aktualna
topologia danego systemu elektroenergetycznego i wynikająca z niego sytuacja napięciowa wymuszają konieczność instalacji
w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dławików, dławików regulowanych w węzłach
sieci oraz bezpośrednio liniach kompensowanych. Występowanie wysokich wartości
przepięć TRV, ponownych zapłonów łuku
elektrycznego, dużych wartości prądów
załączania itp. podczas operacji łączeniowych prowadzi do skrócenia czasu życia
wyłączników i izolacji pozostałej aparatury
i urządzeń np. dławików (rys. 11).
Producenci urządzeń oraz ich użytkownicy, tj. operatorzy sieci poszukują rozwiązań pozwalających na wydłużenie ich
czasu życia. Potwierdzeniem powyższego
jest seria artykułów, jakie pojawiły się w ramach tematu wiodącego PS2. Dostrzega
się dwa główne kierunki działań, tj. poprawę parametrów jakościowych elementów
konstrukcyjnych urządzeń (rys. 12) oraz
stosowanie rozwiązań obiektowych niwelujących niekorzystny wpływ zjawisk łączeniowych (układy kontrolowanego łączenia,
pomiar skumulowanej wartości prądów wyłączających, rezystory załączające, ograniczniki przepięć) często poprzedzonych
wykonaniem odpowiednich analiz sieciowych. Praktyka pokazuje, że poprawa niezawodności wyłączników przeznaczonych
do wykonywania w trudnych warunkach
łączeniowych dużej liczby operacji łączeniowych jest zależna od realizowanego
poprawnego programu eksploatacyjnego,
w tym precyzyjnego określenia okresów do
przeglądu [24].
Jak wykazały pomiary i badania, układy kontrolowanego łączenia biegunów
wyłącznika mogą skutecznie niwelować
przepięcia i prądy udarowe podczas operacji łączeniowych poprzez odpowiednie
wysterowanie chwili rozpoczęcia przełączania w określonym punkcie przebiegu
napięcia referencyjnego (przełączanie typu
point-on-wave PoW). Obecnie układy po-
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zwalają również na rejestrację parametrów
łączeniowych, ich analizę, a w przypadku
przekroczenia nastawionych wartości dopuszczalnych wystawienie stosownego sygnału do systemów nadrzędnych. W celu
poprawnego wysterowania konfiguracja
tych układów wymaga odpowiedniego dopasowania do zmieniających się parametrów wyłącznika (czasy własne, wartości
ciśnienia gazu, okresy przestoju itp.).
W artykule [21] przedstawiono złożoną
analizę optymalizacji nastaw wspomnianych wyżej układów wyłączników zainstalowanych w polach dławików regulowanych, uwzględniając m.in. zmianę pozycji
przełącznika zaczepów dławika, spadek
ciśnienia gazu, zmianę napięcia sterowniczego, rozrzut czasów własnych wyłącznika. Analiza miała na celu ocenę możliwości wystąpienia ponownych zapłonów
łuku elektrycznego przy zmieniających się
parametrach łączeniowych. W tym celu na
podstawie rejestracji systemu monitoringu,

w którym zgromadzone były dane m.in.
o czasie łukowym, ponownych zapłonach
łuku, przepięciach, możliwe było określenie trendu możliwości wystąpienia groźnych dla wyłącznika zjawisk.
W celu wyznaczenia zakresów dopuszczalnych nastaw bez ryzyka wystąpienia
ponownych zapłonów wzięto pod uwagę
wyniki prób typu, na podstawie których
określono strefy wolne od ponownych
zapłonów (6,3 ms dla ciśnienia 0,5 MPa
oraz 4,5 ms dla 0,7 MPa) oraz wyniki badań obiektowych w zakresie nastawionego
czasu łukowego (przy rekomendacji 9,5 ms
dla ciśnienia 0,5 MPa oraz 8,2 ms dla
0,7 MPa). W wyniku analiz określono margines bezpieczeństwa na poziomie 3,2 ms
i 3,7 ms (rys. 13). Następnie wykonano
sprawdzenia na obiekcie dla minimalnej
i maksymalnej nastawy zaczepów dławika
regulowanego oraz dla różnych ciśnień, co
ostatecznie pozwoliło na skrócenie nastawy czasu łukowego do około 6 ms.

kształt
oryginalny

Rys. 11. Przykład uszkodzenia. Zużycie styku opalnego po 2600 operacji łączeniowych [24]

Stan dyszy po 5000 operacji
łączeniowych

Rys. 12. Przykład mniejszego stopnia zużycia
dyszy w wyłączniku generatorowym 72/84 kV.
Dyszę wykonano z materiału zawierającego
wypełniacze ograniczające absorbcję
promieniowania łuku [24]

www.energetyka.eu

strona

187

a)

Operacje załączania na polecenie dyspozytora linii niekompensowanej, baterii kondensatorów (z punktem gwiazdowym uziemionym), transformatorów
Tryb 1. Załączanie wyłącznika w zerze napięcia referencyjnego
bez uwzględnienia RDDS

Tryb 2. Załączanie wyłącznika po przejściu napięcia przez zero w celu
minimalizacji czasu przedłukowego z uwzględnieniem RDDS

Operacje załączania na polecenie dyspozytora baterii kondensatorów z punktem gwiazdowym nieuziemionym lub w układzie trójkąta
Tryb 3. Zamknięcie styków pierwszego i drugiego bieguna wyłącznika
w momencie liniowego przejścia napięcia do zera.
Późniejsze zamknięcie bieguna trzeciego w momencie napięcia
przejście przez zero bez uwzględnienia RDDS

Tryb 4. Zamknięcie styków pierwszego i drugiego bieguna wyłącznika
w momencie liniowego przejścia napięcia do zera. Późniejsze
zamknięcie bieguna trzeciego po przejściu napięcia w celu minimalizacji
czasu przedłukowego przez zero z uwzględnieniem RDDS

b)

Operacje załączania na polecenie dyspozytora linii kompensowanej (w tym w cyklu SPZ), dławików
Tryb 5. Załączanie wyłącznika w maksimum napięcia referencyjnego
bez uwzględnienia RDDS

Rys. 13. Przebieg TRV (Transient Recovery
Voltage) na fazie 2 wyłącznika
przy maksymalnej nastawie zaczepu
przy ciśnieniu gazu 0,5 MPa (a) i 0,7 MPa (b),
przy nastawie czasu łukowego 6,3 i 8,3 ms (a)
oraz 6,2 – 8,0 ms (b),
kolor czarny – pomiar rzeczywisty,
niebieski – symulacja, cyjan – obliczenia

Obecnie na rynku dostępne są już
układy kontrolowanego łączenia biegunów CSD z rozbudowanymi możliwościami konfiguracyjnymi [26], pozwalającymi
m.in. na:
• współpracę z wyłącznikami dowolnego
producenta różnego poziomu napięć,
• możliwość kontrolowanego wysterowania jednej fazy wyłącznika lub trzech,
• dostępność algorytmów sterowania dla
przełączania różnych typów urządzeń
elektrycznych (baterie kondensatorów,
dławiki, transformatory mocy) i linii elektroenergetycznych (napowietrznych,
kablowych i mieszanych) realizowanych
w jednym urządzeniu,
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Tryb 6. Załączanie wyłącznika z uwzględnieniem
czasu przedłukowego oraz charakterystyki RDDS

Operacje wyłączania na polecenie dyspozytora linii niekompensowanej, baterii kondensatorów (z punktem gwiazdowym uziemionym),
linii kompensowanej, dławików i transformatorów
Tryb 9. Wyłączanie wyłącznika w maksimum napięcia referencyjnego
bez uwzględnienia RRDS

Tryb 10. Wyłączanie wyłącznika z opóźnieniem wynikajacym z czasu
łukowego w celu uniknięcia ponownego zapłonu z uwzglednieniem RRDS

Operacje wyłączania na polecenie dyspozytora baterii kondensatorów z punktem gwiazdowym nieuziemionym lub w układzie trójkąta
Tryb 11. Wyłączanie 1 bieguna wyłącznika przy kącie 90 stopni,
bieguna 2 i 3 przy kącie 180 stopni względem napięcia fazy bieguna 1
bez uwzględnienia RRDS

Tryb 12. Wyłączanie 1 bieguna wyłącznika przy kącie 90 stopni,
bieguna 2 i 3 przy kącie 180 stopni względem napięcia fazy bieguna 1
z uwzględnieniem RRDS

Rys. 14. Przykładowe tryby przełączania wyłącznika [26]
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• diagnozowanie wyłączników w oparciu
o monitoring pracy w trybie normalnym
i awaryjnym.
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Odłącznik

Wyłącznik, komora I

6.7 m

Zaprezentowane w artykule [26] urządzenie posiada 12 trybów przełączania,
których docelowe kąty przełączania określane są na podstawie analizy przepięć,
jak również wyposażone są w funkcję dopasowania kąta załączania i wyłączania
uwzględniające charakterystyki prędkości
zanikania wytrzymałości dielektrycznej
RDDS (ang. rate of decrease of dielectric
strength) oraz prędkości wzrostu wytrzymałości dielektrycznej) RRDS (ang. rate of
race of dielectric strength) [26] (rys. 14).
W ramach zarządzania cyklem życia
urządzeń ich użytkownicy obok stosowania
wyżej wymienionych środków niwelujących
i zapobiegających niekorzystnym warunkom
łączeniowych wykorzystują, często innowacyjne, systemy monitorowania stanu pracy
urządzeń w celach diagnostycznych. W artykule [22] zaprezentowano wykorzystanie metody RF (ang. radio frequency) pomiaru wyładowań niezupełnych (WNZ) do oceny stanu
technicznego kondensatorów sterujących
wyłączników AIS (ang. air insulated switchgear). Metoda ta opiera się na rejestracji przez
szerokopasmowe anteny zainstalowane wokół badanej aparatury emitowanych krótkotrwałych impulsów RF, których źródłem są
szybkozmienne impulsy prądowe wzmacniane elementami metalicznymi zlokalizowanymi w pobliżu uszkodzonej izolacji.
Lokalizacja źródła WNZ na obiekcie
stacyjnym możliwa była po wcześniejszym
skalibrowaniu układu, który pozwolił na wyznaczenie okresu odbioru fali przez anteny
ustawione wokół układu badanego. Metodę
pierwotnie rozwinięto w celu zlokalizowania ewentualnego uszkodzenia dysz komór
gaszeniowych wyłączników dedykowanych
do łączeń indukcyjnych (rys. 15). W nieuszkodzonym wyłączniku podczas jego
wyłączania emitowane były wyładowania
WNZ, które zanikały po zakończeniu operacji łączeniowej (rys. 16), co sugerowało
uszkodzenie wewnętrzne komory gaszeniowej. Mimo jej wymiany w dalszym ciągu
rejestrowano wyładowania WNZ (rys.17).
Dalsze badania wykazały, że ich źródłem
jest kondensator sterujący, którego izola-

16 m

Wyłącznik, komora II
Antena
Marshalling
kiosk

Sensory pola

Dławik

Rys. 15. Rozlokowanie elementów układu pomiarowego wokół wyłącznika wyposażonego
w kondensatory sterujące

Rys. 16. Rejestracja wyładowań niezupełnych, prądu cewki i napięcia dławika podczas otwierania

Rys. 17. Rejestracja WNZ po operacji wyłączenia

cja uległa uszkodzeniu w wyniku przepięć
łączeniowych (rys.18). Autorzy wskazują
na zalety wymienionej metody jako metody
nieinwazyjnej i niewymagającej wyłączenia
spod napięcia pola.
Doświadczenie pokazuje, że badania
rentgenowskie mogą być skuteczną meto-
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dą oceny stanu wewnętrznego urządzeń.
Zgodnie z przedstawionymi wynikami [27]
układ badawczy (rys. 19) pozwolił na wykrycie 20-tu defektów wyłączników olejowych, w tym deformacji cięgna styku ruchomego, zużycia styków czy uszkodzenia
kabli (rys. 20).
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►
Rys. 18. Izolacja
kondensatora sterującego

280 mm

◄ Rys. 19. Układ RT
1 – źródło RT, 2 – kolimator,
3 – panel zasilania, 4 – panel sterowania,
5 – detekor RT, 6 – system pozycjonowania

1
2

5

6

4
3

Do oceny stanu technicznego wyłącznika korzysta się również z rejestracji
drogi styków głównych, pomocniczych,
przebiegu prądu cewki (rys. 21) [29] lub
charakterystyk rezystancji dynamicznej
(rys. 22) [29].
Ocena stopnia zużycia styków wyłącznika jest istotna z punktu widzenia utrzymania jego niezawodności. Podstawowym
pomiarem służącym do oceny stopnia zużycia styków jest pomiar rezystancji statycznej Rs wykonywanej na wyłączniku

Rys. 20. Uszkodzenia elementów wyłącznika styku ruchomego i stałego

Rys. 21. Przykładowe rejestracje przebiegu prądu cewek wraz z interpretacją
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w pozycji zamkniętej. Stosowany jest też
często pomiar rezystancji dynamicznej, na
którą składa się rezystancja styków głównych Rp i styków opalnych Ra (rys. 23).
Według autorów artykułu [29] metoda wykonana według zaproponowanej sekwencji
wykonywania testów może być skutecznym narzędziem do oceny wpływu grzania
styków na pomiar rezystancji zgodnie z zaproponowanym programem testu.
W artykule [28] zaprezentowano układ
monitoringu ciągłego on-line pozwalającego na obserwację parametrów izolacyjnych. System wyposażony jest w sensory
temperatury, ciśnienia oleju, zawartości
wodoru w oleju, umieszczone jak to pokazano na rysunkach 24-26. Zasadnicze znaczenie w ocenie stopnia degradacji izolacji
ma wiedza o zjawiskach, które towarzyszą
w etapom tego procesu. W fazie początkowej zazwyczaj obserwowane są wyładowania niezupełne, wzrost zawartości
wodoru w oleju oraz nieznaczny wzrost ciśnienia i temperatury. Następnie, w wyniku
miejscowego przegrzewania, powstaje metan, etan i niewielkie ilości wodoru. Wraz
ze wzrostem temperatury dominującym
gazem staje się etylen, następnie acetylen
i wodór. W wyniku przegrzania celulozy powstaje głównie CO i CO2 (rys. 23). Autorzy
wskazują, że pomiar ilości wodoru oraz
szybkość jego wydzielania w funkcji czasu
jest skutecznym wskaźnikiem wczesnego
rozpoznania stopnia degradacji izolacji.
Jednym z podstawowych parametrów wyłącznika jest jego stała czasowa,
której znormalizowana podstawowa wartość wynosi 45 ms. W pewnych jednak

Rys. 22. Rezystancja statyczna Rs i dynamiczna Rd
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Wydzielanie
wodoru

WNZ

Faza
początkowa

Wzrost ciśnienia
w wyniku
wydzielania się gazu

Powolny wzrost ciśnienia.
Wydzielanie wodoru
i innych gazów

Grzanie wewn.
w wyniku utraty
wł.dielektr.

Powolny wzrost ciśnienia.
Wzrost temperatury.
Wydzielanie wodoru
i innych gazów

Wyładowania
w oleju

Szybki wzrost ciśnienia

Wyprowadzenie optyczne

Faza pośrednia

Rys. 24. Czujnik temperatury zlokalizowany u podstawy przekładnika
z wyprowadzeniem optycznym,
drugi czujnik zlokalizowany jest po stronie wysokiego napięcia

Faza końcowa
(przed eksplozją)

Eksplozja
przekładnika
Czujnik ciśnienia

Rys. 23. Symptomy stopniowej degradacji izolacji

zastosowaniach mogą być wymagane
wyższe wartości, np. jeżeli wyłącznik zainstalowany jest blisko generatora.
Do wyznaczenia stałej czasowej w warunkach rzeczywistych niezbędne jest wyposażenie pola w przekładniki prądowe
o dużej klasie dokładności. W artykule [40]
zaprezentowano wyniki pomiarów prądu
z wykorzystaniem przekładników konwencjonalnych i przekładników optycznych
zainstalowanych na wyprowadzeniach kablowych rozdzielni GIS 220 kV (rys. 27, 28).
Z zaprezentowanych w artykule rejestracji
(rys. 29, 30) udało się wyznaczyć maksymalny dopuszczalny błąd pomiarowy
tj. 10 A dla prądów w zakresie +/-2000 A
oraz 100 A dla prądów z zakresu 2-40 kA.

Rys. 25. Czujnik ciśnienia zlokalizowany u podstawy przekładnika
z wyprowadzeniem analogowym przetworzonym na cyfrowe
Czujnik wodoru
Zbiornik oleju
CT

CT

Czujnik wodoru
Zbiornik oleju

Pompa oleju

Pompa oleju

Rys. 26. Czujnik zawartości wodoru w oleju

Zgodnie z wynikami przekładniki spełniły
wyżej wymienione wymagania.
Wyznaczenie stałej czasowej w warunkach rzeczywistych nie zawsze jednak
jest możliwe, gdyż wyłączniki najczęściej

instalowane są zanim określone zostaną
dokładne parametry jednostek wytwórczych, a nierzadko nowe jednostki wytwórcze przyłączane są do istniejącej aparatury
stacyjnej.
F-EFOCT
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Chat-Bat 1
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L2
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Rys. 27. Schemat wyprowadzenia mocy z elektrowni z zaznaczonymi
miejscami (kolor fioletowy) instalacji przekładników prądów
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Rys. 28. Miejsce instalacji przekładników prądowych

www.energetyka.eu

strona

191

20

IFAULT [kA]

15
10
5
0
-5
-10
-20

0

20

40

60

80
100
Time [ms]

120

140

160

180

200

Rys. 29. Przebieg asymetrycznego prądu zwarcia
l/lu

W dostępnej literaturze technicznej, np. CIGRE Technical Brochure 304, można znaleźć opis metod (dokładnej i przybliżonej) oceny zdolności wyłączania wyłącznik prądów
zwarciowych z dłuższą składową nieokresową prądu. W artykule [23] porównano zalety
i wady obu metod, które zakładają, że jeżeli wyliczona wartość energii pętli zwarciowej
(ang. energy loop), wynikająca z miejsca instalacji, jest mniejsza od wartości z przeprowadzonych prób zwarciowych na wyłączniku o stałej czasowej 45 ms, to wyłącznik jest
w stanie wyłączyć prądy zwarciowe o dłuższej składowej nieokresowej.
W metodzie dokładnej kalkulacji niezbędna jest informacja o czasie przejścia pętli
przez zero. W tej metodzie wyliczane są współczynniki oraz energia pętli przy założeniu
stałej wartości napięcia łuku oraz stałej wartości rezystancji łuku.
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Rys. 30. Przebieg prądu zwarciowego
wraz z wynikiem dokładności pomiaru

W metodzie uproszczonej zakłada się, że stała czasowa wydłuża pętlę zwarciową
o czas wyliczany według wzoru
gdzie czas t – przybliżony czas środka
głównej pętli zwarciowej.
Na podstawie wymienionych założeń wyznaczono wzory współczynników, na podstawie których można określić zdolność wyłącznika do wyłączania prądów zwarciowych
dłuższą niż 45 ms.
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Na podstawie uzyskanych wyników
(tab. 2) autorzy artykułu rekomendują stosowanie metody uproszczonej zwłaszcza
w sytuacjach braku dostępności do prób
typu wyłącznika lub w sytuacji, gdy producent nie przekazał stosownych danych.
Przejściowe szybkozmienne przepięcia
(Very Fast Transient Overvoltages VFTO)
obserwowane są w rozdzielnicach GIS
podczas operacji przełączania odłącznikami. Tego typu przepięcia osiągają wartość
ponad 3 pu i mogą prowadzić do przebicia
do obudowy lub iskrzenia na obudowie rozdzielnicy prowadząc np. do uszkodzenia
izolacji obwodów wtórnych przekładników.
Autorzy artykułu [34] zaprezentowali wyniki
badań jednego z możliwych do zastosowania rozwiązań w celu złagodzenia VFTO,
tj. nanokrystaliczne pierścienie zainstalowane wokół toru prądowego (rys. 31).
Próby zostały wykonane dla trzech różnych układów pierścieni różniących się parametrami (tab. 3), a wyniki zaprezentowano w formie rejestracji napięć (rys. 32, 33).
Z przeprowadzonych badań wynika, że
wraz ze wzrostem tłumienności pierścieni
łagodniejsze są przepięcia.

marzec

2021

48. SESJA

Tabela 2
Porównanie wyników współczynników wyznaczonych metodą dokładną (precyzyjnego określenia miejsca przejścia przez zero)
oraz uproszczoną dla 90ms (5. główna pętla prądowa)
Napięcie na łuku const

Stała czasowa
systemu τ

X/R

metoda dokładna

Rezystancja łuku const

metoda przybliżona

metoda dokładna

metoda przybliżona

EREP 89
UK Energy Networks
Association (ENA)

45

14,14

1,000

1,000

1,000

1,000

0,999

60

18,85

0,888

0,882

0,909

0,905

0,889

75

23,56

0,804

0,793

0,840

0,832

0,805

90

28,27

0,742

0,727

0,788

0,777

0,742

Tabela 3
Parametry pierścieni nanokrystalicznych

Przerwa

Model

Względna
przepuszczalność

Tłumienność,
dB

Wymiary:
średnica zewn.
x średnica wewn.
x grubość, mm

A

17,200

11,5(@11 MHz)

166,9 x 123,9 x 30,5

B

26,700

10,8(@11 MHz)

165 x 125 x 28,5

C

36,000

9,4(@11 MHz)

165 x 125 x 28,5

Ekran

Nanokrystaliczne
pierścienie

Pojemnościowy czujnik
napięcia

Pojemnościowy czujnik
napięcia

Rys. 31. Układ testowy odłącznika GIS
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Rys. 32. VFTO w zależności od wartości strat

Bez kondensatorów
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Rys. 33. VFTO w zależności
od liczby pierścieni

Zwarcia pobliskie SLF (zwarcia w linii
do kilkunastu kilometrów od stacji) należą do najtrudniejszych do wyłączenia ze
względu na bardzo dużą szybkość narastania TRV krótko po przerwaniu łuku. W celu
równomiernego rozkładu napięcia na komorach wyłącznika stosowane są kondensatory sterujące, które niestety w układzie
z transformatorem mogą prowadzić do wystąpienia rezonansu (rys.34).
Producenci wyłączników poszukują optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego wyłącznika [33], w szczególności odpowiedniej
konstrukcji komory sprężania oraz dyszy.
Na rysunkach 35-37 obrazowo pokazano wyniki symulacji dla różnych konstrukcji komór.

a)

Z kondensatorami
Bez kondensatorów

Z kondensatorami

b)

Rys. 34. a) charakterystyka RRRV dla zwarcia SLF90,
b) rezonans pomiędzy wyłącznikiem a transformatorem wynik symulacji dla układu
z wyłącznikiem 362 kV, 63 kA, 60 Hz
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Rys. 35. Przepływ gazu w czasie gaszenia łuku
a) gaz płynie do komory sprężania,
b) schłodzony gaz płynie do miejsca gaszenia łuku
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Rys. 36. Przykład symulacji rozkładu temperatury przy różnych współczynnikach L/D
(lenght/diamention, długość/średnica)

(a) A kształt

(b) P kształt

(c) D kształt

Rys. 37. Rozkład temperatury przy różnej długości dyszy

Niewłaściwy dobór aparatu pod względem warunków środowiskowych (np. warunki zasolenia, obecność przemysłu petrochemicznego) może skutkować przebiciem
podobnym do opisanego w artykule [39]
zdarzenia, do którego doszło na wyłączniku
225 kV w polu generatora. Po operacyjnym

otwarciu wyłącznika doszło do zewnętrznego wyładowania do ziemi, które następnie przeniosło się na pozostałe fazy przechodząc w zwarcie trójfazowe (rys. 38).
W trakcie analizy przyczyn zdarzenia
wykonano próbę wytrzymałościową przy
zabrudzeniu w stopniu „d” (stopień za-

Rys. 38. Uszkodzenia izolatorów

brudzenia w miejscu instalacji), podczas
której po 100 ms doszło do przebicia
(rys. 39) potwierdzając niewłaściwy dobór wyłącznika pod względem warunków
środowiskowych, wynikających z miejsca
instalacji.
Izolacja kompozytowa stosowana jest
w energetyce na szeroką skalę. Od jej jakości i utrzymania stosownych właściwości
izolacyjnych zależy niezawodność sieci.
Autorzy artykułu [25] zaprezentowali plan
weryfikacji, sprawdzenia jakości stosowanych w przekładnikach prądowych kompozytowej izolacji. W tym celu wytypowali
6 przekładników zlokalizowanych w strefach o najgorszych warunkach środowiskowych zanieczyszczenia (strefa czerwona i niebieska – rys. 40), sklasyfikowanych
jako strefa zabrudzeniowa silna i bardzo
silna Planowane jest pobranie próbek izolacji i ich przebadanie, a następnie zweryfikowanie ich przy udziale producenta w celu
oceny stopnia ich degradacji. Rezultaty zostaną przedstawione w przyszłości.
CIGRE okresowo przeprowadza międzynarodowe badanie niezawodności. Dotychczas w ramach Komitetu A3 przeprowadzono trzy badania za lata: 1973-1977,
1988-1991, 2004-2007. Obecnie w opracowaniu jest raport za lata 2014-2017.
Wstępne wyniki zaprezentowano w artykule [20].

Rys. 39. Przebicie na wyłączniku podczas próby

Rys. 40. Lokalizacja badanych przekładników wraz z klasyfikacją strefy zabrudzeniowej
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Tabela 4
Wstępne wyniki populacji i wskaźników awaryjności dla poszczególnych grup urządzeń dla ankiety nr 3 i 4
3rd CIGRE survey

Equipment

4th CIGRE survey

Populations

Major failures

Participants

Populations

Major failures

Participants

CB

278,480 CB-year

0,297%

26 counties

520,235 CB-year

under evaluation

9 counties

DS

935,204 DS-year

0,290%

24 counties

1,647,086 DS-year

0,350%

5 counties

ES

127,243 ES-year

0,230%

18 counties

198,076 ES-year

0,0005%

4 counties

IT

1,290,335 IT-year

0,061%

25 counties

584,932 IT-year

0,1314%

4 counties

GIS

88,948 CB bay-year

0,403%

29 counties

232,444 CB bay-year

under evaluation

7 counties

MOSA

...

...

549,381 SA-year

0,0739%

6 counties

VCB

...

...

2,538,494 CB-year

0,187%

5 counties

skróty: CB – wyłącznik, DS – odłącznik, ES – uziemnik, IT – przekładniki, GIS – rozdzielnice w izolacji gazowej, MOSA – ogranicznik, VCB – wyłącznik próżniowy

Porównanie częstości poważnych awarii wyłączników w poprzednich badaniach
wg klasyfikacji napięciowej dla ankiety I-IV (* ozn. w trakcie obliczeń)
CIGRE survey

First survey

Second survey

Third survey

Tabela 5

Fourth survey

Period

1974-1977

1988-1991

2004-2007

2014-2017

All voltage ratings

1,580% / 77,892 CB-year

0,672% / 70,708 CB-year

0,297% / 278,480 CB-year

520,235 CB-year*

60 kV ≤ U < 100 kV

0,407% / 33,877 CB-year

0,275% / 24,355 CB-year

0,127% / 95,586 CB-year

133,924 CB-year*

100 kV ≤ U < 200 kV

1,634% / 26,743 CB-year

0,680% / 23,520 CB-year

0,269% / 101,385 CB-year

259,704 CB-year*

200 kV ≤ U < 300 kV

2,5858% / 9,939 CB-year

0,814% / 10,933 CB-year

0,353% / 42,479 CB-year

87,034 CB-year*

300 kV ≤ U < 500 kV

4,547% / 6,224 CB-year

1,210% / 9,917 CB-year

0,766% / 33,163 CB-year

20,622 CB-year*

500 kV ≤ U < 700 kV

10,460% / 1,109 CB-year

1,847% / 1,895 CB-year

0,457% / 5,470 CB-year

17,959 CB-year*

700 kV ≤ U

...

4,546% / 88 CB-year

1,259% / 397 CB-year

*under evaluation

PS3. Wpływ rozproszonej
energii odnawialnej
oraz magazynów energii na aparaturę
sieci przesyłowej i dystrybucyjnej
W ramach tematu wiodącego nr 3 powstały trzy artykuły.
W nawiązaniu do zastosowania układów kontrolowanego łączenia biegunów
wyłącznika w artykule [45] zaprezentowano wyniki wpływu szybkości zamykania
(test 1, test 2 szybkość 50% większa od 1),
zmiany temperatury i czasu postoju na
parametry wyłącznika wyposażonego we
wspomniany układ (charakterystyki RDDS,
rozrzuty czasów zamykania, charakterystyki zamykania dla różnych napędów).
Na podstawie analiz wyznaczono taką
charakterystykę RDDS, dla której wyłącznik poprawnie wykona łączenie.
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Rys. 41. Przykład niepoprawnego nastawienia RDDS przy łączeniu transformatora,
tj. zamiast 82 kV/ms ustawiono 42 kV/ms.
Poziom prądu załączania był na poziomie 2 pu
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Podsumowanie
Referaty zaprezentowane na sesji
CIGRE w 2020 r. wskazały na główne kierunki rozwoju w zakresie doboru aparatury
i urządzeń sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, wynikające z konieczności ograniczenia emisji SF6 (rozwój wyłączników próżniowych, stosowanie gazów alternatywnych
jako medium izolacyjne), wpływu zjawisk
sieciowych niekorzystnie wpływających na
żywotność aparatury (stosowanie układów
kontrolowanego łączenia, rezystorów załączających), jak również z wdrażania rozwiązań cyfrowych.
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Linie kablowe – Komitet Studiów B1
Insulated cables – Study Committee B1
Omówiono wybrane referaty spośród 47 zaprezentowanych podczas sesji w ramach Komitetu Studiów B1 CIGRE Kable, na której zaprezentowano wiele
interesujących danych o kolejnych inwestycjach kablowych oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla nowych rozwiązań technicznych
i wdrażanych nowych konstrukcji kabli oraz osprzętu kablowego. Przedstawiono również nowe technologie proponowane dla prac instalacyjnych przy
budowie nowych linii. Szczególnie dużo uwagi poświecono liniom kablowym dla morskich farm wiatrowych. Temat ten jest obecnie problemem szczególnie
interesującym, gdyż na całym świecie obserwowany jest bardzo dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Nie zabrakło także referatów poświęconych technologii przyszłości – czyli budowaniu linii kablowych nadprzewodnikowych prądu stałego.
Słowa kluczowe: nowe konstrukcje kabli, osprzęt kablowy, linie kablowe dla morskich farm wiatrowych, linie kablowe nadprzewodnikowe
prądu stałego
Discussed are selected papers from among 47 ones presented during the session of the Study Committee B1 CIGRE Cables. Presented are many interesting data concerning successive cable investments and shown are results of investigations conducted for new technological solutions as well as the
implemented new constructions of cables and cable accessories. Described are also new technologies proposed for installation works during building of
new lines. Special attention was paid to cable lines for offshore wind farms. This issue is now of particular interest as the very dynamic development of the
offshore wind energy industry is observed throughout the world. There were also presented papers dedicated to the technology of future i.e. building of DC
superconductive cable lines.
Keywords: new cable constructions, cable accessories, cable lines for offshore wind farms, DC superconductive cable lines

Działalność Komitetu Studiów Kable
elektroenergetyczne (SC B1) CIGRE dotyczy tematyki lądowych i morskich kabli,
osprzętu oraz linii kablowych, a zakres
prowadzonych prac i analiz obejmuje: teorię, projektowanie, wdrażanie, produkcję,
instalację, badanie, eksploatację i pomiary
oraz techniki diagnostyczne sieci kablowych AC i DC. W 2019 r. w ramach CIGRE
SC B1 aktywnie działało 18 Working Groups (WG), 5 Task Forces (TF) i jedna Joint
Working Group (JWG).
Warto przedstawić ostatnio powołane
grupy robocze, ponieważ podejmowane
tematy wskazują, na jakie zagadnienia należy obecnie zwrócić szczególnie uwagę.
Ostatnio utworzone Grupy Robocze będą
zajmowały się nastepującymi tematami:
• WG B1.76 Enhancing Quality Assurance/
Quality Control Procedures for (E)HV Cable
Systems, WG B1.78 Aging monitoring, diagnosis and rejuvenation for power cables,
• WG B1.80 Guidelines for Site Acceptance Test of DTS and DAS systems oraz
• JWG C3/B1.24 Environmental impact of
decommissioning of underground and
submarine cables.
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Powołano 3 Task Forces:
• TF B1.81 How to have statistics every
2 years,
• TF B1.83 Grounding aspects for long
HVDC land cable connections,
• TF B1.84 Update of IEC 60853 (cyclic
and emergency current rating of cable)
and IEC 62095 (Finite element method
– current rating),
a także zadecydowano o utworzeniu Joint
Task Force JTF B4/B1.88 Insulation coordination procedure for DC cable systems
in HVDC stations with Voltage Source Converters (VSC).
Podczas Sesji CIGRE 2020 zaprezentowano 47 referatów. Nie sposób przedstawić tematyki poruszonej we wszystkich
referatach, dlatego skupiono się na przekazaniu informacji z wybranych referatów.
Jako pierwsze przedstawiono referaty
zakwalifikowane do tematu Kable dla
przyszłego systemu elektroenergetycznego, któremu poświęcono 12 referatów. W jednym z nich przedstawiono
opracowanie i wykonanie rozszerzonych
testów kabla 320 kV HVDC, przeznaczonego do pierwszego transgranicznego

www.energetyka.eu

połączenia systemów Belgii i Niemiec [3],
któremu nadano nazwę ALEGrO. Linia kablowa o zdolności przesyłowej 1000 MW
i długości 91 km będzie ułożona kablami
o izolacji XLPE-DC (przekrój żyły roboczej
2500 mm2), jako symetryczny układ monopolowy (rys.1).
Podczas budowy linii zastosowane
będą różne technologie układania, bo będzie ona ułożona bezpośrednio w ziemi,
w kanałach, w mikrotunelach oraz w trasach wykonanych metodą przewiertów
poziomych (ang. Horizontal Directional
Drillings HDD). W całej linii kablowej przewidziano budowę 85 skrzynek/komór,
w których zlokalizowane będzie w sumie
170 muf. Na trasie linii należało także
uwzględnić możliwość występowania prądów błądzących, ponieważ linia na dość
znacznym odcinku będzie zlokalizowana
blisko torów kolejowych. Zdecydowano
się rozszerzyć zakres badań typu kabli
dodając specjalny program obejmujący
badanie odporności linii kablowej na przepięcia przejściowe, bo w przypadku układów HVDC zwarcia (zarówno w stacji przekształtnikowej, jak w linii kablowej) między
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Rys. 1. Planowane połączenie ALEGrO łączące elektroenergetyczny system Belgii i Niemiec [3]

biegunem prądu stałego a ziemią – powodują, że pojawi się przepięcie przejściowe/
tymczasowe (ang. Transient Over Voltages
TOV) i wystąpi ono zarówno w kablu „zdrowym”, jak i w kablu doziemionym.
Ciekawe plany realizuje holenderski
operator sieci przesyłowej [7], a dotyczą
one wymiany ponad 200 km istniejących
linii 110 i 150 kV ułożonych kablami o izolacji papier+syciwo z zewnętrzną izolacją
gazową na kable o izolacji wytłaczanej
XLPE z wykorzystaniem zewnętrznych rur
stalowych istniejących linii – rysunek 2.
Rozpatrywane jest wprowadzanie
do stalowych rur o średnicy 159/150 mm
trzech kabli jednofazowych albo wiązki
3-fazowej (rys. 2b i c). W tym przypadku
trzy kable jednofazowe 150 kV o żyłach
500 mm2, razem z dwoma liniami światłowodowymi oraz rurą polietylenową, będą
wprowadzane do stalowej rury. Prowadzone są badania w celu wybrania technologii
wprowadzania kabli do istniejącej rury stalowej, czyli czy wprowadzać pojedynczo
trzy kable jednofazowe, czy wiązkę 3-fazową. Wiązka kabli nie wymaga wstępnego skręcania i może być zmontowana na
miejscu instalowania. W referacie opisano
prowadzone eksperymenty z wymianą istniejących kabli na kable o izolacji XLPE.
Badania wykonywane z rurą stalową o długości 8 m mają na celu określenie optymalnej technologii (nie tylko od strony technicznej, ale i ekonomicznej) wprowadzania
nowych kabli do istniejących rur. Na podstawie dotychczasowych badań stwierdzono, że powinno być możliwe wprowadzenie
trzech kabli WN, zbrojonego włókna światłowodowego i rury PE do stalowej rury na
odległość setek metrów.
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Wiele państw stawia na konieczność inwestowania w odnawialne źródła energii,
a szczególnie w morską energetykę wiatrową.
Także Japonia [8] buduje nowe farmy offshore
o coraz większych zdolnościach wytwórczych
oraz zlokalizowanych coraz dalej od lądu.
Konieczne staje się opracowanie i wdrożenie
nowych rozwiązań i nowych technologii. Niektóre z nich przedstawiono na rysunku 3.

a)

b)

W referacie rozpatrywano konieczność zastosowania kabli eksportowych na
napięcie 525 kV DC o żyłach roboczych
do 2000 mm2 do przesyłu energii elektrycznej z dużych farm morskich. Jednak
należy też pamiętać, że w zależności od
warunków otoczenia nie na całej długości linii konieczne jest ułożenie kabla
z tak dużą żyłą roboczą. Podkreślono
więc, że niezbędne jest opracowanie fabrycznych muf kablowych, pozwalających
łączyć kable o różnym przekroju żyły roboczej i takie rozwiązanie zaproponowano
dla mufy łączącej kable o przekroju żyły
2000 i 1800 mm2. Z kolei, aby dopuszczalny prąd kabla był aktualizowany w czasie
rzeczywistym odpowiednio do temperatury
otoczenia musi być dostępna informacja
o temperaturze kabla (system monitoringu
DTS) i do niej opracowano system dynamicznego reagowania na zmienne warunki
pracy linii (rys. 4).
c)

Rys. 2. Planowana wymiana kabli z gazową izolacją zewnętrzną (a)
na kable o izolacji XLPE (b i c) [7]

Rys. 3.
Zaproponowane
nowe technologie
dla linii eksportowych
HVDC z farm
offshore [8]

Rys. 4.
System do
dynamicznej
kontroli i regulacji
temperatury kabla [8]
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Autorzy przedstawili również wyniki
badań opracowanego prototypu rury/tuby
ochronnej do montowania na odcinkach
linii układanej głęboko na skalistym dnie
morskim, umożliwiającego przyspieszenie
prac instalacyjnych, aby docelowo szybkość układania kabli wyniosła co najmniej
10 m/min.
Nie powinno nikogo dziwić, że wśród
referatów poświęconych tematowi Kable
dla przyszłości znalazły się dwa referaty na temat kabli nadprzewodnikowych
– oczywiście wysokotemperaturowych
(ang. High Temperature Superconductor
HTS), czyli z wykorzystaniem chłodzenia
ciekłym azotem.
Pierwszy z nich [10] zawierał informacje o projekcie linii w Saint Petersburgu.
Będzie to linia o długości 2,5 km, z obiegiem chłodzenia azotem o długości 5 km,
która połączy dwie stacje elektroenergetyczne (stację Centralna ze stacją RP-9),
a jej rola to zwiększenie niezawodności
zasilania odbiorców bez zwiększania prądów zwarciowych w tym fragmencie sieci.
Główne parametry linii to: zdolność przesyłowa 50 MW, napięcie 20 kV DC, prąd
znamionowy 2500 A, temperatura pracy
66-80 K, wydajność chłodnicza instalacji
kriogenicznej 12 kW przy temperaturze
70K, ciśnienie ciekłego azotu do 1,4 MPa,
a przepływ ciekłego azotu to 0,1-0,6 kg/s.
Wyniki analiz i badań laboratoryjnych elementów planowanej linii kablowej HTS DC
pozwoliły sprawdzić i udoskonalić rozwiązania, które zastosowane będą w rzeczywistej linii, której budowa rozpocznie się
w najbliższym czasie.

AC 154 kV XLPE 1-circuit
E/C Construction
Additional MTr.
154kV XLPE UGC
etc.

E/C lot
GIS
Cable construction

W drugim referacie poświęconym kablom nadprzewodnikowym omówiono
zrealizowane i planowane linie w tej technologii w Korei [12]. Warto skupić się na
ostatnio oddanej do eksploatacji linii HTS
w projekcie Shingal o długości 1056 m,
ułożonej kablem na napięcie 23 kV AC,
o zdolności przesyłowej 50 MW i prądzie znamionowym 1,26 kA. Podobnie,
jak w przypadku linii nadprzewodnikowej
w Essen, wykazano również dla tego projektu zyski ekonomiczne dzięki zastosowaniu linii z kablami nadprzewodnikowymi,
a nie linii ze standardowymi kablami na
napięcie 154 kV. I tak jak w przypadku linii
niemieckiej, i w tym projekcie ułożenie linii
z kablem HTS pozwoliło uniknąć budowy
dodatkowej stacji elektroenergetycznej, co
w efekcie dało zysk ekonomiczny (rys.5).
Badania wszystkich elementów linii poprzedziły wielomiesięczne testy systemu
chłodzenia. Następna planowana inwestycja to linia 154 kV w projekcie Yeokgok
z kablami nadprzewodnikowym o zdolności przesyłowej 400 MW, której realizacja
ma być zakończona w roku 2024.
Najwięcej referatów podczas sesji SC
B1, bo aż 22, związanych było z drugim
tematem preferencyjnym, czyli Doświadczenia z istniejącymi systemami kablowymi. Pierwszy w tej grupie referat poświęcono omówieniu, jakie czynniki należy
uwzględnić, aby przy budowie linii kablowej
zrezygnować ze standardowej technologii
wykopu otwartego na rzecz zastosowania
metod bezwykopowych [13]. Dynamiczny rozwój sieci kablowej powoduje, że
coraz częściej na trasie linii napotyka się

AC 23 kV HTS 1-circuit
HTS cable
Cable installation

Cooling system
Cooling installation

różnego rodzaju przeszkody i wówczas
poszczególne sekcje linii można zainstalować używając np. poziome wiercenia
kierunkowe (HDD), przeciskanie rur i mikrotunelowanie.
Z kolei w referacie [14] przedstawiono realizację dwutorowej linii mieszanej
(230 kV AC, 1100 A) o łącznej długości prawie 28 km, składającej się z linii napowietrznej oraz linii kablowej morskiej i lądowej.
Linia morska to 13 184 m i na całej długości
kable zostaną zagłębione w dno morskie.
Zastosowano płaskie ułożenie kabli, a ze
względów bezpieczeństwa zadecydowano,
aby kable były układane w odległości 25 m
(rys. 6). Istotną trudnością na odcinku morskim linii była lokalizacja kabli na płytkiej
wodzie (głębokość wody od 5 m do 1 m od
strony plaży). Ciekawostką jest fakt, że aby
zmniejszyć koszt inwestycji zdecydowano
się na zastosowanie kabli z aluminiowymi
żyłami roboczymi, zarówno w odcinkach lądowych linii, jak i w linii morskiej.
Opracowanie specjalnego programu
badań dla kabli 420 kV przeznaczonych
do ułożenia w tunelu o długości 4,2 km
opisano w [15]. Należy dodać, że tunel
o przekroju ok. 25 m2 jest zlokalizowany
na głębokości 25-85 m od powierzchni
ziemi i w niektórych fragmentach ma ok.
10% nachylenia. Wymagało to opracowania specjalnych uchwytów do mocowania
kabli z żyłami 2500 mm2 Cu i izolacji XLPE
w tej dwutorowej linii, aby wytrzymywały
one działanie sił mogących powstać przy
przepływie prądu zwarciowego udarowego, którego wartość maksymalnie może
dojść do 102 kA. W przypadku instalacji
kablowych w tunelach bardzo ważne było
także kompleksowe zbadanie ognioodporności i poziomu emisji dymu wybranego
materiału powłokowego. Zrezygnowano

22%

Rys. 5. Porównanie kosztów budowy linii 154 kV z kablami o izolacji XLPE
i linii z kablami HTS 23 kV [12]
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Rys. 6. Ułożenie kabli w morskiej linii 230 kV AC łączącej
brazylijską wyspę Santa Caterina z lądem [14]
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Rys. 7.
Schemat
wykonania
przewiertu oraz
maszyna gotowa
do rozpoczęcia
pracy [20]

także z warstwy półprzewodzącej na powłoce zewnętrznej, dość często stosowanej w kablach NN instalowanych w krajach
skandynawskich.
W referacie [17] przedstawiono plan
połączenia do roku 2030 liniami kablowymi systemu elektroenergetycznego Grecji
z wszystkimi wyspami należącymi do tego
państwa. Jest to szczególnie ambitny projekt, ponieważ zapotrzebowanie na energię
elektryczną np. Krety i Rodosu bardzo dynamicznie wzrasta, ale wyspy otoczone są
morzem o bardzo dużych głębokościach.
Budując linie kablowe konieczne będzie
ułożenie kabli na dnie Morza Egejskiego
(max głębokość 3543 m) i Morza Jońskiego (max głębokość 5267 m – rekord
w rejonie śródziemnomorskim). Konieczny
był wybór takiej konstrukcji kabli o izolacji
wytłaczanej, aby wytrzymałość na rozciąganie i zginanie była wystarczająca przy instalacji linii na dużych głębokościach. Rozpatrywano możliwość zastosowania jednej
z trzech konstrukcji pancerza. Badania objęły zastosowanie dwóch warstw pancerza:
ze stali, ze stali nierdzewnej lub z włókien
syntetycznych (ang. Synthetic Fibre Armour SFA). Zdecydowano się na wybór pancerza SFA, dzięki temu uzyskano zmniejszenie strat i mniejszą masę kabla (o 25%
masy mierzonej w powietrzu i 40% w wodzie). Zmniejszenie masy kabla pozwoliło
uzyskać o około 35% zmniejszenie naprężenia podczas instalacji. Przeprowadzono
badania, które potwierdziły, że wybrano
prawidłowo taką konstrukcję kabla trójfazowego 150 kV o żyłach Cu 3x630 mm2,
który może być układany na głębokości
większej niż 3500 m, ponieważ wytrzymuje
naprężenie rozciągające do 550 kN i siłę
nacisku na powierzchnię do 180 kN. Pierw-
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Rys. 8. Rury PE połączone z głowicą wiertniczą oraz schemat linii kablowej w części morskiej [20]

sze z planowanych połączeń wysp to oddane do eksploatacji w 2019 i na początku
2020 linie: Evia-Andros (dł. 14 km, max.
gł. wody 552 m), Andros-Tinos (dł. 2,5 km,
max. gł. wody 50 m), Crete-Peloponnese
(dł. 135 km, max. gł. wody 960 m).
W referacie [18] zaproponowano nową
metodę obliczania, wykorzystując metodę
elementów skończonych, rezystancji cieplnej
dla niejednorodnej gleby w otoczeniu planowanej linii kablowej. Jest to ważne nie tylko
przy obliczeniach obciążalności linii ułożonych w ziemi, ale także coraz częściej dla linii
kablowych łączących morskie farmy wiatrowe z systemem elektroenergetycznym.
Z kolei w referacie [19] zajęto się bardzo
aktualnym tematem projektowania systemów uziemiania metalowych ekranów długich linii kablowych napięcia stałego. Coraz
częściej pojawiają się informacje o projektowaniu lub budowaniu linii kablowych HVDC
na napięcie 320 kV i 525 kV o znaczących
długościach. W przeprowadzonej analizie
różnych rozwiązań rozpatrywano odległości pomiędzy sąsiednimi punktami, długość
przewodów uziemiających, rezystywność
uziemienia odpowiadającą różnym wa-
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runkom gruntowym, możliwości lokalizacji
uszkodzeń oraz oczywiście długość systemu
kablowego. Autorzy obecnie zajęli się obliczeniami i analizami uziemień linii mieszanej, czyli
linii napowietrznej i kablowej.
Natomiast problemy z wymianą kabli
o izolacji papier+olej, oddanych do eksploatacji w 1990 roku, ułożonych na dnie morza w ciśnienie pomiędzy Bahrajem a wyspą
Muharrak i ułożenie w to miejsce dwutorowej linii 220 kV z kablami o izolacji XLPE
opisano w publikacji [20]. Wymiana była podyktowana wymogami ochrony środowiska,
ponieważ obawiano się wycieku oleju, zarówno z kabli, jak i z muf kablowych. W strefie przybrzeżnej konieczne było zastosowanie poziomego wiercenia kierunkowego
(HDD) i wprowadzenie nowych kabli do rur
z polietylenu wysokiej gęstości.
Na rysunku 7 pokazano maszynę do prowadzenia przewiertu dla trasy kablowej o długości 1250 m, a na rysunku 8 przedstawiono
rury PE przymocowane do głowicy wprowadzającej i schemat linii kablowej w części
morskiej [20]. Inwestorzy przyznali, że realizacja tego projektu zajęła znacznie więcej
czasu niż przewidywano w harmonogramie.
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Rys. 9. Liczba awarii kabli i osprzętu kablowego w odniesieniu do lat eksploatacji [21]

Interesujące dane statystyczne dotyczące przypadków awarii kabli i systemów
kablowych podczas badań fabrycznych,
ale i podczas testów po zainstalowaniu linii, reprezentowano w [21]. Na podstawie
26-letnich (1993-2018) danych statystycznych dotyczących m.in. awarii podczas
badań typu i prekwalifikacyjnych stwierdzono, że około 26% badanych systemów
nie przeszło pozytywnie tych testów. Natomiast oceniając badania linii kablowych po
instalacji na podstawie danych statystycznych z lat 1997-2019 odnotowano, że 8,3%
badanych linii nie spełniło określonych wymagań lub uległo uszkodzeniu podczas
tych badań. Analizując dane tylko z lat
2009-2019 stwierdzono, że w badanych liniach kablowych najczęściej problemy pojawiły się podczas prób napięciowych AC
i badania szczelności powłoki zewnętrznej
napięciem DC. Autorzy badali także przypadki awarii linii kablowych, które wystąpiły
podczas ich eksploatacji i również z analizy tych przypadków uzyskano ciekawe
wyniki. Przykładowe wyniki pokazano na
rysunku 9.
W referatach CIGRE SC B1 coraz częściej pojawia się temat farm offshore – jako
temat główny albo związany z tematem
wiodącym danej publikacji. Referat [22] poświęcono napięciom indukowanym w przypadku coraz dłuższych eksportowych linii
kablowych łączących farmy offshore z systemem elektroenergetycznym. Jeszcze
10 lat temu systemy kabli eksportowych
składały się z jednej linii kablowej, ale
dzisiejsze rozmiary farm wiatrowych sprawiają, że konieczne jest użycie dwóch lub
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więcej torów linii umieszczonych w stosunkowo wąskim tzw. korytarzu w celu transportu energii do podstacji lądowej, gdzie
farma wiatrowa jest podłączona do sieci
przesyłowej. Coraz częściej farmy wiatrowe są zlokalizowane na sąsiadujących ze
sobą obszarach morskich, dlatego systemy kabli eksportowych, np. dla dwóch farm
wiatrowych korzystają z tego samego korytarza i ułożone są równolegle na długich
dystansach – zarówno na morzu, jak i na
lądzie. Ma to znaczący wpływ na sposób
instalacji systemów kablowych, ponieważ
wiele równoległych linii kabli na dużych
odległościach może skutkować pojawieniem się znaczących napięć i prądów
indukowanych, które należy wziąć pod
uwagę w odniesieniu do instalacji linii kablowych, łączenia i późniejszej ich ewentualnej naprawy.
Tak też jest w przypadku farm Hornsea 1 (HOW01) i Hornsea 2 (HOW02),
które znajdują się u wybrzeży Yorkshire
w Wielkiej Brytanii. Należy dodać, że uruchomiona już Hornsea 1 jest największą
morską farmą wiatrową na świecie. Ma
moc 1,2 GW. Na tym samym obszarze co
HOW01 w budowie jest kolejna farma wia-

trowa Hornsea 2 (HOW02), która po ukończeniu w 2022 roku przewyższy HOW01
jako największą na świecie morską farmę
wiatrową o mocy 1,4 GW. Po ukończeniu
obu inwestycji HOW01 i HOW02 będą
one zajmowały ogromne sąsiadujące ze
sobą obszary morza, każdy o powierzchni
ponad 400 km2. Farmy tworzą i mają tworzyć turbiny wiatrowe o mocy wytwórczej
7 i 8 MW. Turbiny te mają wysokość około
190 m, czyli prawie 3 razy więcej niż wieże
katedry Notre-Dame w Paryżu mające po
70 m (nie chodzi o uszkodzoną pożarem
iglicę). Obok istniejących już trzech torów
linii kablowych eksportowych łączących
farmę HOW01 ze stacją zlokalizowaną na
lądzie, zostaną ułożone również 3 tory linii
kablowych dla farmy HOW02. W przypadku lądowej części systemów eksportowych
linie eksportowe dla HOW01 i HOW02 biegną równolegle na długości 38 km, z odległością 40 m między linami dla obu farm
systemami kablowymi (rys.10).
Podkreślono, że już w fazie projektowania linii kablowych równolegle ułożonych
w stosunkowo niewielkich odległościach
od siebie, konieczna jest szczegółowa
ocena skutków zwarcia w analizowanych
systemach kablowych i uwzględnienie pojawienia się podczas uszkodzenia któregoś z kabli napięć indukowanych o wartościach wyższych niż 5 kV. W artykule
opisano analizę wszystkich możliwych
przypadków uszkodzenia różnych kabli
w liniach łączących farmę Hornsea 2.
Znajomość wartości napięć indukowanych, które mogą wystąpić przy uszkodzeniu linii pozwoli opracować procedury
wykonywania prac instalacyjnych i zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych na
sąsiednich liniach kablowych ułożonych
równolegle [22].

Rys. 10. Układ lądowych systemów kablowych eksportowych z farm Hornsea 1 i Hornsea 2 [22]
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Rys. 11. Montaż prefabrykowanych komór do łączenia kabli WN [23]

W referacie [23] pokazano 4 różne propozycje na wykonanie prefabrykowanych
komór do zlokalizowania muf kablowych
w linii 132 kV, które proponowane są jako
rozwiązania do montażu na stałe w linach
kablowych lub jako rozwiązania tymczasowe. Na rysunku 11 pokazano przykładowe
rozwiązania prefabrykowanej komory do
montażu muf kablowych.
W referacie [24] opisano bardzo pozytywne wyniki badań linii kablowych przy
użyciu napięcia tłumionego DAC do precyzyjnej lokalizacji wyładowań niezupełnych.
Autorzy proponują wykorzystanie sieci neuronowej do szybkiej analizy uzyskiwanych
wyników badań i szybkiego wskazania, jaki
defekt charakteryzowany jest przez zmierzone wyładowania niezupełne. W kolejnym
referacie, po raz kolejny ukazano problemy
związane z wyprowadzaniem energii elektrycznej z wiatrowych farm offshore [25].
Wiadomo, że coraz powszechniej jako kable eksportowe do łączenia farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
stosowane są kable o izolacji XLPE-DC
na coraz wyższe napięcie znamionowe.
Początkowo w Chinach stosowano kable
na napięcie ±160 kV, następnie ±320 kV,
aby w kolejnym projekcie zaplanować zainstalowanie kabla ±400 kV ze względu na
konieczność przesłania dużych mocy na
duże odległości. Linia kablowa ma służyć
do przesyłu 1100 MW z platformy morskiej do systemu elektroenergetycznego.
Połączenie to będzie miało długość 99 km
w części morskiej na Morzu Żółtym i 9 km
w części lądowej na obszarze prowincji
Jiangsu (rys. 12).
Rolą eksportowej linii kablowej 400 kV
HVDC będzie przesył energii elektrycznej
z trzech farm wiatrowych H6, H8 i H10.
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Każda z farmy offshore H6 i H10 ma zajmować obszar 66 km2 morza i zawierać
po 100 turbin o mocy wytwórczej 4 MW
i średnicy wirnika 146 m. Farma H8 będzie
nieco mniejsza, bo jej moc wytwórcza to
300 MW. Energia elektryczna z farm będzie wyprowadzana kablami 35 kV AC do
stacji 35/220 kV i dalej będzie przesyłana
3-żyłowymi kablami 220 kV AC do znajdującej się na platformie stacji 220/500 kV
i stacji przekształtnikowej. Dopiero od tego

miejsca niezbędna staje się linia kablowa
HVDC 400 kV. Morski system kablowy
± 400 kV przeszedł pomyślnie badanie
typu, a w referacie szczegółowo opisano
wyniki tych badań [25].
Bardzo ciekawe rozwiązanie do łączenia rozdzielnicy o izolacji gazowej
z inną rozdzielnicą lub innym urządzeniem
o izolacji gazowej zaproponowano w referacie [32]. Opracowany moduł składa
się z elementów pokazanych na rysunku 13. Moduł łączeniowy zbudowany jest
z gniazd wtykowych/przepustów po obu
stronach kabla o izolacji XLPE z odcinka
kabla (4-5 metrów) i oraz odpowiednich
elementów łączących WN. Pokazany moduł służy do łączenia urządzeń o napięciu
420 kV, może także być wykorzystany do
badania rozdzielnic GIS on-line. Zaletą
tego połączenia jest fakt, że układy izolacyjne nie zawierają cieczy i dlatego ich
wymiary są mniejsze od standardowych
rozwiązań.

Rys. 12. Lokalizacja linii eksportowej ±400 kV oraz schemat farmy offshore H10 [25]

Rys. 13. Budowa łącznika typu back-to-back do łączenia urządzeń
o izolacji gazowej na napięcie 420 kV [32]
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System łącznika z suchymi głowicami
kablowymi nadaje się także do zastosowania w rozwiązaniach napowietrznych.
Opracowany prototypowy moduł został
pomyślnie przetestowany zarówno pod kątem prób napięciowych, jak i również pomiarów wyładowań niezupełnych zgodnie
z normami IEC 62067, IEC 62271-203 i IEC
62271-209.
Bardzo interesujące wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (WR) do szkolenia
monterów osprzętu kablowego opisano
w [35]. Na rysunku 14 pokazano przykładowe ekrany pulpitu szkoleniowego.
W formacie 3D odwzorowane są wszystkie
elementy składowe np. głowicy lub mufy
oraz przygotowana do montażu osprzętu
końcówka kabla WN. Wyposażony w gogle

wirtualnej rzeczywistości monter podczas
szkolenia, zgodnie z instrukcją montażu
określonego osprzętu kablowego, wybiera
poszczególne elementy i kolejno je „instaluje”, czyli przestrzegając nakazane procedury dokonuje montażu głowicy lub mufy
kablowej.
Z kolei w [38] przedstawiono kablowe
połączenie transgraniczne pomiędzy Czarnogórą i Włochami. Łącząca oba systemy
elektroenergetyczne linia kablowa 500 kV
HVDC została oddana do eksploatacji
w grudniu 2019 r. Jest to linia o długości
423 km w części morskiej na Morzu Adriatyckim i z odcinkiem 20 km w linii lądowej.
Schemat linii pokazano na rysunku 15,
na którym zaznaczono, że część morska
zbudowana jest z trzech odcinków z dwo-

Rys. 14. Widok wirtualnego pulpitu do montażu osprzętu kablowego [35]
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ma mufami, a najgłębsze miejsce na trasie
linii to 1215 m. Natomiast odcinki lądowe
to 6 i 16 km. W strefie przybrzeżnej kable
zostały umieszczone w osłonach z tworzywa sztucznego metodą poziomego przewiertu sterowanego. Część linii morskiej do
głębokości 700 m była zagłębiana w dno
morskie.
W opisywanej linii zastosowano kable
o izolacji papier+syciwo z żyłami o przekroju 1900 mm2, z tym, że w kablu morskim z żyłą aluminiową, a w kablu ziemnym
z żyłą miedzianą. Zdolność przesyłowa linii to 600 MW. W linii na dużej głębokości
ułożono kable o średnicy 13 cm i wytrzymałości na rozciągnie ponad 500 kN oraz
minimalnym promieniu gięcia równym 3 m
(rys. 16).
W referacie [46] opisano doświadczenia francuskich producentów kabli WN we
wdrażaniu nowych regulacji europejskich,
dotyczących bezpieczeństwa pożarowego dla kabli i przewodów. Wiemy, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 roku, nazywane w skrócie
CPR (ang. Construction Products Regulation) ustala nowe warunki wprowadzania
do obrotu wyrobów budowlanych. Dotyczy
to także kabli i przewodów, dlatego w ramach CIGRE opublikowano m.in. Broszurę
Techniczną nr 720 „Fire issues for insulated cables in air”, w której zamieszczono
pewne wskazówki w zakresie zarządzania ryzykiem pożaru w przypadku kabli
zainstalowanych w powietrzu. Natomiast
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Rys. 15. Linia 500 kV DC Capator (Włochy) – Budva (Czarnogóra) [38]
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Rys. 16. Konstrukcja kabla ułożonego
na dużej głębokości morza [38]
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w referacie zajęto się zastosowaniem CPR
do systemów kablowych HVAC i HVDC.
Producenci francuscy, którzy dostarczali
zarówno kable, jak i osprzęt do wielu ważnych strategicznie linii wysokiego napięcia
musieli także dostosować swoje produkty
do wymaganej odporności na pożary takich
linii. Ogólny wniosek wynikający z tych doświadczeń, to stwierdzenie, że określone
są wymagania dotyczące samych kabli, ale
należy prowadzić dalsze analizy i badania
odporności na pożary i innych elementów
systemu kablowego, takich jak: głowice,
mufy i różnego rodzaju podpory.
W wielu referatach opisywano bardzo
pozytywne doświadczenia z coraz szerzej
stosowanego monitoringu temperatury
w systemach kablowych z użyciem światłowodów [1, 5, 7- 9, 16, 39, 41, 43, 47]. Warto wspomnieć o referacie [16], w którym
zajęto się analizą przyczyn występowania
uszkodzeń w kablach światłowodowych
ułożonych w pobliżu wysokonapięciowych
linii kablowych – zarówno lądowych, jak
i morskich. Oczywiście, w kilku referatach
odniesiono się do wykorzystywania monitoringu stanu linii kablowych wyprowadzanych z farm offshore przy użyciu systemu
nazywanego Distributed Temperature Sensing (DTS) lub Distributed Fiber Optic Temperature Sensing (dla podkreślenia, że jest
to przy pomocy światłowodów).
W ostatnich latach morska energetyka
wiatrowa niestety zanotowała wiele awarii
linii kablowych, co wiązało się z brakiem
produkcji energii, ale przede wszystkim
generowało znaczne koszty napraw linii.
W artykule [47] oszacowano te koszty na
miliony euro. Dlatego wykorzystanie systemów DTS zapewnia monitorowanie stanu
kabli i może zmniejszyć te koszty oraz zlikwidować wiele problemów eksploatacyjnych. Pomiar temperatury pozwala zlokalizować potencjalne gorące punkty, a pomiar
temperatury w czasie rzeczywistym umożliwia dynamiczne zarządzanie obciążeniem
danej linii kablowej. Gdy nastąpi uszkodzenie linii, to do lokalizacji uszkodzeń można także skorzystać z analizy pomiarów
temperatury. Ale coraz częściej operatorzy
korzystają dodatkowo z monitoringu sygnałów akustycznych przy użyciu systemu
Distributed Acoustic Sensing (DAS), który
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pozwala precyzyjnie ustalić miejsce uszkodzenia, a dzięki temu skrócić czas naprawy
i obniżyć jej koszty [47].
Wdrożenie systemu DAS przed wystąpieniem usterki przyspiesza proces lokalizacji i identyfikacji uszkodzenia, ponieważ
system jest już skalibrowany pod kątem
dokładnej i szybkiej lokalizacji. Bez DAS
lokalizacja usterki może być mimo wszystko procesem bardzo czasochłonnym,
w zależności od charakteru uszkodzenia
i konfiguracji linii kabli [43]. W referacie
[45] dodatkowo podkreślono rolę systemu
rozproszonych czujników akustycznych
systemu DAS do wykrywania działania
tzw. osób trzecich mogących spowodować
uszkodzenia mechaniczne linii (przez kotwice, włoki rybackie itp.), a więc szybkiego
ustalenia sprawcy uszkodzenia.
Na zakończenie warto wspomnieć
o referacie [41], w którym opisano nowe
podejście do monitoringu linii kablowych
przez jednego z włoskich operatorów sieci kablowych. Założeniem tego działania
jest centralizacja – czyli zebranie wszystkich ważniejszych parametrów uzyskanych
z różnego rodzaju systemów monitoringu
dla linii kablowych określonych jako linie
wrażliwe.
Zintegrowany system monitorowania
składa się z kilku podsystemów:
• systemu kontroli ciśnienia oleju w kablach o izolacji papier+olej (FPS ang. Fluid Pressure System),
• systemu oceny prądu w powłoce (SCS
ang. Sheath Current System),
• monitoringu wyładowań niezupełnych
(PDS ang. Partial Discharge System),
• rozproszonego systemu czujników akustycznych (DAS ang. Distributed Acoustic Sensing)
• opisanego wcześniej systemu DTS.
Na początku wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania wykonano
dokładną i szczegółową analizę liczby i rodzajów istniejących już systemów monitoringu oraz opracowano, jaki jest wymagany
rozwój systemów monitorowania. Otrzymywany z systemów monitoringu zbiór
informacji (alarmy, pomiary, sygnały, ustalenia ...), które są gromadzone i które będą
gromadzone z coraz większą szybkością,
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będą musiały być uporządkowane i pogrupowane; pojawia się potrzeba przekształcenia dużej liczby uzyskiwanych danych
(Big Data) gromadzonych w czasie rzeczywistym w informacje, które powinny umożliwić przewidywanie możliwości wystąpienia zakłócenia w pracy linii, im zapobiegać
oraz dostarczać informacje wspierające
operatorów sieci w procesie podejmowania
decyzji i procesie zarządzania aktywami.
Marco Marelli, przewodniczący Komitetu Studiów CIGRE B1, podsumowując sesje referatowe poinformował, że podczas
prezentacji 47 referatów liczba uczestników w systemie zdalnym wahała się od
ponad 200 do 120. Podczas sesji zadano
160 pytań i te pytania były kierowane do
każdego z referentów. Następnie zaprosił
na kolejną sesję, którą zaplanowano w terminie od 20 do 25 sierpnia 2021. Zachowując optymizm, wierzymy, że będzie to
okazja do spotkania się w Paryżu.
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Linie napowietrzne – Komitet Studiów B2
Overhead Lines – Study Committee B2
Działalność Komitetu Studiów B2 obejmuje projektowanie, budowę i eksploatację linii napowietrznych. W tym: projektowanie w zakresie mechanicznym
i elektrycznym, sprawdzanie nowych elementów linii (przewody fazowe, przewody odgromowe, izolatory, osprzęt, konstrukcje i fundamenty), ocenę stanu
elementów linii, eksploatację linii, modernizacje linii (zwiększanie obciążalności prądowej, zmianę napięcia pracy linii). Omówiono referaty poświęcone tematyce linii napowietrznych dotyczące: innowacyjnych rozważań i materiałów, linii kompaktowych, strat przesyłowych, ocenie stanu technicznego.
Słowa kluczowe: elektryczne linie napowietrzne, linie kompaktowe, ograniczenie strat, eksploatacja
Study Committee B2 covers the design, construction and operation of overhead lines. This includes mechanical and electrical design, validation of new line
components (conductors, ground wires, insulators, accessories, structures and their foundations), assessment of aged line components, line maintenance
and refurbishment (upgrading and uprating) of existing overhead lines. Discussed are papers dedicated to overhead lines and concerning innovative designs
and materials, compact lines, losses optimization and assessment of technical condition.
Keywords: overhead power lines, public acceptance of overhead lines, compact lines, losses optimization, operation

Komitet Studiów CIGRE B2 jest jednym z najliczniejszych Komitetów Studiów
w 
CIGRE. Skupia prawie 500 członków
z niemal 50 krajów świata. Działa w nim
ponad 20 grup roboczych. Komitet B2 zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi
z projektowaniem, budową, modernizacją oraz eksploatacją napowietrznych linii
elektroenergetycznych AC i DC. W tym zagadnieniami elektrycznymi oraz mechanicznymi w odniesieniu też do poszczególnych
elementów linii (przewodów fazowych, przewodów odgromowych, izolatorów, osprzętu,
słupów czy fundamentów).
Podstawowe kierunki, którymi obecnie
zajmuje się Komitet Studiów B2 dotyczą zagadnień: zwiększenia obciążalności prądowej linii istniejących, zapewnienia niezawodności pracy linii, minimalizacji oddziaływania
linii na środowisko oraz nowych metod i narzędzi do oceny stanu technicznego linii.
Tematyka referatów wygłaszanych na
sesji podzielona była na trzy główne bloki
tematyczne (PS), z których każdy obejmował kilka wiodących zagadnień.

PS2. Poprawa pracy linii (23 artykułów)
• innowacyjne rozwiązania projektowe
oraz materiały,
• linie kompaktowe, przebudowa linii AC
na DC, podwyższenie napięcia linii,
zwiększenie obciążalności prądowej linii, optymalizacja strat,
• uziemienia, ochrona odgromowa.

PS1. Zrównoważony rozwój linii
(18 artykułów)
• monitorowane i modelowanie,
• czas życia i mechanizmy starzeniowe,
• ocena ryzyka.

W ramach tego bloku tematycznego
znaczna cześć referatów poświęcona została monitorowaniu stanu technicznego
linii, jej elementów oraz zmian w otoczeniu
linii. Wyróżnić można referaty dotyczące:
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PS3. Rozważane zasoby i środki przy
projektowaniu (10 artykułów)
• kwestie projektowania linii z uwzględnieniem aspektu czasu życia, odbudowy linii, potrzeb eksploatacyjnych,
wykonywania prac pod napięciem, robotyzacji,
• projektowanie i modernizowanie linii
w zmieniającym się otoczeniu.
W niniejszym artykule omówiono kilka
wybranych referatów z poszczególnych
grup tematycznych.

Zrównoważony rozwój linii
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sprawdzania stanu zabezpieczenia antykorozyjnego słupów, korozji przewodów
fazowych czy złączek na przewodach,
wykorzystywania dronów umożliwiających
zastosowanie technologii Lidar do oblotów
linii, jak również wykorzystywania zdjęć satelitarnych do oceny zmian otoczenia pod
linią i w pobliżu linii. Na podstawie referatów ujętych w tym bloku tematycznym widać, że Operatorzy systemów elektroenergetycznych podejmują szereg działań mających na celu ciągłe monitorowanie stanu
technicznego linii i zmian oraz identyfikację
potencjalnych zagrożeń związanych często z kilkudziesięcioletnim okresem eksploatacji linii.
W referacie [B2-102] Autorzy opisali rozwijane w Statnett (Operator Systemu Przesyłowego w Norwegii) podejście
oraz narzędzie do oceny niezawodności
istniejących linii napowietrznych z wykorzystaniem danych eksploatacyjnych linii.
Statnett zarządza liniami przesyłowymi
o łącznej długości około 11 tys. km i liczbie 33 tys. słupów. Część z tych linii zbliża
się do projektowanego czasu życia. Inne
zostały zbudowane w okresach, o których
obecnie wiemy, że znane są z problemów
z jakością, na przykład krucha stal z lat 60.
ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat linie projektowane były według wymagań
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rajowych Norwegii, a obecnie zgodnie
k
z normą EN 50341 (która odnosi się do
Eurocodu EN 1990-1999). W związku ze
zmianami wymagań na przestrzeni lat, istniejąca infrastruktura linii przesyłowych nie
jest zaprojektowana zgodnie z tym samymi wymaganiami. Zatem można postawić
pytania: jaki jest poziom bezpieczeństwa
konstrukcji zaprojektowanych zgodnie ze
starymi normami? Jak to się ma do dzisiejszej praktyki projektowej?
Aby pomóc odpowiedzieć na postawione pytania opracowano podejście do analizy probabilistycznej, aby lepiej zrozumieć
obecny poziom bezpieczeństwa, ale także pomóc zdefiniować pożądany poziom
bezpieczeństwa linii przesyłowych. Dzięki
opracowanemu narzędziu Statnett może
określić, które słupy lub nawet elementy
w słupach wymagają wzmocnienia, aby
zwiększyć ogólny poziom bezpieczeństwa
odcinka linii przesyłowej. Statnett dostrzegł
kilka konkretnych korzyści wynikających
z nowego narzędzia, np.: możliwość wskazania redundancji w sieci elektroenergetycznej, określenie wymaganego poziomu
bezpieczeństwa, możliwość przesunięcia
nowej inwestycji w czasie, weryfikację
przypadków obciążeń i współczynników
bezpieczeństwa stosowanych w dzisiejszych obliczeniach projektowych.
W referacie [B2-108] opisano doświadczenia ze stosowania izolatorów kompozytowych na linii 500 kV Shan-Ying znajdującej się w prowincji Henan w Chinach.
Linia wybudowana została w roku 2006,
całkowita długość wynosi 91,5 km. W roku
2016 podczas inspekcji linii kamerą termowizyjną wykryto, że 2 izolatory mają wyższą
temperaturę. Izolatory te zostały zdjęte z linii
i przekazane do zbadania w Electric Power
Research Institute in Henan Province. Wy-

b)

a)

Rys. 1. Zdjęcia z badań izolatorów kamerą termowizyjną oraz w ultrafiolecie,
na zdjęciu górnym po prawej stronie widoczne jest również wyładowanie ulotowe

niku przeprowadzenia inspekcji izolatorów
całej linii z wykorzystaniem dronów z kamerą termowizyjną wykryto, że temperatura
53 izolatorów była wyższa, w zakresie od
2,2oC do 25,9oC. W celu sprawdzenia przyczyny wybrano 2 izolatory, które podano
następnie badaniom laboratoryjnym. Zakres
badań obejmował: oględziny, badanie kamerą termowizyjną oraz ultrafiolet, wytrzymałość na rozciąganie, sprawdzenie budowy, badanie mikroskopem elektronowym,
spektroskopie fotoelektronową promieniami
rentgena, spektroskopie w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), analizę
warunków pracy. W wyniku oględzin izolatorów stwierdzono kilka podłużnych pęknięć na powierzchni osłony, pękanie kloszy,
większą sztywność zastosowanych materiałów polimerowych od strony wysokiego
napięcia niż w środku izolatora lub od strony uziemionej. Podczas próby napięciowej
w laboratorium stwierdzono przekroczenie
temperatury izolatorów do 57oC.
Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcia
z badania termowizją izolatorów w laboratorium.
Podczas badań wytrzymałościowych
jeden z wybranych do badań izolatorów
uległ uszkodzeniu (złamał się rdzeń) przy
sile 140 kN (wytrzymałość znamionowa
180 kN), (rys. 2).

Rys. 2. Zdjęcie złamanego i wygiętego
izolatora w wyniku próby wytrzymałościowej
na rozciąganie

W wyniku oceny fizycznej izolatorów
stwierdzono liczne uszkodzenia związane
z rozwojem wyładowań niezupełnych powstających w przestrzeni pod osłoną izolatora (rys. 3).
W referacie przedstawiono również wyniki przeprowadzanego badania rdzenia izolatorów pod mikroskopem elektronowym.
Zaobserwowano, że na rdzeniu w miejscu,
gdzie podlegał nagrzewaniu były ślady erozji czy dziury w strukturze (rys. 4).
W sformułowanych wnioskach Autorzy
jednoznacznie wskazali, że nie jest możliwe wykrycie rozwijających się uszkodzeń
izolatorów kompozytowych nieuzbrojonym
okiem podczas oględzin linii. Do oceny stanu izolatorów kompozytowych wiszących
na linii należy wykorzystywać inne metody,
np. kamery termowizyjne, kamery do oceny wyładowań ulotowych.

Rys. 3. Uszkodzenia izolatora zaobserwowane w wyniku fizycznej oceny
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b)

a)

c)

Rys. 4. Zdjęcia z obserwacji pod mikroskopem elektronowym
a) dziury w żywicy epoksydowej, b) erozja włókien szklanych, c) dziury na powierzchni gumy silikonowej

Referat [B2-109] był kolejnym referatem dotyczącym kwestii eksploatacji
oraz czasu życia elementów linii. Autorzy
przedstawili w nim opracowany detektor
do oceny korozji przewodów. Potrzeba
opracowania detektora wynika z faktu
braku możliwości oceny stanu przewodu
nieuzbrojonym okiem podczas badania
stanu technicznego linii. Jednoczesna
wiarygodna ocena stanu przewodów jest
istotna, ponieważ coraz więcej linii osiąga
zakładany czas życia. I tak jak przedstawili Autorzy, w Korei Południowej stosowana jest zasada, że czas życia przewodów
wynosi odpowiednio: 48 lat w środowisku
czystym, 42 lata w środowisku uprzemysłowionym i 36 lat na wybrzeżu. Jeśli
przewody nie wykazywały efektów korozji
czas życia był wydłużany o 2 lata. Część
przewodów zaczyna przekraczać nawet
wydłużony czas życia i jest niezbędna
ocena możliwości dalszej ich eksploatacji. W tym celu opracowany został detektor (rys. 5) pozwalający na ocenę korozji
drutów stalowych i aluminiowych oraz nieciągłości drutów. Wykorzystuje on prądy
wirowe generowane przez cewki z rdzeniem ferrytowym. Uproszczona metoda
działania detektora przedstawiona została
na rysunku 6.
Jeśli przekrój rdzenia ulega zmniejszeniu w wyniku korozji, to wzrasta impedancja i maleją prądy wirowe.
Detektor podlegał testom w Laboratorium KEPRI oraz EPRI. Przykładowe wyniki
testów przedstawiono na rysunku 7.
W jednym z wniosków z przeprowadzanych badań Autorzy stwierdzili, że w celu
oceny nieciągłości lub uszkodzeń drutów
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aluminiowych należy używać wyższych
częstotliwości. Te spostrzeżenia planują
zastosować w detektorze.
Słupy linii elektroenergetycznych zlokalizowane są w różnych warunkach gruntowych. Przykładem są słupy linii 220 kV

Dahanu – Ghodbunder and Dahanu – Versova Double w Indiach, znajdujące się
w zatoce Marve (2 słupy) oraz Vasai (2 słupy). W referecie [B2-110] Autorzy opisali
prace remontowe przy fundamentach tych
słupów (rys. 8).

Rys. 5. Zdjęcie detektora
do wykrywania korozji

Rys. 6. Uproszczona metoda
działania detektora

Rys. 7. Zdjęcia przykładowych wyników testów w Laboratorium EPRI

Section of Midstream Tower

Marve Location
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Ghodbunder Location

Rys. 8.
Zdjęcia oraz schemat
poglądowy fundamentów
oraz ich lokalizacji
w zatoce Marve
i zatoce Vasai
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Rys. 9. Zdjęcia z przebiegu remontu fundamentów
a) usuwanie skorodowanych metalowych osłon i porostów morskich,
b) obróbka i odbudowa komina z dodatkowym betonem, c) mocowanie płyt ochronnych

Linia ta wybudowana została w roku
1995 i zasila miasto Mombaj. Mając na
uwadze ważność przedmiotowej linii,
podjęta została decyzja o wykonaniu pogłębionej oceny stanu fundamentów oraz
pozostałego czasu ich życia. Fundamenty
znajdują się w słonej wodzie, górna cześć
fundamentów znajduje się nad wodą.
W wyniku badań stwierdzono liczne uszkodzenia oraz podjęto decyzję o naprawie,
lecz bez części fundamentów zanurzonych
na stałe w wodzie z uwagi na dobry stan
technicznych tych części. Przed rozpoczęciem prac niezbędne było przeprowadzenie wielu uzgodnień, w tym np. z rybakami.
Ze względu na to, że prace wykonywane
były na wodzie, niezbędne było odpowiednie przygotowanie miejsca pracy. W organizacji prac należało też uwzględnić
zmieniającą się wysokość wody z uwagi
na przypływy i odpływy. W czasie przypływów poziom wody mógł podnieść się do
szczytu komina fundamentu, jednak podczas odpływu woda mogłaby osiągnąć taki
poziom, na którym widoczne byłyby pale.
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Typowy cykl pływów składał się z sześciu
godzin przypływu i sześciu godzin odpływu. Poziom przypływu/odpływu wraz
z czasem ich wystąpienia zmienia się każdego dnia oraz w zależności od fazy księżyca. Wszystkie te czynniki sprawiły, że
ekipa wykonawcza miała efektywny czas
pracy zaledwie 3-4 godziny dziennie.
Na rysunku 9 przedstawiono etapy
wykonywania prac przy remoncie fundamentów.
Na zakończenie wszystko zostało pokryte powłoką wodoodporną przy użyciu dwóch
warstw powłoki epoksydowej. Wybór materiałów i metody staje się kluczowym czynnikiem dla szybkiego i łatwego wykonania pracy, uwzględniając przy tym charakter miejsca
pracy i uwarunkowania środowiskowe.

Poprawa pracy linii
W ramach tego bloku tematycznego omawiano działania podejmowane
w celu wdrażania nowych technologii,
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materiałów i rozwiązań w liniach napowietrznych NN. Wdrożenie rozwiązań innowacyjnych poprzedzone jest wieloletnimi analizami i badaniami oraz wymaga
zaangażowania wielu ludzi, często z różnych obszarów zagadnień technicznych.
W referatach Autorzy przedstawiali m.in.:
nowe konstrukcje przewodów, przewody
z rdzeniami z drutów kompozytowych,
linie kompaktowe, słupy kompozytowe,
poprzeczniki izolatorowe, izolatory szklane pokryte gumą, wykonywanie prac
w trudnych warunkach.
Budowa linii nad obszarami specjalnymi, jak np. fiordy, góry, duże zbiorniki wodne, duże rzeki wymaga często szczególnego przygotowania rozwiązań technicznych
oraz organizacji pracy. Przykład taki został
opisany w referacie [B2-203], gdzie Autorzy omówili zastosowanie pierwszy raz
przewodu typu HTLS w przęśle skrzyżowaniowym z rzeką Scheldt w Belgii (w ramach
projektu Brabo).
Przystępując do opracowania rozwiązań technicznych przyjęto następujące
założenia, analogiczne jak przy wykonaniu pierwszego skrzyżowania linii z rzeką
Scheldt w roku 1976:
• realizacja prac przy wyłączonej linii,
• zastosowanie przewodu mniej podatnego na galloping,
• druty w kształcie litery Z: bardziej aerodynamicznym, zmniejszenie wnikania
wilgoci i ograniczenie korozji,
• obciążalność prądowa nie mniejsza niż
2766 A,
• odpowiednia średnica przewodu w celu
ograniczenia hałasu,
• współpraca przewodu fazowego ze znakami ostrzegającymi przed ptakami,
• odpowiednia wytrzymałość mechaniczna.
Wybór przewodu HTLS wynikał nie
tylko z możliwości ograniczenia zwisu
w środku przęsła skrzyżowaniowego
z rzeką, ale też ze względu na potrzeby większej obciążalności prądowej niż
w standardowych przewodach stosowanych w Belgii, których maksymalna temperatura pracy wynosi 75oC. Na wymienione potrzeby opracowany został przewód
HTLS (rys. 10).
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Rys. 10.
Przewód HTLS
zastosowany w przęśle
skrzyżowaniowym
z rzeką Scheldt

W tabeli 1 przedstawione został podstawowe parametry przewodu oraz parametry przęsła skrzyżowaniowego.
Rdzeń przewodu tworzą druty stalowe
o dużej wytrzymałości mechanicznej (Breaking tensile strength ≥ 2150 MPa). Po wyprodukowaniu przewodów przeprowadzone zostały próby z osprzętem oraz studium
ochrony przeciwdrganiowej, uwzględniaTabela 1
Podstawowe dane przewodu
Całkowity przekrój, mm²

1320

Średnica, mm

44,0

Przekrój części stalowej, mm²
Waga, kg/m
Typ

332
5,457
ZTACSR-Z

Max temperatura pracy, °C

160

Znamionowa wytrzymałość
na zerwanie, kN

730

Max obciążalność, A

2766

Długość przęsła, m

912

Wymagania minimum odległości
pod przewodami w przęśle, m

114

jące zainstalowanie na przewodach fazowych kul ostrzegawczych. W części środkowej przęsła przekroczeniowego obok kul
ostrzegawczych montowany były też tłumik
drgań w odległości 1,3 m (rys. 11).
Zastosowanie nowego gatunku stali jest interesującą alternatywą dla optymalnego projektowania przewodów do
specjalnych odcinków linii, pomaga on
w zmniejszeniu średnicy, wagi przewodu
przy zachowaniu co najmniej takiej samej
wytrzymałości mechanicznej.
W ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie rozwojem słupów kompozytowych. W roku 2020 opracowana została
broszura techniczna CIGRE Line Structures with Fibre reinforced Polymer. W referacie [B2-204] Autorzy opisali działania podejmowanie przez Statnett (Norweski Operator Systemu Przesyłowego) w obszarze
stosowania słupów z wykorzystaniem materiałów kompozytowych. Działanie te wpisywały się w politykę poszukiwania rozwiązań pozwalających na budowę linii w sposób tańszy, szybszy i bezpieczniejszy. Jest
to istotne mając na uwadze uwarunko-

wania związane ukształtowaniem terenu
i klimatem w Norwegii. Statntett posiada
już doświadczenie, ponieważ w roku 2014
wybudował sekcję linii na napięcie 132 kV
na słupach kompozytowych.
Obecnie doświadczenia światowe
w wykorzystywaniu słupów kompozytowych dotyczą przeważnie linii o napięciu
132 kV i poniżej. Statnett podjął decyzję
o przygotowaniu koncepcji linii na napięcie 420 kV z wykorzystaniem słupów
kompozytowych. Autorzy wskazują, że
szczególne wymagania stanowiły kwestie
wynikające z nieprzewodności elektrycznej
słupów kompozytowych oraz narażenia
materiałów kompozytowych na prądy upływu i przeskoki prowadzące do pogorszenia
lub uszkodzenia zastosowanych materiałów. W referacie Autorzy skupili się głównie na zagadnieniach elektrycznych, rozpatrywanych w następujących obszarach:
wybór materiału, koordynacja izolacji, uziemienia, pole eklektyczne i aspekty bezpieczeństwa. Założenia, jakie uwzględniono:
temperatura otoczenia od -50oC do +60oC,
średnia długość przęsła 350 m, obciążenie
wiatrem do 44 m/s, obciążenie oblodzeniem do 10 kg/m.
Przy wyborze materiałów istotne było
uwzględnienie procesów starzeniowych
w związku z wpływem środowiska oraz naprężeń elektrycznych, szczególnie dla elementów blisko przewodów fazowych. Aby
lepiej zrozumieć właściwości elektryczne
i termiczne materiału na konstrukcje wybrano 8 testów, które wymieniono w tabeli 2.
Tabela 2

Wykaz testów przeprowadzonych na materiałach
Rodzaj testu
Termiczna rozszerzalność liniowa
Penetracja barwnikiem

IEC 62217

Wyznaczanie przewodnictwa elektrycznego

ISO 14309

Wyznaczanie napięcia przebicia
Wytrzymałość dielektryczna
Test starzenia na działanie łuku
ksenonowego
Badanie odporności na prądy
pełzające i erozję

Rys. 11. Montaż kul ostrzegawczych oraz układ kul
i tłumików na przewodzie fazowym
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Wymagania/norma
standardowa praktyka,
test informacyjny

Odporność na ogień
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IEC 60243-1
IEC 62217
EN-ISO 4892 / IEC 60068-2-14 /
IEC 62217
IEC 60587
EN 60695-2-10 / IEC 60332-1-2
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Przeprowadzone zostały również badania w pełnej skali wytrzymałości łańcuchów izolatorowych na napięcie piorunowe, napięcie łączeniowe, w tym badania
w deszczu.

Rys. 12. Badania łańcuchów izolatorowych
napięciem piorunowym,
U50 (po lewej), 1,15 x U50 (po prawej)

Na podstawie przeprowadzonych
badań elektrycznych łańcuchów izolatorowych stwierdzono, że bardzo istotne
znaczenie ma właściwe odzwierciedlenie
całego układu (okna słupa). Przy projektowaniu słupów rekomenduje się wykonanie
wymienionych badań dla prototypów słupów w pełnej skali.
Podczas sesji generalnej w roku 2020
przedstawiony został referat z Polski. Referat [B2-205] opracowany został wspólnie przez PSE S.A., AGH i Energoprojekt
Kraków SA. Opisano w nim sposób ograniczania strat przesyłowych w nowo budowanych liniach napowietrznych 400 kV.
W referacie przedstawiono wyniki analiz
dotyczących nowych rozwiązań niskostratnych przewodów przewidzianych
do stosowania w napowietrznych liniach
przesyłowych 400 kV. Omówiono materiałowe i technologiczne aspekty projektowania przewodów oraz zagadnienia
mechaniczne i elektryczne dotyczące
zarówno przewodów jak i linii. Stosowane do tej pory w nowych liniach 400 kV
przewody fazowe, w postaci wiązki trójprzewodowej 357-AL1/46-ST1A, wprowadzone zostały w PSE S.A. w roku 1998
jako odpowiedź na nowe wymagania środowiskowe. Impulsem do podjęcia prac
w zakresie poszukiwań nowych rozwiązań
niskostratnych w napowietrznych liniach
NN była perspektywa wybudowania przez
PSE S.A. w latach 2018-2027 nowych linii
400 kV o łącznej długości 3722 km.
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Należy wskazać, że stosowane przewody spełniały wszystkie wymagania,
a potrzeba zmian wynikała z poszukiwań
rozwiązań pozwalających na ograniczenie
strat przesyłowych i tym samym redukcję
CO2. Realizacja podzielona była na dwa
główne etapy. Celem etapu pierwszego
było opracowanie konstrukcji niskostratnej
przewodu, możliwe jak najszybciej, w celu
implementacji w uruchamianych zadaniach
inwestycyjnych. Głównym założeniem
było, że nowy przewód opracowany zostanie jako zamiennik, czyli będzie charakteryzował się: taką samą średnicą zewnętrzną, co najmniej taką samą wytrzymałością
mechaniczną (RTS), porównywanymi wartościami zwisów i podobnym obciążeniem
mechanicznym na konstrukcję. W rezultacie opracowany został przewód o oznaczeniu 408-AL1F/34-UHST (rys. 13), chrakteryzujący się zastosowaniem jako rdzenia ultrawytrzymałych drutów stalowych (UHST)
– dzięki temu zmniejszono przekrój rdzenia,
a zwiększono przerój aluminium, profilowanych (trapezoidalnych) drutów aluminiowych w zewnętrznej warstwie przewodu.
Pozwoliło to na zmniejszenie strat przesyłowych do 12,6%. Przewód 408-AL1F/34-UHST wprowadzony został w formie standardowej specyfikacji technicznej w grudniu
2013 r. i następnie zastosowany w dziesięciu nowych liniach 400 kV.

Rys. 13. Rysunek porównawczy
konstrukcji przewodów 357-AL1/46-ST1A
oraz 408-AL1F/ 34-UHST

Złożenia przyjęte do realizacji etapu
drugiego obejmowały temat ograniczenia
strat bardziej kompleksowo. Rozpatrywano nie tylko zmianę konstrukcji przewodu składowego wiązki, ale także zmianę
wiązki z 3-przewodowej na 4-przewodową,
zmianę przekroju wiązki, przewody stopowe bez rdzenia nośnego. Z rozpatrzeniem
tych aspektów związane było też przeanalizowanie oddziaływania na konstrukcję
słupów oraz fundamenty. W pierwszym
kroku analizie podano ponad 80 typów
konstrukcji przewodu: ACSR, AAAC, ACAR
i inne specjalne. Po wstępnych ustaleniach
wybrano 9 konstrukcji przewodów do dalszych pogłębionych analiz (rys. 14).
Mając na uwadze otrzymane wyniki
analiz, obejmujące: wartość rezystancji DC
i AC, moduł elastyczności, współczynnik

Rys. 14. Rysunki poglądowe konstrukcji przewodów wybranych
do dalszych analiz w drugim etapie badań

www.energetyka.eu

marzec

2021

48. SESJA

Tabela 3
Porównanie wpływu konstrukcji przewodów na masy słupów
Zmiana masy słupa
Przewód fazowy

słup przelotowy

słup mocny
(maks. kąt załomu 30o)

3x468/24-A1F/UHST/261

-2%

+14%

3x473/39/A1F/EHST-266

-11%

+23%

3x522-AL5

-11%

+33%

3x198/341-A1F/A1F-271

-7%

+18%

4x350/24-A1F/UHST-227

-1%

+17%

4x427/71-A5F/A4-261

-11%

+58%

4x357/A5F-222

-12%

+25%

4x162/341-A1F/A5F-271

-0,6%

+39%

4x137/225-A1F/A4F-224

-7%

+18%

wydłużenia cieplnego, wartość pełzania,
zwis, dopuszczalne naprężenie, stop aluminium oraz złożoność procesu produkcji
- przewód typu ACSR wykazywał najwięcej
zalet. Ocenie też poddano wpływ analizowanych konstrukcji przewodu na słupy.
Wyniki przedstawiono w tabeli 3.
Z powodu znacznego wzrostu masy
mocnych słupów dla wiązki czteroprzewodowej z zastosowanymi składowymi przewodami 427/71-A5F/A4-261 oraz 162/341A1F/A5F-271 do dalszych analiz wybrano
wiązkę trzyprzewodową z zastosowanymi
składowymi przewodami 427/71-A5F/A4261 oraz 162/341-A1F/A5F-271.
Ostateczny wybór wiązki przewodów
oraz typu przewodów składowych wiązki poprzedzony był analizą ekonomiczną,
w której uwzględniono nakłady oraz koszty
związane ze stratami przesyłowymi energii
elektrycznej. W kalkulacji strat uwzględniono średnią godzinną wartość prądu
z całorocznego rozkładu profilu obciążenia, wynosiła ona 450 A. Profil obciążenia

bazował na reprezentatywnej istniejącej
linii 400 kV. W celu urzeczywistniania wyliczenia wartości strat przesyłowych, do obliczeń temperatury przewodu oraz wartości
rezystancji wykorzystane zostały dane meteorologiczne ze stacji pogodowych zlokalizowanych w pobliżu reprezentatywnej linii
400 kV, przekazywane i przeliczane w cyklu godzinnym.
Na podstawie uzyskanych wyników
z analizy ekonomicznej ostatecznie wybrany do stosowania w nowych liniach 400 kV
został przewód w postaci wiązki trzyprzewodowej 3x468/24-A1F/UHST-261, wdrożony ostatecznie do stosowania w roku
2017 w postaci standardowej specyfikacji
technicznej PSE S.A. Dzięki nowo opracowanej konstrukcji możliwe jest zmniejszenie strat przesyłowych energii elektrycznej
do 21% w stosunku do przewodu, który był
stosowany w liniach 400 kV.
W ostatnich latach widać rosnące zainteresowanie rozwojem tzw. linii kompaktowych oraz zbieraniem doświadczeń z in-

Rys. 16. Porównanie linii w wykonaniu
tradycyjnym oraz kompaktowym

Rys. 15. Linia kompaktowa
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stalacji pilotażowych. W referacie [B2-209]
opisane zostały doświadczenia z instalacji
pilotażowej dwutorowej linii 400 kV wybudowanej w Niemczech, pracującej od jesieni 2018 r. Długość odcinka pilotażowego
linii to 2 km, obciążalność prądowa 3600 A,
zastosowana wiązka czteroprzewodowa
435-AL1/54-ST1A ACSR. Zastosowano
2 słupy mocne i 3 słupy przelotowe. W pilotażowym odcinku linii zastosowane zostały
nowe rozwiązania, dotychczas niestosowane. Celem było osiągniecie stawianych
wymagań technicznych oraz minimalizacji
oddziaływania linii na środowisko, jako odpowiedź na oczekiwania społeczeństwa.
Linia charakteryzuje się: układem poziomym wszystkich przewodów fazowych,
zastosowaniem dodatkowej stalowej liny
(średnicy 26 mm), na której podwieszone są przewody fazowe, niskimi zwisami
takiej hybrydowej wiązki przewodowej
(max zwis w przęśle o rozpiętości 348 m,
temp. -5oC z obciążeniem oblodzeniem to
7,5 m), nowym rozwiązaniem odstępników
tłumiących (rys. 15). Wytrzymałość mechaniczna stalowej liny nośnej zastosowanej do podwieszenia przewodów fazowych
jest 4–5-krotnie większa od wytrzymałości
typowych przewodów fazowych. Zastosowanie takiego hybrydowego rozwiązania
pozwoliło na zmniejszenie zwisów oraz
ograniczenie pasa odziaływania linii na
środowisko (rys. 16).
Linia była monitorowana, monitoring
on-line obejmował (rys.17):
• dane pogodowe,
• naciąg przewodów,
• drgania słupów przelotowych,
• drgania przewodów odgromowych,
• wartość prądu w przewodach odgromowych,
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zainstalowane zostały po trzy tłumiki
Stockbridge, po trzy na każdej ze stron
przęsła;
• mierzony prąd (indukowany) w przewodach odgromowych nie przekroczył
40 A;
• zgodność wartości pomierzonego pola
elektromagnetycznego z obliczeniami
dla miejsc w środku przęseł zaś w pobliżu słupów linii znaczne odchylenie od
wyników obliczeń z uwagi na wpływ stalowej konstrukcji słupa.

Rys. 17. Poglądowe oznaczenie miejsc monitorowania parametrów linii

• temperaturę stalowej liny podtrzymującej przewody fazowe,
• tłumienie w przewodach OPGW,
• pole elektromagnetyczne oraz hałas
w otoczeniu linii,
• układ wiązki przewodów.
Monitoring okresowy obejmował:
• sprawdzanie dokręcenia śrub w słupach
mocnych i przelotowych,
• zwis przewodów,
• ocenę uchwytów odciągowych i odstępników tłumiących z wózków.

Tensile Force [kN]

Na podstawie przeprowadzanego rocznego monitoringu stwierdzono:
• temperatura otoczenia nie była niższa
niż -8oC;
• prędkość wiatru nie przekroczyła 23 m/s
(uśredniana 5-minutowo);
• nie wykryto oblodzenia;
• naprężenia statyczne i dynamiczne słupów mocnych:

Static load
Dynamic load

2018
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Date

• ugięcie słupów przelotowych:

• ruchy przewodów (rejestrowane przy
pomocy kamery):

• temperatura stalowych linii nośnych koreluje z temperaturą otoczenia, co oznacza
mały wpływ prądu płynącego linami; największa różnica temperatury linii w odniesieniu do temperatury otoczenia występowała podczas dni słonecznych;
• brak negatywnego oddziaływania drgań
przewodów odgromowych; przewody
odgromowe zainstalowane są z dużym
naciągiem w celu koordynacji ich zwisów przewodami fazowymi (linami nośnymi), wymagało to przeprowadzenia
koncepcji tłumienia; na jej podstawie
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Po wybudowaniu odcinka linii przeprowadzono ponowną ankietę dotyczącą opinii publicznej. Z ankiety wynikło, że: 50%
społeczeństwa jest za linią kompaktową
(wcześniej było 40%), 15% woli tradycyjną
konstrukcję linii (wcześniej było 7%).
W napowietrznych liniach elektroenergetycznych wykorzystuje się technologie
tzw. prac pod napięciem (PPN) w celu
niewyłączania linii na czas prac remontowych/modernizacyjnych. Realizacja prac
w technologii PPN wymaga każdorazowo
dokładnego przygotowania oraz wiąże się
z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Jeszcze większe wymagania pojawiają
się, jeśli linia, na której planowane jest prowadzenie prac w PPN przebiega przez tereny silnie zurbanizowane. Przypadek taki
opisany został w referacie [B2-217] i dotyczył wymiany przewodów fazowych na linii
66 kV w Indiach. Linia ta łączy stacje elektroenergetyczne Naganathpura i Malgudi
w mieście Bangalore. Zlokalizowana jest
w terenie silnie zabudowanym (rys. 18),
gdzie nie ma możliwości budowy nowej linii, a prowadzenie prac modernizacyjnych
wymaga szczególnego przygotowania
z uwagi na w trudności chociażby w rozłożeniu sprzętu. Linia zaprojektowana i wybudowana została jako lina dwutorowa,
ale z uwagi na szybki rozwój budownictwa
i powstające w najbliższym otoczeniu linii
budynki okazało się, że nie ma możliwości zawieszana przewodów fazowych na
każdym torze. I linia została wyposażona
tylko w przewody z jednej strony (na jednym torze).
Z uwagi na uwarunkowania terenu
realizacja prac w PPN również wymagała szczególnego przygotowania.
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Busy main road

Second cross arm
couldn't be used due
to ROW issues

Figure 2

Rys. 18. Widok terenu wokół linii 66 kV łączącej stacje elektroenergetyczne
Naganathpura i Malgudi

Brak  możliwości zastosowania podnośników czy specjalnych ramion izolowanych
wynikał także z aspektów ekonomicznych. Realizacja prac odbywała się zatem
głównie poprzez tymczasowe podwieszanie przewodów fazowych w miejscu dru-

giego toru i przepinanie przy pomocy tymczasowych bypassów na słupach (rys. 19)
oraz zabezpieczanie przed opadnięciem
przewodów, szczególnie w kontekście zabudowy i infrastruktury pod linią, co pokazano na rysunku 20.

Realizacja zadania przebiegła bez trudności i zakłóceń dla mieszkańców oraz bez
przerw w przesyle prądu.
Stosowanie poprzeczników izolacyjnych w konstrukcjach słupów linii jest jednym z zagadnień obszaru optymalizacji
konstrukcji linii. W referacie [B2-215] opisano pracę badawczą dotyczącą zastosowania poprzeczników izolacyjnych w słupach
kratowych linii elektroenergetycznych NN
prowadzoną przez Shanghai SHEMAR Power Engineering oraz wskazano korzyści
z ich stosowania. Zastosowanie poprzeczników izolacyjnych (rys. 22) pozwala na:
niestosowanie przelotowych łańcuchów
izolatorowych, zmniejszenie szerokości
terenu zajmowanej przez linie, zmniejszenie wysokości słupów i masy, stosowanie
materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska (produkcja stali jest energochłonna),
mniejsze zużycie materiałów stalowych.
Analizy opisane w referacie przeprowadzone zostały dla wybranych dwóch konstrukcji, tj. słupa linii 220 kV i 500 kV (rys. 21)
W przypadku linii 220 kV zastosowanie
poprzeczników izolacyjnych pozwoliło na
zmniejszenie: wysokości całkowitej słupa
o 10%, wysokości zawieszenia dolnych
poprzeczników o 10%, rozpiętości dolnych
poprzeczników o 24%, zużycia stali o 25%,
betonu na fundamenty o 19%, pasa linii
o 17% (rys. 22a).
W przypadku linii 500 kV zastosowanie
poprzeczników izolacyjnych pozwoliło na
zmniejszenie: wysokości całkowitej słupa
o 17%, wysokości zawieszenia dolnych
poprzeczników o 7%, rozpiętości dolnych

Safety netting system
to avoid traffic
blocking

Pilot rope height is increased
to avoid accidental contact with
low and high voltage lines

Rys. 19. Realizacja prac w technologii PPN
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Rys. 20. Zabudowa pod linią
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Rys. 21. Analizowane konstrukcje słupów
do zastosowania poprzeczników izolacyjnych
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Tabela 4
Przykładowe zestawianie materiałów
stosowanych w liniach

b)

a)

Main part
of OHL

1.
Tower

Common types
1.1 Latticed
Steel Tower

Steel
Zinc

1.2 Steel
Pole

Steel
Zinc

1.3
Concerte
Pole

Concrete
Rebar
Steel
Zinc

1.4 Wood
Pole

Wood
Steel
Zinc

1.5
Composite
Pole

Composite
(FRP)
Steel
Zinc

1.6 Guyed
Tower

Steel
Zinc

2.1 ACSR

Aluminium
Steel

2.2 AAAC

Aluminium
Alloy

2.3 ACSS

Aluminium
(Annealed)
Steel

2.4 ACCC

Aluminium
Composite
Core

---

Steel
Aluminium

Rys. 22. Wymiary słupów bez i z poprzecznikami izolacyjnymi: a) 220 kV, b) 500 kV

poprzeczników o 48%, zużycia stali o 28%,
betonu na fundamenty o 16%, pasa linii
o 32% (rys. 22b).
Wraz z zastosowaniem tego typu rozwiązań niezbędne jest stosowanie odpowiednich narzędzi i konstrukcji do montażu
(rys. 24).
Autorzy referatu dokonali również
oceny aspektów ekonomicznych. Wynika
z niej, że nakłady inwestycyjne oraz koszty
eksploatacyjne (przy założeniu czasu życia
30 lat) dla linii z poprzecznikami izolatorowymi są mniejsze o 6,47% dla linii 220 kV
oraz o 1,02% dla linii 500 kV.

Rys. 23. Poglądowy rysunek analizowanych
poprzeczników izolacyjnych 220 kV i 500 kV

CICA
Rope

Platform

Worker

Rys. 24. Poglądowy rysunek platformy
do wykonywania prac
przy poprzecznikach izolacyjnych
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Rozważane zasoby i środki
przy projektowaniu
W tym bloku tematycznym ujęte zostały referaty poruszające różne zagadnienia
związane z liniami elektroenergetycznymi.
Znalazły się tu referaty o: ogranicznikach
przepięć w liniach, urządzeniu do zdalnej
instalacji kul ostrzegawczych na przewodach, hałasie po wymianie przewodów
fazowych, identyfikacji stosowanych w liniach materiałów z względu na potrzebną
energię do ich wytworzenia i emisję CO2,
pracy dronów w pobliżu linii, koordynacji
izolacji w linii powyżej 4500 m n.p.m., kaskadowości awarii słupów linii oraz ograniczaniu potencjału na powierzchni ziemi
w otoczeniu słupów linii.
W referacie [B2-307] omówiono sposób podejścia do wyboru rozwiązań technicznych oraz materiałów do budowy linii
z uwzględnieniem ilości powstającego przy
ich produkcji CO2. Ograniczenie emisji CO2
oraz innych szkodliwych dla środowiska
gazów nabiera coraz większego znaczenia
w dążeniu do ograniczania zanieczyszczenia środowiska. Przedstawiono wielowariantową analizę, celem której jest wybór
materiałów o niskiej emisyjności CO2, rozumianej jako ilość energii potrzebnej do ich
wytworzenia. Pierwszym krokiem jest przygotowanie założeń technicznych i uwarunkowań dla budowy linii z uwzględnieniem
możliwych do zastosowania rozwiązań
oraz materiałów alternatywnych. Niezbędne jest zidentyfikowanie możliwych alter-
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2.
Conductor

3.
Earth Wire/
OPGW

4.1 Silicone
Rubber
Insulator
4.
Insulator

4.2
Porcelain
Insulator
4.3 Glass
Insulator

5.
Fittings

6.
Foundation
(Construction)

Main raw
material

---

Silicone
Rubber
FRP Core
Steel
Zinc
Porcelain
Steel
Zinc
Cement
Glass
Steel
Zinc
Cement
Steel
Aluminium
Zinc
Copper

6.1
Concrete

Concrete

6.2 Rebar

Rebar

6.3 Earthing
Wire/
Hardware

Copper
Steel
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Tabela 5
Współczynnik produkcji CO2 w przeliczeniu
na jednostkową masę materiału

Tabela 6
Wyniki analiz dotyczących wyboru izolatora przeprowadzonych dla 27 przypadków
Estimated CO2
Emissions per
10 km line length

Estimated CO2
Emissions per
each line length

Silicone Rubber Insulator

723832

72383

Porcelain Insulator

729816

72982

3

Glass Insulator

727231

72723

4

Silicone Rubber Insulator

707001

70700

Porcelain Insulator

712985

71298

Glass Insulator

710400

71040

Silicone Rubber Insulator

839360

83936

Porcelain Insulator

845344

84534

9

Glass Insulator

842757

84276

10

Silicone Rubber Insulator

787625

78762

Porcelain Insulator

793609

79361

No.

CO2, kg

W przeliczeniu
na jednostkę
materiału

Stal

1,8

na 1 kg

2

Aluminium

8,25

na 1 kg

Stal zbrojeniowa

1,65

na 1 kg

Beton

265

na 1 m3

5

Rdzeń kompozytowy

25

na 1 kg

6

1,05

na 1 kg

7

0,85

na 1 kg

8

Guma silikonowa

3

na 1 kg

Rdzeń w izolatorach

8

na 1 kg

Materiał

Porcelana
Szkło

Suggested Scenarios

1
ACSR
Conductor

Latticed
Steel
Structure

AAAC
Conductor

ACCC
Conductor

ACSR
Conductor

Miedź

2,6

na 1 kg

11

Cynk

2,9

na 1 kg

12

Glass Insulator

791023

79102

13

Silicone Rubber Insulator

763598

76360

Porcelain Insulator

769582

76958

Glass Insulator

766997

76700

Silicone Rubber Insulator

904593

90459

Porcelain Insulator

910577

91058

18

Glass Insulator

907992

90799

19

Silicone Rubber Insulator

812825

81282

14

natywnych rozwiązań i materiałów stosowanych w liniach napowietrznych oraz
pogrupowanie ich na dotyczące: słupów,
przewodów fazowych, przewodów odgromowych, izolatorów, osprzętu, fundamentów (tab. 4).
Na podstawie tabeli 4 Autorzy zidentyfikowali 27 możliwych wariantów. Następnie dokonali obliczeń na przykładzie
linii 66 kV w Iranie. Przyjęli jednocześnie
współczynniki dla poszczególnych materiałów, produkcji CO2 [kg] w przeliczeniu na
jednostkową masę materiału wyprodukowanego (tab. 5).
W wyniku analiz (tab. 6) stwierdzono,
że wybór izolatorów ma niewielki wpływ
na łączną wartość wyprodukowanego CO2
w kontekście energochłonności potrzebnej do wyprodukowania materiałów dla
linii; słupy betonowe oraz przewody fazowe ACCC mają największy współczynnik
produkcji CO2 w stosunku do innych typów słupów i typów przewodów fazowych.
Omówione w referacie analizy nie uwzględniają czasu życia linii, eksploatacji oraz utylizacji linii.
Kolejnym ciekawym referatem opisującym budowę linii napowietrznej NN w nietypowych warunkach był artykuł z Peru
[B2-311]. Omówiono w nim doświadczenie
dotyczace koordynacji izolacji linii 500 kV
Colcabamba – Poroma wybudowanej na
wysokości do 4500 m n.p.m. Peru po-
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Steel
Pole

AAAC
Conductor

15
16
ACCC
Conductor

17

ACSR
Conductor

20

Porcelain Insulator

818809

81881

21

Glass Insulator

816223

81622

22

Silicone Rubber Insulator

785328

78533

Porcelain Insulator

791312

79131

24

Glass Insulator

788727

78873

25

Silicone Rubber Insulator

930838

93084

Porcelain Insulator

936822

93682

Glass Insulator

934237

93424

23

26
27

Concrete
Pole

AAAC
Conductor

ACCC
Conductor

siada ponad 45-letnie doświadczenie
w projektowaniu i budowie linii do wysokości 5000 m n.p.m. do napięcia 220 kV.
Niemniej jednak przy budowie linii 500 kV
powyżej 2000 m n.p.m. napotkali trudności
w koordynacji izolacji dotyczące:
• braku wymagań (współczynników korekcyjnych) odnoszących się do linii
powyżej 2000 m n.p.m. w normach stosowanych do doboru koordynacji izolacji oraz wytrzymałości elektrycznej linii,
np. IEC 60060-1 or IEEE Std 4;
• braku w Peru stacji badawczej powyżej 2000 m n.p.m., w której można by
przeprowadzić badania doświadczalne
wpływu tak dużych wysokości na wytrzymałość elektryczną linii 500 kV.
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Z doświadczenia wiadomo, że wytrzymałość na udary piorunowe liczona
zgodnie z IEC 60060 and IEEE Std 4, niezależnie od wysokości nad poziomem morza, daje dobre rezultaty. Z drugiej strony
wiadomo, że dla linii 220 kV wymiarująca
jest wytrzymałość na udary piorunowe, zaś
dla linii 500 kV na udary łączeniowe. I tu
właśnie wykorzystanie doświadczenia przy
220 kV było ograniczone. Realizując pracę Autorzy dokonali obliczeń wymaganej
odległości faza-ziemia, zgodnie z normą
IEC 60071-2, ekstrapolując na wysokość
powyżej 4500 m n.p.m. Następnie uzupełniono je o obliczenia przeprowadzone wg
IEC 60060-1 and IEEE Std. 1313.2. W ten
sposób określono: wytrzymałość na udary
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łączeniowe 1175 kV, wytrzymałość na udary piorunowe 1550 kV. Jako rezultat końcowy ustalono, że minimalna odległość
przewodu od konstrukcji słupa powinna
wynosić 5 m (rys. 25).

Rys. 25. Sylwetka słupa linii 500 kV
z minimalnymi wymiarami
do przewodów fazowych

Przyjęte wymiary potwierdzone zostały dodatkowo obliczeniami obejmującymi
rozwiązanie równania Poissona i przeprowadzaniem analiz rozkładu pola elektrycznego w oknie słupa oraz wykazaniem, że
nie powinno dochodzić do przeskoków
(rys. 26).

Linia 500 kV Colcabamba-Poroma
została wybudowana i podczas dwuletniej
eksploatacji nie zarejestrowano wyłączenia wskutek przepięć łączeniowych. Jednak były wyłączenia wskutek wyładowań
piorunowych i wynosiły 2,6/100 km/1 rok.
Ta wartość jest znacznie większa od
oczekiwanej (0,5/100 km/1 rok). Niestety,
nie udało się ustalić czy przyczyną były
wyładowania bezpośrednie w przewód
fazowy, czy przeskoki powrotne wyniku
wyładowania w słup lub w przewód odgromowy. Wnioski, jakie Autorzy przedstawili do linii zlokalizowanych wysoko
nad poziomem morza to: stosowanie liniowych ograniczników przepięć, zmniejszenie impedancji słupów, stosowanie
„ujemnych kątów” ochrony odgromowej
(rys. 27), tzn., że wszystkie przewody fazowe objęte będą wewnętrznym kątem
ochrony odgromowej.

osprzętu, słupów czy fundamentów). Potwierdzeniem tego jest zakres tematyczny
referatów prezentowanych na ostatniej
sesji generalnej CIGRE 2020. Można tu
wyróżnić dwa główne obszary tematyczne
dotyczące: ocen stanu technicznego, wdrażania nowych materiałów i rozwiązań.

REFERATY KOMITETU STUDIÓW B2
[1]

B2-101. T.D. Parrish – US, A.J. Phillips –
US, M. Fulk – US, Monitoring of a New
Transmission Line Design.

[2]

B2-102. Istad Lem – NO, A structural reliability approach to transmission line engineering – a consistent way to make use of
monitoring and inspection data A.

[3]

B2-103. B.E. Nygaard – NO, Development
of sensors for real time monitoring of ice
loads on overhead lines.

[4]

B2-104. C. Dow – GB, R. Bryans - GB, B.
Sriskantharajah – AU, R. Eyre-Walker, The
THOR Hammer Tester – A Step Change in
the Management of Wooden Utility Poles.

[5]

B2-105. T. Kavanagh – IE, An Approach
to Determine Temperature Exceedance in
Overhead Line Compression Fittings.

[6]

B2-106. S. Ohara – JP Utilization of environmental factor maps and corrosion rate
maps for advanced maintenance of overhead transmission towers.

[7]

B2-107.

CANCELLED

Application

of

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Patrol and Inspection of Overhead Transmission Lines

Rys. 27. Linia z wyciągniętymi wieżyczkami
przewodów odgromowych

[8]

B2-108. Experimental Study and Mechanism Analysis of Abnormal Fever Composite Insulators in AC 500 kV Overhead Line
M. LU – CN

Podsumowanie

Rys. 26. Rozkład pola elektrycznego
w oknie słupa

Przeprowadzono również symulacje
w programie EMTP-ATP dotyczące piorunowych przeskoków powrotnych na izolatorach (z wykorzystaniem modelu J.Marti),
które potwierdziły skuteczność przyjętych
rozwiązań.

strona

218

Komitet Studiów B2 – linie napowietrzne – jest też jednym z najliczniejszych Komitetów Studiów w CIGRE. Skupia prawie
500 członków z niemal 50 krajów świata.
Zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z projektowaniem, budową, modernizacją oraz eksploatacją napowietrznych
linii elektroenergetycznych AC i DC. W tym
zagadnieniami elektrycznymi oraz mechanicznymi w odniesieniu do poszczególnych
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Sławomir Samek
Energoprojekt-Kraków SA

Stacje i instalacje elektroenergetyczne
– Komitet Studiów B3
Substations and electrical installations
– Study Committee B3
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i dyskutowane podczas Sesji Technicznych Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektroenergetyczne. Położono nacisk na bieżące tendencje, które istotnie kształtują i będą kształtować w przyszłości kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie i utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii
neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne. W tym zakresie promowano rozwiązania wolne od gazu SF6, technikę próżniową dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie czystego powietrza w rozdzielnicach z izolacją gazową. Podkreślono znaczenie nowoczesnych technologii informatycznych wspierających proces tworzenia i użytkowania obiektów elektroenergetycznych, zwłaszcza modelowania trójwymiarowego pozwalającego na
etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowania
trójwymiarowego, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne dla aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Wskazano na zdecydowaną preferencję dla interwencji wynikających z aktualnego stanu
elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych, realizowanych w stałych odstępach czasowych. Podano informacje dotyczące
bezpieczeństwa ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie elementów czynnych i w obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, stacja cyfrowa, ograniczanie kosztów, ślad węglowy, cyfrowy bliźniak, BIM, sztuczna inteligencja, Internet przedmiotów, cyberbezpieczeństwo
Presented are problems prepared in the form of papers and discussed during Technical Sessions of the Study Committee B3 Substations and electrical
installations. An emphasis was put to current tendences which significantly shape now and will shape in future directions of development in this field. Special
attention was paid to build and maintain proper relations between energy industry and the natural environment including promotion of neutral technologies
and the ones which even support the environment. In this scope promoted are SF6 gas free solutions, vacuum technology for HV breakers and application of clean air in gas-insulated switchgears. Emphasized is the importance of modern information technologies supporting the process of construction
and operation of power industry objects especially including 3D modelling which allow at the designing stage to foresee all events that can happen during
construction and operation and help to manage them effectively. At the same level of importance is the 3D printing that helps quickly and not too expensively produce spare parts for equipment and appliances. The separate topics area is the proper attitude to maintenance and repair operations. Indicated
is a strong preference for interventions resulting from the actual condition of an element in place of previously used periodic inspections carried out at
fixed time intervals. Given are informations concerning safety of people working in the immediate vicinity of active elements and in the area of the impact
of electromagnetic fields.
Keywords: substation, digital station, cost reduction, carbon footprint, digital twin, BIM, artificial intelligence, internet of things, cybersecurity

Wstęp
Tematyka wiodąca zaproponowana
na 48. Sesję CIGRE 2020 w obszarze odnoszącym się do stacji i instalacji elektroenergetycznych została podzielona na trzy
grupy zagadnień.
Grupa 1. Projektowanie i technologia.
Grupa 2. Zarządzanie.
Grupa 3. Adaptowanie sztucznej inteligencji.
Rozwinięcie omawianych zagadnień
stanowią następujące podtematy, zdefiniowane podczas dyskusji nad zgłoszonymi
na sesję referatami.
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Dla grupy pierwszej:
• wpływ rozproszonych, odnawialnych
źródeł energii, systemów magazynowania energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych itp. na projektowanie
i realizację,
• łagodzenie negatywnych skutków dla środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa,
• szybkie do wdrażania i opłacalne rozwiązania dla elektryfikacji społeczności
rozwijających się.
Dla grupy drugiej:
• najlepsze wykorzystanie majątku poprzez optymalizację czasu życia aparatów i urządzeń,
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• ciągłość usług w zakresie eksploatacji,
regeneracji i wymiany,
• ewolucja umiejętności i kompetencji zarządczych.
Dla grupy trzeciej:
• zastosowanie nowych technologii, takich jak internet urządzeń, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona.
• wyzwania i oczekiwania dotyczące stacji cyfrowych.
Już na pierwszy rzut oka, podczas
przeglądania tak zaproponowanej tematyki wiodącej, bardzo łatwo zauważyć,
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że poruszamy się w kierunku poszukiwania interesujących rozwiązań technicznych
ograniczających czas realizacji inwestycji,
pozwalających na minimalizację niezbędnych kosztów oraz, a może przede wszystkim, zapewniających utrzymanie niezbędnej
równowagi w środowisku naturalnym.
Energetyka dnia dzisiejszego, mając
świadomość wielopłaszczyznowego i niestety niejednokrotnie negatywnego wpływu na bezpośrednie otoczenie, poprzez
różne formy aktywności usilnie pracuje nad
ograniczaniem negatywnego wpływu na
środowisko naturalne. Jedną z tych form
aktywności, o bardzo szerokim zasięgu
i skutecznych wdrożeniach, jest międzynarodowa współpraca w ramach CIGRE.
Poczynając od Grup Roboczych, poprzez
Komitety Studiów i Radę Techniczną, a na
Sesjach Plenarnych kończąc, wszędzie
dostrzegamy odniesienia do szeroko rozumianego środowiska naturalnego. CIGRE,
w pełnej trosce o zrównoważony rozwój,
bez jakichkolwiek ograniczeń udostępnia
swoje obszary aktywności wszystkim zainteresowanym. Pozytywne efekty takiego
sposobu podejścia, do niewątpliwie ważnego obszaru zagadnień, można znaleźć
dosłownie wszędzie.
Nie inaczej było także podczas niedawnej 48. Sesji, w sierpniu 2020 roku. Namacalnym przykładem działania, według
wskazanej powyżej tezy, są referaty zgłoszone i przygotowane do zaprezentowania
w Paryżu, a także przebieg samej Sesji
Technicznej Komitetu Studiów B3. Wydaje się, że materiał jest na tyle interesujący
i pełen nowatorskiego spojrzenia, iż ambicją każdego, kto funkcjonuje w ramach
szeroko rozumianej energetyki zawodowej, powinno być zapoznanie się najnowszymi propozycjami i osiągnięciami, jakie
zaistniały w przestrzeni publicznej dzięki
działaniom zainicjowanym, zarządzanym
i wspieranym przez CIGRE.
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie Czytelnikom zagadnień podniesionych w poszczególnych
referatach, nieco szerzej niż tylko poprzez
przetłumaczenie na język polski ich tytułów. Zaprezentowane dane i opisy powinny
pomóc osobom, które będą chciały poszerzyć swoją wiedzę z konkretnego zakresu,
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określić, jakiego rodzaju informacji mogą
się spodziewać i czy są to informacje, na
które oczekują.
Pełny wykaz referatów przyjętych
przez Komitet Studiów B3 i opublikowanych w materiałach z 48. sesji CIGRE 2020
zamieszczono na końcu artykułu.

Usytuowanie separatora w ciągu instalacji
odwadniającej przedstawiono na rysunku 1,
natomiast konstrukcję samego separatora
można zobaczyć na rysunku 2.

Projektowanie i technologia
Oczekiwane aktualnie rozwiązania stacji elektroenergetycznych powinny, przede
wszystkim, cechować się zdolnością do
szybkiego i sprawnego montażu, pozwalającego na znaczące skracanie czasu niezbędnego do realizacji procesu inwestycyjnego. Jednocześnie szybko i sprawnie wykonane obiekty muszą się charakteryzować
wysokim poziomem niezawodności i długim
okresem użytkowania. Nie należy oczywiście zapominać o minimalizacji negatywnego wpływu na otaczające obiekt środowisko i maksymalnie możliwym ograniczaniu
kosztów, zarówno w okresie budowy jak
i podczas całego okresu eksploatacji.
Do tak sformułowanych oczekiwań odnieśli się autorzy referatów zgłoszonych na
Sesję i zaproponowali szereg interesujących wdrożeń pokazujących, jak ważne są
dla nich wyzwania sformułowane przez rynek i funkcjonujące na nim podmioty. Lektura tych referatów i wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań pomoże nam stawać
się bardziej ekologicznymi, a także – a może
przede wszystkim – pokaże, jak skutecznie
kontrolować i ograniczać koszty.
Zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony środowiska z jednoczesnym ograniczeniem niezbędnych kosztów inwestycji
zaprezentowano w referacie [B3-101]. Brazylijski Instytut CGTI (Centrum Zarządzania
Technologią i Innowacjami), zajmujący się
badaniami i wdrażaniem nowoczesnych
rozwiązań dla sektora energetycznego,
zaproponował innowacyjną konstrukcję
separatora oleju w instalacji odwadniającej
stanowisko transformatora mocy. Opracowano hybrydowy układ, którego zadaniem
jest separacja oleju w przypadku małego
przepływu cieczy, bądź całkowite zablokowanie przepływu w sytuacji poważnej awarii i wywołanego przez nią dużego wycieku.
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Rys. 1. Instalacja odwadniająca
z zabudowanym separatorem
Oil Absorbing Matts

Sensor
Monitor
Valve +
Actuator

Rys. 2. Konstrukcja separatora

Podstawowa zaleta zaproponowanego rozwiązania to przede wszystkim stosunkowo prosta budowa i niskie koszty
produkcji, ale także instalacji na obiekcie.
Separator o wymiarach 112 x 58 x 56 cm
jest wykonany z żywicy poliestrowej z dodatkiem włókna szklanego. Zatem lekkie
i niewielkie urządzenie zastępuje dotychczas stosowane ciężkie konstrukcje betonowe. Wnętrze separatora wypełniają filtry
zatrzymujące olej i syfon będący końcową
przeszkodą uniemożliwiającą przedostanie
się oleju do ogólnospławnej kanalizacji.
Pierwotnie rozwiązanie zostało przygotowane dla stacji elektroenergetycznej, dla
której, ze względu na niewielkie wymiary
terenu, klasyczny separator nie był możliwy do zastosowania. Niezwykle pozytywne wyniki prób przeprowadzonych przed
wprowadzeniem do eksploatacji i wysoka
ocena pracy urządzenia po zainstalowaniu
stały się powodem upowszechnienia jego
stosowania.
Część norweskiego systemu przesyłowego, która dotychczas pracowała na
napięciu 300 kV ze względu na niezbędny
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Rys. 3. Rzut budynku rozdzielni 400 kV

wzrost zdolności przesyłowej oraz dla
lepszego przygotowania do połączenia
z systemem europejskim, jest obecnie
przebudowywana do napięcie 420 kV. Rozwiązania przyjęte dla tego przypadku opisano w referacie [B3-102]. Aby ograniczyć
wizualne odziaływanie na otoczenie, nowe
ciągi liniowe 420 kV są realizowane jako
kablowe, a rozdzielnie 420 kV buduje się
jako wnętrzowe, wyposażone w rozdzielnice z izolacją gazową. W celu zmniejszenia
wielkości budynków stacyjnych zdecydowano się na umieszczenie wprowadzenia
kabli do rozdzielni na zewnątrz tych budynków. Uzyskane w ten sposób zmniejszenie całkowitej powierzchni budynku sięga
20%. Przykład takiego rozwiązania przedstawia rysunek 3. Dodatkowy walor lokalizacji przyłączy kablowych poza budynkiem
rozdzielni to przede wszystkim znaczące
ułatwienia podczas wykonywania połączeń, ich badania oraz prowadzenia prac
eksploatacyjnych i naprawczych.
Szczegóły prowadzenia kabli 420 kV
na zewnątrz budynku rozdzielni i ich łączenie z rozdzielnicą GIS pokazano na
rysunku 4.
Dodatkowym zagadnieniem omówionym we wspomnianym tym referacie był
dobór odpowiedniego schematu elektrycznego i określenie optymalnego rozmieszczenia przedziałów gazowych dla rozdzielnicy w izolacji gazowej, pozwalającego na
ograniczenie negatywnych skutków wewnętrznych zwarć łukowych.
Referat [B3-103] podejmował temat
wpływu pól elektromagnetycznych wytwa-
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rzanych przez części stałoprądowe stacji
konwertorowych wysokiego napięcia na
bezpieczeństwo eksploatacji tych obiektów. Zainteresowanie zagadnieniem pochodzi od rosnącego udziału połączeń prądu stałego w przesyle energii elektrycznej
na znaczne odległości i w układach wyprowadzenia mocy ze źródeł odnawialnych.
Biorąc pod uwagę, że odziaływanie na organizm ludzki pól pochodzących od prądu
przemiennego i prądu stałego dokonuje
się według odmiennych mechanizmów,
celowe wydaje się poszerzenie wiedzy pozwalającej na odpowiednie zabezpieczenie
osób, które ze względu na wykonywanie
czynności eksploatacyjnych są narażone
na bezpośredni kontakt z polem elektromagnetycznym. Ze względu na brak jednoznacznych rezultatów badań, które mogłyby określić, jakie skutki zdrowotne pociąga
za sobą przebywanie w zasięgu oddziaływania pola elektromagnetycznego pochodzącego od przepływu prądu stałego w instalacjach wysokiego napięcia, sformułowano zalecenia sprowadzające się głów-

nie do prowadzenia prac przy wyłączonej
instalacji i po uprzednim rozładowaniu jej
elementów. Inna zaproponowana metoda,
to obsługa zdalna z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, w tym dronów.
W roku 1998 wprowadzono w Holandii
regulacje prawne, w wyniku których powołano firmę TenneT jako niezależnego
operatora systemu przesyłowego 220 kV
i 380 kV, czyniąc go jednocześnie odpowiedzialnym za niezawodne dostarczanie
energii elektrycznej wysokiej jakości. Dziesięć lat później, w roku 2008, firma TenneT
przejęła od regionalnych operatorów także
sieci 110 kV i 150 kV. Biorąc pod uwagę, że
należące wcześniej do różnych podmiotów
obiekty powstały głównie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego
wieku i były już mocno wyeksploatowane
oraz fakt stosowania podczas ich budowy
różnych wymagań technicznych i różnych
przepisów, podjęto decyzję o głębokiej
przebudowie 140-tu stacji, posiadających
łącznie 1100 pól. Aby do takiej przebudowy właściwie się przygotować, w pierwszej
kolejności rozpoczęto daleko idący proces standaryzacji. Unifikacji poddano nie
tylko główne schematy elektryczne stacji,
ale także rozwiązania konstrukcyjne, rozpoczynając od przyjęcia podstawowych
odstępów i odległości dla rozdzielni z klasyczną izolacją powietrzną. Zestawienie
tych wartości przedstawiono w tabeli 1.
Następnie przyszedł czas na opracowanie modułowych zestawów pól pozwalających na montaż i próby w miejscu wyprodukowania, a następnie na szybką zabudowę
w lokalizacji przewidzianej do zainstalowania. Przykładowy, zintegrowany moduł
pola wraz z przynależnym fragmentem szyn
zbiorczych prezentuje rysunek 5.
Tabela 1
Podstawowe odstępy izolacyjne
i odległości
Rodzaj odstępu

Rys. 4. Przyłącza kablowe 420 kV
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110 kV

150 kV

Odstęp pomiędzy
fazami

2100 mm

2700 mm

Odstęp do części
uziemionej

1600 mm

2000 mm

Szerokość pola

7400 mm

9400 mm
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Rys. 5.
Pole modułowe
z izolacją powietrzną

Proces standaryzacji objął także rozdzielnice z izolacją gazową oraz układy
zabezpieczeń, kontroli i sterowania. Mając
do dyspozycji gotowe elementy do budowy
stacji możliwe było podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu modernizacji istniejących stacji, co nastąpiło w roku 2016. Cała
operacja ma potrwać 10 lat, a szczegóły
przytoczonych rozwiązań zaprezentowano
w referacie [B3-104].
Referat [B3-105] przybliżył zagadnienia
związane z ryzykiem wystąpienia zwarcia
łukowego w stacjach wysokiego napięcia. Zdaniem Autorów rosnące poziomy
prądów zwarciowych przekładają się na
zwiększanie energii łuku w przypadku jego
wystąpienia, a konieczność prac obsługowych coraz bardziej skomplikowanych
urządzeń związanych na przykład z magazynowaniem energii wydłuża czas obecności ludzi na obiektach standardowo funkcjonujących jako bezobsługowe. Wszystko to sprawia, że zwiększa się ryzyko
związane z narażeniem na działanie łuku
elektrycznego. Jak to ryzyko oszacować,
zwłaszcza poprzez wyznaczenie energii
wyładowania łukowego z zastosowaniem
metod matematycznych, można przeczytać w przywołanym referacie. Lektura jest
ponadto o tyle ciekawa, że jak dotychczas
nie ma regulacji o charakterze norm, bądź
publikacji CIGRE odnoszących się do poruszonych zagadnień.
11 marca 2011 roku w Japonii miało
miejsce jedno z dotychczas największych
trzęsień ziemi. Jego skutki skłoniły do
przeprowadzenia szczegółowych analiz
przygotowania obiektów elektroenerge-
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tycznych na okoliczność wystąpienia takich zjawisk, ze zwróceniem uwagi na następujące aspekty:
• wielkość szkód spowodowanych przez
analizowane trzęsienie,
• standardy projektowania i budowy dla
obszarów sejsmicznych, stosowane zarówno w Japonii jak i w innych krajach,
• wymagania sejsmiczne dla urządzeń
stosowanych w stacjach elektroenergetycznych,
• dane sejsmiczne zarejestrowane w ciągu ostatnich lat.
W referacie [B3-106] zaprezentowano możliwość zastosowania wyników powyższych działań i zaproponowano nowe
podejście do sejsmicznej optymalizacji
projektu wyposażenia stacji elektroenerge-

tycznej. Przedstawiono także wyniki analizy sejsmicznej dla typowego wyposażenia
stacji. Potwierdzono, że wszystkie urządzenia spełniały wymagania eksploatacyjne spektrum projektowania sejsmicznego
(Typ 1: poziom standardowy w Japonii).
Stwierdzono jednak, że niektóre urządzenia nie spełniały wymagań sejsmicznego
spektrum projektowego (Typ 2: porównywalne z trzęsieniem ziemi z 11 marca 2011 roku). Dokonując odpowiednich
zmian w aparaturze wysokiego napięcia
i konstrukcji stanowisk transformatorów
mocy można uzyskać efekt znacząco poprawiający odporność obiektu na skutki
trzęsień ziemi. Istotne jest jednak rozsądne
podejście do zagadnienia, aby nie ponosić
zwiększonych kosztów tam, gdzie nie jest
to konieczne.
W referacie [B3-107] opisano doświadczenia z projektowania, produkowania, badania i uruchomienia rozdzielnicy gazowej,
w której jako medium izolacyjne zastosowano suche, czyste, syntetyczne powietrze
złożone w 80% z azotu i 20% z tlenu. Opisana rozdzielnica ma parametry techniczne, jakie zestawiono w tabeli 2.
Pierwszy egzemplarz tak skonstruowanej rozdzielnicy został zainstalowany
w Bergen w Norwegii na potrzeby operatora systemu dystrybucyjnego BKK. Uruchomienie nastąpiło w pierwszym kwartale
2020 roku i dotychczasowy okres eksploatacji potwierdza walory przyjęte w trakcie
Tabela 2

Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy z izolacją powietrzną
Parametr

Wartość

Napięcie znamionowe

145 kV

Znamionowe wytrzymywane napięcie o częstotliwości sieciowej

275 kV

Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe

650 kV

Prąd znamionowy

do 3150 A

Znamionowy prąd zwarciowy

40 kA (3s)

Częstotliwość znamionowa
Zakres temperatur pracy
Minimalna liczba łączeń prądu znamionowego
Minimalna liczba łączeń prądu zwarciowego
Rodzaj wyłącznika
Czas do pierwszego głównego przeglądu

50/60 Hz
od -50oC do +40oC
10 000
30
próżniowy
25 lat

Zakładany czas pracy

50 lat

Zgodność z normami

IEC/IEEE
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projektowania, obejmujące następujące
cechy:
• bezpieczny dla osób, wysoce niezawodny, z doskonałą długoterminową
stabilnością pracy,
• wolny od gazów wytworzonych na bazie
fluoru,
• odpowiedni do pracy w niskich temperaturach (-50°C) bez dodatkowych
środków zaradczych,
• brak emisji gazów cieplarnianych podczas pracy i wszystkich innych procesów obsługi, takich jak konserwacja lub
recykling,
• najniższe możliwe koszty eksploatacji,
konserwacji i recyklingu,
• bezpieczna i łatwa obsługa,
• brak konieczności rozważania aspektów toksykologicznych podczas pracy,
• brak ewentualnych kosztów rekompensat związanych z emisją gazów cieplarnianych.
Rozdzielnicę posadowioną w miejscu
zainstalowania przedstawia rysunek 6.

Rys. 6. Rozdzielnica 8VN1
w miejscu zainstalowania

Rozbudowane systemy elektroenergetyczne wymagają coraz częściej starowania przepływem energii elektrycznej, tak
aby uzyskiwać równomierne obciążenie
tworzących je linii przesyłowych. Do realizacji takiego zadania wykorzystuje się
przesuwniki fazowe. W referacie [B3-108]
zaprezentowano różne sposoby włączania
przesuwników fazowych w obrębie stacji,
tak aby uzyskać możliwie najkorzystniejsze
funkcjonalności, jak chociażby elastyczność operacyjną, wykonywanie przełączeń
pod obciążeniem czy możliwość przypisywania do wybranych linii. Ponadto zaprezentowano propozycje aranżowania
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rozplanowania stacji w taki sposób, aby
uzyskać najkorzystniejsze walory eksploatacyjne dla zabudowanych przesuwników
fazowych.
Referat [B3-109] przybliżył hiszpańskie
doświadczenia związane z użytkowaniem
rozdzielnic z izolacją gazową i ich wpływ
na modyfikację rozwiązań zmierzającą
do ograniczenia negatywnego wpływu na
środowisko. Stosowanie rozdzielnic gazowych uznano za nieuniknione na przykład
wskutek wchłaniania obszarów podmiejskich przez rozwijające się miasta i wynikającą stąd potrzebę stosowania rozwiązań
pozwalających na jak najlepsze wkomponowywanie obiektów elektroenergetycznych w otaczającą zabudowę. Cel ten
najlepiej realizować poprzez odpowiednią
architekturę budynków stacyjnych z zainstalowanymi w ich wnętrzu kompaktowymi
rozdzielnicami wysokiego napięcia. Aby
to wykonać niezbędne są rozwiązania zawierające gaz SF6. Mając świadomość, że
SF6 to gaz cieplarniany należy poszukiwać
rozwiązań, które minimalizują ewentualne
szkodliwe działania. Jednym z nich jest
stosowanie w miejsce SF6 innych mieszanek gazowych, w ostatnim czasie szeroko
prezentowanych. Niemniej jednak przed
masowym wprowadzeniem zamienników
SF6 konieczne będzie pokonanie istotnych
barier, takich jak:
• wprowadzenie uniwersalnego gazu
z gwarancją jego dostępności przez
cały okres eksploatacji rozdzielnicy,
w której został on zastosowany;
• możliwość używania tego samego gazu
do rozdzielnic różnych producentów,
gwarantującego możliwość stosowania
identycznych metod eksploatacji i narzędzi eksploatacyjnych;

• uzyskanie wiedzy potwierdzającej utrzymywanie istotnych parametrów gazu na
tym samym poziomie przez długi okres
eksploatacji.
Zanim zostaną pokonane przywołane
powyżej problemy konieczna jest koncentracja działań, których skuteczność dla ochrony
środowiska jest już sprawdzona. Dla przypomnienia warto w tym miejscu wymienić:
• ograniczanie ilości gazu SF6 stosowanego w obecnie produkowanych rozdzielnicach,
• maksymalna redukcja ilości gazu, jaka
może wyciekać w trakcie długotrwałej
eksploatacji,
• stosowanie metod ograniczających
prawdopodobieństwo pożaru kabli wprowadzanych do rozdzielni, z reguły prowadzącego do rozstrzelenia rozdzielnicy
i niekontrolowanego wycieku SF6.
Korea Południowa, zgodnie z dyrektywami rządowymi, dąży do szybkiego wzrostu generacji energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, jak również
do stworzenia systemu przesyłu i dystrybucji, pozwalającego na minimalizację
ekwiwalentu CO2 do atmosfery. Zgodnie
z przyjętymi regulacjami prawnymi instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW musi
zostać przyłączona do systemu energetycznego bez poprzedzających ekspertyz
stwierdzających taką możliwość. Aby ten
poziom osiągnąć konieczne jest wcześniejsze przygotowanie niezbędnych połączeń
wysokiego napięcia. Realizację tak postawionego zadania mają ułatwić modułowe
stacje wyposażone w magazyny energii.
Elementami składowymi takiej stacji są:
rozdzielnia wysokiego napięcia, transformator mocy, rozdzielnia średniego napięcia
i magazyn energii (rys. 7).

Rys. 7.
Elementy stacji
modułowej wraz
z układem połączeń
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Szczegóły i walory przywołanego
rozwiązania można znaleźć w referacie
[B3-110].
Referat [B3-111] został wycofany.
Stosowane dotychczas metody określania ekspozycji na pole elektromagnetyczne obejmowały sprawdzanie wielkości tych pól przy częstotliwości sieciowej.
Dokonujący się obecnie szeroki rozwój
energoelektroniki, generacji wiatrowej i fotowoltaicznej, jak chociażby samochody
elektryczne, wpływają na znaczący udział
harmonicznych napięcia i prądu w systemie elektroenergetycznym. W tym kontekście pomiar wartości pola elektrycznego
i magnetycznego przy wielokrotnościach
częstotliwości podstawowej nabiera większego znaczenia i nie można go ignorować.
W referacie [B3-112] omówiono wdrożoną
w Portugalii metodologię uwzględniającą
ten fakt. Działania rozpoczęto się od wyjaśnienia kontekstu pomiarów. Następnie przedstawiono sposób prowadzenia,
a następnie zaprezentowano zastosowany
sprzęt pomiarowy oraz przebieg procesu pomiędzy sondowaniem pomiarowym
a raportem końcowym. Przedstawiono także praktyczne przykłady pomiarów w celu
oceny wpływu harmonicznych na narażenie człowieka na działanie pola elektromagnetycznego.
W referacie [B3-113] przypomniano
wagę i znaczenie monitoringu wyłączników
wysokiego napięcia i jego wpływ na sprawność operacyjną wyłączników. Na przykładzie wyłączników z izolacją SF6 zainstalo-

wanych w ukraińskim systemie elektroenergetycznym opisano rozwój i doskonalenie
technologii związanych z monitoringiem oraz
ich wpływ na efektywność ekonomiczną
eksplantacji tych kluczowych dla niezawodnego przesyłu energii elektrycznej urządzeń.
Na rysunku 8 pokazano zestaw urządzeń do
prowadzenia ciągłego nadzoru podstawowych parametrów wyłącznika 750 kV wraz
zestawem do zdalnej transmisji informacji.
RTE i EDF, operatorzy systemów
elektroenergetycznych we Francji, uznali,
że poprawa warunków ochrony zdrowia
i podnoszenia warunków bezpieczeństwa
podczas wszelkich prac związanych z budową, modernizacją, czy też eksploatacją
elementów systemu może zaistnieć tylko
i wyłącznie poprzez realizację partnerskiej
współpracy z podwykonawcami obecnymi
w procesach dokonujących się w obrębie
stacji i linii wysokiego napięcia. Uznano,
że jedynie ustanowienie globalnej polityki
i wspólnych zasad zapobiegania ryzyku,
opartej na współpracy oraz wymianie doświadczeń prowadzi do poprawy warunków pracy i wynikającego stąd bezpieczeństwa ludzi i urządzeń.
Szerszą informację o tych zagadnieniach, w tym propozycje procedur, rozwiązań i narzędzi możemy znaleźć w referacie
[B3-114]. I jakkolwiek może się wydawać,
iż w tej sprawie wiemy już prawie wszystko, to jednak warto sięgnąć po propozycje skutecznie wdrożone we Francji, gdyż
z pewnością uzupełni to nasze dotychczasowe metody bezpieczeństwa.

Rys. 8. Zestaw do monitoringu wyłącznika
z jednoczesną transmisją danych
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Podczas Sesji CIGRE w roku 2018
zaprezentowano przykład rozdzielnicy
123 kV z izolacją gazową, w której w miejsce powszechnie stosowanego SF6 wprowadzono mieszankę fluoronitrylu (C4F7N),
dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2).
Sesja 2020 przyniosła kontynuację
tematu. Tym razem producent GE wraz
z operatorem francuskiego systemu
przesyłowego RTE opisuje doskonalenie
rozwiązanie poprzez modyfikację mieszanki gazowej i stosując heptafluoro-izobutyronitryl (CF3)2-CF-CN, dwutlenek
węgla (CO2) i tlen (O2) i jej zastosowanie
w rozdzielni 63 kV, współtworzącej stację 225/63 kV zlokalizowaną na południ
Francji. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest realizacja ambitnych planów RTE
w zakresie redukcji emisji do atmosfery
gazów cieplarnianych. Jednocześnie na
pracującym obiekcie dokuje się weryfikacja parametrów określonych podczas konstruowania rozwiązania wraz z walorami
eksploatacyjnymi, w tym długości okresu
bezawaryjnej eksploatacji. Zainstalowana
rozdzielnica ma co prawda znamionowe
napięcie 145 kV, ale podstawowym celem przedsięwzięcia, do którego operator
RTE stanął jako wolontariusz, jest badanie doświadczeń związanych z eksploatacją nowatorskiego rozwiązania i zbieranie
argumentów do dalszych zastosowań
w obiektach o wyższych poziomach napięć. Rozdzielnicę przygotowaną do pracy
w rzeczywistych warunkach możemy zobaczyć na rysunku 9.

Rys. 9. Rozdzielnica 145 kV z gazem izolacyjnym niezawierającym
SF6 zainstalowana w sieci 63 kV
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Rys. 10.
Układ wyprowadzenia mocy
z morskiej farmy wiatrowej
z zaznaczonym obszarem
odpowiedzialności
operatora RTE

Rys. 11. Przykład stacji 500 kV w Kolumbii

Tabela 3
Podstawowe parametry techniczne farmy wiatrowej i układu wyprowadzenia mocy
Parametr

Rodzaj / Wartość

Generowana moc

400 - 600 MW

Rodzaj układu wyprowadzenia mocy

HVAC

Napięcie znamionowe turbin

66 kV

Napięcie znamionowe kabli łączących stację morską ze stacją lądową

225 kV

Liczba połączeń kablowych 225 kV

2

Odległość pomiędzy stacją morską a stacją lądową

10 - 15 km

Przewidywany czas życia farmy morskiej wiatrowej

25 lat

Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o gazie konkurencyjnym do SF6 i jego
zastosowaniu w pracującej rozdzielnicy
zachęcamy do zapoznania się z referatem
[B3-115].
W roku 2017 Rząd Francuski powierzył operatorowi systemu przesyłowego
RTE prowadzenie wszelkich prac związanych z budową i eksploatacją stacji morskich, służących do wyprowadzenia mocy
z morskich farm wiatrowych. W referacie
[B3-116] zaprezentowano najistotniejsze
analizy, jakie zostały wykonane podczas
poszukiwania optymalnej strategii dla prac
związanych z projektowaniem, realizacją
i prowadzeniem ruchu kompletnego układu wyprowadzenia mocy z morskiej farmy
wiatrowej zlokalizowanej na wysokości
Dunkierki. Rysunek 10 ilustruje obszar odpowiedzialności przypisany do operatora
systemu przesyłowego.
Podstawowe parametry projektowanej
farmy zestawiono w tabeli 3.
Dla rozwiązań stacji, przed podjęciem
ostatecznej decyzji, przeanalizowano kilka
możliwych do zastosowania schematów
elektrycznych, określono niezbędną liczbę pól i wybrano technologię, rozpatrując
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spektrum możliwości od wersji klasycznej,
przez kompaktową, aż do pełnej izolacji gazowej. Do rozpatrzenia pozostały
jeszcze zagadnienia o charakterze indywidualnym, wynikającym z cech identyfikujących każdy z obiektów i są to przede
wszystkim:
• wymagania dla dławików kompensacyjnych,
• uziemianie punku neutralnego strony
225 kV transformatorów mocy,
• praca punktu neutralnego sieci 66 kV,
• zapobieganie korozji.
Kraje Ameryki Południowej kładą coraz większy nacisk na zagadnienia ochrony środowiska. Takie podejście ma wpływ
na proces uzyskiwania zgód dla realizacji
obiektów elektroenergetycznych, głównie stacji napowietrznych. Wydłużony
czas wznoszenia nowych stacji znacząco
podnosi koszty przedsięwzięcia i wpływa niekorzystnie na jego rentowność.
W referacie [B3-117] przedstawiono, na
przykładzie Kolumbii, jak optymalizować
projekty, aby, uwzględniając sąsiedztwo
unikalnej fauny i flory oraz aspekty społeczne, procesy inwestycyjne przebiega-
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ły sprawnie i nie generowały nieprzewidywanych kosztów. Rysunek 11 pokazujący przykładową stację 500 kV pozwoli
lepiej zrozumieć, o jakich problemach
można mówić.
Referat [B3-118] przybliżył proces planowania i projektowania dla pierwszej na
świecie rozdzielnicy 420 kV z izolacją gazową, w której SF6 zastąpiono mieszanką
gazową pozwalającą na ograniczanie efektu cieplarnianego. Jest to wspólny projekt
realizowany przez operatora TransnetBW
i producenta rozdzielnicy ABB. W pierwszej fazie realizacji zadania rozpatrywano
trzy rodzaje mieszanek mogących zapewnić odpowiednie warunki izolacyjne:
• zawierającą molekuły fluoronitrylu
(C4-FN),
• zawierającą molekuły fluoroketonu
(C4-FK),
• opartą wyłącznie na gazach atmosferycznych.
Ostateczny wybór padł na fluoroketon
ze względu na najlepsze właściwości izolacyjne dla minimalnych temperatur -5oC
w budynku i -25oC na zewnątrz. Nowy
produkt ma zastąpić pracującą od 1986
rozdzielnicę GIS dostarczoną przez ówczesnego producenta, firmę BBC, a zlokalizowaną w południowej części Niemiec.
Zakłada się, że nowa mieszanka izolacyjna
będzie miała wpływ nie tylko na ochronę
środowiska, ale także poprawi bezpieczeństwo ludzi pracujących przy jej obsłudze.
Dzisiaj można już zaznaczyć, że nowy wyrób przeszedł pomyślnie próby typu wykonane przez niezależne laboratorium i niebawem będzie gotów do zainstalowania.
Rozdzielnica z izolacją gazową wolną od
SF6 została nazwana ELK-3.
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W referacie [B3-119] omówiono postęp prac na przygotowaniem rozwiązań
technicznych stacji napowietrznej z szynami zbiorczymi w postaci węzłów. Ideę
takiej stacji wraz z porównaniem z klasycznymi szynami zbiorczymi pokazano
na rysunku 12.

A
B
C

A

A

B

B

C

C

Rys. 12. Koncepcja węzłowych
szyn zbiorczych

W referacie dowiedziono, że w przypadku szyn zbiorczych w postaci węzłów
stacja jest bardziej odporna na przepięcia
i bezpośrednie uderzenia pioruna.
Przesył prądem stałym przy wysokim
napięciu (HVDC) staje się obecnie niemal
normą w przypadku wyprowadzania mocy
z morskich farm wiatrowych i przenoszenia dużych ilości energii elektrycznej na
znaczne odległości. Integralnym elementem układów HVDC są stacje przekształtnikowe pozwalające łączyć ze sobą części
stałoprądowe i zmiennoprądowe. Wysokie wartości napięć znamionowych stacji
konwertorowych powodują, że wymagają
one coraz większych powierzchni, a to
pociąga za sobą wzrost kosztów. Dlatego
niezwykle istotne staje wprowadzanie izolacji gazowej do tego typu rozwiązań, co
daje oszczędność miejsca nawet do 90%.
Jakie rezultaty osiągnięto w tym zakresie
w ostatnim czasie przedstawiono w referacie [B3-120].
Referat [B3-121] był swego rodzaju
sprawozdaniem z przebiegu prac realizowanych w ramach, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, programu „PROMOTioN”. Przedsięwzięcia wykonywane
w ramach tego programu koncentrowały
się głównie na optymalizacji układów prądu stałego służących do wyprowadzania
mocy z morskich farm wiatrowych. Szcze-
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gólny nacisk był położony na wykorzystanie
izolacji gazowej ze względu na znaczące
zmniejszanie ilości potrzebnego miejsca.
Istotną cześć analiz stanowiło także wprowadzenie do przesyłu prądem stałym sieci
oczkowych z węzłami wieloterminalowymi.
To już nie tylko transmisja w relacji punkt
– punkt, ale sieć z powiązaniami wykorzystującymi różne drogi do transportu energii
pomiędzy tymi samymi miejscami. Zasadnicza trudność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla układów HVDC bierze
się stąd, że w porównaniu z prądem przemiennym można czerpać z dużo skromniejszego zbioru doświadczeń i umiejętności. Ale patrząc z innego, przeciwstawnego
punktu widzenia, jest to duża motywacja
do poszukiwania rezultatów, które mogą
stanowić przyjemne zaskoczenie.

Zoptymalizowane zarządzanie
Stało się już tradycją Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektryczne, że
podczas każdej Sesji w Paryżu, w ramach
prezentacji referatów ukazujących najnowsze osiągnięcia z zakresu funkcjonowania
stacji elektroenergetycznych wysokich
i najwyższych napięć, występuje tematyka wiodąca odnosząca się do procesów
zarządzania i ich optymalizacji. Dzieje się
tak zapewne dlatego, że zarządzanie funkcjonowaniem obiektów tworzących system
elektroenergetyczny wysokiego napięcia
ma kluczowe znaczenie dla operatorów
systemów przesyłowych i dystrybucyjnych,
ponieważ charakteryzuje się bezpośrednim
wpływem na niezawodność systemu elektroenergetycznego i koszty jego pracy. Z tej
perspektywy niezwykle istotne są wszelkiego rodzaju propozycje udoskonaleń stosowanych we wstępnej fazie tworzenia stacji,
czyli podczas projektowania, a których walory stają się nie do przecenienia w trakcie
dalszych etapów życia obiektu, jakimi są
budowa i eksploatacja. Także Sesja 2020
miała swój wkład w propagowanie optymalizacji procesu zarządzania w obszarze
projektowania, budowy i eksploatacji. Poniżej informacje charakteryzujące zgłoszone referaty i krótkie streszczenie podejmowanych przez nie zagadnień.
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Optymalizacja zarządzania stacją wymaga danych do podejmowania decyzji.
Zarówno decyzji taktycznych, dotyczących
natychmiastowej przydatności aktywów
do określonego celu, jak i tych o charakterze strategicznym, dotyczących inwestycji w infrastrukturę i zarządzania ryzykiem
w dłuższej perspektywie czasowej. Monitorowanie bieżącego stanu dostarcza danych, które wspierają obydwa typy decyzji,
ale nie zawsze są skutecznie zintegrowane
z ogólnymi procesami zarządzania aktywami i ryzykiem. W referacie [B3-201] dokonano przeglądu wyzwań i możliwości stosowania monitorowania stanu w celu skutecznego wspierania decyzji i optymalizacji
zarządzania stacją. Działania rozpoczynają
się od wstępnej identyfikacji odpowiedniego monitorowania stanu dla zadania – czy
monitorowanie może wykryć tendencje do
awarii i początkowe usterki w odpowiednim
czasie i umożliwić skuteczną interwencję?
Następnym wyzwaniem jest ustawienie
odpowiednich poziomów lub warunków
alarmowych oraz zarządzanie komunikacją
i reakcją na alarm, który jest generowany
i gdyby był ignorowany, mógłby prowadzić
do nieplanowanej niedostępności zasobu.
Następnie użytkownik staje przed zarządzaniem konsekwencjami płynącymi z informacji technicznych, w przypadku gdy
zrozumienie ich interpretacji może być
ograniczone. W referacie zawarto także
opis roli analityki oraz wybrane zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji do łączenia danych z monitoringu i możliwych do
zaistnienia ryzyk.
Referat [B3-202] podejmował temat
dostępności części zamiennych do eksploatowanych przez wiele lat urządzeń i gotowych do dalszej pracy, jeżeli tylko uda
się wymienić, czasem niewielkie, elementy
decydujące o dalszej żywotności dużego urządzenia. Zwracając uwagę na braki
asortymentowe wynikające z zaprzestania
produkcji, bądź ponoszenie kosztów związanych z wcześniejszym zakupem części
i ich długotrwałym magazynowaniem autorzy zaproponowali szersze wykorzystanie
nowoczesnych metod działania wychodzących naprzeciw bieżącym wyzwaniom.
Jako przykład podano szerokie możliwości
druku trójwymiarowego dla wytwarzania
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części zbudowanych na bazie tworzyw
sztucznych, a nawet zastępowanie wyeksploatowanych elementów metalowych ich
odpowiednikami, jakie mogą powstawać
w ramach coraz szerszych zastosowań
druku 3D. Przykładowy proces postępowania podczas wytwarzania uszkodzonej
części odłącznika 800 kV, rozpoczynający
się od skanowania, a kończący na wydrukowaniu nowego elementu, przedstawia
rysunek 13.
Wytwarzanie części zamiennych poza
podstawowym procesem produkcyjnym
daje szansę na oszczędności czasowe
związane z transportem, w przypadku
dużej odległości pomiędzy miejscem powstawania a miejscem zainstalowania. Dodatkowo należy także zauważyć, że w wyniku niekonwencjonalnego podejścia do
tworzenia elementów zamiennych, w wielu
przypadkach można uzyskiwać elementy
o większej trwałości aniżeli oryginalne pierwowzory.
Referat [B3-203] prezentował proces
zastępowania zainstalowanej w 1973 rozdzielnicy z izolacją gazową SF6, 132 kV
rozwiązaniem zdecydowanie bardziej no-

woczesnym i funkcjonalnym. Operacja
dotyczyła układu wyprowadzenia mocy
300 MW z elektrowni wodnej zlokalizowanej niedaleko Narwiku w Norwegii. Dodatkową trudnością w realizacji zadania był
brak możliwości całkowitego przerwania
generacji na czas jej wykonywania. Uwagę
należy także zwrócić na ograniczenia lokalizacyjne w miejscu instalacji. Istniejący
obiekt, którego fragment przedstawiono
na rysunku 14, będący w rzeczywistości
wyodrębnionymi węzłami dla poszczególnych faz zastąpiono trójfazowym układem
dwuwyłącznikowym. Rozplanowanie elementów nowej rozdzielnicy prezentuje rysunek 15.
Obiekt po przebudowie został dodatkowo wyposażony w zestawy do ciągłego
monitoringu, dzięki czemu spodziewana
jest poprawa efektywności jego pracy
Referat [B3-204] to głównie rozważania dotyczące usprawnienia postępowania
w przypadku realizacji projektów w formule
„pod klucz”, czyli zaprojektuj i zbuduj. Biorąc pod uwagę, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie zadań dla ekip rozpoczynających fizyczną realizację, autorzy

referatu wprowadzili nas w świat przestrzeni trójwymiarowej dodatkowo rozszerzonej
o czas. Był więc przykład poruszania się w
wymiarze 4D, którego celem nadrzędnym
jest optymalizacja wielkich procesów budowlano-konstrukcyjnych na etapie prac
projektowych. Zakłada się bowiem, że
tylko i wyłącznie dogłębne analizowanie
niemal każdej czynności przewidzianej do
wykonania na budowie, jeszcze w trakcie
tworzenia dokumentacji, prowadzi do końcowych sukcesów rozumianych jako zakończenie prac w terminie i zgodnie z zakładanym na wstępie budżetem.
Autorzy referatu [B3-205] dowodzili,
poprzez analizę całego szeregu czynników,
obejmujących między innymi:
• poziomy napięć występujących w układach przesyłowych,
• topologię stacji elektroenergetycznych,
• wartości chwilowych obciążeń,
• możliwe scenariusze rozpływu mocy,
• prawdopodobieństwo wystąpienia
awarii,
• koszty napraw,
• utratę przychodów i ewentualne kary
z tytułu niedostarczenia energii

Rys. 14.
Węzeł jednej z faz
dla siedmiu pól
odpływowych

Rys. 13. Proces wytwarzania części zamiennej metodą wydruku
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Rys. 15. Przekrój pola dla układu dwuwyłącznikowego
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i wykorzystując metodę Monte-Carlo, że
zastępowanie układów klasycznych stacjami cyfrowymi prowadzi do zasadniczego ograniczania kosztów pracy systemów
elektroenergetycznych. Z przeprowadzonych obliczeń można się było między innymi dowiedzieć, że można obniżyć koszty
ryzyka operacyjnego aż o 62%.
W ostatnich latach Austrian Power Grid
AG, operator systemu przesyłowego w Austrii, z powodzeniem wprowadził dynamiczną ocenę parametrów linii wysokiego
napięcia, aby w ten sposób dostosowywać
obciążalność tych linii do aktualnych warunków pogodowych. Dopuszczanie wyższych poziomów obciążalności linii przenosi w sposób nieunikniony większe wartości
prądów przepływające przez szyny zbiorcze stacji. Zatem koniecznością staje się
sprawdzenie, czy stacje nie staną się wąskim gardłem w procesie przesyłu energii
elektrycznej. I chociaż wydawać się może,
że duże przekroje czynne powszechnie
stosowanych, rurowych szyn zbiorczych
zapewniają niemal dowolną obciążalność,
to jednak uwzględnienie takich zjawisk,
jak: konwekcja, absorpcja i promieniowanie pogląd ten powinno zmienić. Jeżeli ponadto weźmiemy pod uwagę, iż wymiana
powietrza z otoczeniem pustej w środku
rury nie odgrywa istotnej roli ze względu
na znaczne długości tych rur, to zjawiskiem
przynajmniej należy się zainteresować. Tak
właśnie zrobili autorzy referatu [B3-206]
i poprzez stworzenie modelu zjawisk towarzyszących ekspozycji przewodu rurowego
na zjawiska atmosferyczne dowodzą, że
w niedalekiej przyszłości śledzenie dynamicznej obciążalności szyn zbiorczych stanie się koniecznością.
Referat [B3-207] dotyczył zagadnień
związanych z dokonującą się ewolucją
w zakresie umiejętności technicznych
i kompetencji zarządczych, niezbędnych
do realizacji prac projektowych dedykowanych stacjom wysokiego napięcia.
Autorzy, na podstawie doświadczeń z Irlandii, zwrócili uwagę na aktualne trendy,
które wyraźnie sugerują potrzebę zmian
w kształceniu inżynierów przygotowanych
do tego, aby w przyszłości pełnić funkcję
samodzielnych projektantów. Biorąc pod
uwagę zmiany demograficzne obserwo-
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wane na rynku pracy oraz rozwój narzędzi
wspierających pracę projektanta potrzeba
zupełnie nowych metod pozwalających
na identyfikowanie kompetencji i monitorowanie ich rozwoju. Przy tym trzeba
jednak pamiętać, że kompetencje to także
umiejętność łączenia wszystkiego, co nowoczesne z wiedzą na temat istniejących
rozwiązań funkcjonujących w systemie
elektroenergetycznym. Nie jest bowiem
możliwe, aby nawet najlepszy znawca
wsparcia informatycznego był w stanie,
z jego pomocą, realizować wszystko to, co
jest potrzebne do kreowania nowych elementów systemu, bo nie będą one nigdy
pracować bez połączenia z tym, w co system jest już wyposażony i co jeszcze przez
długi czas będzie eksploatowane. W tym
kontekście powstaje potrzeba etapowania
przyswajania wiedzy z wyróżnieniem następujących stopni:
• pojawiające się kompetencje,
• kompetencje dojrzewające,
• kompetencje przejściowe,
• pełne umiejętności inżynierskie.
Do stwierdzenia osiągnięcia kolejnego
poziomy niezbędne są rzetelne i spójne
metody obiektywnej oceny. Ważna jest
także umiejętność zdefiniowania kryteriów
przyszłego rozwoju. Z punktu widzenia
przyszłego projektanta istotną rolę odgrywa możliwość samokontroli i samooceny
w realizacji oczekiwań określonych przez
pracodawcę. W tym zakresie z pomocą przychodzą dokumenty identyfikujące
procesy i pokazujące kryteria zaliczania
poszczególnych etapów na jednoznacznej
ścieżce rozwoju. Do takich dokumentów
możemy zaliczyć:
• określenie kompetencji i ich zakresu,
• ocenę kompetencji,
• definicję kryteriów stałej lub ponownej
oceny kompetencji,
• okresowy przegląd kompetencji.
Wszystkich, których zainteresowała
przybliżona powyżej metodologia odsyłamy do pełnego tekstu referatu, który
z pewnością rozszerzy wiedzę o metodologii przygotowywania pracowników do
samodzielnej pracy na potrzeby projektowania stacji elektroenergetycznych.
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Bezpieczeństwo pracy w stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia w bardzo
dużym stopniu zależy od ciągłości jej instalacji uziemiającej. Każda pojedyncza nieciągłość, w dowolnej części sieci uziemiającej,
może powodować wzrost napięć dotykowych lub krokowych, prowadząc do narażenia personelu na ryzyko krytycznego porażenia prądem elektrycznym. Dodatkowo,
taka nieciągłość może również wywoływać
nieprawidłowe reakcje urządzeń zabezpieczających, prowadzące do zbędnego i kosztownego w skutkach zadziałania wyłączników wysokiego napięcia. W referacie [B3208] zaprezentowano niskokosztowy i wiarygodny sposób identyfikacji integralności
istniejącej instalacji uziemiającej stacji. Metoda polega na wprowadzaniu do instalacji
prądu sinusoidalnego rzędu kilku amperów
i częstotliwości 400 Hz, przy jednoczesnym
sprawdzaniu profilu pola magnetycznego.
Wykorzystywany do sprawdzeń generator
prądu pokazano na rysunku 16.

Rys. 16. Przenośny generator prądu
o częstotliwości 400 Hz

Aby zweryfikować poprawność pomiarów przeprowadza się ich porównanie
z wynikami symulacji w specjalistycznym
oprogramowaniu CDEGS, pozwalającym
na projektowanie i analizowanie instalacji
uziemiających o różnym stopniu skomplikowania.
Referat [B3-209] był poświęcony przybliżeniu metod planowania kosztów remontów stosowanych przez operatora rosyjskiego systemu przesyłowego. Podczas
podejmowania decyzji o zakwalifikowaniu
elementu do prac remontowych bierze się
pod uwagę przewidywany koszt przedsięwzięcia i możliwe do osiągnięcia korzyści
wynikające z wydłużenia życia urządzenia
po przeprowadzeniu prac naprawczych.
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Ponadto w referacie oceniono problemy
związane z wydłużaniem cyklu życia oraz
zmniejszaniem awaryjności w celu utrzymania parametrów technicznych urządzeń
w stanie normatywnym na tle efektywności
ponoszonych nakładów.
Generalne założenie dotyczące możliwej długości okresu pracy wyłączników
wysokiego napięcia przyjmuje dwa zasadnicze kryteria:
• wiek – z reguły jest to 40 lat,
• liczba cykli operacyjnych – najczęściej
10 000 ze względu na ograniczenia mechaniczne.
Zalecenia te nie odpowiadają do końca
warunkom pracy wyłączników zainstalowanych w układach wyprowadzenia mocy
z elektrowni wodnych, szczególnie szczytowo-pompowych. W takich przypadkach
liczba cykli łączeniowych może wynosić 250
w ciągu roku, ale są też takie, które mogą
zadziałać nawet do 1500 razy na rok. Przy
takich uwarunkowaniach trudno byłoby
eliminować urządzenie z dalszej pracy po
stosunkowo krótkim okresie jego funkcjonowania bez sprawdzenia, w jakim stanie się
znajduje. Ale w sytuacji, kiedy trzeba zdecydować się na potrzebne kontrole pamiętać
należy o zachowaniu ciągłości pracy elektrowni i dlatego niezbędne jest stosowanie
nieinwazyjnych sprawdzeń, pozwalających
na niezwykle szybki powrót kontrolowanego
wyłącznika do stanu normalnej pracy. W takich przypadkach z pomocą przychodzi wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego lub promieniowania gamma. Rezultaty
wykonania prześwietlenia stuków wyłącz-

nika promieniowaniem gamma pokazano
na rysunku 17.
Korzystając z tak czytelnych wyników
bardzo łatwo podejmować trafne decyzje
o kontynuowaniu eksploatacji wyłącznika
po weryfikacji jego stanu. Szerzej o metodzie i jej wykorzystaniu można przeczytać
w referacie [B3-210].
Referat [B3-211] dotyczył adaptacji
sztucznej inteligencji, opisanej tutaj jako
uczenie maszynowe, do analizy danych
opisujących bieżącą kondycję transformatorów mocy i rozdzielnic z izolacją gazową.
Celem działania jest uzyskanie wskaźników stanu urządzenia będących jak najbliższym opisaniem ich rzeczywistej kondycji
tak, aby prawidłowo podejmować decyzję
co do koniecznych zabiegów o charakterze
konserwacyjnym lub naprawczym. Opisane w referacie zabiegi i metodologia doprowadziły do uzyskania zgodności stanu
faktycznego z wynikiem oceny na poziomie
powyżej 90%. Rezultat wydaje się na tyle
interesujący, że z pewnością warto poświęcić nieco czasu na zapoznaniu się z pełną
treścią referatu.
W referacie [B3-212] zwrócono uwagę
na, rzadko uwzględniane podczas etapu
projektowania, drgania eolskie połączeń rurowych w stacjach elektroenergetycznych.
Problem opisano na podstawie doświadczeń z obiektami służącymi głównie do
wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych.
W tym obszarze, dla przyspieszenia cyklu
realizacji, rozpowszechniło się na szeroką skalę stosowanie rozwiązań typowych
bądź powtarzalnych, bez pogłębionej analizy warunków w miejscu zainstalowania.

Rys. 17. Obraz
z prześwietlenia
trzech faz
wyłącznika
promieniowaniem
gamma
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Niestety taka praktyka prowadzi do przykrych konsekwencji w okresie eksploatacji.
W omawianym referacie został przywołany
przypadek rozdzielni 220 kV z Indii, gdzie
stwierdzono, okresowo występujące, poważne drgania połączeń rurowych, niekorzystnie wpływające na ich żywotność,
a także na żywotność łączonych przez nie
aparatów wysokiego napięcia. Bliższa analiza zjawiska doprowadziła do znalezienia
korelacji pomiędzy jego wstępowaniem
a podmuchami wiatru. Znając podłoże zachowania połączeń możliwe było wprowadzenie działań zapobiegawczych w postaci
zmiany parametrów rur, w tym długości połączeń oraz instalowania linki tłumiącej.
W referacie [B3-213] rozważano doświadczenia operatora systemu przesyłowego z Indii odnoszące się do właściwej
konserwacji, monitorowania i usprawniania
instalacji uziemiającej. Ze względu na fakt,
że poprawnie działająca instalacja uziemiająca redukuje znacząco liczbę awaryjnych
wyłączeń i wpływa korzystnie na bezpieczeństwo obsługi stacji elektroenergetycznych uznano, iż zasadne jest dążenie do
wprowadzania rozwiązań, które dają gwarancję długotrwałej pracy z zachowaniem
właściwego poziomu parametrów identyfikujących stan instalacji. Opanowanie i wdrożenie technologii realizacji całkowicie bezobsługowych uziemień dla systemu, w którym moc zainstalowana wynosi 370 MW ma
bardzo duże znaczenie szczególnie poprzez
opracowanie rozwiązań powtarzalnych dla
zbliżonych warunków gruntowych. Jednym
z przykładów może być stosowanie uziemień pionowych, dla opracowania których

Rys. 18. Uziemienie pionowe uwzględniające
lokalne warunki gruntowe
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uwzględnia się parametry gruntu w miejscu
lokalizacji stacji. Zaproponowane rozwiązanie pokazano na rysunku 18.
Aby instalację uziemiającą można było
uznać za bezobsługową proponuje się
okresowe badanie jego stanu, które może
dostarczyć informacji o koniecznych działaniach naprawczych.

Adaptowanie
sztucznej inteligencji
Cyfryzacja coraz szerszego zakresu
działań i płynne przechodzenie do wykorzystania sztucznej inteligencji zaczyna się
jawić już nie tylko jako przewidywany kierunek rozwoju, ale, może jeszcze nie jako
powszechna, niemniej jednak, rzeczywistość. Postępu technologicznego nie da się
zatrzymać, a może nawet jest, z korzyścią
dla elektroenergetyki, wdrażany na bardzo
szerokim polu. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że informatyzacja sprowadza
się do aktywności li tylko w sferze układów
z obszaru kontroli, sterowania i nadzoru,
a dzisiaj widzimy ją na każdym polu. Potwierdzeniem tak postawionej tezy niech
będą poniższe informacje o tematach podejmowanych w referatach zgłoszonych
do trzeciej grupy tematyki wiodącej.
W referacie [B3-301], w tonie nieco
wspomnieniowym, zaczyna się od zwrócenia uwagi na efekty dotychczasowych
rewolucji przemysłowych i ich owoców.
Pierwsza rewolucja przemysłowa przyniosła nam silnik parowy, druga linię produkcyjną, trzecia komputery i automatykę, a co
będzie następne? Jak to wpłynie na funkcjonowanie elektroenergetyki? Czwarta
rewolucja przemysłowa, zdaniem autorów
referatu, to transformacja rzeczy (przedmiotów / ludzi / przestrzeni) ze świata rzeczywistego do strefy wirtualnej poprzez
tworzenie ich cyfrowych wersji. Te informatyczne duplikaty zaczęły się rodzić wraz
z powstaniem technologii BIM (Building
Information Modelling) i obecnie bywają
określane mianem cyfrowych bliźniaków.
Korzystając z takiego wprowadzenia stajemy wobec wyzwania – co takie podejście
może lub powinno oznaczać dla sektora
elektroenergetycznego? Projektowanie 3D,
BIM lub Cyfrowy Bliźniak dla stacji elektro-
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energetycznych ma podobną koncepcję jak
inne branże, gdzie każdy komponent jest
idealnie połączony, a dane są swobodnie
przesyłane i wymieniane w różnych celach
pomiędzy wszystkimi podmiotami obecnymi w procesie projektowania, budowy
i eksploatacji. Niewątpliwie wdrożenie którejkolwiek z tych koncepcji niesie ze sobą
kilka korzyści, o których mowa w wielu,
opublikowanych dotychczas, materiałach.
Ale czy tylko korzyści? Czy możliwości nowych narzędzi prawidłowo oceniamy i wykorzystujemy? Czy nadto nie rozbudziliśmy
nadziei, a rzeczywistość dnia codziennego
nie pozwala uciekać przed ugruntowanymi
historycznie nawykami?
Celem referatu jest ujednolicenia rozwiązań, których zastosowanie przeniesie
tworzenie i użytkowanie stacji elektroenergetycznych na wyższy poziom wykorzystania szeroko dostępnych narzędzi informatycznych.
Technologie sensorów, rejestratorów,
komunikacji i analizy danych są najszybciej
rozwijającym się w ostatnim czasie obszarem aktywności człowieka. Technologie
te przynoszą wymierne korzyści organizacjom, które potrafią je wykorzystać. Oprócz
zwiększonej produktywności służą one także jako narzędzie rekrutacyjne dla nowego
pokolenia pracowników odważnie operujących najnowszymi zdobyczami techniki
i technologii. Jednak tradycyjne architektury stacji elektroenergetycznych, preferujące sprzęt zamiast oprogramowania,
przewodowe sieci komunikacyjne zamiast
architektur konfigurowalnych programowo
oraz integracje danych punkt-punkt zamiast podejścia zorientowanego na usługi,
utrudniają sprawne wdrożenie dostępnych
nowości. Vattenfall, duża europejska firma
użyteczności publicznej, wraz z Doble Engineering, amerykańskim dostawcą czujników, danych i rozwiązań analitycznych,
uruchomiła projekt opracowania i wdrożenia architektury do integracji źródeł danych stacji elektroenergetycznej z odbiorcami tych danych w obszarze całej firmy,
w sposób płynny i bezpieczny. Kluczowym
warunkiem wstępnym dla uruchomienia takiego podejścia było wykorzystanie istniejących standardów, wszędzie tam gdzie takie standardy były dostępne. Wszystko co
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nie było jeszcze ustandaryzowane oparto
na obecnych w prowadzeniu działalności,
najlepszych praktykach. Celem projektu
było zapewnienie powtarzalnych wyników
opartych na solidnych podstawach i uniknięcie blokady w przepływie informacji
z tytułu uruchomienia innych systemów
aniżeli te które były znane w chwili rozpoczynania projektu. Referat [B3-302] omawia wyzwania i wnioski wyciągnięte z tego
uruchomionego projektu i może być ciekawą lekturą dla wszystkich którzy widza
potrzebę wdrażania nowych technologii do
uzyskiwania lepszych wnyków pracy systemu elektroenergetycznego.
Referat [B3-303] podejmuje temat
możliwych do uzyskania oszczędności
czasowych poprzez usprawnienie procesu
podejmowania decyzji. Scentralizowany
system zbierania i przetwarzania danych
jest w stanie bardzo przygotować materiał
do szybkiej reakcji wobec pojawiających
się usterek zagrażających niezawodnemu
dostarczaniu energii elektrycznej do klientów końcowych. Jednakże aby taki system
stworzyć konieczne jest wyzwolenie się
z funkcjonujących standardów w myśleniu
i zastanowić się dlaczego, jak i co chcielibyśmy osiągnąć? Pierwszy krok to cyfryzacja funkcji i procesów dokonujących się
w stacji elektroenergetycznej. Przykład,
odpowiadającego temu podejściu, rozwiązania możemy zobaczyć na rysunku 19.
Control
center
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WAN / LAN

Substation

10 kV E
F
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PC A

PC B

Control
Protection
Metering
Power quality
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Rys. 19. Podstawowa architektura systemu
zbierania informacji
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A kiedy uświadomimy sobie, że dane
i informacje mają realną wartość do użytkowników, proces zmian w podejściu powinien przyspieszyć. Ale wtedy pojawia
się kolejne wyzwanie. Urządzenia cyfrowe
mają z reguły krótszą żywotność aniżeli
pozostałe elementy stacji elektroenergetycznej. Co wtedy? Trzeba dobrać interfejs
cyfrowy o długiej żywotności, Ethernet
światłowodowy i prosty protokół komunikacyjny, a zadanie wydaje się być rozwiązane.
Zdaniem autorów referatu wartość zintegrowanego podejścia do cyfrowych stacji
ujawnia nie tylko poprzez optymalny całkowity koszt przedsięwzięcia, ale co ważniejsze, nie blokuje żadnych przyszłych wymagań wynikających ze zmian jakie jeszcze przed nami. Co więcej, wydaje się iż
jesteśmy w stanie zidentyfikować korzyści
dla wszystkich objętych procesem zmian
interesariuszy.
W referacie [B3-304] Autorzy przekonywali do korzyści wynikających z cyfryzacji stacji elektroenergetycznych. Dokonali tego na bazie wdrożonego projektu
zastosowanego na stacji 275 kV, poprzez
wdrożenie pilotażowej platformy charakteryzowanej poprzez:
• kompleksowość,
• integrowanie przekładników,
• kontrolowanie aparatury pierwotnej,
• dystrybucję sygnałów,
• komunikację,
• monitoring,
• systemy zabezpieczeń i kontroli.
Biorąc pod uwagę, że – jak określili autorzy – uzyskano całkowitą zgodności wyników wdrożenia z przyjętymi na wstępie
oczekiwaniami, referat wydaje się godny
polecenia.

Operational data = Input

Autorzy referatu [B3-305] przekonywali, że przez wykorzystanie inteligencji
internetu przedmiotów można wpływać na
redukcję śladu węglowego. Ma się to dokonać poprzez zastosowanie nowej generacji
inteligentnych, połączonych cyfrowo urządzeń transmisyjnych, gdzie łączność jest
realizowana za pomocą internetu przedmiotów. Wartością i korzyścią dla działania sieci jest przejrzystość, zwiększona
produktywność i inteligencja. Centralnym
elementem jest połączenie „cyfrowego
bliźniaka” z danymi operacyjnymi. Tworzy
to zupełnie nowy rodzaj funkcjonalności
dla aplikacji o wartości dodanej, takich jak
aktywne zarządzanie przeciążeniem w celu
zarządzania tymczasowymi przeciążeniami
bez narażania czasu życia lub wskazania
pozostałego czasu życia zasobu. W referacie opisano funkcjonalność, wartości operacyjne i korzyści, wyniki testów, instalacje
i doświadczenia związane z nową generacją inteligentnych produktów transmisyjnych nazwanych „Sensformer” i „Sensgear” oraz przedstawiono perspektywę
przyszłej interakcji w systemach i stacjach
elektroenergetycznych.
Sensformer został wprowadzony na
rynek w roku 2018 jako cyfrowe odzwierciedlenie transformatora z możliwością
udostępnienia danych, takich jak:
• alarm poziomu oleju,
• najwyższa temperatura oleju,
• prąd uzwojenia strony wysokiego napięcia,
• lokalizacja GPS,
• lokalne informacje o warunkach pogodowych.
W roku 2019 generacja Sensformer
pojawiła się ponownie w zmodyfikowanej
wersji. Tym razem jako cyfrowe urządzenie
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Simulation Thermal Hydraulic Processes
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Load Prediction
Boundaries: Retrospective data set
Tx specification

Current (LV)

Acceptable loss of life

Tap Changer Position
Top Oil Temperature
Cooling Mode active
Oil cooling plant inlet
Oil cooling plant outlet

Results:

Virtual Sensors
Thermal distribution

Ambient temperature

Result: Load prediction for certain
period in future operation

Loss of life calculation

Rys. 20. Procesy dokonujące się w cyfrowym bliźniaku
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bliźniacze prezentujące obraz transformatora w czasie rzeczywistym. Na rysunku 20
można prześledzić funkcjonowanie cyfrowego bliźniaka, w tym wprowadzanie danych i wyniki poszczególnych operacji.
W 2019 roku, oprócz narzędzia do monitorowania transformatorów, zrealizowano
również koncepcję cyfrowego bliźniaka dla
aparatów wysokiego napięcia, pod nazwą
„Sensgear”.
Referat [B3-306] promował zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do procesu projektowania konstrukcji stalowych
instalowanych na stacjach elektroenergetycznych. Celem przedsięwzięcia jest
próba wprowadzenia jednego narzędzia do
realizacji projektu tak, aby uniknąć błędów
spowodowanych wykonywaniem elementów projektu za pomocą różnych programów wsparcia. Ma to szczególne znaczenie podczas realizacji skomplikowanych
i czasochłonnych procedur projektowania
inżynieryjnego, jakim jest analiza naprężeń
i odkształceń, gdzie niezbędny jest wysoki
poziom dokładności.
W ostatnim okresie można obserwować znaczący wzrost zainteresowania
stacjami cyfrowymi, ale także realizację
takich obiektów. Nie oznacza to jednak,
że całkowicie pozbyliśmy się obaw związanych z poprawnością funkcjonowania
systemu w którym zainstalowano już stacje cyfrowe. W konsekwencji pojawiają
się pytania o niezawodność, cyberbezpieczeństwo, konieczność aktualizacji oprogramowania itp. Rodzi się więc potrzeba
opanowania narzędzi, za pomocą których
będzie można dokonywać testowania elementów i zespołów cyfrowych składających się na ucyfrowioną stację. Tworzeniu
takich właśnie narzędzi poświęcony był
referat [B3-307]. Aby dobrze wprowadzić
się w temat warto przeanalizować rysunek 21, na którym pokazano, jak ewoluowały rozwiązania od stacji konwencjonalnej do cyfrowej.
Wyniki sprawdzeń pokazały, że zaproponowane przez autorów referatu koncepcje testowania dają pozytywne rezultaty
i potwierdzają, że system cyfrowy połączony z optycznymi przekładnikami jest w stanie poprawnie funkcjonować przez wymagany okres eksploatacji.
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Rys. 21.
Ewolucje
w obszarze stacji

Środowisko, w jakim działają przedsiębiorstwa elektroenergetyczne w Japonii,
znacznie się zmieniło. Firmy wytwarzające, przesyłające i rozdzielające energię
elektryczną są zobowiązane do utrzymywania sprzętu na odpowiednim poziomie
niezawodności w ramach ograniczonego
budżetu, a nawet przy spadku liczby personelu i starzejących się urządzeniach, jak
chociażby transformatory. Z drugiej strony,
technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i internet przedmiotów (IoT) oraz
sztuczna inteligencja (AI), czujniki, drony,
rzeczywistość mieszana (MR) i modelowanie informacji o budynku (BIM), stają się
coraz bardziej zaawansowane, a w ostatnich latach cyfryzacja biznesu również
szybko postępuje. Dlatego oczekuje się, że
użyteczność stacji elektroenergetycznych
poprawi się dzięki połączeniu technologii
cyfrowej z danymi dotyczącymi konserwacji i dotychczasowym know-how.
Konieczne jest jednak zwiększenie
znaczenia prac stacyjnych i zbierania danych przy rozwiązywaniu problemów, takich jak zmniejszająca się liczba personelu i starzejące się urządzenia. Koncepcja
cyfryzacji całości prac dotyczących stacji
elektroenergetycznej, takich jak planowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja
i konserwacja, nazywana jest „koncepcją
cyfrowej stacji elektroenergetycznej”. Realizacja stacji cyfrowej odmieni prace stacyjne i stworzy nową wartość, zwiększając
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przy tym wartość rynkową firm z obszaru
energetyki. Obecnie analizowane są różne technologie cyfrowe do realizacji cyfrowych stacji elektroenergetycznych,
a niektóre z nich są już wykorzystywane
w praktyce. Wszystkie te zagadnienia opisano w referacie [B3-308], który kończy się
konkluzją informującą, że aby zrealizować
transformację cyfrową w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych, ważna
jest nie tylko realizacja transformacji robót stacyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowej, ale także zwiększenie wartości użytkowej pozyskiwanych danych
i otwarcie nowych rynków.
Referat [B3-309] przybliżał innowacyjne praktyki dotyczące prac eksploatacyjnych realizowanych w stacjach
elektroenergetycznych z wykorzystaniem
technologii wirtualnej rzeczywistości. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie
metody, dzięki której możliwe będzie uniknięcie błędów wynikających z niewłaściwego przygotowania prac, a także zdalne
prowadzenie ich nadzoru. Wypracowanie
nowego podejścia ma nastąpić poprzez
następujące kroki:
• standaryzacja schematów zarządzania
czynnościami operacyjnymi,
• tworzenie obrazu rzeczywistości,
• klasyfikacja obrazu,
• wstępne przetwarzanie obrazu,
• łączenie obrazów w wirtualną rzeczywistość.
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Nowy sposób postępowania ma także
prowadzić do wyeliminowania zagrożeń
dla bezpieczeństwa ludzi wykonujących
czynności eksploatacyjne na obiekcie.
Autorzy referatu [B3-310] podzielili się
doświadczeniami eksploatacyjnymi układu SVC o mocy 90 Mvar zainstalowanego
w roku 1994. Przez pierwsze 20 lat zidentyfikowano kilka stanów awaryjnych, ale nie
były one przyczyną dalszych konsekwencji w pracy układu wysokiego napięcia.
W roku 2014 pojawiły się niestety liczne
problemy z analogową elektroniką układu
sterowania. Po kilku korektach niestabilności elementów elektronicznych zdecydowano o konieczności wymiany sterownika,
co nastąpiło w roku 2015. Nowe urządzenie w pełni sprostało wymaganiom i po
okresie wstępnej eksploatacji można było
stwierdzić, że pozostałe elementy układu
SVC wyposażone w nowy sterownik zachowują się jak całkowicie nowe. Modernizowany układ SVC przedstawiono na
rysunku 22.

Rys. 22. Układ SVC o mocy 90 Mvar

W referacie [B3-311] pokazano proces opracowywania specyfikacji transformatorów mocy zintegrowanych z systemami monitorowania, opartych na idei
przetwarzania rozproszonego, gdzie
dane są przechowywane, przetwarzane, a nawet analizowane bezpośrednio
w urządzeniach końcowych, kontrolerach
lub mikrocentrach danych znajdujących
się w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Przedstawiona metoda jest przeciwieństwem komputerowych układów scentralizowanych, w których wszystkie operacje odbywają się w chmurze. Różnice
pomiędzy strukturą rozproszoną (Edge)
a rozwiązaniem chmurowym pokazano
na rysunku 23.
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Rys. 23. Porównanie struktury rozproszonej i chmurowej

Wykorzystanie systemu rozproszonego daje transformatorom możliwość diagnozowania i zarządzania za pomocą własnych algorytmów.
W referacie [B3-312] opisano, na przykładzie stacji 50 kV, jak poprzez zastosowanie technologii cyfrowej i urządzeń wolnych od gazu SF6 zasadniczo redukować
ślad węglowy w procesie dystrybucji energii elektrycznej. Stacja cyfrowa pozwala
zrezygnować z tradycyjnych przekładników
o dużej materiałochłonności i zastąpić je
sensorami prądu i napięcia. Mniej zużytych
materiałów to niewątpliwie mniejsza emisja CO2 podczas produkcji i instalowania
aparatów. Jeżeli zaś chodzi o rezygnację
z gazu SF6, to redukcja efektu cieplarnianego jest oczywista i bezpośrednia.
Najnowsze morskie turbiny wiatrowe generują moc rzędu kilku MW mocy wyjściowej.
Przy takich poziomach mocy dominującą
wartością napięcia znamionowego w sieci
kablowej było 36 kV. Obecnie napięcie sieci
kablowej podnosi się do 72,5 kV, aby zminimalizować prądy i wynikające stąd straty
energii. Referat [B3-213] przybliżył projekt
farm wiatrowych o dużej skali, jakim jest niewątpliwie projekt „Farmy wiatrowe Dogger
Bank”, który został ogłoszony największym
morskim parkiem wiatrowym na świecie. Dostarcza on 3,6 GW mocy za pomocą 300 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 12 MW.
Ponieważ zapotrzebowanie na duże morskie
turbiny znacznie rośnie, będą też konieczne
elastyczne interfejsy komponentów elektrycznych, aby dopasować się do różnych
specyfikacji projektantów i operatorów sieci.
Aby sprostać tym wymaganiom opracowano
bardzo wszechstronną rozdzielnicę GIS, którą można łatwo dostosować do specyficznych wymagań lokalizacji morskich.
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Rys. 24. Moduły rozdzielcze
z izolacją gazową

Morska sieć energetyczna jest wyraźnie zdominowana przez dużą liczbę kabli
szeregowych, które zbierają całą moc turbin do jednej lub wielu scentralizowanych
platform, pełniących funkcję kolektorów.
Do takiego układu potrzebna jest zoptymalizowana, izolowana gazem rozdzielnica 72,5 kV, umieszczona we wszystkich
węzłach sieci. Modułowość i duża elastyczność rozdzielnicy pozwala również
na wykorzystanie tych samych komponentów GIS w scentralizowanych platformach
kolektorów, gdzie wymagana jest pełnowymiarowa podstacja, a dostępna przestrzeń staje się kluczowym parametrem.
Zaprezentowana w referacie rozdzielnica
GIS była od początku opracowywana do
użytku z klasycznymi mediami izolacyjnymi, to znaczy SF6, a także z mediami na
bazie mieszanki gazowej fluoronitryl, CO2
i O2. Rozwiązanie konstrukcyjne modułu
rozdzielczego do budowy rozdzielni o obmiarze wynikającym z potrzeb lokalizacji
pokazano na rysunku 24.

Podsumowanie
Sesja CIGRE 2020 przyniosła wiele interesujących, a nawet całkowicie nowych
informacji dotyczących bieżącego stanu
wiedzy z zakresu projektowania, budowy
i eksploatacji stacji elektroenergetycznych.
W materiałach przygotowanych do zaprezentowania i omówienia podczas sesji technicznej można znaleźć zarówno opis gotowych propozycji rozwiązań do bezpośredniego zastosowania w nowych i istniejących

www.energetyka.eu

obiektach, jak i inspiracje dla kierunków
myślenia nad dalszą optymalizacją struktur
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Warto
z nich skorzystać, jeśli za cel stawiamy sobie troskę o zrównoważony rozwój polskiego systemu elektroenergetycznego.
A jeżeli zdecydujemy się rozwijać posiadaną już wiedzę, to istotnym wsparciem
mogą być wyniki prac Grup Roboczych
CIGRE, publikowane jako Broszury Techniczne. Dostęp do tych materiałów, jak i do
wykazu aktualnie działających Grup Roboczych, można uzyskać odwiedzając strony
internetowe GIGRE i CIGRE Polska, do
czego gorąco zachęcamy.
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Energoelektronika i systemy DC
– Komitet Studiów B4
DC systems and power electronics – Study Committee B4
Omówiono wybrane referaty spośród 51 zaprezentowanych w ramach Komitetu Studiów B4 CIGRE Energoelektronika i systemy DC. Tematyka układów
HVDC budzi coraz większe zainteresowanie na całym świecie z uwagi na rosnące możliwości zastosowania i dynamiczny rozwój samej technologii.
Wykorzystuje się te układy do przesyłu wielkich mocy na wielkie odległości, ale również do przyłączenia morskich farm wiatrowych i realizacji połączeń
HVDC w obrębie jednego układu synchronicznego. Równolegle widoczny jest rozwój rozwiązań DC w sieciach dystrybucyjnych i układów typu FACTS
w sieciach przesyłowych AC. Wszystkie te aplikacje i najnowsze rozwiązania technologiczne są prezentowane w referatach Komitetu Studiów B4 na sesji CIGRE 2020.
Słowa kluczowe: układy HVDC, przesył wielkich mocy na wielkie odległości, przyłączenia morskich farm wiatrowych, rozwój rozwiązań DC
w sieciach dystrybucyjnych
Discussed are selected papers from among 51 presented within the B4 CIGRE Study Committee Power electronics and DC systems. The subject of HVDC
systems arouses more and more interest all over the world due to growing possibilities of application and dynamic development of the technology itself.
These systems are used not only to transmit high power over long distances but also to connect offshore wind farms with the onshore network and implement HVDC connections within one synchronous system. At the same time, the development of DC solutions in distribution networks and type FACTS
systems in AC transmission networks is observed. All these applications and the latest technological solutions were presented in the papers of the B4 Study
Committee at the CIGRE 2020 session.
Keywords: HVDC systems, transmission of high power over long distances, offshore wind farms connections, development of DC solutions
in distribution networks

Sesja plenarna Komitetu Studiów B4
CIGRE Energoelektronika i systemy DC
obejmowała trzy tematy preferowane.
Temat 1 – Systemy HVDC i ich zastosowania.
• Planowanie i wdrażanie nowych projektów HVDC.
• Zastosowanie nowych technologii w HVDC,
cyberbezpieczeństwo, sieci DC, wyłączniki DC, zaawansowane sterowania.
• Remonty i modernizacje istniejących
systemów HVDC.
Temat 2 – Systemy DC i inne energoelektroniczne dla systemów dystrybucyjnych.
• HVDC średniego napięcia i jego zastosowania w systemach dystrybucyjnych.
• Planowanie i wdrażanie nowych projektów w systemach dystrybucyjnych.
• Nowe koncepcje, projekty.

strona

236

Temat 3 – Systemy FACTS.
• Planowanie i wdrażanie nowych projektów.
• Zastosowanie nowych technologii w układach FACTS i innych urządzeniach energoelektronicznych.
• Remonty i modernizacja istniejących
układów FACTS i innych systemów
energoelektronicznych.
• Doświadczenie serwisowe i eksploatacyjne.
Spośród 51 zgłoszonych referatów,
38 dotyczyło tematu pierwszego, 4 tematu
drugiego, a 9 tematu trzeciego. Przedmiotem zainteresowania Komitetu Studiów B4
CIGRE są układy przesyłowe prądu stałego (HVDC) oraz inne rozwiązania w zakresie energoelektroniki w systemach AC,
w szczególności układy FACTS.
Zainteresowanie układami HVDC
i energoelektroniką wielkich mocy zdecy-
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dowanie rośnie na całym świecie. Jest to
związane również z dynamicznym rozwojem układów klasy VSC HVDC w technologii MMC, których możliwości regulacyjne
i elastyczność zastosowań znakomicie
uzupełniają rozwiązania LCC HVDC, mające obecnie zastosowania głównie do
przesyłu wielkich mocy na wielkie odległości przy napięciach 800 kV i wyższych.
Obserwuje się rosnącą liczbę układów
HVDC instalowanych w obrębie jednego
systemu synchronicznego, co do niedawna było rzadkością. Standardem stają się
przyłączenia morskich farm wiatrowych
usytuowanych dalej od brzegu poprzez łącza HVDC. Zrealizowano połączenia wieloterminalowe oraz sieci DC.
Prezentowane referaty w ramach Komitetu B4 na sesji CIGRE 2020 zawierały
najnowsze informacje na temat systemów
DC i FACTS na różnych etapach planowania, budowy i eksploatacji.
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Systemy HVDC
i ich zastosowania
W referacie [1] szczegółowo przeanalizowano wyniki badań symulacyjnych i rejestracji z pomiarów dla dwóch odmiennych
rozwiązań ograniczających nieliniowe stany przejściowe (inrush currents) związane z załączaniem transformatorów dużej
mocy w układach HVDC. Wyniki dotyczyły
instalacji bipolarnych HVDC dużej mocy
w technologii LCC (Line Commutated Converters) w Brazylii.
Załączanie transformatorów dużej mocy
w tego typu instalacjach wiąże się z występowaniem prądów fazowych nieliniowych
o znacznych wartościach, które mogą wywoływać negatywne zjawiska w układach
HVDC i w sieci, takie jak m.in.: wyłączanie
filtrów AC, przewroty komutacyjne, wyłączenia generatorów przez zabezpieczenia, błędne działanie zabezpieczeń, zniekształcenie napięć itd. W celu ograniczenia
prądów przejściowych przy załączaniu
transformatorów stosuje się dwie metody. Jedna polega na sterowanym załączaniu (CSD – Controlled Switching Devices)
wyłącznika z wyborem odpowiedniego
momentu na fali napięcia do zwarcia styków wyłącznika (POW – Point-on-Wave)
z uwzględnieniem lub nie pozostałości magnetycznej w transformatorze, natomiast
druga metoda – z wstępnym krótkotrwałym
załączeniem szeregowego rezystora przed
zwarciem styków głównych wyłącznika
(Metoda PIR – Pre-insertion Resistor). Wybrane parametry stosowane w układach
podano w tabeli 1.
Przykładowe rejestracje oraz wyniki
badań symulacyjnych pokazano na rysunkach 1 i 2.

Rys. 1. Przykładowa rejestracja z załączania transformatora w stacji Estreito

Rys. 2. Przebiegi z badań symulacyjnych z zastosowaniem PIR (lewa strona)
oraz bez tego układu (prawa strona)

Rys. 3. Oczekiwane wielkości mocy farm wiatrowych na Morzu Północnym
dla wybranych krajów i scenariuszy rozwoju

Wnioski autorów nie wskazują jednoznacznie na przewagę jednego z rozwiązań. Podkreślają natomiast wagę analizy
wymagań i doboru rozwiązania na wczesnym etapie projektowania układu. Wskazują, że rozwiązania typu POW są tańsze.
W dwóch referatach [7] i [23] omawiano wyniki uzyskane w projekcie “PROMOTioN2” zrealizowanym w ramach programu
H2020 ze środków UE. Projekt dotyczył
badania możliwych rozwiązań sieci prądu
Tabela 1

Wybrane parametry stosowane w układach HVDC
HVDC Scheme

Inrush current mitigation

Itaipu – 2 Bipoles @3,150 MW, ±600 kV

PIR – 800 Ω/phase

Madeira – Bipole#2, 3,150 MW, ±600 kV

*Updated to CSD with remanence

Operation since
1984

Madeira – Bipole#1, 3150 MW, ±600 kV

CSD with calculated remanence

Madeira BtB, 2 Bi-blocks, @400 MW

CSD with calculated remanence

2012

Belo Monte – Bipole#1, 4,000 MW, ±800 kV

CSD without remanence

2017

PIR – 1300 Ω/phase

2019

Belo Monte – Bipole#2, 4,000 MW, ±800 kV
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stałego na Morzu Północnym dla wyprowadzenia mocy z planowanych morskich farm
wiatrowych (MFW). W referacie [7] omówiono wyniki analiz technicznych, a w [23]
aspekty ekonomiczne (CBA – Cost-Benefit Analysis). Rozważano trzy scenariusze
rozwoju MFW do roku 2050 (rys. 3).
Badania obejmowały cztery koncepcje
topologii morskich sieci DC, pokazane na
rysunku 4.
1. BAU (Bussines–as-Usual), czyli rozwiązania obecnie realizowane w formie połączenia point-to-point (P-t-P).
2. NAT – „National Distributed HUBs”, w którym każdy kraj buduje sieć DC do wyprowadzenia mocy z własnych MFW. Możliwe są połączenia między tymi sieciami
dla realizacji handlu na rynkach energii.
3. EUR – „European Distributed HUBs”,
w którym dokonuje się koordynacji połączeń w skali zainteresowanych państw,
a w efekcie farma „A” może zostać przyłączona do kraju „B” lub „C”.
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4. Zmniejszenie długości kabli od jednej
koncepcji do drugiej jest wrażliwe na
założenia wejściowe i dlatego należy
dokonać szczegółowych analiz na etapie studium wykonalności.
5. Wymagany będzie scentralizowany
układ sterowania do szybkiego oddziaływania w stanach zagrożeń.
Rys. 4.
Rozważane
topologie sieci DC
dla wyprowadzenia
mocy MFW

4. HUB – „European Centralized Hub”, ten
wariant obejmuje również sztuczne wyspy budowane dla koncentracji wyprowadzeń mocy.
Jako kryteria oceny i porównania zastosowano minimalizację kosztów inwestycyjnych oraz optymalizację zdolności
przesyłowych między krajami. Przyjęto
następujące założenia:
1) maksymalna moc pojedynczej platformy offshore to 2 GW,
2) w zależności od odległości, sąsiadujące
farmy mogą być agregowane i dołączone do tej samej platformy,
3) maksymalna moc skumulowana w jednej stacji na lądzie będzie ograniczona
do 4 GW,
4) dla kabli DC o napięciu 525 kV rozważa
się moce: 1 GW; 1,4 GW; 1,6 GW oraz
2 GW,
5) dla kabli o napięciu 320 kV moce:
0,7 GW; 0,9 GW oraz 1,2 GW,
6) przyjmuje się napięcie kabli DC 320 kV
dla Morza Irlandzkiego oraz Kanału
La Manche,
7) przyjmuje się napięcie kabli DC 525 kV
dla Morza Północnego,
8) sieć lądowa musi wytrzymać utratę
mocy w przypadku wyłączenia pojedynczego elementu sieci offshore.

mocy w różnych stanach pracy i analizy
związane z koncepcją zabezpieczeń w sieci
offshore z uwzględnieniem wykorzystania
wyłączników prądu stałego.
Uzyskane wyniki wskazują, że będzie
potrzeba około 20 000 km kabli do wyprowadzenia 205 GW z MFW. Kluczowe wnioski z referatu [7] podano poniżej.
1. Połączenia P-t-P stanowią konkurencyjne rozwiązanie, gdy moc maksymalna
platformy offshore jest porównywalna
z mocą znamionową kabli. Jeżeli ten
warunek nie jest spełniony, to rozwiązanie to jest istotnie droższe.
2. Możliwość jednoczesnego wykorzystania połączeń kablowych do wyprowadzenia mocy z MFW i przesyłów miedzy
krajami jest istotnym czynnikiem zachęcającym do budowy sieci DC i połączeń
wieloterminalowych.
3. We wszystkich koncepcjach (z wyjątkiem
BAU) i scenariuszach topologia będzie
stopniowo ewoluować od kilku połączeń
wieloterminalowych do bardziej złożonej
struktury. Na drugim etapie rozwoju sieć
szkieletowa prawdopodobnie połączy
kilka struktur wieloterminalowych.

W analizach wykorzystano dedykowane
narzędzie optymalizacyjne (OTEP – Optimum Transmission Expansion Planning)
oraz model europejskiego rynku energii
2018 TYNDP opracowany w ENTSO-E.
Wykonano standardowe analizy rozpływów

strona

238

Wyniki analiz CBA przedstawione w referacie [23] dla tych samych MFW wskazują, że redukcja łącznej długości kabli
w rozwiązaniach sieci DC nie kompensuje
dodatkowych kosztów związanych z budową sieci z dwóch powodów. Pierwszy
– rozwiązanie sieciowe jest głównie przydatne w przypadkach awarii, a ponieważ
większość połączeń P-t-P planuje się jako
bipolarne, które mają wbudowaną naturalną redundancję, to potrzeba budowy
sieci nie jest oczywista. Drugi powód – to
duża niezawodność kabli DC, a co istotne,
sieć lądowa AC jest dostosowana do skali
utraty mocy z pojedynczej MFW. Graficzną
prezentację głównych wyników dla wszystkich czterech koncepcji wyprowadzenia
mocy pokazano na rysunku 5.
Referat [8] dotyczył praktycznych wyników i sposobu przeprowadzenia testu
black-startu i odbudowy systemu w Belgii, z wykorzystaniem łącza VSC HVDC
o mocy 1 GW w technologii MMC, łączącego Belgię z Wielka Brytanią. Zdolność układów tego typu do zainicjowania odbudowy
systemu po całkowitym zaniku napięcia
stanowi ważną i zamawianą przez operatorów przesyłowych funkcjonalność. Jednak
uzyskanie pewności w zakresie odpowiednio szybkiego i niezawodnego rozwiązania
wymaga zaplanowania i przeprowadzenia
praktycznych testów przygotowujących
zarówno łącze HVDC, jak i procedury

Rys. 5.
Wyniki analiz CBA.
Wartości dla BAU
(P-t-P) równe 1
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Rys. 6. Sytuacja wyjściowa łącza HVDC przed rozpoczęciem prób

Rys. 7. Odbudowa napięcia metodą „kolektywną”
chwilowe napięcie fazowe – u góry, napięcie fazowe RMS – w środku, prąd fazowy – na dole

 peratora przesyłowego do sprawnego
o
działania w przypadku sytuacji awaryjnej.
Stan wyjściowy do black-startu i odbudowy
systemu pokazano na rysunku 6.
Zasilanie podano z systemu brytyjskiego pozostawiając otwarty wyłącznik po
stronie belgijskiej. Potrzeby własne łącza
zasilano z generatora napędzanego silnikiem Diesla. W normalnej pracy potrzeby
własne są zasilane z trzeciego uzwojenia
transformatora.
Autorzy analizowali dwie koncepcje odbudowy systemu. Obie sprawdzono w testach.
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Pierwsza koncepcja, nazwana „sekwencyjną”, polega na załączaniu kolejnych elementów sieci (linie, transformatory
itd.) rozpoczynając od szyn, na które podano napięcie o znamionowej częstotliwości
z przekształtnika. Głównym problemem
przy takiej odbudowie napięcia jest wysoka
wartość impedancji dla składowej zerowej,
znacznie odbiegająca od typowych wartości dla sieci AC. Wynika to z zasad projektowania transformatorów przekształtnikowych, w których dąży się do relatywnie
wysokich wartości tej impedancji po stronie
sieci w celu ograniczenia problemów z prą-
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dami przejściowymi łączenia transformatorów i prądami zwarciowymi oddziałującymi
na przekształtnik. Podwyższona wartość
tej impedancji powodowała w testach problemy z rezonansami.
Druga omawiana koncepcja odbudowy,
zwana „kolektywną”, polega na wstępnym
połączeniu wybranych elementów sieci AC
i podaniu napięcia z przekształtnika na tak
przygotowany fragment systemu. Napięcie
podawano w sposób narastający z szybkością około 1p.u/10s. Wymaga się tutaj odpowiedniego przygotowania zabezpieczeń
do pracy w warunkach obniżonego napięcia sieci. Rejestracje z przebiegu testu pokazano na rysunku 7.
W wyniku prób zrezygnowano z wykorzystania praktycznego metody sekwencyjnej (powód – problemy z wysoką wartością
impedancji dla składowej zerowej) i wybrano metodę kolektywną, która zapewnia
„soft-start” i pozwala wystarczająco kontrolować wartość składowej zerowej impedancji w sieci.
Referat [22] przedstawiał nową koncepcję topologii przekształtnika MMC dla
układów VSC HVDC. Proponowane rozwiązanie eliminuje problem z wyłączaniem
prądów zwarciowych w obwodach DC
w rozwiązaniach w wersji HB (Half-Bridge).
W nowym rozwiązaniu (rys. 8) około połowy modułów jest w wersji FB (Full-Bridge).
Autorzy zwrócili uwagę na dwa problemy
związane z nową topologią, które skutecznie udało się rozwiązać. Pierwszy – to
niezawodne sprowadzenie do zera prądu
płynącego przez przekształtnik w trakcie
zwarcia w obwodzie DC. Efekt ten zapewnia zastosowanie modułów FB mających
zdolność do samoistnego wyłączenia
prądu zwarcia w obwodzie DC na skutek
wzrostu przeciwnego napięcia na kondensatorze w tych modułach w trakcie zwarcia.
W celu uniknięcia problemów z nagromadzoną resztkową energią w liniach DC oraz
dławikach AC, w początkowej fazie zwarcia
prąd DC jest sprowadzany w pobliże zera
przez układ sterowania, a następnie całkowicie blokowany kondensatorami w FB.
Drugim poważnym problemem rozwiązanym przez Autorów jest kontrola równomiernego naładowania kondensatorów
w modułach HB i FB po załączeniu układu
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Rys. 8. Topologia nowego rozwiązania przekształtnika w technologii MMC

do pracy. Problem wynika z faktu, że tylko
jedna połówka prądu ładuje kondensator
w układzie HB, a obie w układzie FB. Rozwiązaniem okazało się dwuetapowe ładowanie z kontrolą blokady elementów HB
i FB. Wdrożenie proponowanego nowego
przekształtnika MMC do praktyki umożliwi
szersze stosowanie układów VSC HVDC
z liniami napowietrznymi DC, co dotychczas było bardzo ograniczone.
W referacie [11] obszernie analizowano europejskie (ENTSO-E) doświadczenia
z zakresu dyspozycyjności i niezawodności układów HVDC, a także sformułowano
szereg zaleceń nakierowanych na poprawę
istniejącego stanu rzeczy. Przedstawione
wyniki są efektem prac grupy zadaniowej
powołanej przez ENTSO-E. Punktem wyjścia były wyniki (tab. 2) w zakresie dyspozycyjności i niezawodności gromadzone
przez Komitet Studiów B4 CIGRE oraz
statystyki za lata 2011-2017, obejmujące

wszystkie układy HVDC w krajach skandynawskich (DISTAC Disturbance Statistics
and Classification). W tabeli 2 podano również wartości oczekiwane przez operatorów europejskich.
Jak wynika z tabeli 2 uzyskane wyniki
nie spełniają oczekiwań operatorów przesyłowych, zwłaszcza w zakresie planowanych wyłączeń. Autorzy zwrócili jednak
uwagę, że na wyniki mają wpływ również
dłuższe odstawienia układów do modernizacji oraz podkreślili, że ostatnio oddawane do użytku układy HVDC wykazują wyższą niezawodność.
Analizowano między innymi problemy
pojawiające się w instalacjach HVDC dla
morskich farm wiatrowych. Stwierdzono
m.in., że w sytuacjach zmniejszonego zapotrzebowania i obniżki tłumienia w sieci
dochodzi do: rezonansów w zakresie wysokich lub niskich częstotliwości, niestabilności harmonicznych, interakcji transforTabela 2

Wyniki dotyczące dyspozycyjności i niezawodności układów HVDC za lata 2011-2017
Availability or reliability factor
\ Period

CIGRE

DISTAC

1983-2004 2005-2016 2011-2017

European TSO
requirements

Scheduled Unavailability, converter stations

4.2%

3.7%

3.7%

1.2%

Forced Unavailability, converter stations

1.8%

2.2%

2.9%

0.8%

Forced Unavailability, transmission lines
(overhead lines and all cables)

-

0.8%

-

-

No. of forced outages/year, converter stations

10

7

4

3.5

No. of forced outages/year, transmission lines

-

0.7

-

-
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matorów na skutek prądów przejściowych
przy załączaniu. Rezonanse na niskiej
częstotliwości (450 Hz) stwierdzono przy
długich połączeniach kablowych wzmacnianych dodatkowo przez szybkie systemy
sterowania.
Układy HVDC zazwyczaj mają wbudowaną redundancję wielu elementów, jednakże autorzy zaproponowali ponadstandardowe rozwiązania. Dotyczyć to powinno
również: filtrów AC, baterii kondensatorów,
możliwości stosowania by-passów w przypadku awarii dławików DC, zapewnienia
pracy w ograniczonym czasie bez filtrów
DC, zastosowania kamer do monitorowania elementów przekształtników, poprawy
odporności układu na pracę w warunkach
zanieczyszczenia środowiska, dopracowania sposobu rezerwowania transformatorów i procedur ich wymiany, założeń
projektowych dla układów chłodzenia i potrzeb własnych. W referacie podano wiele
szczegółowych propozycji w tym zakresie.
Omówiono również problemy i podano
rekomendacje dla procedur eksploatacji
układów.
W referacie [20] przedstawiono problemy, jakie pojawiły się w projekcie rozbudowy istniejącego układu VSC HVDC w wersji
P-t-P (w Wielkiej Brytanii) do układu wieloterminalowego, w którym nowe układy VSC
HVDC pochodzą od innych dostawców
niż w rozwiązaniach dotychczasowych.
Przedstawiono wymagania w zakresie
niezbędnej standaryzacji oraz zbadano na
modelach symulacyjnych czasu rzeczywistego (RTDS) oraz rzeczywistych replik
układów sterowania możliwości współpracy wszystkich elementów połączenia wieloterminalowego w stanach normalnych
i zakłóceniowych. Na rysunku 9 pokazano
obecne i docelowe elementy rozwiązania
wieloterminalowego, które będzie obejmowało dwie stacje przekształtnikowe na
lądzie oraz do czterech stacji na wyspach
lub na morzu.
Pierwsza, istniejąca faza projektu obejmuje łącze VSC HVDC ze stacją przekształtnikową Spittal (800 MW) połączoną
kablami DC na napięcie ±320 kV ze stacją Blackhilock (1200 MW). Kolejna faza
to budowa połączenia do stacji Kergor
(600 MW) na Szetlandach.
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◄ Rys. 9.
Schemat wieloterminalowego
połączenia VSC HVDC
planowanego w Wielkiej Brytanii

Angle
Own station
Angle
Remote station

To Active
power control
P0

▲ Rys. 10. Sposób zadawania mocy w sterowaniu ADC.
Kąt Δδ to różnica kątów miedzy napięciami w węzłach;
wartości P0 oraz K mogą być podawane
przez operatora w czasie rzeczywistym;
stała czasowa τ początkowo wynosiła 750 ms

Autorzy stwierdzili, że do prawidłowego działania układu wieloterminalowego,
w którego skład wejdą układy HVDC od
różnych dostawców, potrzeba standaryzacji obejmującej co najmniej: kluczowe
funkcjonalności układów, poziomy napięć
DC, tryby regulacji, działania zabezpieczeń
oraz protokoły komunikacyjne. Konieczne
będzie zastosowanie centralnego systemu
sterowania i zarządzania pracą wieloterminalowego układu w zakresie: rozpływów
mocy w sieci DC, monitorowania pracy
sieci DC, zadawania wartości mocy, przywracania normalnej pracy po zaburzeniach
oraz sterowania startem, łączeniami oraz
zatrzymaniem pracy poszczególnych układów HVDC. Końcowy wniosek autorów
brzmiał, iż nie ma istotnych barier, aby skoordynować i zbudować wieloterminalowe
połączenie układów HVDC pochodzących
od różnych dostawców.
Możliwość wykorzystania łączy VSC
HVDC pomiędzy Francją a Hiszpanią do
zwiększenia tłumienia jednego z modów
kołysań międzyobszarowych w systemie
kontynentalnej Europy przedstawiono
w referacie [30].
Od 2015 roku miedzy tymi krajami
w obrębie jednego systemu synchronicznego pracują dwa układy VSC HVDC,
każdy o mocy 1000 MW. W układach zastosowano sterowanie mocą typu ADC
(Angle Difference Control) emulujące pracę
linii AC. Oznacza to, że przesył mocy linią
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DC zależy od różnic kątów napięć między
węzłami, tak jak w liniach AC. Takie sterowania według autorów ułatwia zadawanie
mocy, poprawia stabilność dynamiczną
i efektywnie rozdziela moc miedzy linie AC
i DC. Sposób wypracowania wartości zadanej mocy w tym rozwiązaniu pokazano
na rysunku 10.
Autorzy badali możliwość wykorzystania łączy do poprawy tłumienia modu ECW
(East-Centre-West), w którym systemy
Półwyspu Iberyjskiego i Turcji kołyszą się
względem centralnej części Europy. Częstotliwość tego modu waha się od 0,16 Hz
do 0,26 Hz i jest trudna do tłumienia przy
pomocy konwencjonalnych środków. Badania przeprowadzone na modelu symulacyjnym systemu europejskiego pokazały
miedzy innymi wpływ stałej czasowej τ na
tłumienie modu ECW (rys. 11).

Jak wynika z pokazanych przebiegów
zwiększenie stałej czasowej ma istotny
wpływ na poprawę tłumienia modu ECW.
Przed wprowadzeniem zmiany wartości
stałej czasowej zbadano jej wpływ na stabilność dynamiczną oraz wykonano analizy bezpieczeństwa rozpływu mocy oraz
zabezpieczeń. Oceniono, że zwiększenie
stałej czasowej do 50 s pogarsza stabilność dynamiczną, ale nie w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu pracy systemu.
W efekcie przeprowadzonych badań wdrożono zmianę stałej czasowej na wartość
τ = 50 s. Rejestracje przebiegów rzeczywistych w pełni potwierdziły wyniki badań
symulacyjnych.
W referacie [31] przedstawiono wybrane problemy bezpieczeństwa pracy
chińskiego systemu elektroenergetycznego, który cechują zdaniem Autorów silne

Rys. 11. Wpływ stałej czasowej τ na tłumienie modu ECW,
kolor czerwony τ = 750 ms, kolor zielony τ = 50 s
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• FS – w pełni selektywną (Fully-Selective),
• NS – nieselektywną (Non-Selective)
oraz
• PS – częściowo selektywną (Partially
Selective).

Rys. 12. Charakterystyki amplitudowo-fazowe sieci AC

 ołączenia DC i słabe połączenia AC. Omóp
wiono niektóre problemy pracy połączenia
VSC HVDC typu Back-to-Back złożonego
z czterech przekształtników, każdy o parametrach ±420 kV/1250 MW w technologii
MMC. Szczegółowo analizowano rezonanse pomiędzy siecią AC a układem HVDC
oraz kwestie stabilności częstotliwościowej
przy pracy układu na wyspę. Wskazano na
zależność ryzyka rezonansów od stosunku impedancji wyjściowej przekształtnika
pracującego w trybie falownikowym do
impedancji sieci oraz zwrócono uwagę na
wpływ opóźnień w sterowaniu i charakterystyki układu sterowania prądu w układzie
otwartym.
Na rysunku 12 pokazano charakterystyki amplitudowo-fazowe sieci AC w licznymi szczytami, natomiast w tabeli 3 podano wpływ opóźnień w układzie sterowania
na częstotliwość szczytu impedancji wyjściowej falownika.
Zastosowany sposób ograniczenia
problemów z rezonansami polega na minimalizacji opóźnień w układach sterowania
oraz na dopracowaniu struktury sterowania.

W efekcie uzyskano zmniejszenie opóźnień
z początkowej wartości 520 µs do 415 µs.
W ramach zmian struktury sterowania dodano również nieliniowe filtry do układu.
Temat strategii w zakresie zabezpieczeń w sieci DC został przedstawiony w referacie [37]. Sieć DC będącą przedmiotem
analiz pokazano na rysunku 13, a w tabeli 4 podano podstawowe parametry elementów. Przedstawione wyniki uzyskano
w projekcie PROMOTioN (PROgress on
Meshed HVDC Offshore Transmission Networks) w ramach UE H2020. Rozważano
trzy strategie wyłączania zwarć:

Wskazano, że odbudowa sieci DC po
zwarciu jest częścią strategii działania zabezpieczeń i jest zależna od systemów sterowania.
Strategie selektywne wykorzystują wyłączniki DC (hybrydowe lub mechaniczne)
połączone szeregowo z dławikiem ograniczającym prąd zwarciowy, natomiast
nieselektywne strategie wykorzystują technologie FB MMC w przekształtniku lub
mechaniczny wyłącznik włączony między
przekształtnik a szyny DC.
Dla porównywania uzyskiwanych wyników opracowano miary oceny w postaci
współczynników KPI (Key Performance Indicator) w trzech kategoriach: efektywności
wyłączania, prawdopodobieństwa niepowodzenia (failure probability) oraz kosztów.
W tabeli 5 pokazano wpływ strategii na
stabilność sieci AC w zależności od inercji
w tej sieci.

Rys. 13. Schemat sieci DC będącej przedmiotem analiz (a),
konfiguracja elementów wyłączających w zależności od przyjętej strategii (b)

Tabela 3

Opóźnienie
w układzie
sterowania, µs

strona

Częstotliwość
szczytu amplitudy
impedancji wyjściowej
falownika, Hz

250

4000

450

2222

650

1538

850

1176/2352

242

Tabela 4

Podstawowe parametry elementów

Wpływ opóźnień w układzie sterowania
na częstotliwość szczytu
impedancji wyjściowej falownika
AC grid

MMC

Description

Value

Unit

Rated voltage

400

kV

Frequency

50

Hz

Reactance to resistance ratio

10

/

Short-circuit power

30

GVA

Converter rated powet per pole

600

MVA

Transformer reactance

0.15

p.u.

Rated voltage

±320

kV

Arm inductance

16

mH

www.energetyka.eu

marzec

2021

48. SESJA

Tabela 5
Wpływ strategii na stabilność sieci AC w zależności od inercji w tej sieci
High value of System Inertia
(H>2-4s) with reasonable
DC power exchange

Low value of System Inertia (H<2-4)
and high DC power exchange

Transient
stability

No major impact

Critical Time to Return to Operation [16]
could be exceeded when empoying NS strategies
if AC system is operated close to its stability limits.
FS strategies could also entail transient instability
during backup sequence. Temporary compensation
of power loss could be a solution to avoid instability.

Frequency
stability

No major impact

Frequency limits can be exceeded when employing
NS strategies. FS strategies could also entail
frequency instability during backup sequence.

Najkrótsze czasy wyłączania uzyskano
z wykorzystaniem wyłączników DC (kilka
ms), ale jednocześnie koszt takiego wyłącznika jest bardzo znaczący. Pozostałe
strategie pozwalają na uzyskanie czasów
wyłączania rzędu 10-20 ms. Czas odbudowy systemu do stanu sprzed awarii sięgał
100-200 ms w zależności od strategii sterowania. Autorzy nie wskazują na wybór
jednej strategii dla przyszłych sieci DC
uzależniając to od szczegółowych analiz
dla konkretnej instalacji.
Sieć DC na napięciu dystrybucyjnym
(10 kV DC) zbudowaną w Chinach przedstawiono w referacie [42]. Schemat układu pokazano na rysunku 14, natomiast
parametry głównych elementów podano
w tabeli 6. W referacie omówiono fazę projektową, badania symulacyjne i praktyczne
doświadczenia z oddanej w 2018 roku do
eksploatacji sieci.

Jednym z problemów wymagających
rozwiązania był problem wyłączania
prądów zwarciowych w obwodach DC.
Rozwiązano go dodając cewkę gaszącą
w przewodzie uziemiającym punkt neutralny transformatora AC oraz dodając
w każdej gałęzi przekształtnika dodatkowy
rezystor gaszący z dołączonym równolegle tranzystorem IGBT. W normalnej pracy
tranzystor jest załączony i bocznikuje rezystor, natomiast w trakcie zwarcia tranzystor
jest blokowany włączając w obwód prądu
zwarciowego rezystor, który zasadniczo obniża prąd zwarciowy umożliwiając wyłączenie prądu przez wyłącznik AC. W układzie
zastosowano również transformator DC
o schemacie pokazanym na rysunku 15.

Tabela 6
Parametry podstawowych urządzeń sieci DC
No.
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Device

The topology type

The main parameters

1

VSC1

Half-bridge MMC

AC 10kV, DC±10kV, 10MW

2

VSC2

Half-bridge MMC

AC 10kV, DC±10kV, 10MW

3

VSC3

Half-bridge MMC

AC 20kV, DC±10kV, 10MW

4

DCB

Hybrid DC circuit breaker

DC±10kV, 10kA, 3ms

DCT

Modular series input,
parallel output DC transformer

DC±10kV/DC±375kV, 500kW

5

Rys.14. Schemat jednokreskowy sieci DC
zbudowanej w Chinach

Transformator ma charakter modułowy. Przekształtniki od strony wejścia
połączono szeregowo, natomiast wyjścia
układu na napięciu ± 375 V połączono
równolegle. Każdy z modułów zawiera
szeregowy obwód rezonansowy. Sterowania transformatora zapewnia soft-start
układu.
Zbudowana sieć umożliwia dołączenie
źródeł i obciążeń z wyjściem DC, takich
jak generacja PV i ładowarki samochodów
elektrycznych. Od momentu oddania do
eksploatacji w 2018 r. sieć pracuje niezawodnie i nie wymaga znaczących zabiegów eksploatacyjnych.
W referacie [47] przedstawiono możliwość wykorzystania i zalety zastosowania
magazynu energii dołączonego do układu
STATCOM dla wsparcia stabilności częstotliwościowej w sieciach o niskiej inercji.
Takie rozwiązanie nazwano E-STATCOM
– Energy Storage Enhanced Static Synchronous Compensator. Zaproponowano
efektywny sposób sterowania i porównano wyniki odziaływania układu E-STATCOM w sytuacji skokowej zmiany bilansu
mocy w systemie z wpływem klasycznego
turbozespołu z generatorem synchronicznym (GS) o porównywalnej mocy. Kluczowe parametry obu rozwiązań podano
w tabeli 7.

Rys.15. Transformator DC/DC zastosowany w sieci DC w Chinach
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Tabela 7
Kluczowe parametry
porównywanych rozwiązań
E-STATCOM

Synchronous
Generator

Rated
Apparent
Power

250 MVA

250 MVA

Rated Energy
Content

5 seconds

-

-

5 seconds

Inertia
Constant

Badania przeprowadzono na modelu
symulacyjnym pokazanym na rysunku 16.
Sieć w modelu reprezentuje idealne źródło
napięciowe sterowane równaniem ruchu
z inercją skupioną w pojedynczej masie
z uwzględnieniem tłumienia i nachylenia
charakterystyki (droop).
Parametry modelu sieci podano w tabeli 8.
Do sterowania układem E-STATCOM
zastosowano rozwiązanie „Grid-Forming”
o schemacie blokowym pokazanym na rysunku 17.

Wybrane wyniki symulacji pokazano
na rysunku 18.
Autorzy stwierdzili, że E-STATCOM
ma znacznie większe możliwości wpływu
na przebieg częstotliwości niż GS. Może
wykorzystać dużo większy zakres zgromadzonej energii zależny od nastaw układu
sterowania i wykazuje znaczną elastyczność. Jest jednak ograniczany prądowo
z uwagi na tranzystory w przekształtniku,
co uniemożliwia jakiekolwiek, nawet krótkotrwałe przeciążenia. Klasyczny GS nie
ma tego ograniczenia, jednak odzyskiwana
energia kinetyczna w trakcie zaburzenia
częstotliwości zależy od zmian częstotliwości i nie jest regulowana.
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Rys. 18. Przebiegi porównujące wpływ E-STATCOM i GS
na zmiany częstotliwości po zaburzeniu
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Zabezpieczenia i automatyka – Komitet Studiów B5
Protection and automation – Study Committee B5
W artykule omówiono wybrane referaty spośród 40 zaprezentowanych w ramach Komitetu Studiów B5 CIGRE Zabezpieczenia i automatyka. Referaty
i dyskusje prowadzone podczas sesji skupiały się na zagadnieniach wpływu człowieka na pracę systemów automatyki i zabezpieczeń, a także na kwestiach
komunikacji Ethernetowej w nowoczesnych układach EAZ i SSiN opartych na standardzie IEC 61850.
Słowa kluczowe: wpływ człowieka na pracę systemów automatyki i zabezpieczeń, komunikacja Ethernetowa, nowoczesne układy EAZ i SSiN
oparte na standardzie IEC 61850
Discussed are selected papers from among 40 presented within the Study Committee B5 CIGRE Protection and automation. Presented papers and discussions
that took place during the session focused on problems both concerning the influence of a man on the operation of automation and protection systems and on Ethernet communication issues in modern PSP (Power System Protection) and CASS (Control and Supervision System) systems based on the IEC 61850 standard.
Keywords: man's influence on automation and protection system operation, Ethernet communication, modern PSP and CASS systems based
on the IEC 61850 standard

Systemy sterowania i nadzoru oraz
układy zabezpieczeń, mimo znacznego poziomu autonomiczności, wymagają
okresowych sprawdzeń, a także konfiguracji i prawidłowego zaprojektowania i nastawienia. Wszystkie te działania wymagają od
obsługi wymienionych układów wysokich
kwalifikacji, doświadczenia i dużej pewności działania. Z tego względu prawidłowe
szkolenie, sprawdzanie kwalifikacji obsługi,
a z drugiej strony standaryzacja układów
automatyki elektroenergetycznej w zakresie projektowania, doboru nastawień, logik
działania, konfiguracji i testowania, stanowią czynniki podnoszące niezawodność
i pewność działania tych układów, a także
zapewniają obniżenie zagrożenia występowaniem błędów ludzkich w funkcjonowaniu
tych systemów.
Komunikacja Ethernetowa wkroczyła
już bardzo mocno w obszar automatyki
elektroenergetycznej. Stanowi ona rdzeń
układów tak zwanej stacji cyfrowej. Wysoki
poziom wydajności i bezpieczeństwa działania sieci komunikacyjnych na stacjach
elektroenergetycznych stanowi warunek
konieczny prawidłowego i niezawodnego
działania układów automatyki zabezpieczeniowej i systemów sterowania i nadzoru obiektów energetycznych opartych
na technice stacji cyfrowej. Aby zapewnić
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optymalne warunki wymiany informacji pomiędzy urządzeniami IED niezbędna jest
standaryzacja i prawidłowy dobór architektury sieci komunikacyjnej na stacji, a także
szerokie testowanie jej wydajności.
Wszystkie wymienione zagadnienia
były prezentowane w referatach Komitetu
Studiów B5 na sesji CIGRE 2020.

Aktualna struktura
Komitetu Studiów B5
Prace Komitetu B5: Automatyka i Zabezpieczenia odbywają się w trzech
grupach tematycznych, wymienionych
poniżej.
• TG.B5.51 – Automatyka i zdalne
sterowanie stacji (Substation Automation): skupia grupy robocze zajmujące się zagadnieniami automatyki stacji
elektroenergetycznych oraz koordynacji
i integracji systemów sterowania i zabezpieczeń.
• TG.B5.52 – Zabezpieczenia oraz
monitorowanie głównych urządzeń
i sieci przesyłowej (Protection and
Monitoring): skupia grupy robocze zajmujące się zagadnieniami układów zabezpieczeń i monitorowania elementów
sieci i elektrowni.
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• TG.B5.53 – Nowe wymagania sieciowe (New Network Requirements):
skupia grupy robocze zajmujące się
nowymi technologiami w energetyce,
w szczególności wielkoobszarowymi
systemami zabezpieczeń, sterowania
i pomiarów, nowymi możliwościami komunikacji, generacją rozproszoną oraz
sieciami inteligentnymi.

Sprawozdanie z obrad
Komitetu Studiów B5
w czasie 48. sesji CIGRE
Do dyskusji na 48. sesji plenarnej Komitetu Studiów B5 przedstawiono dwa tematy preferowane:
• PS1: Aspekty ludzkie w pracy układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń systemów elektroenergetycznych,
• PS2: Sieci komunikacyjne w układach automatyki, sterowania i zabezpieczeń systemów elektroenergetycznych: doświadczenie i wyzwania.
Ponadto, w ramach obrad Komitetu
B5 odbyła się również sesja CIGRE NGN
(Next Generation Network – obrady dedykowane dla młodych członków CIGRE)
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zatytułowano „Testowanie, uruchamianie
i aspekty operacyjne systemów automatyki
elektroenergetycznej stacji elektroenergetycznych – obszary wpływu czynnika ludzkiego i podejście do ograniczania błędów
ludzkich” (SK JADAV – IN).
W ramach 48. sesji CIGRE odbyły się
również 2 szkolenia (tutoriale) w zakresie
tematyki Komitetu B5:
1) automatyka zabezpieczeniowa sieci
dystrybucyjnych,
2) optymalizacja układów pomiarowych do
celów rozliczeniowych w stacjach elektroenergetycznych.

Aspekty ludzkie w pracy
układów automatyki,
sterowania i zabezpieczeń
systemów elektroenergetycznych
W ramach tematu preferowanego PS1
omówiono 17 referatów, które w czasie sesji zostały przedstawione w formie nagranych wcześniej przez Autorów prezentacji.
W ramach sesji PS1 poruszano następujące zagadnienia:
• przyczyny, rodzaje, etapy występowania
i konsekwencje błędów ludzkich w automatyce elektroenergetycznej;
• wpływ złożoności układów sterowania
i zabezpieczeń, a także stopnia komplikacji funkcjonalnej tych układów na
występowanie błędów ludzkich;
• zapobieganie błędom ludzkim poprzez
prowadzenie szkoleń, autoryzację wprowadzanych zmian konfiguracyjnych,
procedury, szablony aplikacji i standaryzację oraz dobre praktyki dotyczące
pracy z podwykonawcami i stronami
trzecimi zaangażowanymi w realizację
projektów elektroenergetycznych.
Prezentacje w ramach tematyki PS1
zostały podzielone na 5 grup zagadnień:
• klasyfikacja i identyfikacja pierwotnych
przyczyn błędów ludzkich w interakcji
z systemami automatyki i zabezpieczeń
w elektroenergetyce;
• zarządzanie wiedzą i doświadczeniem
oraz kwalifikacjami, certyfikacją i szkoleniami personelu obsługującymi systemy automatyki i zabezpieczeń w elektroenergetyce;
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• standaryzacja, digitalizacja i automatyzacja procesów projektowania i konfiguracji systemów automatyki i zabezpieczeń w elektroenergetyce;
• redukcja błędów ludzkich za pomocą
narzędzi do symulacji urządzeń IED
i elementów systemów elektroenergetycznych w trakcie projektowania, konfiguracji i testów układów automatyki
i zabezpieczeń.

Klasyfikacja i identyfikacja
pierwotnych przyczyn błędów ludzkich
w interakcji z systemami automatyki
i zabezpieczeń w elektroenergetyce
Błędy, które często pojawiają się w układach sterowania i zabezpieczeń są znane
większości praktyków w tej dziedzinie. Jednak wczesna identyfikacja i eliminacja podstawowych przyczyn tych błędów jest nie
lada wyzwaniem. Bardzo ważną rolę w tym
zakresie odgrywają właściwie prowadzone
i powtarzane szkolenia personelu technicznego, projektantów i obsługi obiektów
elektroenergetycznych, a także szerokie
informowanie i wyciąganie wniosków z zaistniałych przypadków błędów.

Zarządzanie wiedzą i doświadczeniem
oraz kwalifikacjami, certyfikacją
i szkoleniami personelu obsługującymi
systemy automatyki i zabezpieczeń
w elektroenergetyce
Wzrost komplikacji funkcjonalnej i technicznej układów sterowania i zabezpieczeń
obiektów energetycznych niestety nie idzie
w parze ze zwiększeniem zasobów ludzkich w składzie personelu technicznego
obsługującego wymienione systemy, a także wśród specjalistów odpowiedzialnych za
projektowanie, konfigurację i uruchamianie
tego typu rozwiązań. Dostosowanie organizacji do zmieniających się uwarunkowań
technicznych w zakresie układów automatyki elektroenergetycznej może wymagać
zmian w kwalifikacjach i reorganizacji personelu technicznego przedsiębiorstwa, aby
efektywniej zarządzać i serwisować obiekty energetyczne.
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Niezbędne jest również bieżące szkolenie i tworzenie kolejnych pokoleń specjalistów z dziedziny automatyki elektroenergetycznej poprzez prowadzenie szkoleń,
certyfikacji i w ogólności ścieżek rozwoju
dla nowo zatrudnionych pracowników
technicznych. Proces ten ma kluczowe
znaczenie przy obniżaniu ryzyka wystąpienia błędów koncepcyjnych, projektowych,
konfiguracyjnych oraz omyłek w czasie obsługi i serwisowania systemów sterowania
i nadzoru w elektroenergetyce.

Standaryzacja, digitalizacja
i automatyzacja procesów
projektowania i konfiguracji
systemów automatyki i zabezpieczeń
w elektroenergetyce
Standaryzacja i uproszczenie projektów układów sterowania i zabezpieczeń
znacznie zmniejsza rozbieżności pomiędzy
instalacjami na poszczególnych obiektach.
Pozwala to w znacznym stopniu wyeliminować błędy projektowe, koncepcyjne
i logiczne omawianych układów. Ponadto
błędy, jakie mogą wystąpić na etapie konfiguracji i wdrażania systemu sterowania
i zabezpieczeń będą zwykle też prostsze
do wykrycia i szybkiego naprawienia.
Takie podejście wymaga niestety znacznego nakładu prac niezbędnych do stworzenia rozwiązań standardowych na etapie
koncepcyjnym, projektowym oraz podczas
pierwszych wdrożeń. Z drugiej strony, takie podejście pozwala później na znaczne
skrócenie procesu realizacji inwestycji,
w szczególności w zakresie projektowania,
uruchomia oraz późniejszego serwisowania i eksploatacji systemu.

Redukcja błędów ludzkich
za pomocą narzędzi do symulacji
urządzeń IED i elementów systemów
elektroenergetycznych w trakcie
projektowania, konfiguracji i testów
układów automatyki i zabezpieczeń
Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych do weryfikacji projektu już na etapie
koncepcji, a także podczas koordynacji

strona

247

nastawień układów zabezpieczeń przed
ich zainstalowaniem i uruchomieniem na
obiekcie jest użytecznym podejściem do
ograniczenia ryzyka wystąpienia, a także
do wykrywania zaistniałych błędów projektowych, konfiguracyjnych i logicznych
w układach sterowania i zabezpieczeń stosowanych w energetyce.

Sieci komunikacyjne w układach
automatyki, sterowania i zabezpieczeń
systemów elektroenergetycznych:
doświadczenie i wyzwania
W ramach tematu preferowanego PS2
przygotowane były 23 referaty, spośród
których podczas sesji omówiono 21, które
(podobnie jak w przypadku tematu preferowanego PS1) zostały przedstawione w formie nagranych wcześniej przez Autorów
prezentacji. W ramach sesji PS2 poruszano następujące zagadnienia:
• redundancja sieci komunikacyjnych układów automatyki i zabezpieczeń z Inteligentnymi Urządzeniami Elektronicznymi (IED),
• zarządzanie przepływem danych w sieciach układów automatyki i zabezpieczeń,
w tym wykorzystanie sieci wirtualnych,
• architektura sieci komunikacyjnych układów automatyki i zabezpieczeń, w tym
zarządzanie ograniczeniami komunikacyjnymi.
Prezentacje w ramach tematu preferowanego PS2 zostały podzielone na 3 grupy
zagadnień:
• architektura obwodów wtórnych i projektowanie sieci komunikacyjnych stacji
elektroenergetycznych,
• testowanie i uruchomienie sieci komunikacyjnych w obrębie stacji elektroenergetycznych,
• doświadczenia z implementacji i układów testowych.

Architektura obwodów wtórnych
i projektowanie sieci komunikacyjnych
stacji elektroenergetycznych
Na świecie obserwuje się rosnącą
popularyzację i akceptację techniki stacji cyfrowej w zakresie szyny procesowej.
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W związku z tym zyskały na znaczeniu
zagadnienia związane z optymalizacją architektury sieci komunikacyjnych w ramach układów automatyki i zabezpieczeń
i związanych z tym narzędzi. Zagadnienia
poruszane w ramach omawianej grupy zagadnień PS1 skupiały się w związku z tym
na tematyce redundantnych układów komunikacji Ethernetowej w ramach stacji
cyfrowej, takich jak: HSR i PRP, a także
na ograniczeniach projektowych i funkcjonalnych wskazanych struktur i protokołów
komunikacji redundantnej, takich jak: przepustowość, prędkość, opóźnienia i aspekty
cyberbezpieczeństwa. Szczególny nacisk
położono na monitorowanie pracy sieci
oraz na rozwijające się technologie komunikacyjne, takie jak Software-Defined Networking (SDN) i wykorzystanie sieci MPLS
do bardziej efektywnej obsługi infrastruktury komunikacyjnej.

Testowanie i uruchomienie
sieci komunikacyjnych w obrębie
stacji elektroenergetycznych
Testowanie i uruchamianie systemów
automatyki i zabezpieczeń od zawsze było
szeroko poruszanym zagadnieniem podczas sesji i seminariów CIGRE. Podczas
tegorocznej sesji skupiono się na aspektach testowania rozwiązań i wymiany informacji w ramach sieci komunikacyjnych
stacji cyfrowych. W szczególności omawiane były doświadczenia, metody i narzędzia
testowania wyżej opisanych układów.

nia, ograniczenia kosztów jego implementacji, zapewnienia optymalnego poziomu
redundancji w zakresie liczby i funkcjonalności urządzeń IED i struktury sieci komunikacyjnych itp. Istotny wpływ na te aspekty ma już odpowiednio ustandaryzowany
proces projektowania układów automatyki
i zabezpieczeń, konfiguracji urządzeń IED,
a także optymalizacja architektury sieci
komunikacyjnych. Nie można też lekceważyć kwestii cyberbezpieczeństwa, monitorowania działanń, testowania tego typu
struktur komunikacyjnych, a także istniejących w chwili ich wdrażania ograniczeń,
w szczególności: możliwych do osiągnięcia prędkości, przepustowości oraz opóźnień transmisji danych. Kwestie te zostały
poruszone w referatach przygotowanych
w ramach sesji PS2.

Szkolenie:
„Automatyka zabezpieczeniowa
sieci dystrybucyjnych”
W czasie sesji odbyło się także szkolenie (tutorial) pt. „Automatyka zabezpieczeniowa sieci dystrybucyjnych” (przygotowane i prowadzone przez Gernota Drumla).
W ramach szkolenia omawiana była specyfika układów zabezpieczeniowych sieci
dystrybucyjnych w kontekście nasycenia
tych sieci generacją rozproszoną oraz
w zależności od sposobu pracy punktu
neutralnego sieci.

Doświadczenia z implementacji
i układów testowych

Szkolenie:
„Optymalizacja układów pomiarowych
do celów rozliczeniowych
w stacjach elektroenergetycznych”

Rozwiązania dotyczące szyny stacyjnej stacji cyfrowej zyskują szerszą akceptowalność zgłaszaną w obszarze układów
zabezpieczeń sieci przesyłowych. Jest to
widoczne od wielu lat, choćby na podstawie rosnącej liczby publikacji na ten temat
(również w ramach działalności CIGRE).
Analizując referaty z tej i poprzednich sesji
CIGRE wyłania się potrzeba standaryzacji
rozwiązań szyny procesowej w celu poprawy efektywności działania tego rozwiąza-

Drugim szkoleniem komitetu B5 podczas tegorocznej sesji był wykład pt. „Optymalizacja układów pomiarowych do celów
rozliczeniowych w stacjach elektroenergetycznych” (przygotowany i prowadzony
przez Alexa Roumpiesa). W ramach szkolenia omawiana była struktura oraz podstawowe parametry układów pomiarowych
stosowanych w stacjach elektroenergetycznych. Poruszona została kwestia integracji układów pomiarowych oraz układów
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utomatyki stacyjnej z wykorzystaniem
a
standardu IEC 61850, kwestia zastosowania niekonwencjonalnych przekładników
w układach pomiarowych, aspekty cyberbezpieczeństwa w sieciach, do których
dołączane są urządzenia IED układów pomiarowych, a także testowanie tego typu
rozwiązań.

Plany Komitetu Studiów B5
na przyszłość
Ze względu na szczególny charakter sesji CIGRE w 2020 r., spowodowany
przez pandemię COVID-19, Komitet Sterujący uznał, że w roku 2021 odbędzie się
powtórzona sesja plenarna CIGRE w Paryżu zamiast kolokwium tematycznego (jak
to zwykle miało miejsce w latach nieparzystych). W ramach sesji poruszone będą, po
uprzedniej aktualizacji materiałów, zagadnienia w ramach tegorocznych tematów
preferowanych PS1 i PS2.

Podsumowanie
Aktualne zagadnienia Komitetu Studiów B5 CIGRE skupiają się na tematyce
wpływu człowieka na pracę systemów automatyki i zabezpieczeń, a także na kwestiach komunikacji Ethernetowej w nowoczesnych układach EAZ i SSiN opartych na
standardzie IEC 61850.
Autorzy referatów oraz uczestnicy dyskusji podczas sesji podkreślali
ogromną wagę edukacji i standaryzacji
procedur w ograniczaniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowego działania układów automatyki i zabezpieczeń, spowodowanych błędami ludzkimi. Jednocześnie poruszane zagadnienia wskazały, że
ważne jest cykliczne odświeżanie wiedzy
i znajomości procedur wśród służb działających w elektroenergetyce. Duże znaczenie standaryzacji konfiguracji i projektów obwodów wtórnych wskazywane
było również przez autorów jako istotny
element usprawniający pracę personelu
inżynieryjnego, a co za tym idzie, jako
element poprawiający bezpieczeństwo
pracy układów EAZ i SSiN.
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Po raz kolejny znaczna część sesji
Komitetu B5 poświęcona była komunikacji oraz zagadnieniom wymiany informacji
w układach sterowania i zabezpieczeń poprzez szynę stacyjną i procesową, w kontekście możliwości jej wykorzystania do
poprawy konfiguracji i koordynacji układów
automatyki i zabezpieczeń oraz do tworzenia nowych schematów i algorytmów ich
działania. Materiały zawierały wiele ciekawych rozważań na temat metod testowania wydajności i funkcjonowania sieci
komunikacyjnych stacji cyfrowych, a także
optymalizacji struktur powiązań w ramach
tych sieci.
Szkolenia (tutoriale) prowadzone w ramach tegorocznej sesji Komitetu B5 jednoznacznie natomiast wskazały na rozszerzenie zakresu zainteresowań Komitetu
również o zagadnienia związane z układami
zabezpieczeń sieci dystrybucyjnych oraz
z realizacją układów pomiarowych w obiektach energetycznych. Oba te zagadnienia
potwierdzają zapowiadane na przedniej sesji CIGRE w 2018 r. rozszerzenie obszaru
zainteresowań CIGRE o tematykę sieci dystrybucyjnych, rozproszonych źródeł energii
oraz systemów pomiarowych.
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Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego
– Komitet Studiów C1
System Development and Economics – Study Committee C1
Zagadnienia tematyczne Komitetu Studiów C1, funkcjonującego pod nazwą Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego (System Development and
Economics), reprezentowane były na konferencji CIGRE w 2020 roku w 59 referatach. Większość z nich została przedstawiona przez Autorów w trakcie
dwóch zdalnych sesji. Referaty zostały pogrupowane w trzech tematach wiodących, przy czym najliczniej reprezentowany był temat 1 Planowanie odporności
systemu. Generalnie poruszone problemy koncentrowały się na obecnych i przyszłych uwarunkowaniach pracy systemów elektroenergetycznych. W szczególności skupiano się na zagadnieniach: przygotowania systemu elektroenergetycznego do przyjęcia energii uwarunkowanej produkcją źródeł odnawialnych;
rozwoju nowych rozproszonych zasobów wytwórczych i odbiorczych; rozwoju połączeń stałoprądowych traktowanych już nie tylko jako korytarze przesyłowe,
ale również jako układy sieciowe budujące nowe wytyczne i standardy planowania i zarządzania siecią; uwzględniania w podejściu planistycznym odpowiedzi
sieci dystrybucyjnej i elastyczności przyłączonych odbiorców, co daje wymierną ocenę przyszłych potrzeb rozwojowych. Wszystkie prezentowane treści
są wyznacznikiem bieżących działań Komitetu C1 wspartych pracą Grup Roboczych oraz organizowanych sympozjów i kolokwiów.
Słowa kluczowe: rozwój i ekonomika systemów elektroenergetycznych, planowanie odporności systemu, produkcja źródeł odnawialnych,
rozwój połączeń stałoprądowych
The issues of the C1 Study Committee System Development and Economics were represented at the CIGRE 2020 conference by 59 papers. Most of these
papers were presented by the authors during two remote sessions. The papers were grouped into three preference topics and the most frequently discussed
one was Nr 1 – System Immunity Planning. Generally, the discussed problems focused on the current and future conditions of power systems operation.
In particular, the focus was on the following issues: preparing of a power system to receive energy determined by the production of renewable sources; development of new distributed generating and receiving resources; development of HVDC connections treated not only as transmission corridors but also as
network systems creating new guidelines and standards for network planning and management; taking into account the response of a distribution network
and elasticity of connected consumers in the planning approach that will give a measurable assessment of future development needs. All the presented
contents are the indicator of the C1 Committee current activities supported by the work of Working Groups and organized symposia and colloquia.
Keywords: development and economics of power systems, system immunity planning, generation from renewable sources, development
of HVDC connections

Działania Komitetu Studiów C1
Misją Komitetu Studiów C1 „Rozwój
i ekonomika systemu elektroenergetycznego” (ang. System Development and Economics) jest udostępnianie i promowanie
postępu technicznego oraz międzynarodowej wymiany informacji oraz wiedzy w dziedzinie rozwoju i ekonomii systemu elektroenergetycznego. Również przyjęto, że poprzez swoją działalność będzie zwiększał
wartość tych informacji oraz propagował
wiedzę w drodze syntezy najnowocześniejszych praktyk i tworzonych zaleceń.
Zadaniem Komitetu jest badanie metod
analizy ekonomicznej i systemowej ważnych dla rozwoju systemu elektroenergetycznego oraz pomoc przedsiębiorstwom
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energetycznym w znalezieniu najlepszych
rozwiązań w zmieniających się, konkurencyjnych i rynkowych warunkach funkcjonowania całego systemu zaopatrzenia
w energię przy jednoczesnym uwzględnieniu względów środowiskowych.
Tematyka działań Komitetu Studiów C1
obejmuje w szczególności zagadnienia [1]:
• Planowania systemu, w tym:
– wykorzystanie metod i narzędzi do
analizy stanu ustalonego i dynamicznego systemu elektroenergetycznego w planowaniu systemu i analizach
ekonomicznych;
– badanie problemów niezgodności
w strukturach konkurencyjnych i regulacyjnych oraz zaangażowania za-
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interesowanych stron i ich akceptacji
społecznej, w związku z kształtowaniem nowego podejścia w zakresie
stosowania kryteriów planowania
systemu elektroenergetycznego i niezawodności (bezpieczeństwo, wystarczalność, odporność);
– zwiększenie wydajności poprzez zastosowanie oceny ryzyka oraz zaawansowanej techniki informacyjnej,
komunikacyjnej i energoelektronicznej
w celu poprawy stabilności systemu
i dynamicznej jego wydajności;
– przyszłe potrzeby, wymagania i ekonomika usług systemowych w zakresie kontroli częstotliwości i napięcia
oraz innych potrzeb systemowych
(kodeksy sieci);
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– zagadnienia dotyczące planowania
systemu w nowo uprzemysłowionych
i rozwijających się krajach, w tym
w obszarach metropolitalnych.
• Zarządzania majątkiem sieciowym,
w tym:
– strategie zarządzania środkami trwałymi stosowane w odniesieniu do
wielu zasobów systemu elektroenergetycznego w celu określania optymalnych strategii przy wykorzystaniu
np. łącznego kosztu cyklu życia.
• Zarządzania biznesowego, w tym:
– wpływ na rozwój systemów nowych
rozwiązań i technologii w dziedzinach, takich jak wytwarzanie, zarządzanie popytem (DSM), magazynowanie energii, „inteligentne” i ewoluujące systemy dystrybucyjne;
– wpływ metod wyceny i taryf usług przesyłowych na rozwój systemu i priorytety
projektów w kontekście wzorców rynku
i struktury własnościowej sieci.
• Powiązań – poziomych i pionowych,
w tym:
– rozwiązywanie problemów związanych z przesyłem na duże odległości
i połączeniami międzysystemowymi;
– problemy powiązań i alokacji w planowaniu sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz realizacja projektów
wielostronnych/międzyoperatorskich.

Zagadnienia rozważane
na sesji CIGRE 2020
Szeroki zakres badawczy znajdujący
się w obszarze działalności Komitetu C1
został opisany tematami preferowanymi
(Preferential Subject) sesji CIGRE w 2020
roku [2]. Były to:
• Planowanie odporności systemu
elektroenergetycznego (Power System Resilience Planning),
• Synergie sektora energetycznego
zmierzające ku efektywnej dekarbonizacji (Energy Sector Synergies for
Decarbonising Efficiently),
• Rozproszone zasoby energetyczne
w rozwoju systemu przesyłowego
(Distributed Energy Resources in
Transmission Planning).
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Sformułowane tematy preferowane
obejmują aktualne i ważne zagadnienia
dotyczące systemu elektroenergetycznego. System ten będzie ewaluował w kierunku wykorzystania zasobów neutralnych
klimatycznie w ciągu najbliższych 30 lat,
tj. w ekonomicznych i technicznych okresach życia dziś planowanych niektórych
zasobów wytwórczych oraz wielu aktywów
przesyłowych i dystrybucyjnych. Jednocześnie w wielu krajach rozproszone zasoby
energetyczne, takie jak dachowe instalacje
fotowoltaiczne, pojazdy elektryczne, pompy
ciepła z elastycznymi harmonogramami obciążenia, średniej wielkości farmy wiatrowe
i słoneczne, jednostki na biomasę, akumulatory, akumulatory ciepła, połączone systemy grzewcze i elektroenergetyczne itp.
stały się bardzo ważną częścią inwestycji
w systemach elektroenergetycznych. Chociaż są one przyłączane na poziomie sieci
dystrybucyjnej, ich możliwości funkcjonalne
sumują się, stąd zdecydowanie wpływają
na planowanie systemu przesyłowego – Temat preferowany 3. Tak postrzegana transformacja może z powodzeniem i wydajnie
zdekarbonizować cały system energetyczny jednak tylko wtedy, gdy nastąpi dekarbonizacja systemów ogrzewania/chłodzenia
i środków transportowych, tzn. zostaną one
częściowo zelektryfikowane (np. samochody elektryczne) i połączone z innymi neutralnymi dla klimatu nośnikami energii, takimi jak biogaz czy „zielony” wodór. Ważne
aspekty tego zagadnienia omówiono w Temacie preferowanym 2. Wreszcie, w miarę
jak systemy elektroenergetyczne stają się
coraz bardziej zdominowane przez energię
odnawialną, która staje się dostępna, przy
czym w dużej mierze opiera się na zmiennych zasobach słońca i wiatru, rodzi to
nowe wyzwania w zakresie tzw. odporności
systemu, co zostało omówione w Temacie
preferowanym 1.

Temat preferowany 1
– Power System Resilience Planning
Temat ten związany był z oceną, doskonaleniem i pomiarem w zakresie nowego
pojęcia, jakim jest odporność (resilience)
systemu elektroenergetycznego. Pojęcie to
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znajduje swoje odniesienie do planowania,
oceny ekonomicznej i zarządzania majątkiem w kontekście rosnących zagrożeń dla
systemu zarówno ze strony człowieka, jak
i zagrożeń naturalnych, w tym zmian klimatycznych. W tym temacie preferowanym
znalazło się 30 referatów z 17 krajów [3-32].
Ich prezentacje zostały przedstawione na
dwóch sesjach, w których omówiono sposób oceny planowania odporności systemu elektroenergetycznego oraz uzyskiwane efekty. W referatach przedstawiono
różne koncepcyjne i praktyczne podejścia
do ograniczania zakresu, nasilenia i czasu
trwania degradacji systemu w następstwie
ekstremalnego zdarzenia.
Pierwsza sesja została podzielona na trzy tematyczne grupy prezentacji.
W dwóch z tych grup poruszano tematykę
planowania rozwoju systemu przesyłowego, opisując modele matematyczne oraz
sposoby radzenia sobie z ograniczeniami
przesyłowymi i autoprodukcją (moc generowana na miejscu przez odbiorcę energii
w celu ograniczenia zakupu energii elektrycznej). Uwagi dotyczyły sposobów poprawy odporności podstacji, korzyści płynących z odporności systemu na łagodzenie
ekstremalnych zjawisk pogodowych, osiągniętych dzięki interwencjom wzmacniającym sieć, a także przyjęcia ustrukturyzowanej oceny eksperckiej w celu oszacowania
prawdopodobieństwa zdarzenia związanego z zawodnością. Trzecia grupa prezentacji dotyczyła głównie odnawialnych źródeł
energii. W szczególności omówiono modele
koncepcyjne i obawy związane z analizami
ograniczeń, wielkoskalową morską energetyką wiatrową i skupiskami (hub) energetyki
wiatrowej. W ten sposób poruszono ważne
problemy, które są udziałem wielu krajów
na całym świecie, tj. w jaki sposób bardziej
ekonomicznie, niezawodnie i w sposób
zrównoważony połączyć silnie rosnący,
zmienny udział energii odnawialnej w systemie elektroenergetycznym.
Druga sesja została również podzielona na trzy tematyczne grupy prezentacji.
Pierwsza grupa dotyczyła systemów wyspowych, w których 100% energii pochodzi
ze źródeł odnawialnych oraz możliwości
wykorzystania geograficznej bazy danych
sieci przesyłowej, która stanowi doskonałe
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narzędzie dla specjalistów zajmujących się
planowaniem sieci w celu uzyskania poprawy odporności systemu. Druga grupa
prezentacji dotyczyła połączeń międzysystemowych, w tym uwzględnienia analizy porównawczej mediów przesyłowych,
połączeń w regionie Azji Południowej oraz
kryteriów sprawozdawczości OSP z pracy
systemów elektroenergetycznych. Ostatnia
grupa prezentacji dotyczyła planowania
w obszarze wytwarzania i przesyłu i omówiono w nich modele matematyczne oraz
sposoby zarządzania różnymi typami urządzeń wytwórczych w systemie elektroenergetycznym.
Podsumowując, Temat preferowany 1
obejmował referaty dotyczące: planowania rozwoju w obszarze przesyłu i wytwarzania; rozwoju połączeń międzysystemowych między krajami; problematyki
integracji odnawialnych źródeł energii; problematyki wyspowych systemów zasilania;
opisu narzędzi i modeli umożliwiających
lepsze zarządzanie rozwojem z jednoczesnym wzrostem odporności systemu elektroenergetycznego.

Temat preferowany 2
– Energy Sector Synergies
for Decarbonising Efficiently
W zamyśle tego tematu założono zagadnienia, w których porusza się różne
sposoby obniżenia emisyjności zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie synergii
w obrębie sektora energetycznego. W obrębie poruszanych zagadnień ujęto:
• podejścia planistyczne dotyczące synergii sektora energetycznego w zakresie energii, gazu, transportu, ogrzewania/chłodzenia i nowych nośników
energii w celu optymalizacji ogólnej wydajności dekarbonizacji przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju lokalnego;
• sposób, w jaki te podejścia do planowania obejmują aspekty konwersji i magazynowania energii, interfejsy techniczne
i ekonomiczne w sektorach.
W temacie 2 zgłoszono dziesięć referatów [33-42]. W trzech referatach poruszono tematy związane z integracją w obrębie
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sektora energetycznego, takie jak idee łączenia systemów wielomedialnych, zasilanie poprzez gaz, wprowadzenie lokalnego
operatora energii oraz wykorzystanie sieci
ciepłowniczych i chłodniczych. W dwóch
referatach przedstawiono przykłady tego,
jak dobór wykorzystania zasobów energii
może przyczynić się do dekarbonizacji.
Czynniki prezentowane w tych przykładach
obejmowały: połączenia międzysystemowe,
handel transgraniczny, wytwarzanie energii
ze źródeł odnawialnych i schyłek wytwarzania konwencjonalnego energii. W Temacie
preferowanym 2 ukazały się również referaty związane z pojazdami elektrycznymi,
w tym takie zagadnienia, jak: wykorzystanie cykli ładowania, wzorce transportowe,
współpraca pojazd-sieć (V2G), modelowanie probabilistyczne, inteligentne ładowanie
i regeneracyjne systemy hamowania pociągów. Dla kwestii objętych tymi zagadnieniami można było postawić wspólny wniosek,
że racjonalne ładowanie pojazdów elektrycznych może znacznie zmniejszyć obciążenie sieci elektrycznej.

Temat preferowany 3
– Distributed Energy Resources
in Transmission Planning
Ten ostatni temat w Komitecie Studiów
C1 przygotowany na sesję CIGRE 2020
dotyczył rozproszonych zasobów energii
w planowaniu rozwoju sieci. W tym zakresie uwzględniono:
• narzędzia, techniki i dane wykorzystywane przy planowaniu systemu przesyłowego i decyzjach inwestycyjnych w celu
oceny i umożliwienia wysokiego poziomu udziału odnawialnych źródeł energii,
magazynowania i elastyczności klienta
na wszystkich poziomach napięcia;
• holistyczne podejście, które łączy oceny
techniczne, zachęty i wpływ na niezawodności dla potrzeb klientów.
W tym temacie zgłoszono 19 referatów,
które w ramach sesji paryskiej CIGRE rozdzielono na trzy sesje [43-61]. W ogólności dotyczyły one: rozwoju OZE, integracji
OZE z systemem elektroenergetycznym
oraz przyszłego rozwoju złączy HVDC.
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Rozproszone zasoby energii doprowadzą do poważnych zmian w planowaniu
rozwoju sieci. Jednym z głównych skutków
ich rozwoju jest potrzeba wdrażania metod
probabilistycznych, które stają się jeszcze
ważniejsze dla uchwycenia niepewności
meteorologicznych czynników istotnie
wpływających na funkcjonowanie OZE,
takich jak temperatura, promieniowanie
słoneczne i wiatr. W konsekwencji rośnie
zapotrzebowanie na bardziej automatyczne, syntetyczne i jednoznaczne narzędzia
do zrozumienia przyszłych zjawisk i określenia charakterystycznych danych, np. obliczanie rezerw mocy. Również rozwój łączy
HVDC w sieciach zamkniętych jest ważną
i szybko rozwijającą się dziedziną systemu
elektroenergetycznego. W dyskusji prowadzonej na temat kolejnych kroków rozwoju
zauważono, że analizy przyszłego systemu elektroenergetycznego ze znacznymi
rozproszonymi zasobami będą musiały
uwzględniać analizy cyklu życia instalacji
jako część całościowej oceny. Podejście takie daje pewność, że sektor zmierza w kierunku neutralności klimatycznej i ochrony
środowiska na Ziemi.
Podsumowując, problematyka mieszcząca się w obszarze działalności Komitetu
Studiów C1 została przedstawiona na spotkaniu CIGRE 2020 w 59 referatach. Zestawiono je w bibliografii niniejszego artykułu.
Poniżej przedstawiono główne tezy trzech
wybranych referatów, charakterystycznych
dla każdego tematu preferowanego.

Planowanie odporności
systemu elektroenergetycznego
przy zwiększonym udziale
energii odnawialnej
Zagadnienie to zostało przedstawione
w referacie [29] autorstwa Olega Agamalov’a. Rozważania przeprowadzono wychodząc naprzeciw problemom przyszłych
struktur wytwarzania energii elektrycznej.
Sposób pozyskania i przetworzenia energii
wiatru oraz słońca, wykorzystywany w odnawialnych źródłach energii (OZE), znacznie różni się od konwencjonalnej mocy wytwarzanej w generatorach synchronicznych
elektrowni cieplnej, jądrowej lub wodnej.
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Różnica ta leży w uzależnieniu mocy od
lokalnych warunków pogodowych. Obecnie penetracja OZE, oparta na technologii
przekształtników energoelektronicznych
(PE), wzrasta praktycznie we wszystkich
masowych systemach elektroenergetycznych na świecie. Dlatego też potrzebna
jest większa elastyczność sieci, aby dostosować się do zmian następujących w wytwórczym „miksie” energetycznym. W tym
celu można zastosować różne rozwiązania: wyrównanie ogólnej mocy generowanej z OZE przy usytuowaniu generatorów
OZE w zróżnicowanym położeniu geograficznym, rozbudowa systemu przesyłowego, przesunięcie w czasie mocy z OZE
z wykorzystaniem różnych technologii magazynów energii (przykładowo istniejących
elektrowni szczytowo-pompowych, czy też
różnych technologii akumulatorów), czasowe przesunięcie obciążeń, itd.
Korzystanie jednak z tych rozwiązań
wymaga dokładnego prognozowania dynamicznych właściwości systemu elektroenergetycznego. Właściwości te zmieniają
się w czasie, na przykład ze względu na
zmiany mocy wyjściowej falowników OZE
lub z innych powodów. Jest to szczególnie ważne dla przyszłych sieci, w których
moc wyjściowa i odbiorniki OZE oparte na
falownikach mogą w dowolnym momencie przekraczać 50% mocy znamionowej,
tworząc w efekcie sieć zdominowaną przez
falowniki o niskiej bezwładności. Uwzględniając powyższe w referacie [29] zaproponowano model matematyczny sztywności
dynamicznej systemu elektroenergetycznego i wykorzystano go do planowania odporności przy zwiększaniu koszyka energii
odnawialnej.
Ogólnie, sztywność obiektu definiuje
się jako jego właściwość polegającą na odporności na odkształcenie w odpowiedzi na
przyłożoną siłę. Tradycyjna definicja sztywności w systemach elektroenergetycznych
określa zdolność systemu elektroenergetycznego do przeciwstawiania się odchyleniom napięcia w wyniku zmian obciążenia. Ale ta właściwość może być również
wykorzystywana w szerszych aspektach
w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych z rosnącym udziałem energii
odnawialnej. Dla tych potrzeb sztywność
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dynamiczną (DS) systemu elektroenergetycznego dla danego węzła można zdefiniować jako stosunek fazora zespolonej
odchyłki mocy ΔS (mocy węzłowej złożonej z wprowadzanej do węzła i odebranej
z węzła) względem fazora odchylenie kąta
Δδ w tym węźle, w którym można zaobserwować zakłócenie (rys. 1).

Rys. 1. Graficzna reprezentacja
sztywności dynamicznej
systemu elektroenergetycznego DSi(jω) [29]

Zgodnie z zaproponowaną definicją
sztywności dynamicznej DS systemu elektroenergetycznego również wyróżnia się
składową bezpośrednią (DDS) i kwadraturową (QDS), co zaznaczono na rysunku 1.
Wartości tych komponentów pozwalają
oszacować wpływ zakłócenia na system
elektroenergetyczny w danym węźle, a także ocenić inercję systemu elektroenergetycznego wokół tego węzła przy danym

zakłóceniu. Tak więc za pomocą wielkości
DS można oszacować właściwości dynamiczne systemu elektroenergetycznego
w czasie rzeczywistym oraz lokalnie dla
każdego węzła. Uwzględniając te własności w referacie [29] zaproponowano różne
zastosowania DS do planowania odporności przy zwiększaniu koszyka energii odnawialnej oraz przedstawiono nową strategię
sterowania dla konwerterów odnawialnych
źródeł energii (RES-C). Praca w trybie
RES-C może się zmieniać w zależności od
zmierzonej wartości DS systemu elektroenergetycznego. Tak więc proponowane
sterowanie konfiguracją sieci przy regulacji
nadążnej (GFFC) względem RES-C zapobiega niepożądanym interakcjom powstającym przy niskiej inercji, jak w przypadku
szybko działających systemów wzbudzania maszyn synchronicznych (SM).
Zasadniczym atutem referatu [29] jest
koncepcja adaptacyjnego kształtowania
struktury sieci / regulacji nadążnej (GFFC)
RES-C w zależności od bieżącej wartości
DS systemu elektroenergetycznego określanej dla poszczególnych węzłów. Schemat blokowy GFFC przedstawiono na rysunku 2.
Autor artykułu [29] bazując na podanym sposobie określania sztywności
dynamicznej DS zaproponował również
praktyczne zastosowania wprowadzonego
rozwiązania poprzez:

Rys. 2. Schemat blokowy układu sterowania GFFC [29]
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• dodanie DS jako wielkości wejściowej
algorytmu sterowania wraz z częstotliwością lub RoCoF, dla RES-C (rys. 2);
• wykorzystanie DS do pomiaru przestrzennego rozkładu inercji systemu
w sieci;
• wykorzystanie DS do rozdziału inercji w różnych skalach czasowych oraz
jako danych wejściowych do narzędzia
służącego do monitorowania i prognozowania inercji systemu elektroenergetycznego;
• nową strukturę kontroli funkcjonowania
RES-C – kształtującą sieć oraz nadążną
kontrolę GFFC, gdzie dla wysokich wartości DS wykorzystuje się tryb pracy nadążnej sieci za RES-C, a dla niskich DS
wykorzystuje się tryb konfiguracji sieci
z RES-C, który zapobiega niepożądanym
interakcjom źródeł odnawialnych wyposażonych w przekształtniki ze źródłami
konwencjonalnym i układami SM.

Ekonomiczne i środowiskowe
korzyści zintegrowanego
kontrolowanego ładowania
pojazdów elektrycznych
W referacie [33] przedstawiono zagadnienie dobrze oddające problemy zgrupowane w ramach Tematu preferowanego 2.
Autorzy przeprowadzili badania nad ekonomicznymi i środowiskowymi korzyściami
wykorzystania ładowania pojazdów elektrycznych w scenariuszu dużej skali integracji na przykładzie Francji. Problem ten
jest obecnie często poddawany dyskusjom
i analizowany, w szczególności w obliczu
zwiększania się liczby pojazdów elektrycznych w transporcie. We Francji w 2017 r.
sektor transportu odpowiadał za 40% emisji CO2. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną oznacza zmianę sposobu transportu
towarów i ludzi, jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu może być elektryfikacja
transportu. Chociaż tempo, w jakim może
to nastąpić, jest wysoce niepewne, oczekuje się, że liczba pojazdów elektrycznych
znacznie wzrośnie w kolejnych latach.
We Francji producenci samochodów i władze publiczne szacują stan od 7 do 16 milionów takich pojazdów w perspektywie
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Rys. 3. Profil ładowania niekontrolowanego w przeciętnym dniu roboczym
dla 1 miliona pojazdów elektrycznych w różnych przyjętych scenariuszach [33]

2035 roku. Stanowi to zatem znaczące
wyzwanie zarówno dla sektora energetycznego, jak i transportu.
W referacie [33] przeprowadzono ocenę zdolności francuskiego systemu elektroenergetycznego do zapewnienia dostaw energii dla kilku milionów pojazdów
elektrycznych oraz ocenę potencjalnych
korzyści związanych z różnymi rodzajami
racjonalnego ładowania (począwszy od
prostych taryf czasowych po dynamiczne
sygnały kontrolne na rzecz V2G). Szczegółowa analiza danych pochodzących z zapisów floty transportowej we Francji ujawnia
kilka uderzających cech mobilności:
• każdego dnia roboczego tylko 30% pojazdów jest używanych do dojazdów
z domu do pracy, a 7% pojazdów jest
wykorzystywanych do podróży służbowych; pozostałe pojazdy są używane
tylko do innych rodzajów podróży lokalnych (33%), dalekobieżnych (2%) określonych jako podróże, których główny
cel znajduje się co najmniej 80 km od
domu w linii prostej, bądź nie są wcale
przemieszczane (28%);
• spośród pojazdów używanych do dojazdów z domu do pracy znaczna część
(15%) wraca do domu w porze lunchu,
co jest w przypadku Francji typowym
zwyczajem;
• tylko 15% dystansów pokonywanych
przez pojazd rocznie to podróże powyżej 250 km, a więc takie, które mogą
przekraczać typowe zakresy poruszania
się obecnych pojazdów elektrycznych;
• średni dystans pokonywany każdego
dnia przez pojazd używany do lokalnej mobilności wynosi od 35 do 40 km,
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co oznacza, że typowy dystans pokonywany przez obecne pojazdy elektryczne
daje odpowiednik tygodniowego średniego wykorzystania.
Na podstawie takich danych opracowano histogramy godzin poruszania się
i dziennych odległości podróży. Symulując
poruszanie się pojazdów przeprowadzono
ocenę prędkości i przebytych odległości
oraz zidentyfikowano rodzaj odbywanych
podróży, co pozwoliło określić, kiedy użytkownicy będą prawdopodobnie ładować
swoje pojazdy.
Przyjęto trzy scenariusze (Crescendo/
Opera/Forte), które reprezentują różne
kombinacje danych i hipotez dotyczących
zapotrzebowania na podróże, udziału
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle),
pojemności akumulatorów, mocy punktów
ładowania, liczby i lokalizacji punktów ładowania, wzorce ładowania (częstość ładowania i przyjęcie racjonalnego ładowania). W ten sposób uzyskano różne profile
ładowania (rys. 3).
Do zarządzania ładowaniem pojazdów,
przy zachowaniu wymagań użytkowników
w zakresie mobilności, wykorzystano symulator systemu elektroenergetycznego
Antares, który minimalizuje oczekiwane
koszty eksploatacji całego systemu przesyłowego. W symulacji posłużono się
podejściem Monte-Carlo (uwzględniając
szereg czasowy dużej liczby obciążeń, generacji wiatrowej, słonecznej i wodnej oraz
stochastyczną dostępność źródeł). Model
dokonał kontrolowanego rozdziału ładowania pojazdów, wyznaczając ceny energii
elektrycznej, emisje CO2 i koszty wytwarzania energii elektrycznej.
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Taki rozkład ładowania i wykorzystanie
V2G prowadzą do znacznych dodatkowych oszczędności, ale niemniej są one
zależne od scenariusza. Analiza wyzwań
związanych z inteligentnym ładowaniem
dla samych konsumentów pokazuje, że
koszt mobilności elektrycznej można kontrolować, rozwijając techniki elastyczności
ładowania. Oprócz tego wyniki wskazują
na znaczną redukcję emisji CO2 we Francji
i Europie, w tym przy uwzględnieniu analizy
cyklu życia pojazdów z silnikiem spalinowym i pojazdów elektrycznych zasilanych
bateriami, a także emisji z europejskich
elektrowni wytwarzających energię elektryczną.
Ponadto zoptymalizowane ładowanie
pojazdów elektrycznych to oszczędność
pieniędzy dla konsumenta (użytkownika
pojazdu). Oszczędności te zależą oczywiście od profilu użytkownika, zwłaszcza
liczby przejechanych kilometrów, ale także od elastyczności ładowania pojazdu.
W badaniu przeanalizowano potencjalne
oszczędności dla kilku rzeczywistych profili
użytkowników wybranych jako reprezentatywne dla różnych zidentyfikowanych zachowań związanych z mobilnością. Wyniki
potencjalnych oszczędności przedstawiono na rysunku 4.

Wyniki podane w referacie [33] można
postrzegać dwojako:
1) jeśli chodzi o zużycie energii we Francji: roczne zużycie przy 15,6 mln pojazdów elektrycznych stanowiłoby jedynie
35-40 TWh zużycia energii elektrycz
nej, co oznacza mniej niż 8% całkowitej produkcji energii elektrycznej;
2) pod względem zapotrzebowania na moc:
szczególne znaczenie ma zarządzanie
wieczornym szczytem obciążenia zimą,
przy czym zdolność do wchłonięcia zapotrzebowania ogromnej floty pojazdów
elektrycznych wydaje się potwierdzona
prostymi rozwiązaniami pochodzącymi
z zarządzania ładowaniem.

Łączne optymalne
planowanie rozwoju w obszarze
przesyłu i dystrybucji
Przypisany do Tematu preferowanego 3 referat [60] przedstawiał zagadnienie
łącznego planowania rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Zwykle w podejściu
do optymalnego planowania rozwoju sieci
przesyłowej (TEP) wykorzystuje się strefową reprezentację sieci z zagregowanymi
geograficznie danymi systemu elektro-

2018 (3kW charging station)
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energetycznego i obciążeniami węzłowymi. W ten sposób uzyskuje się redukcję
zadania obliczeniowego oraz rozsądne
przybliżenie rynków hurtowych, na których
scentralizowane jednostki wytwórcze wypełniają krzywą podaży. W tych modelach
pomija się jednak detaliczne rynki energii
elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych
średniego i niskiego napięcia. Rosnący
udział rozproszonych zasobów energii
(DER) w sieciach dystrybucyjnych (gdzie
konsumenci borykają się z cenami detalicznymi i różnymi systemami rekompensat
ze źródeł odnawialnych) może skutkować
większą produkcją własną, wpływając
w ten sposób na obciążenie netto, hurtowe
ceny energii, a tym samym na optymalne
rozwiązania dla TEP.
Aby rozważyć wpływ rynku detalicznego na TEP Autorzy [60] zaproponowali
dwa modele optymalizacyjne pokazane
na schemacie iteracyjnej pętli zamkniętej
(rys. 5). Pierwszy to optymalne planowanie rozwoju systemu przesyłowego (TEP),
gdzie minimalizacji podlegają koszty operacyjne i koszty inwestycji kapitałowych
w wytwarzaniu i przesyle energii. Rozważane są inwestycje w zdolności przesyłowe
i systemy magazynowania energii (BESS).
Problem TEP jest rozwiązywany w 30-letnim horyzoncie czasowym z wykorzystaniem godzinowych profili zapotrzebowania
każdego węzła w sieci przesyłowej. W horyzoncie analizy uwzględniane są zmiany
cen technologii (BESS) i kosztów operacyjnych (gaz ziemny, węgiel, CO2).
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Rys. 4.
Roczne koszty energii
dla użytkownika
samochodu (osoba
aktywna, pracująca
w ciągu dnia), w funkcji
trybu zarządzania
ładowaniem [33]
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Rys. 5. Model iteracyjnego połączonego
problemu optymalizacji TEP oraz DER [60]
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Na rysunku 6 zilustrowano model rozproszonych zasobów energii (DERM).
Uwzględnia on przyjęcie małej skali PV
i BESS przez konsumentów w sieciach dystrybucyjnych pracujących w funkcji detalicznych cen energii elektrycznej. Prosumenci
mają możliwość zainstalowania fotowoltaiki
i akumulatorów do magazynowania energii (BESS), zakupu i/lub sprzedaży energii
z powrotem do sieci w celu zaspokojenia
lokalnego zapotrzebowania na energię.
Sprzedaż energii do sieci jest kompensowana taryfą gwarantowaną. Zakłada się, że
ilość PV przypadająca na prosumenta jest
proporcjonalna do różnicy między detalicznymi cenami energii elektrycznej a kosztami LCOE (Levelized Cost of Electricity)
panelu słonecznego. Zatem wyższe ceny
detaliczne i/lub niskie koszty LCOE skutkują zwiększeniem zdolności produkcyjnej.
Model DERM przelicza cenę hurtową z TEP
na cenę detaliczną (z rozróżnieniem cen
w grupach konsumentów: mieszkaniowa,
handlowa i przemysłowa).

Wykorzystana pętla obliczeniowa proponowanej metody wykazała zbieżność po
czterech iteracjach. Rozwiązania w TEP
i DERM zmieniają się znacząco między
iteracjami 1 (R0) i 2, a w kolejnych iteracjach pozostają w przybliżeniu stałe.
Finalnym rozwiązaniem jest iteracja 4
oznaczona jako R1. Wyznaczony spadek
efektywnego zapotrzebowania wpływa na
optymalne inwestycje w moce przesyłowe. Można zaobserwować znaczny wzrost
zdolności przesyłowych między iteracjami
oznaczonymi R0 i R1, przy czym wynikowy największy między krajami przyrost
rzędu 12 GW występuje między Niemcami
a Polską (rys. 7).

Podsumowanie

Rys. 7. Całkowite inwestycje
w zdolności przesyłowe wyznaczone
do 2045 roku w iteracjach R0 i R1
Rys. 6. Model problemu DERM [60]

W referacie [60] przedstawiono wyniki
analizy przeprowadzonej dla modelu europejskiego systemu przesyłowego. Podmiotem analizy były Niemcy (DE). Dla krajów ościennych (PL, FR, GB, CH, IT, AT)
przyjęto oddzielne profile zapotrzebowania
i odpowiednie „miksy” wytwórcze. Dla większych stref geograficznych, takich jak Skandynawia (SC), Bałkany (BL), Benelux (BNL)
i Europa Południowo-Zachodnia (EUR_SE),
użyto danych zagregowanych.
Model DERM przyjęto tylko dla Niemiec. Począwszy od 2018 r. Niemcy miały
jeden z najwyższych poziomów zainstalowanej mocy PV w skali użytkowej w Europie.
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nieczną aktywację drogiej, dyspozycyjnej
generacji. Przy wystarczających zdolnościach przesyłowych między Niemcami
a Polską nadwyżka produkcji w Niemczech
może przesunąć krzywą podaży Polski,
obniżając ceny na rynku hurtowym dla
polskich konsumentów. Ponadto w studium wykazano, że optymalne inwestycje
w moce przesyłowe wynikające z iteracyjnego podejścia TEP-DERM są inne niż
rozwiązanie TEP. Większa zdolność umożliwia przepływ nadwyżki produkcji DER do
krajów sąsiednich, wypychając kosztowną
produkcję z rynku hurtowego i obniżając
koszty operacyjne.

Zgodnie z wynikami optymalizacji, dostępność nadwyżek generacji od operatorów DER w Niemczech ekonomicznie uzasadnia rozbudowę zdolności przesyłowych
do BNL, CH, FR, PL i SC.
Wyniki studium optymalizacji [60] pokazują, że niższa cena na rynku hurtowym
w Niemczech i dostępność nadwyżki mocy
pochodzącej od generacji rozproszonej
skutkują korzyściami ekonomicznymi ze
wzmocnienia połączenia międzysystemowego z Polską, która ma wysokie hurtowe koszty energii ze względu na znaczny
udział w produkcji energii węgla i gazu
ziemnego. W dni z niewielkim nasłonecznieniem i bez wiatru rynek hurtowy może
tworzyć wyższe ceny ze względu na ko-
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Zagadnienia poruszane w trakcie sesji paryskiej CIGRE w 2020 roku, w tym
w ramach spotkań Komitetu Studiów C1,
podkreślają szeroki zakres potrzeb i realizowanych badań. Potrzeby te wynikają z obecnych i potencjalnych przyszłych
warunków pracy systemów elektroenergetycznych. Ciągły rozwój urządzeń, struktur,
organizacji, a także technologii wytwórczych wyznacza nowe potrzeby i wyzwania
dla przyszłego funkcjonowania systemów
elektroenergetycznych. Prezentowane treści są wyznacznikiem przyszłych kierunków badań.
Podsumowaniem zagadnień prezentowanych w 2020 roku na sesji CIGRE w ramach Komitetu C1 są ważne przyszłościowe kwestie, które powinny stanowić wyznacznik najbliższych lat praktyk i badań:
• przygotowania i obrony systemów elektroenergetycznych w warunkach zmiennej w czasie i wymuszanej warunkami
meteorologicznymi produkcji źródeł odnawialnych;
• rozwoju nowych rozproszonych zasobów wytwórczych i odbiorczych, w tym
mobilnych układów magazynowania
energii oraz ich racjonalnego wykorzystania (V2G);
• rozwoju połączeń stałoprądowych, traktowanych już nie tylko jako korytarze
przesyłowe, ale również jako układy sieciowe budujące nowe wytyczne i standardy planowania i zarządzania siecią;
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• uwzględniania w podejściu planistycznym odpowiedzi sieci dystrybucyjnej
i elastyczności przyłączonych odbiorców, co pozwala na łączne spojrzenie
na przyszłe potrzeby rozwojowe;
• prowadzenia analiz rozwojowych w horyzontach wynikających z okresu życia
urządzeń przesyłowych i wytwórczych,
co zabezpiecza przed powstawaniem
kosztów osieroconych (stranded costs).
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Jacek Jemielity
Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, 01-330 Warszawa, Mory 8
Oddział Gdańsk

Sterowanie i prowadzenie ruchu
systemu elektroenergetycznego – Komitet Studiów C2
System Operation and Control – Study Committee C2
Trwająca transformacja w stronę gospodarki niskoemisyjnej powoduje, że systemy elektroenergetyczne przechodzą gwałtowne przemiany. W różnym
tempie na całym świecie konwencjonalne generatory synchroniczne są wycofywane z eksploatacji i zastępowane odnawialnymi źródłami energii (OZE)
podłączonymi do sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej. Duża zmienność generowanej mocy źródeł OZE skutkuje okresami, gdy większość mocy pochodzi
z generacji synchronicznej oraz momentami, gdzie znaczną część stanowią źródła odnawialne. Generatory synchroniczne zapewniają usługi niezbędne do
utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego, takie jak: inercja, regulacja częstotliwości i napięcia, wsparcie przy odbudowie systemu, tłumienie
oscylacji mocy, odpowiednio duża moc zwarciowa. Przyszły system elektroenergetyczny będzie zdominowany przez źródła, które są połączone z siecią za
pomocą energoelektroniki. Źródła te mają odmienne charakterystyki dynamiczne i inne możliwości świadczenia usług na rzecz systemu. Operatorzy systemów muszą być przygotowani na taką sytuację. Rosnący sprzeciw społeczny wobec budowy nowych linii napowietrznych, w połączeniu z wysokimi kosztami i ograniczonym doświadczeniem w projektowaniu długich kabli podziemnych powoduje powolne tempo realizacji nowych linii przesyłowych, a długi czas
potrzebny na zbudowanie dodatkowych zdolności przesyłowych zwiększa prawdopodobieństwo eksploatacji systemu w punktach pracy blisko ograniczeń
i granic bezpieczeństwa. W rezultacie istnieje potrzeba zwiększenia elastyczności systemu i efektywnego wykorzystania nowych technologii dostępnych
obecnie i w przyszłości. Jedną z podstawowych kwestii jest poznanie wyzwań operacyjnych związanych z przyszłym systemem elektroenergetycznym.
Słowa kluczowe: sterowanie w czasie rzeczywistym, infrastruktura punktu dyspozytorskiego, PMU, WAMS, usługi systemowe
The ongoing transformation in the direction of low-emission economy results in violent changes in power systems. In the whole world the conventional synchronous generators are withdrawn from operation at a different pace and replaced by RES sources connected to transmission and distribution networks.
High variability of the power generated by RES sources results in situations when sometimes majority of power in a network comes from synchronous
generation and sometimes from RES sources. Synchronous generators ensure services indispensable to maintain stability of a power system such like
inertia, frequency and voltage control, system restoring support, power oscillation damping and high enough short-circuit power. A future power system
will be dominated by sources connected to networks with the help of power electronics. These sources have different dynamic characteristics and different
possibilities of providing services for a system so the system operators must be prepared for such situation. Growing public opposition against building
new overhead lines coupled with high costs and limited experience in designing long underground cables results in slow pace of new transmission lines
realization and a long time needed for building additional transmission capacities increases probability of system operation in ways close to limitations and
safety bounds. Consequently, there is a need to improve flexibility of a system and effectively utilize new technologies accessible now and in future. One of
the basic problems is recognition of operational challenges connected with future power systems.
Keywords: real time control, control room infrastructure, PMU, WAMS, system services

Na 48. sesję CIGRE 2020 Komitet
Studiów C2 przygotował i zaprezentował
samodzielnie referaty podzielone na dwa
preferowane tematy:
• Temat 1 – Środki konieczne do działania systemu w przyszłości (Capabilities required for future system
operation)
• Temat 2 – Interfejsy operacyjne systemu: poprawa obserwowalności
i sterowalności (System operation
interfaces: improving observability
and controllability)
Trzeci temat: Wyzwania eksploatacji
systemu przy wzroście wykorzystania
rozproszonej generacji (System ope-
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ration challenges with increasing use
of distributed energy resources) został
przygotowany wspólnie przez Komitety
Studiów C2 i C6. Te referaty zostały omówione w części dotyczącej Komitetu C6.
W dwóch pierwszych preferowanych tematach przyjęto odpowiednio 38 i 12 referatów. Jest to duża liczba, rosnąca z sesji na
sesję. Tradycyjnie pierwszy z preferowanych tematów jest na tyle szeroki i ogólny,
że nie ogranicza nadmiernie poruszanych
zagadnień. Drugi temat jest bardziej zawężony i dotyczy problematyki szczególnie
ważnej lub aktualnej. Z uwagi na dużą liczbę referatów niniejsze omówienie dotyczy
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subiektywnego wyboru zakresu tematyki,
która najbardziej wiąże się ze zmianami zachodzących w systemie elektroenergetycznym obecnie i tymi, które nadejdą w przyszłości. Przy wyborze miała znaczenie
praktyczność prezentowanych rozwiązań
i ciekawy pomysł, możliwy do ewentualnego zastosowania w warunkach krajowych.
Liczne referaty prezentowane w 2020 roku
wiążą się z zastosowaniem pomiarów fazorów synchronicznych (urządzeń PMU)
oraz z rozległymi sieciami pomiarowymi
WAMS. Jest to tematyka wyjątkowo nieobecna w krajowym systemie elektroenergetycznym, a przez to tym bardziej warta
zainteresowania.
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Zastosowania pomiarów
fazorów synchronicznych
Układy pomiarowe fazorów synchronicznych Phasor Measurement Unit (PMU)
mogą zapewniać bardzo szybkie, zbierane z dużego obszaru, zsynchronizowane
w czasie pomiary o wysokiej rozdzielczości. Pomagają one w poznaniu i zrozumieniu złożonych dynamicznych procesów
zachodzących w systemie elektroenergetycznym i znajdują wiele praktycznych zastosowań.
Oscylacje o niskiej częstotliwości są
nieodłączną właściwością każdej sieci
energetycznej i przeważnie są dobrze tłumione. Jeżeli jednak tłumienie nie jest wystarczające, stanowią poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemu. Zjawisko to polega na zsynchronizowanych zmianach kąta wirników generatorów synchronicznych. Manifestuje się tym,
że grupa generatorów w jednym miejscu
systemu zaczyna oscylacyjnie zmieniać
moc i częstotliwość razem z drugą grupą
generatorów pracujących w innym miejscu
systemu, często w dużym geograficznym
oddaleniu. Można to również zaobserwować na liniach przesyłowych, gdzie następują oscylacje mocy płynącej przez linie.
Zdarzeniami, które mogą sprzyjać
wzbudzeniu oscylacji międzysystemowych
są większe niezbilansowania mocy np. po
wyłączeniu generacji, zrzuceniu obciążenia
czy wyłączeniu linii. Jednak w niekorzystnych warunkach oscylacje mogą zostać
zainicjowane bez dającej się zidentyfiko-

wać przyczyny. Ze względu na rosnącą
penetrację odnawialnych źródeł energii
w sieciach elektroenergetycznych zachodzą znaczące zmiany dotyczące np. dróg
przepływu mocy. Występuje zmniejszona
inercja systemu i duży rozrzut kątowy napięcia pomiędzy węzłami sieci. Jeżeli parametry systemu nie zapewniają odpowiedniego tłumienia, oscylacje mogą się nasilać
i przedłużać. Kilka takich incydentów wystąpiło w sieci energetycznej Europy kontynentalnej.
W referacie [C2-115] przedstawiono
i scharakteryzowano pod względem przyczyn, przebiegu i zastosowanych środków
zaradczych trzy wystąpienia poważnych
w skali oscylacji międzyobszarowych
z ostatniej dekady, które miały miejsce
w 2011, 2016 i 2017 roku. Artykuł przedstawiał dwie metody wykrywania i badania
takich zdarzeń. Pierwsza metoda wykorzystuje analizę modalną szybkich pomiarów z sieci urządzeń PMU. Jest ona tania,
łatwa do zaimplementowania i zintegrowania w architekturze systemu monitorowania typu Wide Area Monitoring System
(WAMS). Jest zwykle stosowana do monitorowania oscylacji w czasie rzeczywistym,
choć obecnie istnieje niewiele wdrożonych
aplikacji wykorzystywanych powszechnie
na punktach dyspozytorskich.
Na rysunku 1 pokazane są wykresy
zmian częstotliwości systemu oraz różnice
kątów fazowych w stosunku do węzła odniesienia zarejestrowane przez urządzenia
PMU umieszczone w różnych miejscach
systemu (Hiszpania, Turcja, Francja, Dania

i Niemcy) podczas incydentu z 1 grudnia
2016 roku. Z wykresów można wyznaczyć
częstotliwość oscylacji oraz określić, pomiędzy jakimi obszarami sieci oscylacje te
zachodzą – ich strukturę geograficzną. Są
to charakterystyczne cechy zjawiska, które
można przewidzieć analitycznie. Metoda
ta, analizy modalnej, jest opartą na wykorzystaniu modelu sieci zlinearyzowanego
wokół punktu pracy i polega na badaniu
wartości własnych macierzy systemu. Pozwala m.in. wyznaczyć charakterystyczne
częstotliwości (mody), których można się
spodziewać podczas wystąpienia oscylacji oraz ich tłumienie. Metoda analityczna
charakteryzuje się jednak długim czasem
potrzebnym na obliczenia, a niepewność
co do poprawności przyjętych parametrów
modelu systemu czyni ją trudną do zastosowania w czasie rzeczywistym.
Kolejny referat [C2-101] dotyczył skuteczności stabilizatorów systemowych
Power System Stabilizer (PSS) jako jednego ze sposobów likwidowania oscylacji
międzyobszarowych. Stabilizatory PSS są
obecnie integralną częścią regulatorów
napięcia generatorów synchronicznych.
Ich zadaniem jest modulacja napięcia generatora w sposób, który tłumi mody kołysań własnych wirnika (0,7 – 3 Hz) oraz
mody kołysań międzyobszarowych (poniżej 1 Hz). Autorzy referatu odwołują się do
incydentu z 3 grudnia 2017, kiedy w warunkach niskiego obciążenia po wyłączeniu kolejno dwóch generatorów wystąpiły
trwające 10 minut oscylacje o częstotliwości 0,293 Hz, które objawiły się najsilniej

Rys. 1. Różnice częstotliwości i rozsunięcie kątowe względem węzła odniesienia zarejestrowane 1.12.2016 w różnych punktach systemu Europy
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Rys. 2. Połączony system energetyczny kontynentalnej Europy z zaznaczeniem regionów
silnie dotkniętych przez oscylacje 3.12.2017; po prawej rejestracja zmian częstotliwości

na obszarze sieci południowych Włoch
i Niemiec (rys. 2). Wykres po prawej stronie
rysunku 2 pokazuje amplitudę zmian częstotliwości zmierzonej przez PMU w dwóch
regionach we Włoszech. Zaznaczone są
momenty wyłączenia generatorów, co wyzwoliło oscylacje.
Dzięki stosowanym powszechnie stabilizatorom PSS oscylacje o niskiej częstotliwości można zwykle szybko i skutecznie
stłumić. Pewnym ograniczeniem stabilizatorów PSS jest to, że korzystają z pomiarów lokalnych (∆P, ∆f), a ich nastawy są dobierane dla konkretnych parametrów systemu widocznych w miejscu instalacji. Przy
oscylacjach, w które są zaangażowane
oddalone geograficznie obszary systemu
lepiej mogą sprawdzić się urządzenia klasy Wide Area Damping Controller (WADC)
korzystające ze zdalnych pomiarów transmitowanych przez sieć urządzeń PMU. Zastosowanie zdalnych pomiarów w sprzężeniu zwrotnym PSS może być bardziej
skuteczne niż pomiarów lokalnych, ponieważ dostarcza informacji z miejsca, gdzie
niepożądane zjawisko jest mocniej wyrażone i lepiej identyfikowane. W referacie
[C2-101] zademonstrowano projekt i za
stosowanie ulepszonego, adaptacyjnego
stabilizatora typu WADC. Jego schemat
blokowy pokazany jest na rysunku 3.
W ramach projektu opracowano i wykonano dwa urządzenia WADC, stosując
adaptacyjny model systemu oparty na
pomiarach zbieranych przez urządzenie
w trakcie jego eksploatacji. Identyfikacja
on-line modelu transmitancji systemu po-
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między napięciem na zaciskach generatora
(Vt ) a częstotliwością (∆f) mierzoną w odległym punkcie sieci jest wyzwalana przez
zdarzenia systemowe, np. wyłączenie generatora, zmniejszenie obciążenia i zmiany
topologii spowodowane wyłączeniem linii.
Do przeprowadzenia testów jako optymalny sygnał zwrotny dla sterowników WADC
została wybrana częstotliwość mierzona
w południowych Włoszech, a jako elementy wykonawcze wybrano dwa kompensato-

ry synchroniczne w Niemczech. Symulacje
komputerowe wykazały, że te dwa urządzenia WADC działając razem lub pojedynczo mogłyby skutecznie stłumić oscylacje
podczas wydarzenia z 3 grudnia 2017 r.
W artykule opisano zastosowane rozwiązanie sprzętowe i układ testowy, w którym na symulatorze systemu elektroenergetycznego odtworzono oscylacje z rzeczywistego zdarzenia, a badane sterowniki
WADC i urządzenia PMU otrzymywały
sygnały wejściowe z symulatora (rys. 4).
Sygnały wyjściowe WADC były dostarczane do symulatora jako sygnały sterujące
dla zamodelowanych układów kompensatorów. Wyniki testów w pętli zamkniętej
dowiodły skuteczności opracowanego rozwiązania.
Oprócz naturalnych oscylacji niskich
częstotliwości w systemie elektroenergetycznym występują oscylacje wymuszone,
gdy w sposób ciągły działa zewnętrzny
czynnik pobudzający. Czynnikiem pobudzającym może być np. uszkodzenie układu regulacji mocy generatora lub stabilizatora systemowego. Wymuszone oscylacje
fundamentalnie różnią się od naturalnych,

Rys. 3.
Schemat blokowy
stabilizatora WADC
korzystającego
ze zdalnego pomiaru
PMU do identyfikacji
transmitancji systemu
i jako sygnał
sprzężenia zwrotnego

Rys. 4. Środowisko testowe w konfiguracji HIL (Hardware In the Loop)
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ponieważ są podtrzymywane tak długo, jak
długo działa pobudzenie, a ich tłumienie
jest bliskie zeru. W takim przypadku niezwykle ważne jest szybkie wykrycie oscylacji i zlokalizowanie ich źródła, ponieważ nie
można zakładać ich samoistnego zaniku
lub możliwości stłumienia standardowymi
środkami.
Referat [C2-105] dotyczył analizy incydentu z 11.01.2019 na obszarze tak zwanego Eastern Interconnection (EI), czyli połączonych sieci obejmujących wschodnią
część Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Wówczas w elektrociepłowni na Florydzie
nastąpiło uszkodzenie przewodu przekładnika pomiarowego napięcia, co spowodowało ciągła oscylacyjną zmianę mocy wyjściowej jednego z generatorów. Ponieważ
przypadkowo częstotliwość wymuszonych
oscylacji mocy była bliska jednej z częstotliwości własnych wynikających z parametrów systemu, to powstały warunki do
rezonansu. W rezultacie oscylacje mocy
czynnej, mocy biernej, napięcia i różnic kątowych zostały wykryte przez licznych niezależnych operatorów systemu, właścicieli
i operatorów linii przesyłowych. Było to
możliwe dzięki rozłożonym po obszarze EI
urządzeniom PMU oraz aplikacjom dostępnym na stanowiskach dyspozytorskich,
które prezentowały dane z PMU w czasie
rzeczywistym. Ekran jednej z takich aplikacji pokazano na rysunku 5.
Zdarzenia opisane w trzech przytoczonych referatach wykazały, że zbieżność
i kombinacja różnych czynników może
negatywnie wpływać na tłumienie modów
istniejących w systemie. Okolicznościami
sprzyjającymi wzbudzeniu oscylacji jest
transport mocy na duże odległości w połączeniu ze zbyt dużą impedancją oraz małe
obciążenie systemu. Podstawową rolę
w likwidacji oscylacji odgrywają szybkie
i poprawne reakcje dyspozytorów: zmniejszenie transferów mocy, zmiany w układzie
generacji. Z tego powodu dynamiczna ocena bezpieczeństwa w czasie zbliżonym do
czasu rzeczywistego może być konieczna.
Z uwagi na duży obszar, na którym występują objawy wywołane oscylacjami
istotna jest współpraca operatorów sieci.
Osobnym zagadnieniem jest wymiana danych z układów PMU będących własno-
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Rys. 5. Wizualizacja oscylacji systemowych na ekranie przykładowej aplikacji
prezentującej w czasie rzeczywistym pomiary fazorów synchronicznych;
po lewej stronie na tle mapy EI pokazane są lokalizacje PMU, zielono-żółto-czerwone „słupki”
oznaczają poziom oscylacji w czterech zakresach częstotliwości;
po prawej stronie pokazany jest ekran prezentujący szczegółowe dane z PMU,
wymuszone oscylacje trwały 18 minut zanim nastąpiło zidentyfikowanie i ręczne wyłączenie
bloku wytwórczego będącego źródłem problemu

ścią różnych podmiotów i korzystających
z wrażliwej i chronionej infrastruktury komunikacyjnej.
Podsumowując trzy opisane powyżej
referaty można stwierdzić, że kluczowe
znaczenie w wykrywaniu i likwidacji oscylacji międzysystemowych ma stosowanie
urządzeń PMU i rozległych sieci pomiarowych WAMS do monitorowania amplitudy
napięcia, rozchylenia kątów i częstotliwości jednocześnie w wielu punktach rozległego systemu elektroenergetycznego.
Stabilizatory systemowe PSS stosowane
w elektrowniach tłumią oscylacje oddziałując bezpośrednio na regulatory napięcia
generatorów, ale ich skuteczność zależy
od prawidłowego doboru parametrów,
które powinny być częściej weryfikowane z powodu dużej zmienności warunków
pracy systemu, co w tej skali nie było doświadczane w przeszłości. Skuteczność
stabilizatorów systemowych mogłaby się
również zwiększyć przez zastosowanie
w nich sprzężenia zwrotnego od pomiarów
zdalnych, co znowu podkreśla istotną rolę
urządzeń PMU. Innym środkiem zaradczym przeciw oscylacjom w systemie jest
zwiększanie inercji, np. przez instalację
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kompensatorów synchronicznych, również
z kołami zamachowymi oraz odpowiednie
algorytmy ich sterowania.
Aby skorzystać z pomiarów urządzeń
PMU należy je najpierw zainstalować
w odpowiedniej liczbie i we właściwych
węzłach systemu elektroenergetycznego. W artykule [C2-110] zaprezentowano
i przetestowano nowy algorytm optymalnego rozkładu urządzeń PMU na modelu
Europy Południowo-Wschodniej. Zaproponowany algorytm oparty jest na nieliniowym sformułowaniu problemu optymalizacji. Algorytm określa lokalizację jednostek
PMU dla pełnej obserwowalności topologicznej w systemie elektroenergetycznym. Wyniki pokazują, że w przypadku
podstawowym minimalna liczba jednostek
PMU wymagana do pełnej obserwowalności wynosi prawie 1/3 rozmiaru sieci,
czyli liczby węzłów. Jednak omawiane
poprzednio przykłady wykorzystania PMU
do wykrywania stanów oscylacyjnych
w systemie pokazywały, że urządzenia
PMU instalowane w liczbie zdecydowanie
mniejszej niż optymalna z punktu widzenia
obserwowalności były również niezwykle
pomocne.
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Wpływ malejącej inercji systemu
na regulację częstotliwości
Inercja systemu elektroenergetycznego
wynika bezpośrednio z inercji mas wirujących klasycznych generatorów synchronicznych. Inercję wyraża się w MWs lub
GWs, jeżeli interesuje nas zakumulowana
energia kinetyczna, albo MVAs lub GVAs,
jeżeli oprócz energii kinetycznej interesuje
nas również zdolność generatorów synchronicznych do generacji mocy biernej. Po
wystąpieniu zakłócenia w systemie inercja
działających generatorów synchronicznych
hamuje szybką zmianę częstotliwości.
Zadaniem pierwotnej regulacji częstotliwości, znanej również jako Frequency
Containment Reserve (FCR), jest ustabilizowanie częstotliwości w stanie ustalonym
oraz bezpośrednio po wystąpieniu zakłócenia skutkującego niezbilansowaniem mocy
wytwarzanej i konsumowanej. Działanie
regulacji pierwotnej wiąże się z dwoma
parametrami: maksymalnym odchyleniem
częstotliwości w stanie ustalonym i maksymalnym chwilowym odchyleniem częstotliwości po zakłóceniu. Ponieważ coraz większa część generacji jest w systemie elektroenergetycznym podłączona przez układy
elektroniczne, które nie posiadają naturalnej
inercji, jak układy mechaniczne z generatorami synchronicznymi, ogólna proporcja pomiędzy inercją systemu a jego mocą regularnie spada i ten trend utrzyma się w przy-

Rys. 6. Mapa systemu skandynawskiego
(kolor fioletowy) z połączeniami HVDC
z innymi obszarami synchronicznymi
(oprócz Fennoskan)
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szłości. Skutkiem zmiany charakterystyki
systemu jest zwiększająca się odchyłka
częstotliwości po wystąpieniu zakłócenia
(tzw. nadir i zenit). Jest to groźne, jeżeli
po przekroczeniu określonych poziomów
częstotliwości uruchomione zostaną procesy częstotliwościowego odciążania lub
wyłączenia generatorów. Dlatego pojawia
się potrzeba, aby oprócz generatorów synchronicznych w regulacji pierwotnej brały
udział lub pomagały również inne elementy
systemu. Ma to postać różnych „odpowiedzi częstotliwościowych”, które są oferowane operatorom jako produkty w ramach
usług systemowych.
Referat [C2-113] opisywał wyniki pracy
badawczej, której celem było porównanie
dwóch strategii sterowania łączem prądu
stałego High Voltage Direct Current (HVDC),
jako dodatkowego narzędzia do ograniczenia odchyłki częstotliwości po zakłóceniu.
Badanie wykonano na modelu połączonych
systemów państw skandynawskich Nordic
Power System (NPS), pokazanym na rysunku 6 z zaznaczeniem łączy HVDC do pozostałych obszarów synchronicznych.
Funkcjonalność, o której mowa jest
określana jako Emergency Power Control
(EPC) i jest ona wymagana w przypadku

inwerterów HVDC, ale nie ma określonych kryteriów oceny, w jaki sposób jest
realizowana. Stąd potrzeba wykonania
badań. Porównano strategię tradycyjną
stosowaną w NPS, polegającą na zmianie mocy z określoną szybkością w MW/s
(ramp control). W strategii tradycyjnej
przekroczenie kolejnego z trzech progów
częstotliwościowych (49,8, 49,6 i 49,3 Hz)
powoduje zmianę mocy łącza z ustaloną
prędkością. Prędkość ta wzrasta skokowo
po przekroczeniu kolejnego progu częstotliwościowego. Ostatecznie dodatkowa
moc może osiągnąć wartość mocy maksymalnej inwertera, którą inwerter, co trzeba
pamiętać, musi pobrać z drugiego terminala łącza HVDC.
Jako drugą testowano strategię polegającą na zastosowaniu nachylonej charakterystyki zależności mocy łącza od częstotliwości (droop control), jak w klasycznych
regulatorach generatorów ze statyzmem.
W tym drugim wypadku stosowany jest tylko jeden, ale niższy próg częstotliwościowy
wyzwalający działanie (49,7 Hz), po którego
przekroczeniu moc czynna łącza zależy od
częstotliwości w sposób liniowy – im niższa
częstotliwość, tym większa moc aż do mocy
maksymalnej (rys. 7).

Rys. 7. Ilustracja sposobu realizacji funkcji EPC łącza prądu stałego HVDC dwoma metodami:
stałego wzrostu mocy (Ramp MW/s) i charakterystyki ze statyzmem (Gain MW/Hz);
po lewej wykres przebiegu zmiany częstotliwości z zaznaczonymi progami
uruchamiającymi funkcje EPC; linia niebieska – strategia stałego wzrostu mocy,
linia pomarańczowa – charakterystyka ze statyzmem
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◄ Rys. 8. Odpowiedź systemu NPS dla różnych przypadków
ograniczenia spadku częstotliwości przez regulację pierwotną
(linia czerwona) i funkcję EPC działającą według starej strategii
(linie niebieskie) lub nowej (linia pomarańczowa) dla incydentu
o największym wymiarze w systemie testowym – 1450 MW

▲ Rys. 9. Architektura sterownika lokalnego systemu EFCC

Ideą zastosowania nowej strategii realizacji funkcji EPC jest przejście od sterowania w pętli otwartej (pierwsza strategia)
do sterowania w pętli zamkniętej według
charakterystyki ze statyzmem. Analogicznie, jak w przypadku pracujących równolegle generatorów, statyzm pozwala równomiernie rozłożyć dodatkowe obciążenie
pomiędzy kilka łączy HVDC realizujących
funkcje EPC.
Porównanie obu metod wykorzystania
elastyczności i dużej dynamiki łączy prądu
stałego do wsparcia regulacji pierwotnej
wykazało, że obie metody mogą znacząco
ograniczyć obniżenie częstotliwości po zakłóceniu. Jednak zastosowanie sterowania
w pętli zamkniętej powoduje wykorzystanie
znacznie mniejszej mocy i energii łączy
HVDC i nie powoduje przeregulowań, czyli wahania częstotliwości przy dojściu do
stanu ustalonego po zakłóceniu. Wpływa
to korzystnie na działanie regulacji pierwotnej realizowanej przez klasyczne generatory, które przejmują w stanie ustalonym
po zakłóceniu większą cześć dodatkowego obciążenia, podczas gdy łącza HVDC
mniejszą część. Wyniki badań w przypadku
utraty 1450 MW generacji przedstawiono
na rysunku 8 (na wykresie po lewej – średnia częstotliwość, na wykresie środkowym
– całkowita moc dostarczana przez EPC,
po prawej – całkowity udział mocy mechanicznej z jednostek w regulacji pierwotnej
w systemie NPC).
System energetyczny państw skandynawskich charakteryzuje się dużym
udziałem generacji z hydroelektrowni, więc
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transformacja w kierunku zeroemisyjnej
gospodarki w tym wypadku nie ograniczy
drastycznie generacji synchronicznej i nie
wiąże się z dużym spadkiem inercji systemu. Natomiast w Wielkiej Brytanii konsekwentnie realizowany jest plan wyeliminowania emisji CO2 z produkcji energii
elektrycznej do 2025 roku, co będzie miało
dużo silniejszy wpływ na inercję systemu
ze względu na decydujący udział w procesie transformacji energetyki wiatrowej.
W referacie [C2-116] został opisany projekt systemu zwiększającego możliwości
regulacji częstotliwości Enhanced Frequency Control Capability (EFCC), którego
założeniem jest skoordynowane użycie
rozproszonych źródeł, jak farmy wiatrowe,
fotowoltaika, magazyny energii czy sterowanie obciążeniem do szybkiej reakcji na
zmiany częstotliwości. System EFCC adresuje dwa problemy: zwiększoną szybkość
zmian częstotliwości wywołaną ogólnie
niską inercją systemu oraz problem regionalnego zróżnicowania inercji wywołanego
niejednorodnością geograficznego rozkładu źródeł odnawialnych. Te regionalne
różnice mogą prowadzić do separacji kątów fazowych i różnic w częstotliwości regionów w wyniku wystąpienia zakłócenia
w systemie.
Dla potrzeb systemu EFCC obszar sieci Wielkiej Brytanii podzielono na osiem
regionów grupujących koherentne zbiory
generatorów. Każdy region jest wyposażony w sieć urządzeń pomiaru fazorów synchronicznych PMU i regionalnego agregatora (Regional Aggregator) danych z PMU
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(rys. 9). Sam regionalny agregator jako
urządzenie jest od strony komunikacyjnej
widziany jako kolejne urządzenie PMU.
Rolą regionalnego agregatora danych
jest wyznaczenie dla regionu jednego zastępczego sygnału pomiaru częstotliwości
i kąta będącego „uśrednieniem” pomiarów wielu urządzeń PMU zainstalowanych
w tym regionie. Te dwa pomiary, częstotliwości i kąta, są w trybie rozgłoszeniowym
rozsyłane do sterowników lokalnych (Local
Controller) systemu EFCC, niezależnie,
w którym regionie te sterowniki lokalne są
zainstalowane. Sterowniki lokalne są elementami wykonawczymi systemu EFCC,
które w celu wsparcia regulacji częstotliwości mogą w razie potrzeby uruchomić lokalne zasoby: farmy wiatrowe przystosowane
do regulacji częstotliwości, magazyny energii, agregatory usługi sterowania popytem.
Sterownik lokalny realizuje trzy funkcje:
• System Aggregator: na podstawie pomiarów częstotliwości i kąta fazowego
z regionalnych agregatorów sterownik
lokalny wytwarza zagregowany pomiar
częstotliwości i kąta dla całego systemu; w ten sposób uzyskuje ekwiwalent
całego systemu i wartość odniesienia
dla pomiaru częstotliwości i kąta z własnego regionu (rys. 10); dzięki temu
sterownik lokalny jest w stanie wykryć
różnicę pomiędzy reakcją na zakłócenie własnego regionu i całego systemu, a w rezultacie rozróżnić zdarzenie
wywołane istotnym niezbilansowaniem
mocy od np. zwarcia, które oddziałuje
tylko lokalnie;
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Nowe narzędzia
w punkcie dyspozytorskim

Rys. 10.
Przebiegi pomiarów
częstotliwości
wielu PMU
i zagregowany sygnał
częstotliwości systemu
(pogrubiona linia
przerywana)

• Event Detection: na podstawie zagregowanego pomiaru częstotliwości systemu sterownik lokalny w sposób ciągły
dokonuje pomiaru prędkość zmian częstotliwości systemu Rate of Change of
Frequency (RoCoF); wykrycie przekroczenia wartości granicznej RoCoF następuje w czasie poniżej 500 ms;
• Resource Allocation: po wykryciu zakłócenia sterownik lokalny uruchomia
zasoby regulacyjne; ponieważ zagregowany sygnał częstotliwości całego
systemu jest wygładzony w stosunku
do sygnałów pomiaru częstotliwości
poszczególnych PMU, więc na jego
podstawie i przybliżonej wartości inercji
systemu można oszacować wielkość
niezbilansowania systemu i dopasować
do tej wielkości uruchomione zasoby regulacyjne.
Sterownik lokalny uruchamia lokalne
zasoby w odpowiedniej wielkości według
wcześniej opracowanego schematu i priorytetu, który jest wyznaczony i przesłany
z kolejnego elementu systemu EFCC –
nadrzędnego sterownika EFCC (element
Central Supervisor na rys. 9). Rolą nadrzędnego sterownika jest zbieranie informacji o wielkości (MW), charakterystyce
(szybkość uruchomienia, energia do wykorzystania) i dostępności zasobów regulacyjnych będących pod nadzorem poszczególnych sterowników lokalnych. Na podstawie
tych informacji dla każdego sterownika lokalnego jest z góry przygotowany program,
jak należy alokować i uruchamiać w razie
potrzeby poszczególne zasoby w zależności od wielkości niezbilansowania mocy.
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Rola sterownika nadrzędnego jest istotna i złożona: ma przygotować odpowiedź
systemu EFCC na zakłócenie. Odpowiedź
ta musi uwzględnić różnice pomiędzy regionami, wielkość i bieżącą dostępność
zasobów regulacyjnych, a także zapewnić
odpowiednie proporcje zasobów o różnych
charakterystykach, np. tych, które można
uruchomić szybko z tymi zasobami, które
reagują z większym opóźnieniem, ale za
to ich odpowiedź może trwać przez dłuższy czas.
Projekt EFCC jest obecnie w fazie testów urządzeń na symulatorach systemu.
Testy wykazały m.in. prawidłowe rozróżnianie rzeczywistych zakłóceń skutkujących niezbilansowaniem mocy od zwarć,
które nie wymagają reakcji systemu EFCC.
Bardzo istotną częścią testów jest badanie
odporności oprogramowania na zakłócenia w transmisji szybkich sygnałów z PMU
i regionalnych agregatorów. Zakłócenia te
obejmują opóźnienia, fluktuacje parametrów (jitter) i utratę pakietów w rozległej
sieci komunikacyjnej.

Wraz z rosnącą liczbą jednostek pomiarowych PMU zainstalowanych w sieci elektroenergetycznej, możliwa staje się realizacja liniowego estymatora stanu Linear State
Estimator (LSE) na poziomie dużej sieci.
W referacie [C2-201] opisano postęp w rzeczywistych (w liczbie kilku) implementacjach
estymatora LSE przez niezależnych operatorów w USA. Koncepcja LSE jest stosunkowo prosta i opisana w literaturze, jednak jego
wdrożenie w złożonych systemach elektroenergetycznych wymaga rozwiązania wielu
praktycznych problemów, np. z wiarygodnością i jakością danych z PMU. Wdrożenie
algorytmu LSE przynosi według autorów referatu trzy główne korzyści.
Pierwsza, to właśnie weryfikacja i kondycjonowanie danych dostarczanych przez
PMU wykorzystywanych potem przez inne
aplikacje. Po drugie, estymator LSE nie ma
związku z systemem SCADA, ponieważ sieć
pomiarowa PMU jest niezależna. W sytuacjach, gdy klasyczny estymator stanu systemu Energy Management System (EMS) nie
daje rozwiązania, np. z powodu problemów
z obserwowalnością sieci po awarii sprzętu,
albo (kiedy jest najbardziej potrzebny) po zakłóceniu w sieci, to estymator LSE jako zapasowy zapewnia świadomość sytuacyjną dyspozytorom w punkcie dyspozytorskim. Cechą
estymatora LSE jest to, że zawsze daje rozwiązanie, co wynika z jego algorytmu. Trzecią
korzyścią z LSE jest zwiększenie obserwowalności przez estymację napięcia w węzłach,
w których nie ma zainstalowanych PMU, ale
sąsiadujących z węzłami z PMU (rys. 11).

Rys. 11.
Zwiększenie
obserwowalności
sieci o stacje
sąsiadujące
ze stacjami
z pomiarami PMU
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ne ułatwienie w pracy dyspozytorów przy
podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym. Przykładowo z dokumentu, na który
składają się setki stron tekstu w konkretnej
sytuacji dyspozytor może potrzebować treści jednego akapitu czy zawartości jednej
tabeli. System zarządzania dokumentami
przede wszystkim odnajduje właściwy do
zastosowania dokument, następnie wykorzystując fragmentację informacji i identyfikację treści potrafi odnaleźć i zaprezentować to, co potencjalnie jest potrzebne
w danej chwili. Co więcej, treść ta może
być wzbogacona np. informacjami z bazy
danych aparatury sieciowej, może zawierać również obrazy, nagrania i pliki wideo
czy wcześniej wpisane komentarze użytkowników.
Autorzy artykułu przedstawili pozytywne
doświadczenia z działania systemu, a także
zaprezentowali sposób, w jaki w kolejnych
etapach ewolucji dokumentów operacyjnych
(rys. 12) należało zmienić metody ich opracowywania i przetwarzania w celu usprawnienia łatwej i bezbłędnej ekstrakcji jednostek informacji. Było to koniecznym etapem
w tworzeniu systemu wykorzystującego
techniki uczenia maszynowego.
Po przeanalizowaniu możliwych opcji
do tworzenia dokumentów operacyjnych
wybrano standard HTML 5. Dokument
HTML 5 zawiera znaczniki semantyczne,

które umożliwiają oznaczanie ważnych terminów biznesowych, takich jak: procedury,
sprzęt, ludzie i zdarzenia. Proces fragmentacji i znakowania treści wykorzystuje spis
treści dokumentu jako odniesienie do tworzenia fragmentów. Przykładowo, jeśli spis
treści ma trzy poziomy, to fragmentami
będą treści w każdym temacie trzeciego
poziomu. Rysunek 13 przedstawia proces
tworzenia dokumentacji – od edycji przez
użytkownika, poprzez automatyczne przetwarzanie treści aż do zarejestrowania tych
treści w bazie danych.
Lista alarmów jest standardowym elementem nadrzędnego systemu monitorowania i sterowania SCADA. Monitorowanie
i prezentacja alarmów w systemie SCADA
typowo ogranicza się do podstawowych
funkcji: klasyfikowania alarmów według
priorytetów, kolorowania, grupowania alarmów i zdarzeń na podstawie przypisanych
klas oraz filtrowanie listy alarmów i zdarzeń. Referat [C2-114] prezentuje system
automatycznego przetwarzania sygnałów
alarmowych Intelligent Alarm Processing
(IAP) stosowany od 2016 roku przez operatora sieci przesyłowej w Chorwacji. System
IAP, co ważne, nie jest częścią systemu
SCADA/EMS, ale korzysta z jego danych
w postaci listy alarmów oraz bieżących pomiarów i sygnałów binarnych pobieranych
przez standardowy interfejs OPC.
◄ Rys. 12.
Ewolucja zarządzania
dokumentacją operacyjną:
od papieru do aktywnego
zarządzania treścią

▼ Rys. 13.
Proces rozbicia dokumentu
na jednostki informacji
na podstawie spisu treści

Information Extraction

Tym samym ogranicza się koszty instalacji kolejnych urządzeń PMU. W dalszej
części referatu autorzy omawiali sposób
realizacji analizy sytuacji awaryjnych N-1,
…N-m w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem estymatora LSE.
Referat [C2-102] przedstawiał nieoczywiste i dlatego interesujące, zastosowanie
sztucznej inteligencji m.in. na stanowisku
dyspozytorskim. Chodzi o system do zarządzania dokumentami operacyjnymi,
z których Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) – niezależny operator systemu w Brazylii, jak każdy operator, korzysta w codziennej pracy planistycznej, przy
analizie zdarzeń i bezpośrednio w centrach
dyspozytorskich. Te dokumenty opisują
np. procedury i kolejności wykonania przełączeń w sieci, opisują działanie i nastawy
automatyk systemowych, takich jak automatyki odciążające, zawierają instrukcje
dotyczące regulacji napięcia, przebiegu
procesu restytucji systemu, a także zestawy ograniczeń systemowych wynikających
z wykonanych badań stanów nieustalonych. Mimo stosowania różnych narzędzi
wspomagających, jak EMS z zestawem
narzędzi obliczeniowych, operator jest
zmuszony korzystać ze zbioru dokumentów, aby wspierać się na bieżąco przy podejmowaniu decyzji. Rzecz opisana w referacie dotyczy automatycznego zarządzania
treścią zawartą w dokumentach operacyjnych. Problemem jest nie tylko liczba tych
dokumentów, sięgająca w przypadku ONS
przeszło 1300 tytułów lub kodów, ale rozproszenie ich przygotowania pomiędzy
różne podmioty zajmujące się generacją,
przesyłem i dystrybucją energii oraz trwający nieustannie proces aktualizacji treści
tych dokumentów.
Referat pokazał wykorzystanie zasobów sztucznej inteligencji do automatycznej analizy dokumentów i „zrozumienia” ich
treści. W odniesieniu do centrów dyspozytorskich dane z systemu SCADA i EMS
pozwalają zidentyfikować odpowiedni kontekst wynikający z punktu pracy systemu
elektroenergetycznego i planowanych operacji. System zarządzania dokumentami
operacyjnymi wybiera treści adekwatne do
aktualnego kontekstu i prezentuje je wybiórczo w systemie EMS, co stanowi istot-
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Specyfika systemu IAP polega głównie
na tym, że wykorzystuje model sieci w formacie CIM/XML do powiązania sygnalizacji alarmowej z elementami sieci: szynami
rozdzielni, liniami, transformatorami, generatorami itd. Model sieci operatora jest po
każdej aktualizacji wczytywany do systemu
IAP i „kompilowany”. Dzięki temu można
powiązać pojawiające się na liście alarmów
zdarzenia z aparaturą sieciową, której one
dotyczą. Następnie znając topologię sieci
można powiązać sukcesywnie pojawiające
się alarmy i dokonać automatycznej oceny:
które zdarzenie w sekwencji było pierwotną przyczyną ciągu zdarzeń, które są jego
istotnym dla dyspozytora skutkiem, a które
dotyczą mniej istotnych szczegółów. Przy
złożonych awariach na listach zdarzeń systemu SCADA/EMS mogą pojawiać się setki
pozycji. Dzięki algorytmowi IAP większość
z nich trafia od razu na osobną listę sygnałów
wtórnych lub szczegółów. Ma to specjalne
znaczenie przy wykrywaniu rozwijającej się
awarii kaskadowej. Ma to również odzwierciedlenie w graficznym interfejsie użytkownika (rys. 14), gdzie pojawiają się wyraźnie
zaznaczone sygnały pierwotne (np. wyłączenie przez zabezpieczenie – symbol błyskawicy) i ich skutki (np. zerowe napięcia na liniach
– linie w kolorze niebieskim).
Referat [C2-118] przedstawiał unikatowy zestaw narzędzi wspomagających
decyzje operatorskie, wdrożony w punktach dyspozytorskich operatora systemu
EirGrid w Irlandii. Motywacją do powstania
tych narzędzi jest przyjęty program rozwoju energetyki wiatrowej, która ma pokryć
40% zapotrzebowania w 2020 roku i 70%
w roku 2030. Przy takim średniorocznym
udziale energetyki wiatrowej konieczna jest
możliwość pracy systemu przy chwilowym
pokryciu zapotrzebowania na poziomie odpowiednio 75% i 95%, a chodzi tu o mały
system synchroniczny z ograniczonym
wsparciem przez dwa łącza prądu stałego
do Wielkiej Brytanii. Praca przy tym poziomie generacji niesynchronicznej (wiatr
i łącza HVDC) stanowi wyzwanie z technicznego i operatorskiego punktu widzenia.
W skali świata udowodniło to kilka awarii,
jak blackout w południowej Australii w 2016,
czy zakłócenia w Wielkiej Brytanii z sierpnia
2019. Z drugiej strony opanowanie umiejęt-
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Rys. 14. Końcowy stan po awarii.
Zabezpieczenie szyn zbiorczych
jest zidentyfikowane jako główna przyczyna,
a pozostałe 82 zdarzenia są pokazane
jako konsekwencje

ności prowadzenia systemu w warunkach
bardzo dużego udziału generacji wiatrowej
oznacza, że generacja ta nie musi być ograniczana. Zdaniem autorów referatu w chwili
obecnej podobne narzędzia wspomagające
operatorów nie są stosowane nigdzie na
świecie poza EirGrid. Referat w szczególności dotyczył narzędzi używanych bezpośrednio w punkcie dyspozytorskim obecnie
oraz ich rozwoju w przyszłości.
Lista niekorzystnych zmian w systemie
i zagrożeń wywołanych rosnącą generacje
niesynchroniczną jest długa:
1) zmniejszenie inercji systemu, zwiększenie szybkości i zakresu zmian częstotliwości po zakłóceniach,
2) zmniejszenie marginesów stabilności
globalnej,
3) zmniejszenie dostępności sterowalnych źródeł mocy biernej,
4) zmiany częstotliwości wywołane zapadem napięcia,
5) konieczność zwiększenia rezerw bilansowania systemu wynikająca z błędów prognoz generacji wiatrowej,

niedostateczna obserwowalność i sterowalność źródeł odnawialnych,
7) przeciążenia linii,
8) mała moc zwarciowa wpływająca na
niezawodność zabezpieczeń, stabilność
napięciową i stabilność przejściową,
9) podatność na oscylacje,
10) obniżenie wskaźników jakości energii,
11) nowe formy niestabilności w zakresie częstotliwości pod- i nadsynchronicznych wywołane przez konwertery
energoelektroniczne.
Autorzy referatu przedstawili rozwiązania, które dotyczą zagadnień z zakresu
punktów od 1 do 6 podanej wyżej listy. Na
pierwszym miejscu system EMS został
wyposażony w funkcje obliczania na bieżąco procentowego udziału generacji niesynchronicznej System Non-Synchronous
Penetration (SNSP) w ogólnym zapotrzebowaniu mocy, inercji systemu (w MWs)
reprezentującej energię mas wirujących
maszyn synchronicznych oraz przewidywanej szybkości zmian częstotliwości RoCoF (rys. 15).
Wartość RoCoF jest obliczana dla utraty największej generacji (RoCoF (-)) oraz
dla utraty obciążenia (RoCoF (+)) osobno.
Jak widać na rysunku 15 inercja systemu
jest obliczana oddzielnie dla Irlandii i Irlandii Północnej. Zintegrowany technicznie system energetyczny politycznie podzielonej wyspy jest zarządzany z dwóch
równorzędnych punktów dyspozytorskich.
W obu punktach dyspozytorskich jest dostępne narzędzie dyspozycji mocy wiatrowej Wind Dispatch Tool (WDT). Narzędzie
to pozwala kontrolować i ograniczać poziom mocy generacji wiatrowej w czasie
rzeczywistym bezpośrednio z ekranu EMS,
co jest ważne, ponieważ dotyczy przeszło
250 farm.

Rys. 15. Monitorowanie w czasie rzeczywistym poziomu penetracji generacji niesynchronicznej
(SNSP), inercji systemu i przewidywanej szybkości zmian częstotliwości (RoCoF)
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Rys. 16. Architektura funkcji Wind Security Assessment Tool

Zmniejszenie mocy generacji wiatrowej
odbywa się w dwóch trybach: jako globalne
ograniczenie mocy wszystkich farm (jeden
zbiorczy rozkaz z EMS), stosowane np.,
gdy grozi przekroczenie założonego poziomu SNSP, albo jako indywidualne ograniczenia dla pojedynczych farm lub grup
farm przez ustawienie wartości zadanej
mocy np. w sytuacji przeciążeń linii. Oba
ograniczenia, tj. globalne i lokalne, mogą
być nakładane razem – aktywne jest to,
które ma niższą wartość. Wszystkie dane
z systemu WDT są rejestrowane dla celów
rozliczeń rynkowych i raportowania.
Drugie narzędzie do bieżącej oceny
bezpieczeństwa systemu Wind Security
Assessment Tool (WSAT) bazuje na powtarzanych co 5 minut obliczeniach stabilności napięciowej i przejściowej. Sekwencja
działania tej funkcji pokazana jest na rysunku 16.
Dla zaprogramowanych z góry 800
zakłóceń sieciowych WSAT przeprowadza symulacje stanu ustalonego (rozpływ
mocy) i symulacje dynamiczne w dziedzinie czasu w celu oceny stabilności napięciowej, stanów nieustalonych i utrzymania częstotliwości całego systemu wyspowego. Obliczenia są prowadzone na
modelu systemu zbudowanym na podstawie obrazu pobranego z estymatora
stanu systemu EMS. Dane i obliczenia
są automatycznie aktualizowane co 5 minut, a ich wynikiem jest binarna ocena
(SECURE/INSECURE) dotycząca bezpieczeństwa ze względu na stabilność
napięciową (VSA) oraz przejściową (TSA)
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oraz aktualne nastawy specjalnych automatyk/zabezpieczeń sieciowych Special
Protection Schemes (SPS) wspomagających utrzymanie stabilności.
Na rysunku 17 pokazany jest wynik
działania WSAT w postaci aktualizowanego na bieżąco wykresu, który jest zawsze obecny na ekranach dyspozytorów.
Krzywe koloru białego i niebieskiego
przedstawiają przebieg aktualnej i prognozowanej generacji wiatrowej, a krzywa czerwona sygnalizuje wyznaczony
przez WSAT maksymalny poziom generacji, który nie powoduje zagrożenia stabilności systemu.
W referacie przedstawiono również
plany rozwoju systemu wspomagania dyspozytorów o nowe funkcje. Funkcja oceny
bezpieczeństwa WSAT ma zostać rozbudowana i analizować również przewidywaną
sytuację do 24 godzin do przodu na podstawie prognozy sytuacji w sieci. Nową funkcją
będzie również zarządzanie mocą bierną

i regulacją napięcia na bieżąco oraz w horyzoncie następnych 30 godzin. Potrzeba
wdrożenia tej funkcji wynika ze stosowania
do tej pory heurystycznych reguł regulacji
napięcia opartych na doświadczeniu dyspozytorów. Sytuacja drastycznego zmniejszenia liczby pracujących generatorów synchronicznych w przyszłości bardzo odbiega
od dotychczasowych doświadczeń służb
dyspozytorskich, które bez wspomagania
narzędziami obliczeniowymi mogą nie być
w stanie opanować sytuacji.
Dla zainteresowanych ciekawy może
być referat [C2-209], w którym zaprezentowano system regulacji napięcia i mocy
biernej w Irlandii w kontekście współpracy
operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego oraz wykorzystania możliwości generacji mocy biernej przez źródła
rozproszone. Referat [C2-209] prezentował
również prototypowe urządzenia do zarządzania mocą bierną oraz regulacji napięcia
węzła sieci Nodal Voltage Controller, które co do zasady działania przypominają
istniejące w energetyce krajowej układy
regulacji węzłów transformatorowych stosowane w sieci przesyłowej oraz układy
regulacji dla farm wiatrowych.

Podsumowanie referatów
Referaty przygotowane na e-sesje CIGRE w 2020 roku przez Komitet Studiów
C2 pokazały wyzwania i rosnącą złożoność
zagadnień dotyczących monitorowania
i sterowania systemem elektroenergetycznym. Ewolucja systemu często wymaga
zastosowania innowacyjnego podejścia,

Rys. 17.
Wyniki oceny
stabilności
– maksymalny
bezpieczny poziom
generacji wiatrowej
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lepszych narzędzi, nowych kompetencji
technicznych i operacyjnych oraz zmienionych ram organizacyjnych i prawnych.
Przewidywane i pożądane zmiany skupiają
się w kilku obszarach:
• zapewnienie/zwiększenie obserwowalność i narzędzi wspomagania decyzji,
• zwiększanie elastyczność systemu,
przejście od klasycznej niezawodności
do odporności,
• zwiększenie sterowalności,
• współpraca i koordynacja operatorów
w planowaniu i prowadzeniu ruchu,
• nowoczesne szkolenie personelu.

Rozważane są nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, zwiększające
świadomość operacyjną w czasie rzeczywistym, a narzędzia wspomagania decyzji
stają się kluczowe w złożonym i szybkozmiennym środowisku. Ten wysoki poziom
złożoności będzie wymagał nie tylko lepszej sterowalności i automatyzacji, ale także rozwoju umiejętności i wiedzy personelu
operacyjnego.
W celu zwiększenia elastyczności, odporności i sterowalności systemu potrzebne jest opracowanie i wdrożenie nowych
usług systemowych wykorzystujących
możliwości i współdziałanie urządzeń
sprzężonych z siecią przez energoelektronikę. Duże znaczenie zyskuje współpraca
operatorów przez tworzenie interfejsów
wymiany danych potrzebnych do planowania i prowadzenia ruchu systemu w różnym horyzoncie czasowym. W referatach
po raz kolejny zwrócono uwagę na znaczenie dokładnej prognozy dla funkcjonowania systemu.
Liczne referaty dotyczyły zastosowań
techniki pomiarów fazorów synchronicznych i obszarowych systemów monitorowania. Technologia ta jest kluczowa dla
uchwycenia rosnącej dynamiki procesów
w systemie elektroenergetycznym i doskonalenia modelowania systemu. Funkcja
monitorowania oscylacji międzyobszarowych powinna być standardową funkcjonalnością dostępną na punkcie dyspozytorskim.
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Oddziaływanie środowiskowe systemów
elektroenergetycznych – Komitet Studiów C3
Power system environmental performance – Study Committee C3
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę wszystkich 24 referatów przygotowanych na sesję CIGRE, która odbyła się w 2020 roku. Najliczniejszą
grupę stanowią referaty opracowane przez autorów europejskich, następnie pochodzących z Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej. Referaty te, co jest
charakterystyczne dla Komitetu C3, poruszają zagadnienia natury ogólnej, jak i szczegółowej. W przypadku sesji w 2020 roku tematy ogólne koncentrowały
się wokół problematyki implementacji przez podmioty sektora elektroenergetycznego celów zrównoważonego rozwoju. Natomiast tematyka szczegółowa
związana była z realizacją konkretnych projektów, w tym między innymi związanych z: uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza w planowaniu produkcji
energii elektrycznej, podejmowanymi środkami ochrony gatunków zagrożonych oraz gleby przy realizacji inwestycji energetycznych, ponownym wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz nowymi technologiami.
Słowa kluczowe: CIGRE, środowisko naturalne, zrównoważony rozwój, transformacja energetyczna, przyroda
Presented is a short characteristics of all 24 papers prepared for CIGRE session held in 2020. The most numerous group consists of papers elaborated by
European authors, then from Asia and both Americas. These papers – which is a typical characteristics of the Committee C3 – concern issues of general
and specific nature. In case of the 2020 session the general issuses focused on problems referring to implementation of sustainable development objectives
by subjects of a power sector. Papers of the second group concerned realization of specific projects, among the others the ones connected with taking into
account the air pollution when planning production of electric energy, measures taken for conservation of endangered species and soil during realization
of power investments, the re-use of building materials and new technologies.
Keywords: CIGRE, natural environment, sustainable development, power transformation, nature

Wprowadzenie
Aspekty środowiskowe już od pewnego
czasu odgrywają istotną rolę w szeroko pojętej energetyce. Jest to przejawem coraz
powszechniej obserwowanej świadomości
i troski człowieka o dobro, jakim jest jego naturalne otoczenie. Komitet CIGRE C3 – System Environmental Performance w trakcie
sesji przeprowadzonej w 2020 roku ukierunkował dyskusję aspektów środowiskowych wokół trzech preferowanych tematów, którymi były:
• cele zrównoważonego rozwoju – sposoby integracji celów zrównoważonego
rozwoju do strategii biznesowych, główne wyzwania oraz efekty wdrożeniowe
– na sesję przygotowano 8 referatów na
ten temat [1-8],
• aspekt środowiskowy w transformacji
energetycznej – skutki niedoboru materiałów, mierniki wpływu środowiskowego, sposoby ograniczania negatywnych
skutków środowiskowych transformacji
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energetycznej – na sesję przygotowano 9 referatów w tym zakresie [9-17],
• związek przyrody z infrastrukturą energetyczną – metody zapobiegania zniszczeniom lub wyłączeniom, ocena śmiertelności, łagodzenie ryzyk – na sesję
zgłoszono 7 referatów [18-24].

Cele zrównoważonego rozwoju
W dniu 25 września 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych przyjęło rezolucję w sprawie zrównoważonego rozwoju [25]. Rezolucja ta jest planem działań na rzecz
ludzi, planety i szeroko pojętego dobrobytu. Celem przedmiotowej rezolucji jest
również wzmocnienie powszechnego
pokoju w warunkach większej wolności,
a także eliminacja ubóstwa we wszystkich
jego formach i wymiarach. Rezolucja ONZ
definiuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 powiązanych z nimi zadań.

www.energetyka.eu

Cele zobrazowano na rysunku 1. Wspomniane cele i zadania stanowią kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju i są wyrazem dążenia do realizacji nieosiągniętych
zamierzeń.
Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są współzależne
oraz zapewniają równowagę pomiędzy
trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Warto podkreślić, że początkowo
dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się w zasadzie do potrzeby
ograniczania negatywnego wpływu działań
gospodarczych na środowisko naturalne
(przyrodę). Z biegiem lat koncepcja ta ewoluowała w kierunku równowagi pomiędzy
trzema kluczowymi czynnikami rozwoju: poszanowania środowiska, postępu społecznego i wzrostu gospodarczego.
W połowie 2017 roku w siedzibie ówczesnego Ministerstwa Rozwoju (obecnie
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii) odbyła się konferencja „Agenda 2030
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na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Podczas spotkania blisko 50 krajowych podmiotów gospodarczych podpisało deklarację partnerstwa na rzecz realizacji celów
zrównoważonego rozwoju. Wśród sygnatariuszy deklaracji znalazły się m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Obecnie na liście zaangażowanych podmiotów
znajdują się 83 firmy.
Temat integracji celów zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych,
głównych wyzwań oraz powstałych efektów wdrożeniowych podjęli autorzy z pięciu krajów: Brazylii, Niemiec, Włoch, Japonii oraz Chin. W referacie brazylijskim [1]
opisano przykład zaangażowania rdzennej ludności zamieszkującej okolice Kaingang i Guarani w projekt rozwoju małej
elektrowni wodnej. Projekt obejmuje (jest
nadal w fazie realizacji) przede wszystkim
upodmiotowienie społeczności lokalnej
w tym procesie. W jego realizację włączeni są oprócz mieszkańców 12 wiosek
z Terytorium Tubylczego Xapecó, lokalni
przedsiębiorcy, agencje rządowe i lokalne
władze. Obecnie projekt oczekuje na zatwierdzenie zakresu zadań przez agencję
ochrony środowiska, aby można było rozpocząć badania środowiskowe. Przedmiotowy projekt pokazał, iż jest czymś więcej
niż tylko projektem budowy małej elektrowni wodnej – źródła energii elektrycznej.
Kreuje bowiem zapotrzebowanie na wiele
usług pomocniczych oraz generuje nowe
możliwości rozwoju społecznego, gospodarczego, a nawet kulturowego, co w efekcie daje szansę na poprawę jakości życia
lokalnych społeczności. Niestety autorzy
nie zdefiniowali w referacie pojęcia „mała
elektrownia wodna” w warunkach brazylijskich. Dodatkowe rozpoznanie pokazało, że projekt dotyczył elektrowni wodnej
o mocy 28 MW i o powierzchni zbiornika
nieprzekraczającej 3 km2.
Kolejny brazylijski referat [2] kreślił
inną niż poprzedni perspektywę związaną
z problematyką zrównoważonego rozwoju.
Zidentyfikowano w nim kluczową kwestię
umożliwiającą osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, jaką jest transfer
technologii wsparty przez naukę, badania
i rozwój oraz innowacje. W Brazylii przedsiębiorstwa energetyczne muszą zgodnie
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z prawem inwestować co najmniej 1% swoich przychodów operacyjnych netto w badania i rozwój oraz programy efektywności
energetycznej. Problem w tym, że często
wyniki projektów badawczo-rozwojowych
nie są wdrażane. Sytuacja ta ujawnia nie
tylko problemy w polityce innowacyjnej
brazylijskiego sektora energetycznego,
ale także problem braku solidnych mechanizmów wspierających przedsiębiorstwa
w podejmowaniu decyzji, które mogą im
pomóc w generowaniu korzyści z przeprowadzonych badań. Jeśli wziąć pod uwagę
wkład projektów badawczo-rozwojowych
w zrównoważony rozwój, obraz jest jeszcze gorszy, nie funkcjonują bowiem nawet
kryteria wyboru i oceny projektów badawczo-rozwojowych. W referacie zarysowano zakres niezbędnych zmian w sektorze
w celu wdrożenia nowego podejścia do
oceny projektów badawczo-rozwojowych
w kontekście implementacji celów zrównoważonego rozwoju.
W referacie niemieckim [3] cele zrównoważonego rozwoju odniesiono do projektów
infrastrukturalnych zawartych w 10-letnim
planie rozwoju opracowywanym w strukturach ENTSO-E. W planie tym ulokowano
wiele projektów sieciowych dotyczących
przesyłu energii elektrycznej z morskich
farm wiatrowych do centrów odbiorczych,
które tworzą niejako korytarze przesyłowe
z północy na południe kraju (ok. 80% projektów w 10-letnim planie rozwoju dotyczy
integracji energii z OZE). Wiele z przedmiotowych projektów napotyka opóźnienia
w realizacji, co spowodowane jest najczęściej skomplikowanymi procedurami wyda-

wania pozwoleń na budowę i sprzeciwem
wielu lokalnych społeczności. W efekcie
pojawiają się w sieci ograniczenia przesyłowe i energię elektryczną zamiast OZE
produkują konwencjonalne jednostki wytwórcze odpowiadające za emisję CO2.
W referacie wprowadzono pojęcie „lepszych projektów”, które definiuje się jako
projekty z lokalnie dostosowanym, przejrzystym i partycypacyjnym planowaniem.
Istota pomysłu wynika z faktu, iż istnieją już
w Niemczech solidne ramy prawne zapewniające ochronę środowiska naturalnego,
natomiast ramy prawne obejmujące procesy partycypacyjne (społeczności lokalnych) są na wczesnym etapie ich rozwoju.
W referacie zaproponowano metodologię
obliczania poniesionych kosztów i uzyskanych korzyści w ramach realizacji „lepszych projektów” rozbudowy sieci. W tym
celu zaadoptowano standardową metodę
analizy kosztów i korzyści zaproponowaną przez ENTSO-E. Analiza obejmuje porównanie między standardową realizacją
projektu, a tzw. lepszą realizacją projektu,
przy czym wszystkie efekty podlegają monetaryzacji. Monetryzacja efektów stanowi
spore wyzwanie, zwłaszcza w przypadku szacowania potencjalnego opóźnienia
projektu w jego standardowej wersji realizacji. Przykładowe obliczenia przedstawiono dla projektu modernizacji 120 km
linii 220 kV – przebudowy na linię 380 kV
oraz powiązanej z tym modernizacji sześciu stacji elektroenergetycznych. C
 APEX
w przypadku standardowej realizacji projektu oszacowano na ok. 680 mln euro,
natomiast koszty związane z tzw. 
lepszą

Rys. 1. Cele zrównoważonego rozwoju [www.un.org.pl]
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realizacją to ok. 80 mln euro. Co istotne,
oszacowane opóźnienie projektu przy jego
standardowej realizacji przyjęto na poziomie dwóch lat.
Autorzy referatu z Japonii [4] podjęli
próbę analizy, w jaki sposób firmy elektroenergetyczne w Japonii i na całym świecie
włączają cele zrównoważonego rozwoju do
swoich strategii biznesowych. Metodą badawczą był przegląd literaturowy raportów
przedsiębiorstw opublikowanych w okresie od listopada 2018 do listopada 2019.
Do przeglądu wytypowano 20 podmiotów,
w tym 10 japońskich oraz 10 spoza Kraju
Kwitnącej Wiśni. W Japonii przeglądem
objęto 10 przedsiębiorstw, które wcześniej
były zintegrowanym pionowo regulowanym dostawcą energii elektrycznej i jedną
firmą wytwórczą, natomiast w przypadku
firm z siedzibą w regionach innych niż Japonia wybrano 10 najlepszych firm według
rankingu S&P Global Platts Top 250 Global Company Rankings (Electric Utilities).
Podjęte badanie wykazało, że firmy, które
odwoływały się do celów zrównoważonego rozwoju jako części swojego modelu
biznesowego lub strategii biznesowej były
w mniejszości. Tylko trzy firmy w Europie
i dwie firmy w Japonii odniosły się do tychże celów w ramach strategii biznesowej.
W Ameryce Północnej i innych regionach (głównie w gospodarkach wschodzących) cztery firmy wspomniały o celach
zrównoważonego rozwoju w ramach swoich polityk społecznej odpowiedzialności
biznesu lub polityki środowiskowej. Większość firm w ogóle jednak nie wspomniała

o celach zrównoważonego rozwoju. Uzupełnieniem badań literaturowych było badanie ankietowe przeprowadzone wśród
pracowników firm energetycznych. Przeanalizowano 59 ankiet wypełnionych przez
pracowników przedsiębiorstw elektroenergetycznych oraz 11 przez innych interesariuszy. Większość, bo aż 43 ankiety uzyskano z Japonii, 11 z Europy (Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwajcaria i Wielka
Brytania), cztery z Ameryki Północnej (USA
i Kanada), a 12 z innych regionów, w tym:
Chiny (kontynent), Hongkong, Indie, Iran
i RPA. Badanie wykazało, że osoby pracujące w sektorze elektroenergetycznym i interesariusze oczekują, że sektor ten może
przyczynić się do realizacji wielu celów
zrównoważonego rozwoju poprzez swoje
działania biznesowe i społeczną odpowiedzialność biznesu. Jednakże analiza wykazała również, że stosunkowo niewielka
liczba firm lub osób w przedsiębiorstwach
elektroenergetycznych wyraźnie postrzegała cele zrównoważonego rozwoju jako
część strategii biznesowej firmy.
W referacie [5] opisano doświadczenia
firmy Terna – włoskiego operatora sieci przesyłowej związane z wdrożeniem tzw. Protokołu Envision. Protokół ten, to system oceny projektów infrastrukturalnych (niezależny
od typu i wielkości projektu) opracowany
w 2012 roku przez amerykański Institute for
Sustainable Infrastructure we współpracy
z University of Harward. Protokół Envision
definiuje sposób oceny projektów infrastrukturalnych i stanowi przewodnik dla inwestorów, społeczności lokalnych, projektantów,

Rys. 2. Wskaźniki oceny w Protokole Envision [5]
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wykonawców i innych interesariuszy. Protokół Envision definiuje 64 wskaźniki oceny
podzielone na 5 kategorii i 14 subkategorii.
Kategorie oraz subkategorie są następujące
(patrz rys. 2): jakość życia – dobre samopoczucie, mobilność, społeczność; przywództwo – współpraca, planowanie, gospodarka; alokacja zasobów – materiały, energia,
woda; świat przyrody – lokalizacja, ochrona,
ekologia oraz odporność na klimat – emisje,
odporność.
Wdrożenie Protokołu Envision doprowadziło we Włoszech do certyfikacji infrastruktury energetycznej w zakresie celów zrównoważonego rozwoju. Był to jednak proces długotrwały, a także wymagający z jednej strony
szkolenia kadry w zakresie metodyki Protokołu Envision, zaś z drugiej strony wdrożenia dodatkowych narzędzi analitycznych, np.
strategicznej oceny środowiskowej, oceny
oddziaływania na środowisko, analizy cyklu
życia infrastruktury czy też metody ERPA.
Metoda ERPA (skrót tworzą pierwsze litery wskazanych dalej wyrazów) pozwala na
kwalifikowanie terenu na cztery obszary:
Exclusion – obszary, których należy unikać,
Répulsion: obszary, które można rozważać w
przypadku braku alternatywy, Problematical
– obszary o specyficznych cechach ograniczających wykorzystanie, Attraction – obszary preferowane do lokalizowania infrastruktury przesyłowej.
Zastosowanie Protokołu Envision
przez Terna nie jest tylko działaniem proinnowacyjnym. Podejście to ma zapewnić
szybszą realizację projektów infrastrukturalnych, zmniejszyć ryzyko sporów terytorialnych (społecznych) oraz pozwolić na
ocenę kosztów i korzyści dla całego cyklu
życia projektów infrastrukturalnych. Jest
to więc pewna alternatywa dla opisanego
wcześniej niemieckiego podejścia analizy
tzw. lepszych projektów.
Referaty [6-8] zamykające grupę referatów przypisanych do pierwszego preferowanego tematu opracowali autorzy
z Chin. Każdy z nich dotyka innego aspektu zrównoważonego rozwoju: optymalizacji
wytwarzania z uwzględnieniem ochrony
środowiska, wskaźników oceny wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju przez
podmioty sektora energetycznego, a także
zarządzania popytem.
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Północno-zachodnie Chiny co roku
cierpią z powodu wyjątkowo silnego zanieczyszczenia powietrza, występującego
w okresie jesienno-zimowym [6]. Z tego
względu State Grid Corporation of China
wdraża nowatorskie narzędzie do planowania generacji na następny dzień z uwzględnieniem ograniczeń w ilości spalanego węgla i dyspersji pyłów zawieszonych PM2,5.
Ten rodzaj pyłu zawieszonego jest bowiem
uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia
człowieka, przede wszystkim ze względu
na możliwość przedostania się bezpośrednio do krwiobiegu. Pył zawieszony PM2,5
odpowiada za nasilenie objawów chorób
związanych z układem krwionośnym i oddechowym, m.in.: astmy oraz miażdżycy.
Nowatorski charakter proponowanego
rozwiązania polega na włączeniu do modelu doboru jednostek wytwórczych modułu prognozującego rozprzestrzenianie
się pyłu PM2,5 wykorzystującego teorię
turbulencji oraz model programowania liniowego.
W kolejnym chińskim referacie [7] zaproponowano zestaw wskaźników, który
może być wykorzystany do oceny wdrożenia celów zrównoważonego rozwój przez
przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa energetyczne. Przedmiotowy zestaw
wskaźników może być również wykorzystany do oceny innowacyjnych projektów
– w referacie jako przykład przedstawiono
projekt platformy wspierającej rozwój samochodów elektrycznych. Proponowany
zestaw wskaźników przypomina co do idei
opisany wcześniej Protokół Envision wdrożony przez Ternę. Wskaźniki zdefiniowano
na trzech poziomach oznaczonych L1, L2
i L3. Wskaźniki poziomu L1 to: konkurencyjność, produkty i usługi, zasoby, ochrona środowiska, relacje pracownicze, partnerzy biznesowi, stosunki społeczne oraz
relacje z władzami. Wskaźniki poziomu
L2 oraz L3 stanowią rozwinięcie wskaźników L1. Wskaźników poziomu L2 jest 47,
natomiast wskaźników poziomu L3 jest aż
276, wśród których 181 jest kwantyfikowalnych, a 59 stanowią wskaźniki jakościowe.
Co ciekawe, wśród wskaźników jakościowych zdefiniowano 21, dla których chwilowo dane do estymacji jakościowej nie są
dostępne.
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Dotychczas stosowane w Chinach
metody zarządzania popytem polegały głównie na wykorzystaniu deklaracji
użytkowników co do możliwości zmiany
poboru energii elektrycznej na sygnał/
żądanie operatora [8]. Rozwój technologii
inteligentnych liczników oraz rozwój metod
analizy wielkich zbiorów danych (Big Data)
pozwala na zastosowanie innych metod
w zarządzaniu popytem. W referacie zaproponowano metodę automatycznego
wykorzystania potencjału substytucji energii elektrycznej opartego na cyfrowych
charakterystykach obciążenia odbiorców.
Charakterystyki te obejmują m.in. następujące dane: średni pobór, odchylenie
standardowe, skośność i kurtozę rozkładu
obciążenia. Jako przykład opisano zróżnicowanie zapotrzebowania na energię
elektryczną przez gimnazja z internatem,
zwłaszcza w godzinach przygotowywania
posiłków. Następnie oszacowano potencjał
zarządzania popytem w prowincji 
Fujian.
Szacuje się, że w 2025 roku osiągnie on
poziom 87 000 TWh, w tym 11 000 TWh
w budynkach publicznych, 21 000 TWh
wśród odbiorców komunalnych, zaś pozostała część w przemyśle, rolnictwie i transporcie. Trzeba dodać, że roczne zużycie
energii elektrycznej w Prowincji Fujian wyniosło w 2017 roku ok. 210 000 TWh oraz
w ostatnich latach notowało ponad 5-procentowe roczne wzrosty. W efekcie wykorzystania potencjału zarządzania popytem
przewiduje się redukcję emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o ok. 6000 ton, dwutlenku
siarki o ok. 110 000 ton oraz zużycia węgla
o ok. 13 mln ton.

Aspekt środowiskowy
w transformacji energetycznej
W ramach drugiego preferowanego
tematu elektronicznej sesji Komitetu C3
w 2020 roku przedstawiono dziewięć
referatów obejmujących szerokie spectrum zagadnień, od tematów ogólnych po
szczegółowe.
W referacie amerykańskim [9] opisano
wyniki analizy zastosowania ogniw słonecznych III generacji, tzw. ogniw barwnikowych (Dye Sensitized Solar Cell – DSCC).
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Ogniwa DSSC nie posiadają złącza p-n,
zaś konwersja energii słonecznej w energię elektryczną zachodzi na skutek ciągu
przemian foto-elektro-chemicznych (analogia do procesu fotosyntezy). Dodatkową zaletą ogniw DSCC jest możliwość kreowania
różnorodnych wzorów, co pozwala na ich
integrację z architekturą obiektów budowlanych. W przedmiotowym referacie wykazano, że ogniwa DSSC są konkurencyjne
nie tylko ze względu na koszty. Po pierwsze, są jedynym typem ogniw słonecznych
opartych na materiałach organicznych
o znaczącym zastosowaniu komercyjnym,
ponieważ przeciwelektroda Pt może być
zastąpiona materiałem węglowym. Po drugie, ogniwa DSSC mają możliwość pracy
nawet w pochmurne dni i przy rozproszonym świetle słonecznym, czyli w czasie,
gdy inne cienkowarstwowe ogniwa słoneczne nie działają. Co więcej, produkcja DSSC nie wymaga dużych nakładów
energii, podczas gdy ogniwa słoneczne na
bazie krzemu wymagają wysokiej czystości krzemu i intensywnego procesu obróbki
cieplnej do wytworzenia urządzenia. Ponadto emisja szkodliwych lub toksycznych
gazów podczas procesu produkcji DSSC
jest bardzo mała w porównaniu z produkcją ogniw słonecznych.
Drugi, norweski referat [10] poruszał
zagadnienie degradacji terenu i śladu węglowego powstałych w wyniku realizacji
inwestycji w sieć przesyłową. W 2018
roku Statnett, będący operatorem systemu przesyłowego w Norwegii, uruchomił
projekt GRAN, którego celem jest realne
zwiększenie odpowiedzialności za środowisko naturalne i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych podczas prac budowlanych. W referacie przedstawiono wynik
badań nad odnowieniem struktury szaty roślinnej na terenach budowy. Badaniem objęto blisko 300 lokalizacji uwzględniających
prowadzone prace modernizacyjne w sieci
przesyłowej oraz strefy klimatyczne występujące na obszarze Norwegii. Podjęte
działania rekultywacyjne terenu podzielono
na pięć grup zróżnicowanych co do nawiezienia warstwy wierzchniej, jej zagęszczenia, obsiania i nawożenia. Wyniki projektu
wskazują, że naturalna odnowa roślin była
główną zasadą przy rekultywacji terenu
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po pracach budowlanych, jednakże brak
wiedzy, planowania i prawidłowego wykonania prac budowlanych w wielu przypadkach doprowadziły do braku wierzchniej
warstwy gleby, jej niskiej jakości lub jej ponadnormatywnego zagęszczenia (ubicia).
Miejsca te wykazywały najniższą średnią
pokrywę roślinną, po kilku sezonach wegetacyjnych wynosiła bowiem mniej niż 50%.
W referacie zaproponowano działania zapobiegające degradacji terenu po pracach
budowlanych.
Liander to holenderski operator system dystrybucyjnego. W referacie [11]
przedstawiono jego doświadczenia z realizacji projektu i budowy stacji rozdzielczej
20 MVA z wykorzystaniem idei zrównoważonego rozwoju oraz tzw. obiegu zamkniętego gospodarki. Projekt stacji rozdzielczej i jego realizację przedstawiono
na rysunku [3]. W efekcie przyjętych założeń, w porównaniu ze standardową stacją
rozdzielczą, zredukowano m.in.: zużycie betonu, stali i aluminium o 50% oraz
zmniejszono zapotrzebowanie na energię
elektryczną o 150 MWh ze względu na innowacyjny system klimatyzacji. Co ciekawe, na długim boku budynku umieszczono ścianę ziemną, a część dostarczonych
materiałów wykorzystano na budowie po
raz drugi lub trzeci. Ziemna ściana to cecha konstrukcyjna, która ma kilka zalet:
działa jako bufor ciepła i zimna, nie trzeba usuwać gleby z terenu budowy, tworzy

ulepszony system odprowadzania wody,
stwarza przestrzeń dla różnorodności biologicznej i ma bardziej atrakcyjny wygląd
dla społeczeństwa. W zakresie ponownego wykorzystania materiałów to m.in.:
stare płytki ogrodowe zostały wykorzystane jako pomost roboczy do wylewania
betonu, te same płytki posłużyły również
jako mur oporowy dla ściany ziemnej, dachówki z rozebranej stodoły wykorzystano
w tymczasowym budynku biurowym oraz
jako atrakcyjna wizualnie strona zewnętrzna podstacji.
Kolejny referat, przygotowany w kooperacji niemiecko-chińskiej, dotykał zagadnienia wykorzystania w aparatach
elektrycznych gazów innych niż SF6 [12].
W referacie przedstawiono wyniki porównawczej oceny ryzyka dla izolacji gazowej
w aparatach wykorzystującej SF6 oraz syntetyczne powietrze, CO2, fluoronitryl C4N
i fluoroketon C5K. Opisane metody badawcze opierają się głównie na przepisach
technicznych wydanych przez Niemiecki
Komitet ds. Substancji Niebezpiecznych.
Oceny narażenia dokonano dla różnych
scenariuszy instalacji, obsługi oraz zagospodarowania odpadów. W referacie
przedstawiono zalecenia w zakresie środków ochrony i konieczności wykonywania
pomiarów środowiska pracy. W zamyśle
autorów przedstawione wyniki mogą stanowić wkład do dyskusji toczących się
w ramach IEC, CIGRE oraz IEEE.

Rys. 3. Projekt i wykonanie stacji rozdzielczej 20 MVA w Holandii [11]
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Autorzy rosyjscy, w referacie [13] przedstawili problematykę oceny oddziaływania
środowiskowego w przypadku mikrosieci,
rozumianych jako sieci zasilające odbiorców w obszarach trudno dostępnych, zasilanych np. jednotorową, wielokilometrową
linią 110 kV. Autorzy doszli do wniosku,
iż przy zasilaniu mikrosieci dominują zwykle
czynniki (kryteria) techniczne. Czynniki ekonomiczne oraz środowiskowe są mniej istotne. Ponadto dominuje tradycyjna generacja
węglowa. Szczegółowej analizie autorzy
poddali mikrosieć zlokalizowaną na dalekiej
północy kraju. Przeanalizowano krzywą zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz zaproponowano miks energetyczny dopasowany do potrzeb mieszkańców
i przemysłu, możliwy do implementacji w lokalnych warunkach klimatycznych. Zgodnie
z oczekiwaniami uzyskano istotne zmniejszenie łącznego kosztu wytwarzania energii
elektrycznej oraz ograniczono oddziaływanie na środowisko naturalne.
Od pewnego czasu francuski operator
systemu przesyłowego RTE promuje wewnątrz CIGRE pojęcie eco-design. Oznacza ono uwzględnianie elementów szeroko
pojętej ekologii na możliwie wczesnym etapie planowania (projektowania) inwestycji
oraz jej oddziaływania w całym cyklu życia infrastruktury. W referacie [14] pojęcie
eco-design powiązano z zagadnieniem
strategii transformacji cyfrowej RTE. Dla
wyjaśnienia przedmiotowego powiązania
w referacie podano dwa przykłady:
• projekt R#SPACE – jest to flagowy projekt RTE, który zakłada realizowaną
sukcesywnie do 2035 roku cyfryzację
systemów zabezpieczeń i automatyki
(nie tylko układów stacyjnych); celem
jest zapewnienie większej elastyczności
i wydajności sieci, wspierającej transformację energetyczną; projekt ten został
uruchomiony zanim RTE promowało
eko-design, stąd elementy „eko” dotyczą tylko niektórych zagadnień;
• trójosiowa strategia zarządzania cyfrowego RTE: oś pierwsza – wiedza i dane
(RTE jest członkiem Club Green IT), oś
druga – ograniczenia cyfrowego śladu
(wydłużanie czasu korzystania z infrastruktury IT), oś trzecia – ulepszenia
(poprawa wydajności).
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Problem transformacji energetycznej
Tajlandii, uwzględniającej aspekty środowiskowe, przedstawiono w referacie
[15]. Plan rozwoju przygotowany na lata
2015-2036 pokazał tam bowiem potrzebę rozwoju sektora wytwórczego, w tym
zwiększenia udziału wytwarzania wykorzystującego spalanie węgla. Z tego powodu właściwy urząd rozpoczął projekt
budowy elektrowni węglowej. Projekt
ten został jednak wstrzymany w wyniku
protestów społecznych oraz organizacji
pozarządowych podnoszących obawy
dotyczące zanieczyszczenia, zdrowia
i innego negatywnego oddziaływania na
środowisko naturalne. W efekcie zadecydowano o wykorzystaniu gazu naturalnego jako paliwa w nowej elektrowni. Brak
wystarczających krajowych zasobów gazu
wymusił budowę instalacji LNG u wybrzeży zatoki tajlandzkiej. Podstawowym oddziaływaniem środowiskowym instalacji
LNG są zrzuty do zatoki tajlandzkiej wody
pochodzącej z procesu regazyfikacji w ilości blisko 380 tys. m3/dobę. Problemem
w tym przypadku jest temperatura zrzucanej wody, która jest niższa niż w zatoce
oraz zawartość chloru. Oba te czynniki
mogą wpływać na zwierzęta wodne oraz
różnorodność biologiczną zatoki. Z tych
względów ustalono wymagane parametry
dla zrzutu wody oraz odpowiedni system
monitoringu.
Sieć przesyłowa w Indiach liczy
ponad 400 tys. km linii o napięciach
220/400/765/1200 kV. W referacie [16] poruszono zagadnienie rozkładu pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez linie
przesyłowe. Generalnie stwierdza się, że
zmierzone wartości są zbliżone do wartości pochodzących z obliczeń i mieszczą
się w dopuszczalnych limitach, co przedstawiono na rysunku 4. Przedstawiona na
rysunku 4 sytuacja dotyczy jednak przypadku, gdy w terenie nie ma obiektów zaburzających rozkład pola elektromagnetycznego.
W rzeczywistości w pasie technologicznym linii zwykle znajdują się rożne
obiekty zaburzające przedstawiony powyżej rozkład pola. W artykule przedstawiono
wyniki analizy pola elektrycznego dla następujących przypadków:
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Rys. 4. Przykład rozkładu elektrycznego i magnetycznego pod linią 750 kV [16]

Rys. 5. Porównanie wyników emisji CO2 dla Francji i Europy Zachodniej w 2035 roku [17]

• winnicy znajdującej się bezpośrednio
pod linią z metalowymi tyczkami podtrzymującymi pędy winorośli (tyczki te
były uziemiane w regularnych odstępach); w wyniku obliczeń stwierdzono,
iż przedmiotowe tyczki pełnią funkcję
ekranującą; w przypadku braku uziemienia indukowane na nich napięcia
mogły być stosunkowo wysokie;
• linii 11 kV i 415 kV przecinających linię
765 kV – w celu ograniczenia wartości
pola elektrycznego nad linią 415 kV zawieszono uziemione przewody pełniące
funkcję ekranu;
• ogrodzenia pola wykonanego z drewnianych pali, na których rozwinięto
nieuziemiony drut kolczasty o długości
ok. 200 m – wartości indukowanego napięcia były na tyle duże, że powodowały
skargi pracowników; problem rozwiązano dzieląc drut na krótsze odcinki obustronnie uziemione;
• drzew rosnących bezpośrednio pod linią – stwierdzono efekt ekranowania
i obniżenia wartości natężenia pola
elektrycznego.
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Francuski operator systemu przesyłowego – RTE – jest zobligowany z mocy
prawa do publikacji okresowych raportów
z analiz adekwatności. Adekwatność to
inaczej zdolność sektora wytwórczego do
pokrycia prognozowanego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Wyniki oceny oddziaływania na środowisko
zawarte w analizie adekwatności przedstawiono w referacie [17]. Analizę przeprowadzono przy założeniu wycofania
jednostek wytwórczych opalanych węglem kamiennym do roku 2025 oraz istotnego obniżenia udziału energetyki jądrowej
(2 scenariusze) w miksie energetycznym.
Ocenę oddziaływania na środowisko (emisję CO2) oszacowano z uwzględnieniem
całego cyklu życia jednostek wytwórczych,
a także wydobycia surowców, transportu
oraz zagospodarowania odpadów. Wyniki
uzyskane dla Francji zestawiono z wynikami oszacowanymi dla krajów Europy
Zachodniej (rys. 5). Łączny ekwiwalent
emisji CO 2 dla Francji jest wielokrotnie
niższy niż w wybranych krajach europejskich.
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Związek przyrody
z infrastrukturą energetyczną

jektowania nowych obiektów do eksploatacji
istniejących. Plan będzie obejmował następujące elementy: metoda oceny ryzyka kolizji, metody projektowe ograniczające ryzyko
kolizji (w tym nowe konstrukcje słupów), procedury dotyczące naturalnych i sztucznych
gniazd, sposoby monitorowania kolizji i zastosowanych środków zaradczych, szkolenie personelu, środki komunikacji w zakresie ptactwa. Co ciekawe, Terna od wielu lat
wspólnie z Ornis Italica montuje na słupach
linii elektroenergetycznych budki lęgowe dla
pustułki, sokoła wędrownego, sowy błotnej,
kukułki, krasówki, nietoperza, itd. (rys. 6).
Co roku ptaki znalezione w budkach lęgowych są obrączkowane, co pozwala zaobserwować powroty ptaków do tych samych
budek lęgowych. Średnio znajdowano nawet 5 jajek w jednej budce, zaś w efekcie
ich budowy populacja ptaków w niektórych
regionach wzrosła o 10%.
Linie napowietrzne mogą stwarzać
duże zagrożenie dla ptaków [19]. Podczas
lotu ptaki mogą zderzać się z przewodami,

W ramach trzeciego preferowanego
tematu elektronicznej sesji Komitetu C3
w 2020 roku przedstawiono siedem referatów dotykających w głównej mierze
problematyki kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną (5 referatów). Pozostałe dwa
dotyczyły kontynuacji tematyki projektowania nowoczesnych sylwetek słupów energetycznych oraz ochrony przyrody przy
budowie małych elektrowni wodnych.
Terna, operator włoskiego systemu
przesyłowego od wielu lat zajmuje się zagadnieniem zrównoważonego rozwoju.
Obecnie pracuje nad kompleksowym i zintegrowanym podejściem do ochrony różnorodności biologicznej, jakim jest Avian
Action Plan [18]. Celem planu jest zapobieganie i zmniejszanie ryzyka operacyjnego,
wynikającego z interakcji między ptakami
i liniami energetycznymi na wszystkich etapach funkcjonowania infrastruktury – od pro-

Rys. 6. Budki lęgowe na słupie wysokiego napięcia we Włoszech [www.terna.it]
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73%

45%
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Rys. 7. Wyniki obserwacji przelotu ptaków; po lewej ok. 107 tys. pojedynczych ptaków,
w środku ok. 4,8 tys. stad, po prawej widok na system monitoringu [19];
kolor zielony – przelot nad linią, niebieski – pod przewodami, pomarańczowy – pomiędzy
przewodami fazowymi, czerwony – pomiędzy przewodami fazowymi a przewodem odgromowym
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zwłaszcza z przewodami odgromowymi,
ponieważ mogą być one dla ptaków trudne
do zauważenia. Zderzenie zaś może spowodować śmierć lub obrażenia. Aby zbadać
wpływ linii napowietrznych na awifaunę, jesienią 2017 roku na linii Krajnik – Vierraden
zainstalowano system monitoringu wizyjnego. Ideą tego projektu było uzyskanie pełnego przeglądu liczby przelatujących ptaków.
Ponadto, analizując nagrania wideo, można
było uzyskać wgląd w sposób, w jaki ptaki
przekraczają linię napowietrzną (rys. 7). Badanie przeprowadzono od listopada 2017
do grudnia 2018. System monitoringu składa się z systemu kamer zainstalowanych na
krawężniku słupa, na wysokości około dziewięciu metrów, a także z panelu słonecznego do zasilania i modułu przechowywania
danych. Korytarz badawczy obejmował
400-metrowe przęsło. System monitorowania śledził ruchy ptaków w odległości
ok. 100 metrów od przewodów. Obrazy
(sekwencje) były rejestrowane tylko wtedy,
gdy ptaki faktycznie znajdowały się w pobliżu linii. Liczba analizowanych sekwencji
przekroczyła oczekiwania, ponieważ wynosiła średnio 571 miesięcznie. Wyjaśnieniem
dla tak dużej populacji ptaków jest lokalizacja obszaru obserwacji w Parku Narodowym Unteres Odertal, bezpośrednio na
zachodnim brzegu Odry. Z 4,8 tys. zaobserwowanych przelotów stad ptaków udało się
udokumentować zaledwie 5 kolizji. Uzyskano więc wskaźnik kolizji na poziomie 0,1%,
a dotyczył on głównie dużych ptaków (gęsi,
łabędzie).
Każdego roku w Japonii usuwa się co
najmniej 22 000 gniazd ptaków ze słupów
sieci przesyłowej, przy czym sieć przesyłową zdefiniowano w referacie jako sieć
o napięciu wyższym niż 7 kV [20]. Usuwanie gniazda trwa przeciętnie około dwóch
godzin i jest wykonywane przez grupy składające się z dwóch lub trzech pracowników. Szacuje się więc, że usuwanie gniazd
ptaków wymaga łącznie 132 000 godzin
rocznie. Ponadto sześć z dziewięciu ankietowanych firm przeprowadzało regularne
patrole w poszukiwaniu nowych gniazd, co
najmniej raz w tygodniu w okresie lęgowym
wron. Wrony zostały zresztą uznane za
ptaki powodujące największe zagrożenie
dla infrastruktury przesyłowej. W referacie
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przedstawiono wyniki oceny efektywności
różnych środków odstraszających w postaci: kolców, żeli, odstraszaczy dźwiękowych
oraz obrazków drapieżników. Wskazuje się
na potrzebę dalszych badań.
Autorzy koreańscy przygotowali referat kontynuujący temat nowych konstrukcji
słupów [21]. Przyczyną ich opracowania
były przede wszystkim protesty lokalnych
społeczności wobec budowy nowych linii
wykorzystujących tradycyjne słupy kratowe.
Na poprzedniej sesji CIGRE w 2018 roku
prezentowano rozwiązania koncepcyjne,
które dalej rozwijano projektując nowe sylwetki, dobrze wtapiające się w krajobraz
i tańsze od rozwiązań kablowych. Przykład
przedstawiono na rysunku 8 – słup w kształcie drzewa oraz tzw. zespolony (wzorowany
na żurawiu). Mają one cechy dzieła sztuki
oraz stanowią element dekoracyjny. W obu
przypadkach są to słupy pełnościenne – rurowe. Poza rozwiązaniami koncepcyjnymi
w referacie przestawiono szczegółowo słup
w kształcie żagla dla linii 154 kV, którego
egzemplarz próbny poddano testom wytrzymałościowym. Z założenia słup ten dla odmiany nie ma wtapiać się w krajobraz, lecz
stanowić element dekoracyjny.
W Portugalii w latach 2004-2015 przeprowadzono ponad 30 projektów monitorujących wpływ infrastruktury sieciowej na
ptaki [22]. Monitoring był prowadzony na
obszarze całego kraju przez różne firmy
konsultingowe zajmujące się zagadnieniami bioróżnorodności, dla 43 linii przesyłowych o napięciach 150 kV, 220 kV lub
400 kV, o łącznej długości ponad 1500 km
i obejmował okres od roku do pięciu lat.
W blisko połowie projektów linie przebiegały przez obszar Natura 2000. Zakres
projektów obejmował m.in. badania śmiertelności, spisy populacji, obserwacje tras
przelotów oraz sposobu przelotu pod/nad/
przez linie przesyłowe. Co istotne, w referacie nie przedstawiano wyników monitoringów, lecz problem braku ich spójności co
do przyjętych metod badawczych, zakresu
oraz sposobu prezentacji wyników.
Autorzy ze Słowenii w swoim referacie
[23] przedstawili zagadnienie budowy trzech
hydroelektrowni w regionie rzeki Krka, który
jest dobrze znany turystom z Polski. Dwie
z nich są już zbudowane, jedna jest w fazie
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Rys. 8. Szkic, model i spodziewany wygląd dla dwóch typów słupów;
u góry Tree Tower, na dole Ensemble Tower [21]

projektowania. Elektrownia wodna Brežice
jest ostatnią zbudowaną i najbardziej wymagającą pod względem ochrony przyrody.
Rzeka Sawa stworzyła bowiem warunki do
rozwoju różnych ekosystemów, które dziś
uznawane są za szczególne, rzadkie i warte ochrony. Lokalizacja elektrowni wodnej,
której zbiornik wody w najszerszym miejscu mierzy około 700 metrów, była nie lada
wyzwaniem. W efekcie powstało 6 siedlisk
zastępczych oraz podjęto szereg działań
na rzecz ochrony przyrody i życia wodnego
i nadbrzeżnego, jakich przykład pokazano
na rysunku 9.
Aby budowa elektrowni przebiegała
zgodnie z wymogami właściwego urzędu
ochrony środowiska w ramach inwestycji
utworzono specjalną grupę ekspertów ds.
poszczególnych gatunków zwierząt i roślin.
Ponadto przedstawiciele organizacji proekologicznych i mieszkańców regularnie nadzorowali realizację ustaleń w zakresie ochrony
przyrody. Byli obecni w terenie szukając
i rozwiązując zaistniałe problemy, edukując
wykonawców i tworząc swoisty pomost komunikacyjny. Sposób takiej współpracy oraz
obecność biologów, ekologów i architektów
krajobrazu w terenie okazał się bardzo dobrą
praktyką, którą zaleca się do stosowania we
wszystkich większych inwestycjach infrastrukturalnych, które kolidują z obszarami
specjalnej ochrony lub ich dotyczą.
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TasNetworks jest właścicielem sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej na Tasmanii,
składającej się z ponad 22 000 km napowietrznych linii elektroenergetycznych [24].
Większość tych linii przecina tereny rolnicze
i zalesione, stwarzając szczególne ryzyko
porażenia prądem elektrycznym dla kilku zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków.
Dotyczy to przede wszystkim: orła tasmańskiego, krogulca australijskiego oraz bielika
białobrzuchego (rys. 10), gatunków ikonicznych dla mieszkańców Tasmanii. W latach
2017-2018 zarejestrowano 29 przypadków
śmiertelnych, 26 porażeń elektrycznych
oraz 3 kolizje z infrastrukturą elektroenergetyczną orła tasmańskiego, co jest istotną
liczbą biorąc pod uwagę populację liczącą
zaledwie 1000 osobników. Wśród przyczyn
wskazuje się ograniczoną widoczność przewodów oraz łatwość (możliwość) przysiadania na słupach. W referacie wskazano, że
wpływ linii energetycznych na zagrożone
gatunki ptaków jest nie tylko znaczącym
wpływem na środowisko naturalne, ale także stanowi zagrożenie dla niezawodności
sieci oraz może być źródłem negatywnych
opinii społeczności lokalnych na temat
przedsiębiorstw energetycznych.
Z powodów przedstawionych powyżej
w 2016 roku w TasNetworks opracowano
Strategię Zagrożonych Ptaków, której celem jest znaczne zmniejszenie wpływu linii
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Rys. 9. U góry – sztuczna wyspa na zbiorniku wodnym,
na dole po lewej – tratwa przeznaczona dla ptaków, na dole po prawej – rybitwa rzeczna [23]

Rys. 10. Po lewej – orzeł tasmański, na środku – krogulec australijski,
po prawej – bielik białobrzuchy [wikipedia.pl]

elektroenergetycznych na ptaki tasmańskie. Strategia składa się trzech komponentów: budowania wiedzy i świadomości,
łagodzenia ryzyka związanego z infrastrukturą i dobrowolnego kompensowania
powstałych skutków. Ocenia się, że wdrożenie przedmiotowej strategii przyniosło
oczekiwane skutki.
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Wydajność techniczna systemów elektroenergetycznych
– Komitet Studiów C4
Power System Technical Performance – Study Committee C4
Zagadnienia tematyczne Komitetu Studiów C4 reprezentowane były na konferencji CIGRE w 2020 roku w 65 referatach. Podstawowe obszary aktywności
Komitetu Studiów C4 na tej sesji zostały określone w trzech tematach preferowanych: poprawa wydajności technicznej SEE poprzez zastosowanie zaawansowanych metod, modeli i narzędzi; modelowanie przyszłej sieci elektroenergetycznej na podstawie wniosków wyciągniętych ze zdarzeń systemowych;
metody, modele i techniki oceny wyładowań atmosferycznych, jakości energii i koordynacji izolacji w celu poprawy wydajności rozwijającej się sieci. Generalnie poruszone zagadnienia dotyczyły obecnych oraz przyszłych uwarunkowań technicznych pracy SEE i koncentrowały się w szczególności na: zjawiskach występujących w SEE cechujących się wysokim poziomem nasycenia źródeł bazujących na układach przekształtnikowych (IBR. ang. Inwerter Base
Resource); metodykach analiz dynamicznych prowadzonych dla systemów cechujących się dużym nasyceniem IBR oraz zakłóceń elektromagnetycznych
i indukowanych prądów geomagnetycznych; oceny bilansu mocy systemu i stabilności częstotliwości za pomocą analityki „Big Data”; rozwoju pojawiających się mierników i narzędzi do ilościowego określania niezawodności, odporności i elastyczności SEE, w tym z układami HVDC. Przytoczone zagadnienia
podkreślają bardzo szeroki zakres zainteresowań i badań realizowanych w obszarze Komitetu Studiów C4. Przewiduje się, że poruszane w artykule kwestie
staną się coraz bardziej powszechne i wymuszą istotne zmiany w dotychczasowym podejściu do kształtowania SEE.
Słowa kluczowe: systemy elektroenergetyczne, wydajność techniczna, jakość energii elektrycznej, kompatybilność elektromagnetyczna,
analiza zjawisk elektromagnetycznych i falowych
Subject matters of the Study Committee C4 were presented on CIGRE 2020 conference in 65 papers. Main areas of this Committee activity were defined
in three preferential themes: improvement of an EPS (Electric Power System) technical performance by the use of advanced methods, models and tools;
modelling of a future power network basing on conclusions drawn from system events; methods, models and technologies for evaluation of lightning
discharges, power quality and insulation coordination to enhance an evolving grid performance. In general, the raised issues concerned the present
and the future technical conditions of EPS operation and particularly focused on phenomena occurring in EPS characterized by high penetration level of
resources basing on inverter systems (IBR – Inverter Base Resource; methodologies of dynamic analyses conducted for systems characterized by high
penetration of IBR as well as electromagnetic disturbances and geomagnetic induced currents; evaluation of a system power balance and frequency
stability with the use of the "Big Data" analytics; development of emerging measuring devices and tools for quantifying reliability, resilience and flexibility
of an EPS including HVDC systems. The above mentioned problems emphasize that C4 Studies Committee has a very wide range of interests and
research. It is expected that the problems discussed in this article will become more and more common and will force significant changes in the current
approach to EPS shaping.
Keywords: power systems, technical efficiency, electric energy quality, electromagnetic compatibility, analyses of electromagnetic and waveform phenomena

Komitet Studiów C4
– zagadnienia rozważane
na sesji CIGRE 2020
Komitet Studiów C4 CIGRE (SC4) Wydajność techniczna systemów elektroenergetycznych swoim zakresem działalności
obejmuje różnorodne kwestie techniczne
związane z wydajnością pracy systemu
elektroenergetycznego (SEE). Obszar jego
działania jest bardzo szeroki, obejmuje zarówno zjawiska, metody jak i narzędzia do
analiz różnych stanów przejściowych występujących w SEE. Szczegółowe obszary
aktywności SC4 dotyczą:
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• jakości energii elektrycznej (ang. Power
Quality Performance),
• kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC, ang. Electromagnetic Complatibility),
• dynamiki pracy systemów elektroenergetycznych (ang. Power System Dynamics),
• wyładowań atmosferycznych (ang.
Lightning),
• koordynacji izolacji (ang. Insulation Coordination).
Obecnie działania SC4 ukierunkowane
są na nowe instalacje i urządzenia pojawiające się w SEE, tj. technologie urządzeń
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energoelektronicznych (w tym IBR, ang.
Inverter-Based Resource) i prowadzenie
systemu z wykorzystaniem zasobów rozproszonych, ze szczególnym podkreśleniem potrzeb uwzględniania wymienionych
technologii w zagadnieniach jakości energii elektrycznej i zaawansowanych narzędziach do analiz stanów nieustalonych
i dynamicznych SEE.
SC4 w ramach swoich działań na sesję
CIGRE 2020 w Paryżu wytypował trzy tematy preferowane:
• Poprawa wydajności technicznej
SEE poprzez zastosowanie zaawansowanych metod, modeli i narzędzi,
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Poprawa wydajności
technicznej SEE
poprzez zastosowanie
zaawansowanych metod,
modeli i narzędzi
Zagadnienia podejmowane w ramach
pierwszego tematu preferowanego pt.: „Poprawa wydajności technicznej SEE poprzez
zastosowanie zaawansowanych metod, modeli i narzędzi” przedstawiono w dwudziestu
dziewięciu publikacjach, co wskazywało na
największe międzynarodowe zainteresowanie. Zagadnienie poruszane w tych publikacjach dotyczyły w szczególności:
• analiz dynamicznych szeroko rozumianych kwestii bezpieczeństwa funkcjonowania SEE w tym: zakłóceń elektromagnetycznych i indukowanych prądów
geomagnetycznych;
• oceny bilansu mocy systemu i stabilności częstotliwości lub jakości energii za
pomocą analityki „Big Data”;
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Po analizie referatów związanych z pierwszym tematem preferowanym, oraz uwzględniając dyskusję podczas obrad, poniżej
zmieszczono krótką charakterystykę najbardziej interesujących referatów wraz
z wnioskami płynącymi z ich treści.
Pierwszy zbiór artykułów poruszał
m.in. tematykę strat i ograniczeń sieciowych, regulacji częstotliwości: [1, 2, 5],
a także tematykę stanów przejściowych
wywołanych zmianą struktury sektora wytwórczego [6 – 11, 29].
Rozwój generacji rozproszonej w SEE
wymusza zmianę metodyki modelowania
strat sieciowych. W modelowaniu strat
sieciowych tradycyjnie wykorzystuje się
podejście „odgórne” do ilościowego określenia strat na różnych poziomach napięcia
sieci, które wykorzystuje dane pomiarowe
do obliczenia strat w postaci różnicy między energią wprowadzoną do systemu
a energią opuszczającą system. Ta uproszczona technika jest podatna na różne niedokładności i nie jest w stanie szczegółowo
uchwycić wszystkich aspektów związanych
z generowaniem lub stratami. W wielu przypadkach metodyki oparte na podejściu oddolnym umożliwiają znacznie lepsze efekty.
Prezentowana w [1] zaawansowana metodyka modelowania strat oparta na analizie
modeli sieci umożliwia znacznie lepsze
ilościowe określenie strat technicznych niż
stosowana istniejąca praktyka. W zaproponowanym podejściu uzyskano znacznie
bardziej szczegółowe informacje na temat
charakterystyki strat w sieciach, niż w przypadku stosowania klasycznej metodyki wyznaczania strat w sieciach.
Bardzo duża dynamika rozwoju rozporoszonych źródeł energii w niektórych miejscach prowadzi do ograniczeń sieciowych,
w tym ograniczeń dotyczących obciążalności oraz mocy zwarciowych. W przypadku nowoczesnych SEE scenariusz
pracy źródeł w sieci jest bardzo trudny do
przewidzenia. W artykule [2] proponuje się
pomiarowe monitorowanie minimalnego
i maksymalnego poziomu mocy zwarcio-
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wej, zamiast metody obliczeniowej. Jak
wskazują autorzy, wypadkowo powinno to
pozwolić podłączyć większą ilość rozproszonych źródeł bez potrzeby dodatkowych
inwestycji sieciowych.
Zmiany zachodzące w sektorze wytwórczym SEE, takie jak przejście z tradycyjnej generacji na odnawialne źródła
energii, wymuszają potrzebę większego
skupienia się na regulacji częstotliwości
w SEE. Symulacje stabilności częstotliwościowej (rys.1) dla różnych scenariuszy
zaburzeń bilansu mocy są ważnym sposobem oceny stabilności pracy SEE. Uzyskanie wiarygodnych wyników takich badań
wymaga jednak zastosowania zwalidowanych modeli dynamicznych jednostek wytwórczych biorących udział w pierwotnej
regulacji częstotliwości. Proces walidacji
takich modeli przedstawiono w [5].
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Tematy te uwzględniają bieżące potrzeby i postęp techniczny występujący
w dziedzinach objętych przez działalność
Komitetu oraz obejmują zagadnienia podejmowane w ramach działalności grup
roboczych SC4.
Spośród nadesłanych publikacji na
48. sesję CIGRE zaakceptowanych zostało łącznie sześćdziesiąt pięć referatów,
w tym:
• temat preferowany pierwszy: 29 publikacji [1] - [29],
• temat preferowany drugi: 9 publikacji
[30] - [38],
• temat preferowany trzeci: 26 publikacji
[39] - [65].
W kolejnych rozdziałach artykułu przedstawiono krótką charakterystykę najbardziej
interesujących referatów.

• rozwój pojawiających się mierników i narzędzi do ilościowego określania niezawodności, odporności i elastyczności
SEE.

Power [MW]

• Modelowanie przyszłej sieci elektroenergetycznej na podstawie wniosków wyciągniętych ze zdarzeń systemowych,
• Metody, modele i techniki oceny wyładowań atmosferycznych, jakości energii i koordynacji izolacji w celu poprawy wydajności rozwijającej się sieci.

49.85

Rys. 1. Odpowiedź mocy czynnej
bloku wodnego dla skokowych
zmian częstotliwości [5]

Występujące zjawisko wypierania klasycznych generatorów synchronicznych
przez IBR wywołuje znaczące obniżenie
inercji w SEE. W 2017 roku we współpracy z operatorem brytyjskim przeprowadzono innowacyjny projekt, w ramach którego
udowodniono, że nowatorska metodyka estymacji bezwładności opisana w [6] dokładnie mierzy bezwładność systemu w czasie
rzeczywistym. Metodyka ta znalazła szerokie zastosowanie i została poddana walidacji podczas badań i projektów pilotażowych na całym świecie.
Kolejnym czynnikiem cechującym nowoczesne SEE jest występowanie w nich
oscylacji o bardzo niskiej częstotliwości
w zakresie 0,05 - 0,08 Hz. Zjawiska tego
typu obserwuje się w SEE Irlandii i Irlandii Północnej od co najmniej końca 2009 r.
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Rys. 2. Oscylacje podsynchroniczne
zarejestrowane w SEE Irlandii
i Irlandii Północnej [7]

(rys. 2). Wyniki ostatnich prac przeprowadzonych w tym zakresie dotyczących
identyfikacji ich przyczyn i możliwościami
zarządzaniem tymi oscylacjami oraz szczegółowy przegląd narzędzia do monitorowania przedstawiono w [7].
Problemy ze stabilnością dynamiczną pracy SEE cechującego się już dzisiaj
dużym nasyceniem IBR SEE Australii południowej przedstawiono w [8]. W artykule tym przedstawiono również praktyczne
doświadczenia dotyczące zastosowania
kompensatora synchronicznego. Natomiast
interesujące informacje w zakresie uwarunkowań projektowych i możliwości nowoczesnych kompensatorów synchronicznych,
w tym przypadków aplikacji dedykowa-

nych kompensatorów synchronicznych ze
wzmocnieniem bezwładności za pomocą
koła zamachowego (rys. 3) lub kompensatora powstałego po przebudowie istniejącego dużego generatora synchronicznego
przedstawiono w [29].
Informacje dotyczące odpowiedzi częstotliwościowych w rumuńskim SEE w wyniku wystąpienia stanów zakłóceniowych
zawarto w [10]. Przedstawiona w tym artykule analiza (rys. 4) odnosi się do dużych
niezbilansowań mocy czynnych towarzyszących wyłączeniom dużych generatorów
synchronicznych. Analiza obejmuje wyniki
zarówno pomiarów PMU, jak i symulacji
dynamicznych.
Kolejny zbiór referatów poruszał m.in.
tematykę zakłóceń geomagnetycznych
i elektromagnetycznych [12-15].
Niezawodność funkcjonowania SEE
może istotnie zależeć od kompatybilności
elektromagnetycznej w stacjach. Najbardziej niebezpieczne dla SEE są awarie
obwodów wtórnych, które mogą być spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi w wyniku zwarć i operacji łączeniowych w obwodach WN i NN, a także
wyładowaniami atmosferycznymi na terenie stacji (rys. 5). Zakłócenia impulsowe
w obwodach wtórnych należy określić na
etapie projektowania. Jednak często moż-

◄ Rys. 3.
Widok koła
zamachowego
kompensatora
synchronicznego [29]

Rys. 4. Zmiany częstotliwości podczas dwóch zaburzeń
w bilansie mocy w rumuńskim systemie elektroenergetycznym [10]
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liwości w tym zakresie są ograniczone,
a uzyskane wyniki na ogół przybliżone.
Interesujące rozważania w tym zakresie
przedstawiono w [12].
Zakłócenia geomagnetyczne spowodowane burzami słonecznymi mogą potencjalnie zakłócić bezpieczeństwo SEE.
Wiele krajów w regionach o wyższych szerokościach geograficznych, w tym Ameryka Północna i Europa Północna, doświadczyły takich problemów, a nawet przerw
w dostawie prądu spowodowanych tymi
zjawiskami. W celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy systemów elektroenergetycznych North American Electricity
Reliability Council zatwierdziła standard
w 2016 roku, NERC TPL-007-1 – Zachowanie systemu przesyłowego dla zdarzeń
zaburzeń geomagnetycznych. Kluczowe
informacje na temat indukowanych geomagnetycznie prądów (GIC, ang. geomagnetically induced currents) przedstawiono
w referatach [13-15].
Charakterystyka środowiska burzy
geomagnetycznej przyczynia się do lepszego zrozumienia narażeń elementów sieci NN (w szczególności transformatorów,
rys. 6), charakteru pól elektrycznych oraz
wpływu przewodności gruntu i impedancji
powierzchniowej jako czynników warunkujących GIC. Dotychczasowe wyniki opracowywanego nowego podejścia do oceny
GIC dla standardów międzynarodowych
zaprezentowano w [13].
Wyniki, które mogą okazać się interesujące dla operatorów systemów elektroenergetycznych w zakresie GIC przedstawiono również w [14]. Prezentowane w tym
referacie wyniki wskazują, że niekorzystna
orientacja sieci może skutkować znacznie

Rys. 5. Uszkodzenia obwodów
wtórnych wskutek zakłócenia
zwarciowego na stacji [12]
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Rys. 6. Niezrównoważenie rozkładu
strumienia magnetycznego
transformatorów wskutek GIC [13]
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Rys. 7. Rola źródeł w bilansowaniu indyjskiego SEE [20]

wyższymi GIC, ponadto dla tego samego
zdarzenia burzy geomagnetycznej inne
GIC będą występować na niższych szerokościach geograficznych niż na wyższych
szerokościach geograficznych.
Z kolei w referacie [15] przedstawiono ocenę wpływu GIC na koreańskie GIC,
z uwzględnieniem dwóch różnych zdarzeń
wzorcowych na podstawie normy NERC
TPL-007-1.
Kolejne referaty podejmowały tematykę badania, planowania i odporności
SEE cechującego się dużym nasyceniem
zasobów IBR [16-29]. Wraz ze wzrostem
poziomu penetracji zasobów opartych na
falownikach (IBR) ich wpływ na dynamikę
i sterowanie SEE staje się coraz bardziej
znaczący, a utrzymanie stabilnej pracy IBR
coraz bardziej krytyczne. Dlatego ważne
jest, aby uwzględniać ryzyka wprowadzane przez IBR zarówno w planowaniu, jak
i w eksploatacji SEE.
W referacie [16] zaproponowano wskaźnik marginesu stabilności, który można uzyskać analitycznie, w celu zidentyfikowania
potencjalnych problemów ze stabilnością

przejściową IBR. Dodatkowo przeprowadzono analizę wrażliwości dla kluczowych parametrów kontrolnych IBR w celu zbadania ich
wpływu na stabilność przejściową.
W referacie [19] podjęto kwestie wstrzykiwania prądu zwarciowego przez IBR poddając w wątpliwość celowość zastosowania
tej funkcjonalności w postaci oczekiwanej
przez operatorów sieci przesyłowej. Uzasadnieniem wprowadzenia normatywnych
wymagań w tym zakresie jest odniesienie
do tradycyjnego zachowania maszyn synchronicznych w przypadku zwarć oraz roli
prądu zwarciowego maszyn synchronicznych w zapewnianiu stabilności SEE w warunkach awarii. Przeprowadzona przez
autorów analiza wskazuje, że zastosowanie jednego standardu technicznego dla
wszystkich IBR nie zawsze prowadzi do
pożądanego celu i może w rzeczywistości
być z nim niezgodne.
W referacie [20] omówiono doświadczenia indyjskiego SEE zmierzające do
kompleksowego, wielowymiarowego podejścia, które należy przyjąć w celu zwiększenia stabilności i niezawodności nowo-

Rys. 9.
Monitorowanie
i prognozowanie
warunków
meteorologicznych [22]

Rys. 8. Przyszłe spojrzenie na odporność SEE [21]
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czesnych SEE nasyconych w OZE, takie
jak: poprawa wymagań technicznych dotyczących przyłączeń do sieci, ciągła analiza i monitorowanie nowych parametrów
technicznych systemu pod kątem aspektów operacyjnych systemu, modelowanie
i symulacja nowych parametrów SEE oraz
ustalanie minimalnych wymagań dotyczących mocy zwarciowej sieci oraz promowanie usług systemowych (rys. 7).
Nową metodykę podejścia do szacowania bezpieczeństwa pracy SEE zaprezentowano w referacie [21]. Przedstawione
informacje na temat przygotowywanej nowej metody planowania i badania odporności systemu The NERC Resiliency Framework (rys. 8) wskazują, że w metodzie tej
uwzględnia się szersze spektrum zakłóceń
systemowych niż w tradycyjnych metodach oraz zakłada się wykorzystanie nowych zasobów generacji, zwłaszcza IBR,
do stworzenia bardziej odpornych SEE
w porównaniu z dzisiejszymi synchronicznymi systemami zarządzanymi centralnie.
Wyróżnia się w tym zakresie cztery nowe
zdolności: „robustness”, „resourcefulness”,
„rapid recovery” i „adaptability” wprowadzone z myślą o identyfikacji funkcjonalności, która będzie wspomagać odporność
i niezawodność przyszłych SEE.
Interesujące informacje dotyczące zagadnienia dotyczącego możliwości wykorzystania danych pogodowych do szacowania
ryzyka wyłączeń linii przesyłowych i tym samym poprawy stabilności SEE przedstawiono w referatach [4] i [22] (rys. 9). Wykorzystując narzędzia wielowymiarowej analizy
danych o wyładowaniach atmosferycznych
i danych pogodowych można opracować
metodykę oceny p
 rawdopodobieństwa
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awarii linii przesyłowej. Wykorzystanie
potencjału wynikającego z pozyskania danych w czasie rzeczywistym do prognozowania możliwości awarii linii przesyłowej
może być przydatne dla operatorów SEE
w celu podjęcia na czas działań zapobiegawczych lub naprawczych utrzymujących
SEE w stabilnym stanie [4]. Należy podkreślić, że identyfikacja ryzyka wyłączeń
linii UHVDC ze względu na dużą wartość
i dystans przesyłanej mocy w wielu przypadkach może być kluczowym aspektem
zapewniającym stabilność SEE [22].
Interesujące wyniki badań dotyczące
problematyki stabilności przyszłych SEE
przedstawiono w [28]. Sąsiadujące ze
sobą IBR mogą wchodzić w niekorzystne
interakcje między sobą oraz z pozostałymi elementami sieci, wywołując niewytłumione pod- i nadsynchroniczne oscylacje
(rys. 10), które powodują niestabilność
większego obszaru systemu. Przyczyny
tych niekorzystnych interakcji są liczne
i złożone, a ich dokładne zrozumienie wymaga przeprowadzenia analiz stabilności.
W referacie przedstawiono analizę modalną przetwornika źródła napięcia (VSC)
podłączonego do sieci zgodnie z drugim
wzorcowym schematem IEEE. Uzyskane
wyniki wprowadzają nową perspektywę
w globalne problemy stabilności układów
ze źródłami IBR.
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Modelowanie przyszłej
sieci elektroenergetycznej
na podstawie
wniosków wyciągniętych
ze zdarzeń systemowych
Zagadnienia podejmowane w ramach
drugiego tematu preferowanego pt. „Modelowanie przyszłej sieci elektroenergetycznej na podstawie wniosków wyciągniętych
ze zdarzeń systemowych” przedstawiono
w dziewięciu publikacjach. Zagadnienie
poruszane w tych publikacjach dotyczyły
w szczególności:
• doświadczeń zdobytych w projektach
smart grid,
• zjawisk występujących w SEE cechujących się wysokim poziomem nasycenia
IBR,
• wdrażania systemów magazynowania
energii.
Po analizie referatów związanych z drugim tematem preferowanym oraz uwzględniając dyskusję podczas obrad, poniżej
zmieszczono krótką charakterystykę najbardziej interesujących referatów wraz
z wnioskami płynącymi z ich treści.
SEE Kalifornii stoi w obliczu szybkiego
wzrostu zasobów IBR, zdominowanego
przez wzrost źródeł fotowoltaicznych (PV)
i wiatrowych [30]. Niedawne zakłócenia
w sieci w Kalifornii, które nieoczekiwanie spowodowały znaczący spadek mocy
wyjściowej z paneli fotowoltaicznych, zainspirowały do wysiłków na rzecz zapewnienia niezawodności SEE oraz dokładnego planowania i badań operacyjnych IBR.
W szczególności ustalono, że modele matematyczne użyte do reprezentacji zasobów IBR nie odzwierciedlają dokładnie ich
zachowań (rys. 11). Działania te spowodowały, że North American Electric Reliability

Rys. 11. Rozbieżności
podczas symulacji stanów
przejściowych dla łącza
prądu stałego VSC-HVDC;
kolor niebieski – symulacja
w dziedzinie EMT,
kolor zielony – symulacja
w dziedzinie RMS [30]

www.energetyka.eu

Corporation (NERC) wraz z branżowymi
interesariuszami opracowali kluczowe
wymagania dotyczące wydajności i modelowania IBR. W referacie [30] opisano
najnowsze wytyczne mające na celu wyeliminowanie niedoskonałości metod modelowania i weryfikacji modeli. Podkreśla
się, że niedoskonałości w modelowaniu
(zarówno w parametryzacji, jak i strukturze modelu) i weryfikacji modelu wydają
się mieć charakter systemowy i wymagają
współpracy branżowej.
Podobne doświadczenia dotyczące
zachowania się IBR w stanach zakłóceniowych miały miejsce w brytyjskim SEE.
W referacie [32] przedstawiono wyniki badań i zilustrowano wpływ nadmiernej liczby IBR na różne aspekty stabilności SEE
(rys. 12). Podkreśla się, że w celu zbadania
zjawisk i problemów stabilności w układach zdominowanych przez przekształtniki
mocy, a także w celu badania interakcji pomiędzy IBR a resztą sieci, należy przeprowadzić szczegółowe i złożone badania symulacyjne elektromagnetycznych stanów
nieustalonych (EMT).
W referacie [33] również podjęto bardzo interesujące kwestie poprawności
modelowania IBR. W szczególności omówiono potrzebę walidacji modeli EMT IBR
oraz przedstawiono, w jaki sposób modele

Rys. 12. Wpływ poziomu mocy zwarciowej
(SCR) na zachowanie się IBR [32]
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Rys. 13. Porównanie wyników symulacji z danymi pomiarowymi podczas oscylacji napięcia na IBR (instalacji PV) [33]

EMT zostały poddane walidacji w odniesieniu do zakłóceń w SEE. Należy podkreślić,
że zdaniem autorów walidacja modelu na
podstawie danych teoretycznych może
znacznie zwiększyć zaufanie użytkowników do wyników modelu, lecz nie zawsze
właściwie odzwierciedli wszystkie zjawiska
(rys. 13). Lepsze wyniki w tym zakresie
daje walidacja modelu bazująca na rzeczywistych wynikach, która powinna być elementem składowym dostrajania modelu.
Interesujące wyniki analiz symulacyjnych dotyczące stabilności częstotliwościowej SEE Europy Kontynentalnej zamieszczono w referacie [34]. Zaprezentowano
wyniki symulacji uzyskanej dzięki specjalnej
platformie PALADYN, którą opracował dział
badawczo-rozwojowy EDF. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań wskazują,
że ograniczanie obciążenia i mechanizm
LFSM–O dla jednostek wytwórczych wydają się jedynymi opcjami realnie wpływającymi obecnie na stabilność częstotliwości.
Jednak w niektórych przypadkach aktywacja tych mechanizmów może być nadal
niewystarczająca, aby uniknąć sytuacji rozpadu SEE. Autorzy wskazali, że z uwagi na
zmiany zachodzące w SEE trudno będzie
zagwarantować pełne poprawne działanie
i należy rozważyć podejście polegające na
akceptacji ryzyka blackoutu.
W referacie [36] zamieszczono wyniki badania Demonstratora OSMOSE, tzn.
wielousługowego magazynu energii przyłączonego do sieci przesyłowej. Jak wskazali autorzy będzie to jeden z pierwszych
wielkoskalowych pilotaży IBR wykorzy-
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stujących technologię wysterowania Grid-Forming performance. Tego typu układy
są obecnie rozważane jako podstawa do
budowy systemu ze 100% generacji IBR.
Sukces demonstratora będzie krokiem milowym do przemysłowego rozwoju takiego
rozwiązania.

Metody, modele i techniki oceny
wyładowań atmosferycznych,
jakości energii i koordynacji
izolacji w celu poprawy
wydajności rozwijającej się sieci
Zagadnienia podejmowane w ramach
trzeciego tematu preferowanego pt.: „Metody, modele i techniki oceny wyładowań atmosferycznych, jakości energii i koordynacji
izolacji w celu poprawy wydajności rozwijającej się sieci” przedstawiono w dwudziestu
sześciu referatach. Zagadnienia w nich poruszane dotyczyły w szczególności:
• systemów UHV AC i/lub DC,

• wytwarzania ze źródeł odnawialnych
i lokalnych systemów o dużym nasyceniu IBR i obciążeń trakcyjnych,
• niekorzystnych interakcji między poszczególnymi elementami SEE.
Pierwszy zbiór referatów w ramach
trzeciego tematu preferowanego koncentrował się w szczególności na jakości energii i analizie harmonicznych [40] - [50].
Wyniki badań przedstawione w [40]
wskazują, że przyłączenie do sieci morskich
farm wiatrowych może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu wartości wyższych
harmonicznych. W szczególności dotyczy to
harmonicznych niższych rzędów (do 10). Wyzwaniem jest w tym obszarze określenie tych
wielkości na wczesnym etapie projektowym,
kiedy nie jest określona jeszcze docelowo
pełna struktura MFW i nie jest wyłoniony producent turbin wiatrowych. W referacie przedstawiono wyniki analiz z wykorzystaniem
modeli uogólnionych i modeli szczegółowych
(rys. 14). Zaproponowana metoda pozwala
na uzyskanie zadowalających rezultatów.

Rys. 14. Położenie i struktura morskiej farmy Wind Park Fryslan o mocy 383 MW [40]
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Rys. 15. Wyniki pomiarów 11. harmonicznej jako średnie wartości 10-minutowe
w podstacjach 400 kV Fraugde i Trige w Danii (od 10 tygodnia 2017 do 19 tygodnia 2018) [43]

Interesujące wyniki dotyczące wpływu
włączenia kabli elektroenergetycznych NN
na jakość energii elektrycznej w duńskiej
sieci przesyłowej przedstawiono w [43].
W dniu 8 lipca 2017 r. o godzinie 17:50
Energinet uruchomił dwie równoległe linie
kablowe 400 kV o długości 8 km w rejonie Vejle-Ådal w celu częściowej wymiany
linii napowietrznych. Bezpośrednio po tym
zdarzeniu w podstacjach 400 kV Trige (TRI)
i Fraugde (FGD) zaobserwowano znaczne podwyższenie harmonicznych napięcia
(rys. 15). Wzrosty zaobserwowano w całym
spektrum harmonicznych, jednak największy wystąpił w 11. harmonicznej, która przekroczyła wartość poziomu dopuszczalnego
(1,5%). Tego typu zjawiska są niebezpieczne dla SEE i mogą znacząco pogarszać jakość energii elektrycznej w SEE.
Kolejne bardzo niebezpieczne zjawisko z punktu widzenia jakości energii
elektrycznej zostało przedstawione w [44].
Zaprezentowano wyniki badań zjawisk rezonansu harmonicznego, które mogą wystąpić w wielkoskalowych układach z baterią kondensatorów i magazynem energii.
W analizowanym przypadku harmoniczne
wprowadzane przez magazyn energii ulegają wzmocnieniu w wyniku występujących
interakcji pomiędzy baterią kondensatorów
i magazynem energii. W celu minimalizacji
tego niekorzystnego zjawiska zaproponowano metodę tłumienia rezonansu harmonicznego poprzez odpowiednie wystero-
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wanie przekształtników systemu magazynowania energii.
Poziom zaburzeń jakości energii występujących wraz z rozwojem IBR w australijskim SEE przedstawiono w referacie [48].
Przedstawiono wyniki analiz określające
czy zgodność między poziomami zakłóceń
a odpornością sprzętu zmienia się, a jeśli
tak, to poprawia się, czy pogarsza. Do analizy trendów wykorzystano dane z długoterminowego badania. Dzięki 20-letnim badaniom jakości energii, poziomy emisji w sieci
dystrybucyjnej w Australii są dobrze zarejestrowane. Przedstawione wyniki wskazują,
że istnieją oznaki poprawy (zmniejszenia)
poziomów emisji przy jednoczesnym braku
oznak obniżenia poziomu odporności urządzeń. Tak więc wypadkowo jakość energii
nie pogarsza się, a w niektórych obszarach
wydaje się poprawiać.
Wpływu energii z instalacji fotowoltaicznych na jakość energii, w szczególności
asymetrię napięć występującą w Indyjskim
SEE, został przedstawiony w [49]. W referacie wskazano na związek pomiędzy
wprowadzaną do sieci energią z instalacji

fotowoltaicznych a asymetrią napięć. Asymetria napięć to bardzo ważny parametr
jakości energii, ponieważ niewłaściwy
poziom tej asymetrii może prowadzić do
przepływu stałych niepożądanych prądów neutralnych lub wzrostu obciążeń dla
wrażliwego sprzętu elektrycznego, a nawet
odłączania od sieci urządzeń opartych na
falownikach. Porównując przedstawione
wyniki pomiarów można dostrzec, że podczas szczytowego wytwarzania energii
ze źródeł fotowoltaicznych asymetria jest
o 100% wyższa w porównaniu z godzinami „pozasłonecznymi”. W podsumowaniu
autorzy stwierdzili, że integracja źródeł
fotowoltaicznych z siecią może istotnie pogarszać parametry jakości energii. Jakość
energii w sieciach cechujących się dużym
nasyceniem źródeł fotowoltaicznych należy ściśle monitorować.
Tematyka koordynacji izolacji została
podjęta w [53, 56, 57, 59].
W referacie [53] przedstawiono nowe
podejście do oceny koordynacji izolacji
urządzeń energoelektronicznych podłączonych do sieci, a następnie zaproponowano
nowe procedury oceny ich odporności na
przepięcia. W konwencjonalnym podejściu
dla testów poziomów izolacji, odporności
na przepięcia i wyniki testów impulsowych
1,2/50 μs są ze sobą powiązane, natomiast
dla urządzenia energoelektronicznego taka
relacja nie zachodzi (rys. 17). Zdolność do
wytrzymywania udarów przez urządzenia
energoelektroniczne istnieje tylko w obecności urządzeń ochronnych, takich jak
np. warystory tlenku metalu. W referacie
przedstawiono ocenę odporności na udary chronionego urządzenia energoelektronicznego opartą na podejściu łączącym
wyniki testów laboratoryjnych z modelami
symulacji komputerowej. Wstępne wyniki dotyczące kwestii koordynacji izolacji
wskazują, że urządzenia energoelektroniczne powinny mieć lepiej zdefiniowaną

Rys. 16. Zestawianie trendów jakości energii w Australijskim SEE [48]
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Rys. 17. Koordynacja poziomów ochrony między transformatorami i ogranicznikami przepięć [53]

odporność na przepięcia w zastosowaniach sieciowych, takich jak linie przesyłowe prądu stałego i aplikacje w nowoczesnych sieciach obejmujące m.in. rozwiązania STATCOM itp.
W referacie [55] przedstawiono wpływ
dławika szeregowego, służącego do ograniczania mocy zwarciowej na przejściowe
napięcia powrotne TRV. Wprowadzenie do
sieci dławika szeregowego wymaga ponownej oceny i weryfikacji, szczególnie w warunkach operacji łączeniowych w układzie dławika. Dławik szeregowy charakteryzuje się
małą pojemnością rozproszenia do ziemi,
co w połączeniu z indukcyjnością dławika
powoduje oscylacje o wysokiej częstotliwości. Skutkują one wysokimi wartościami
początkowej szybkości narastania napięcia powrotnego, które na ogół przekraczają
wartości znormalizowane. Dlatego ważne

CUMULATIVE OUTAGE TIME BY CAUSE

jest, aby każdorazowo wprowadzając dławik szeregowy do sieci zbadać to zjawisko
i rozważyć zastosowanie odpowiednich
opcji łagodzących TRV.
Tematykę ochrony turbin wiatrowych
przed skutkami wyładowań atmosferycznych przedstawiono w referacie [57].
Generalnie tego typu ochronna powinna
gwarantować niezawodną i bezpieczną obsługę turbin w warunkach bardzo dużego
narażenia na wyładowania atmosferyczne
(rys. 18). Dedykowane kontrole przewodów
odgromowych turbin wiatrowych (przeprowadzone po awariach spowodowanych
wyładowaniami atmosferycznymi) wykazały, że około 5% kontrolowanych turbin
nie posiadało właściwych przewodów
odgromowych w skrzydłach wiatrowych.
Gdyby w takie skrzydło uderzył piorun,
w jego wnętrzu doszłoby do wyładowania

NUMBEROF INCIDENTS BY CAUSE

Lightning 13%
Storm
turbulence
8%

Cause
unknown
40%

Other
7%

Design/man
ufacturing
defect
32%

Lightning 11%
Cause
unknown
38%

Other
7%

Storm
turbulence
8%

Design/man
ufacturing
defect
36%

Rys. 18. Przyczyn awarii i incydentów turbin wiatrowych [57]
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atmosferycznego. W efekcie zwiększyłoby to naprężenia wewnątrz łopaty turbiny
i mogłoby spowodować poważne uszkodzenia. Zatem prowadzenie okresowych
przeglądów tych elementów powinno być
wymogiem formalnym.
Awarie SEE spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi to stosunkowo
częste zjawisko. Uderzenia piorunów są losowe, ale w przeciwieństwie do awarii systemu spowodowanych innymi czynnikami,
potencjalne awarie wywołane zjawiskami
piorunowymi można przewidzieć w przybliżeniu za pomocą systemów wykrywania
wyładowań w czasie rzeczywistym. Autorzy [58] zaproponowali dynamiczną ochronę odgromową (dynamiczna ochrona sieci
przed utratą jej stabilności pracy w skutek
zakłóceń powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi) koncentrującą się na
ochronie całej sieci elektroenergetycznej
zamiast poszczególnych komponentów.
Proponowany przez autorów system Dynamic Lightning Protection System (DLPS),
realizujący tzw. dynamiczną ochronę odgromową poprzez koordynację i kombinację dynamicznych działań na różnych poziomach napięcia, jest w stanie poprawić
stabilność pracy sieci elektroenergetycznej,
zmniejszając przerwy w zasilaniu i zwiększając niezawodność SEE (rys. 19).
Kolejny zbiór referatów dotyczył badania stanów przejściowych [60, 61, 63]. Badanie stanów przejściowych występujących
w układach farm wiatrowych z bateriami
kondensatorów przedstawiono w [60]. Duża
farma wiatrowa (FW), w przeciwieństwie
do konwencjonalnej elektrowni, składa się
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Rys. 19. Przyczyn awarii i incydentów turbin wiatrowych [58]
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z szeregu turbin wiatrowych połączonych
ze sobą liniami napowietrznymi lub kablami podziemnymi średniego napięcia, rozmieszczonymi na znacznym obszarze geograficznym. Ta kombinacja komponentów
i trybów pracy FW może znacząco wpłynąć na charakterystykę wypadkową systemu. Ze względu na duże pojemności kabli
oraz ewentualną obecność filtrów harmonicznych konieczne jest przeprowadzenie
badań elektromagnetycznych stanów nieustalonych w celu oceny wymagań technicznych stawianych urządzeniom. Autorzy
wskazują ponadto, że w takich układach
sieciowych konieczne może być zdefiniowanie procedur operacyjnych, urządzeń
przełączających, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie ruchu.
Rozwój systemu przesyłowego i przyłączanie nowych jednostek wytwórczych
powodują wzrost poziomów mocy zwarciowych. Zwiększone poziomy zwarć mogą
przekroczyć wytrzymałość istniejących
obiektów elektroenergetycznych. Spośród
różnych opcji redukcji poziomów mocy
zwarciowych, zastosowanie dławików szeregowych z liniami przesyłowymi może
być opłacalnym rozwiązaniem. Jednak
w praktyce, poza zmniejszeniem prądów
zwarciowych, mogą one powodować inne
problemy związane z np. wzrostem napięcia TRV, koordynacją izolacji, poziomem
zniekształceń harmonicznych napięcia.
W referacie [61] przedstawiono wyniki dla
studium przypadku obejmującego instalację dławików szeregowych w siedmiu
liniach przesyłowych 138 kV w mieście
Calgary (rys. 20).

Interesujące wyniki dotyczące analiz
przepięciowych w układach transformator
GIS przedstawiono w artykule [63]. W artykule tym wykazano, że w pewnych scenariuszach i warunkach przepięcia przejściowe generowane podczas zamykania wyłącznika GIS mogą powodować przepięcia
między zwojowe w uzwojeniu wysokiego
napięcia transformatora silniejsze niż te
wynikające ze standardowego wyładowania atmosferycznego. Należy podkreślić,
że jest to przyczyna „interakcji systemowej.
W rozpatrywanym układzie każde urządzenie zostało dobrane zgodnie z odpowiednimi normami, a zatem okoliczności niszczące mogą prowadzić do uszkodzenia w prawidłowo zaprojektowanych i działających
urządzeniach.

Podsumowanie
Przedstawione zagadnienia podkreśliły
bardzo szeroki zakres zainteresowań i badań realizowanych w obszarze Komitetu
Studiów C4. W szczególności tematy te
dotyczyły stosowanej metodyki i narzędzi
umożliwiających odpowiednie odwzorowanie warunków, parametrów, zachowań i zjawisk występujących w systemach z IBR.
Rozważane problemy w wielu przypadkach
skupiły się wokół interakcji pomiędzy SEE
a pojedynczymi obiektami lub podsystemami IBR, a także względem oddziaływań
zewnętrznych (w szczególności wyładowaniami atmosferycznymi). Przewiduje się, że
kwestie opisane w przytoczonych referatach staną się coraz bardziej powszechne

i wymuszą istotne zmiany w dotychczasowym podejściu do kształtowania SEE.
Należy podkreślić, że tego typu wyzwania
stoją przed wszystkimi operatorami systemów – nie tylko w Europie, ale również na
świecie. Ciągły rozwój urządzeń, instalacji
i technologii wytwórczych wyznacza nowe
potrzeby i wyzwania dla przyszłych struktur
systemów SEE.
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Rynki energii elektrycznej i regulacja
– Komitet Studiów C5
Electricity markets and regulation – Study Committee C5
Problematyka Komitetu Studiów C5, funkcjonującego pod nazwą Rynki energii elektrycznej i regulacja (Electricity markets and regulation), reprezentowana
była na konferencji CIGRE w 2020 roku w 49 referatach. Zostały one przypisane do trzech tzw. tematów preferowanych. Najliczniej reprezentowany był
temat 1 – Zmieniający się charakter rynków i wymagań usług systemowych. Zagadnienia dyskutowane podczas sesji Komitetu C5 generalnie koncentrowały się wokół tematyki postępujących zmian w sektorze energetycznym i potrzebie dynamicznej jego transformacji w celu realizacji zadań nakreślonych
m.in. w „Porozumieniu paryskim”. Często podnoszone były też zadania wynikające z rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, w tym modeli
nowych rynków energii elektrycznej uwzględniających magazyny energii oraz udział prosumentów i tzw. aktywnych odbiorców końcowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia prezentujące nowe spojrzenie na usługi systemowe, w tym ich kategoryzację oraz wycenę i rozliczenia. Prezentowane
tematy uwzględniają bieżące potrzeby i problemy występujące w dziedzinach objętych działalnością Komitetu.
Słowa kluczowe: charakter rynków energii elektrycznej, wymagania usług systemowych, odnawialne źródła energii, magazyny energii
The issues of the CIGRE Study Committee SC5, operating under the name Electricity markets and regulation, were presented at the CIGRE Session 2020
in 49 articles. These articles have been assigned to three so-called Preferential Subjects. The most numerous was topic Nr 1 – The Changing Nature of
Markets and Ancillary Requirements. The issues discussed during the C5 session focused generally on the subject of ongoing changes in the energy sector
and the need for its dynamic transformation in order to implement the tasks outlined i.a. in the "Paris Agreement". Often raised were also the tasks resulting
from growing importance of renewable energy sources, including models of new electricity markets taking into consideration energy storages and the share
of prosumers and the so-called active end-users. The issues presenting a new look at ancillary services, including their categorisation as well as valuation
and settlements, aroused a great interest, too. It can be concluded that the presented topics provide for all the current needs and problems occurring in the
areas covered by the Study Committee C5 activity.
Keywords: nature of electricity markets, requirements of ancillary services, renewable energy sources, energy storages

Komitet Studiów C5
– charakterystyka
Misją Komitetu Studiów C5 CIGRE
(SC5) pn. „Rynki energii elektrycznej i regulacja” jest ułatwienie i promowanie postępu technicznego oraz międzynarodowej
wymiany informacji i wiedzy w dziedzinie
rynków energii elektrycznej i regulacji. Dodatkowo działania tego Komitetu mają na
celu zwiększanie wartości tych informacji
i wiedzy poprzez syntezę najnowocześniejszych praktyk i opracowywanie rekomendacji.
Kierunkiem działań SC5 jest analiza wpływu na planowanie i eksploatację
systemów elektroenergetycznych (SEE)
różnych podejść i rozwiązań rynkowych
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oraz nowych struktur, instytucji, uczestników i interesariuszy. Komitet zajmuje się
również analizą roli konkurencji i regulacji
w poprawie kompleksowej efektywności
systemu elektroenergetycznego.
Obszary działalności SC5 obejmują
różnorodne zagadnienia, w tym problemy
powiązane z:
• strukturą rynków: struktury rynkowe
i produkty, takie jak rynki fizyczne i finansowe oraz interakcje między nimi,
kontrakty, rynki zintegrowane na arenie
międzynarodowej;
• metodami i narzędziami: metody i narzędzia wspierające podmioty rynkowe,
takie jak prognozowanie popytu i cen,
szacowanie opłacalności, zarządzanie
ryzykiem finansowym itp.;
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• regulacją i ustawodawstwem: regulacje i ustawodawstwo, w tym cele regulacji oraz jej ograniczenia, regulacja cen
usług przesyłania i usług systemowych,
koordynacja i interakcje między systemami przesyłowymi i dystrybucyjnymi,
międzynarodowa harmonizacja rynków,
cele środowiskowe i regulacyjne itp.;
• ewolucją rynków i regulacji: ewolucja
rynków i regulacji od przesyłu (hurtowego) do dystrybucji (detalicznej); rosnąca
interakcja między regulacjami a rynkami
w całym łańcuchu wartości systemu elektroenergetycznego oraz zdolność rynków
i regulacji do zaspokojenia dynamicznych
zmian technologii, m.in. wytwarzania
i magazynowania energii oraz zmian popytu i ogólnie postaw konsumenckich;
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• koordynacją regulacji, finansowania
i handlu: koordynacja regulacji, finansowania i handlu dla nowych aktywów
i ekspansji technologii w nowych strukturach rynkowych, w tym trend w stronę
decentralizacji działań opartych na aplikacjach rozproszonych, aktywa współistniejące z wycofaniem innych przedsiębiorstw
użyteczności publicznej, dostosowanie
ustaleń handlowych do nowych warunków
rynkowych i stanów pracy systemu.

Zagadnienia rozważane
na sesji CIGRE 2020
Obecnie działania Komitetu SC5, m.in.
realizowane w ramach grup roboczych,
ukierunkowane są na bieżące aspekty
związane z utworzeniem konkurencyjnego
rynku energii w zakresie:
• wprowadzenia mechanizmów konkurencji wywołującej wzrost efektywności
działania wszystkich podmiotów działających w sektorze,
• zwiększenia integracji odnawialnych
źródeł energii z SEE, przy zachowaniu
bezpieczeństwa pracy systemu,
• wyznaczenia rzeczywistej wartości
energii elektrycznej – z uwzględnieniem
jak największej liczby czynników składowych,
• zapewnienia wszystkim konsumentom
możliwości nabywania energii po optymalnych cenach.
Zagadnienia dyskutowane podczas sesji Komitetu SC5 generalnie koncentrowały
się wokół tematyki:
• postępujących zmian w sektorze energetycznym i potrzebie dynamicznej
jego transformacji w celu realizacji zadań nakreślonych m.in. w „Porozumieniu paryskim”,
• rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, w tym kształtu rynku energii
dla potrzeb wynikających z dynamicznego rozwoju morskich farm wiatrowych,
• kształtowania rynku energii elektrycznej dla potrzeb jej magazynowania oraz
udziału aktywnych konsumentów, w tym
prosumentów i tzw. aktywnych odbiorców końcowych.
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Należy podkreślić, że potrzeby obecnego i przyszłego rynku energii elektrycznej
były konfrontowane z istotą bezpieczeństwa elektroenergetycznego (niezawodność, stabilność).
Kształtując tematykę publikacji, Komitet SC5 przygotował na sesję CIGRE 2020
w Paryżu trzy tematy preferowane (PS,
ang. Preferential Subjects):
• PS1 – Zmieniający się charakter rynków i wymagań usług systemowych
(The Changing Nature of Markets
and Ancillary Requirements),
• PS2 – Zmiana roli regulatorów i standardów (Changing Role of Regulators and Standards),
• PS3 – Modele rynkowe koordynujące rozwój generacji i sieci (Market
Designs for Co-ordination of Generation and Network Investments).
Tematy te uwzględniają bieżące potrzeby i problemy występujące w dziedzinach objętych działalnością Komitetu.
Spośród nadesłanych na 48. sesję CIGRE publikacji zaakceptowanych zostało
łącznie 49 referatów, w tym:
• temat preferowany PS1: 21 publikacji
[1] - [21],
• temat preferowany PS2: 15 publikacji
[22] - [36],
• temat preferowany PS3: 13 publikacji
[37] - [49].
W kolejnych rozdziałach artykułu
przedstawiono krótką charakterystykę wybranych problemów zgłoszonych w kolejnych tematach preferowanych.

Temat preferowany PS1:
The Changing Nature of Markets
and Ancillary Requirements
Zagadnienia podejmowane w ramach tematu PS1 pt.: „Zmieniający się charakter rynków i wymagań usług systemowych” przedstawiono w 21 referatach. Temat ten cieszył
się największym międzynarodowym zainteresowaniem. Zagadnienia poruszane w tych
publikacjach dotyczyły w szczególności:
• adaptacji rynku do transformacji wartości pomiędzy produktami „energią elektryczną” a „usługami systemowymi”;
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• rynków i usług związanych z bezwładnością systemu (inercja) i odpornością systemu na zakłócenia (w sensie odbudowy
SEE po występującym zakłóceniu);
• roli rynków w odniesieniu do agregacji
i świadczenia usług systemowych;
• mechanizmów wyceny energii w obliczu
rosnącego udziału nowych technologii
o zerowych kosztach zmiennych wytarzania oraz ich wpływu na kształtowanie
cen na rynku.
Na podstawie analizy referatów związanych z tematem PS1 wyselekcjonowano
zagadnienia, które zostały poruszone podczas sesji i poddane pod szerszą dyskusję. Poniżej zmieszczono ich krótką charakterystykę.
Pierwsze zagadnienie dotyczyło potrzeby transformacji i zmiany podejścia do projektowania rynków energii tak, aby w szerszym zakresie były one przystosowane
do potrzeb integracji źródeł odnawialnych.
Rosnące nasycenie systemu odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz postępująca
zmiana technologiczna strony podażowej
wynikająca z zastępowania źródeł konwencjonalnych przez źródła OZE spowodowały
i będą nadal powodować okresy niskich lub
zerowych cen na hurtowych rynkach energii elektrycznej. W efekcie może to wpłynąć
negatywnie na przychody uzyskiwane ze
sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym. Zdolność zasobów generacyjnych do
odzyskania kosztów generowanej energii
elektrycznej jest kluczowa i jej brak będzie
negatywnie wpływać na przyszłą strukturę
sektora wytwórczego, co w efekcie może generować obawy dotyczące bezpieczeństwa
funkcjonowania SEE i pewności dostaw
energii elektrycznej. Oprócz wpływu na istniejącą strukturę sektora wytwórczego, zerowe ceny na hurtowych rynkach energii mogą
wpłynąć również na inwestycje w nowe zasoby wytwórcze. Skutki zerowych (a nawet
ujemnych) cen energii mogą stanowić wyzwanie dla długoterminowej pracy SEE pod
względem wystarczalności zasobów, dostaw
i zdolności struktury wytwórczej do świadczenia podstawowych usług związanych
z ciągłością produkcji energii. Zatem rekomenduje się w tym zakresie ewolucję modeli
regulacyjnych rozważanych m.in. w [1].
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Wśród kluczowych zagadnień poruszanych w ramach tematu preferowanego
PS1 należy wskazać również problematykę
projektowania zasad rynkowych dla celów
lepszego wykorzystania konwencjonalnych
źródeł energii (określanych mianem „źródeł
stabilnych”, wykorzystujących klasyczne
generatory synchroniczne) [1-4]. Przykładowo w [2] wskazuje się, że elektrownie na gaz
ziemny wraz z istniejącymi elektrowniami
wodnymi poza dostawami energii mogą służyć do różnych celów związanych z poprawą bezpieczeństwa energetycznego, niezawodnością dostaw energii, dynamicznym
bilansowaniem systemu, sterowaniem napięciami i częstotliwością. Stąd identyfikuje
się naturalną potrzebę gruntownej zmiany
w procedurach planowania operacyjnego
SEE, a także w obecnych zasadach obrotu
energią w tym systemie. Wskazuje się na
potrzebę wyodrębnienia i rozróżnienia ceny
energii oraz wszystkich innych usług systemowych, a także potrzebę wprowadzenia
dla nich niezależnych rynków. Podkreśla
się, że obecne zasady handlu opierają się
na klasycznych aukcjach, gdzie towarem
jest wyłącznie energia elektryczna. W rzeczywistości porównywanie kosztów wytwarzania energii ze źródeł charakteryzujących
się zupełnie innymi cechami i atrybutami
technicznymi może nie być sprawiedliwe
w sytuacji, gdy te pozostałe atrybuty nie podlegają odrębnej wycenie. Rynek usług systemowych mógłby stanowić taki rynek wyceniający wartość dodaną oferowaną przez
źródła konwencjonalne, tworząc zachęty
dla rozwoju technologii umożliwiających pozyskanie tego rodzaju usług systemowych.
Podstawowe elementy przyszłego rynku
energii przedstawiono na rysunku 1.

Przytoczona transformacja rynku energii będzie prowadzić do coraz większej
złożoności platform rynkowych, a zatem
platformy rynkowe dla potrzeb przyszłych
rynków energii będzie cechować coraz
większa liczba elementów składowych.
Przykładową propozycję platformy rynkowej dla przyszłych rynków energii przedstawiono na rysunku 2 [4].
Kolejny istotny temat sesji PS1 dotyczył zagadnień ściśle związanych z usługami dla SEE cechującego się dużym
nasyceniem generacji rozproszonej [7, 8,
12, 13, 16]. Wskazuje się, że sektory wytwórcze w SEE krajów Europy Zachodniej
zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich
kilku lat. W krajach tych często poziom
mocy zainstalowanej źródeł odnawialnych
wzrósł zgodnie z celami UE. Rozprzestrzenianie się różnych technologii, takich
jak energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna,
stworzyło nowe wyzwania w zarządzaniu
SEE, a wraz ze wzrostem poziomu mocy
zainstalowanej w odnawialnych źródłach
energii rosną również wyzwania związane
z utrzymaniem właściwej pracy SEE. Nieodłączne cechy klasycznych jednostek
wytwórczych, takie jak: reakcja bezwładnościowa, która pomaga systemowi elektroenergetycznemu odzyskać sprawność
po zakłóceniu, rezerwa mocy i moc bierna, były tradycyjnie wykorzystywane, aby
pomóc operatorom systemu w utrzymaniu bezpiecznej i niezawodnej pracy SEE.
Obecnie usługi te tylko częściowo mogą
być świadczone przez źródła odnawialne.
Zatem w systemach nasyconych odnawialnymi źródłami energii występuje potrzeba
rozwoju nowych, pomocniczych usług systemowych.

Wypieranie konwencjonalnych jednostek synchronicznych przez odnawialne
źródła energii powinno prowadzić do transformacji rynku energii: z rynku samej energii (ang. energy-only market) w stronę rynku energii i usług systemowych. Elastyczna
odpowiedź jednostki wytwórczej staje się
coraz bardziej wartościowa i powinna zostać odpowiednio wyceniona. W celu zachęcenia do poprawy elastyczności świadczonych usług przez jednostki wytwórcze
sugeruje się rozszerzenie katalogu usług
systemowych. W praktyce istnieją różne
możliwe podejścia do zapewnienia świadczenia takich usług. Jednym z podejść jest
wymuszenie na jednostkach spełniania minimalnych wymagań dotyczących usług za
pośrednictwem legislacji (np. zapisów kodeksów sieci). Innym jest zapewnienie zachęt finansowych dla jednostek do świadczenia usług systemowych niezbędnych
do zapewnienie bezpiecznej pracy, aby doposażały się w nowe zdolności techniczne
potrzebne do świadczenia tego typu usług
systemowych. To pierwsze podejście jest
obecnie bardzo często realizowane w zakresie regulacji mocy biernej i szybkich regulacji mocy czynnej. Natomiast to drugie
podejście jest implementowane i wypracowywane na bieżąco w zależności od stopnia nasycenia SEE odnawialnymi źródłami
energii. Jednymi z krajów, które implementują tego typu usługi są Irlandia i Irlandia
Północna (tab. 1) oraz Japonia (tab. 2).
Usługi systemowe w zakresie usług bilansujących i regulacji mocy czynnej przedstawiono odpowiednio w tabelach 1 i 2.
Istotnym zagadnieniem poruszanym
w ramach PS1 była kwestia usług zarządzania popytem (DSR, ang. Demand Side

Market
timeframes

Market
platforms

Flexibility platform(s)

Rys. 1. Podstawowe elementy
przyszłego rynku energii [2]
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mFRR capacity
markets

Day-ahead
price coupling

aFRR capacity
markets

D-2

D-1

Intraday continuous trading
Intraday
auction(s)

D

mFRR
energy
markets

aFRR
energy
market

Real time
European platform
Local / regional platform
Local platform

Rys. 2. Propozycja platformy rynkowej dla przyszłych rynków energii [4]
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Tabela 1
Usługi systemowe wdrażane w Irlandii i Irlandii Północnej [8]
Summary Definitions of DS3 System Servicesa
Service Name

Abbreviation

Synchronous Inertial Response

Short Definition

SIR

Stored kinetic energy* (SIR Factorb – 15)

First Frequency Response

FFR

MW delivered between 2 and 10 seconds

Promary Operating Reserve

POR

MW delivered between 5 and 15 seconds

Secondary Operating Reserve

SOR

MW delivered between 15 to 90 seconds

Tertiary Operating Reserve 1

TOR1

MW delivered between 90 seconds to 5 minutes

Tertiary Operating Reserve 2

TOR2

MW delivered between 5 minutes to 20 minutes

Replacement Reserve Synchronised

RRS

MW delivered between 20 minutes to 1 hour

Replacement Reserve Desynchronised

RRD

MW delivered between 20 minutes to 1 hour

Ramping Margin 1

RM1

the increased MW output and/or MW reduction that a unit can provide
within one hour and maintain for a further two hours

Ramping Margin 3

RM3

the increased MW output and/or MW reduction that a unit can provide
within three hours and maintain for a further five hours

Ramping Margin 8

RM8

the increased MW output and/or MW reduction that a unit can provide
within eight hours and maintain for a further eight hours

FPFAPR

Active power (MW) >90% of pre-disturbance output within 25oms
of voltage >90% of normal voltage

Steady State Reactive Power

SSRP

(Mvar capability)* (% of capacity that Mvar capability is achievable)

Dynamic Reactive Response

DRR

Mvar capability during large (>30%) voltage dips

Fast Post Fault Active Power Recovery

Tabela 2
Struktura usług bilansujących i regulacji mocy czynnej w Japonii [10]
Frequency
Containment
Reserve
(FCR)

Synchronized
Frequency
Restoration
Reserve
(S-FRR)

Frequency
Restoration
Reserve
(FRR)

Replacement
Reserve
(RR)

Replacement
Reserve for
FIT
(RR-FIT)

Dispatch/
Control

Offline
(Locally
controlled)

Online
(LFC)

Online
(EDC)

Online
(EDC)

Online

Monitor

Online
(Offline if
record can be
submitted)

Online

Online

Online

Online

Communication
line

Leased Wire
(for those
online)

Leased Wire

Leased Wire

Leased Wire

Leased Wire
(for those
online)

Full Activation
Time

within 10 sec

within 5 min

within 5 min

within 15 min

within 45 min

Minimum
Delivery Period

5 min

30 min

30 min

3 hours

3 hours

Hot-standby

Mandatory

Mandatory

Optional

Optional

Optional

Dispatch
interval

–
(Locally
controlled)

0.5 – few tens
of sec

1 – a few min

1 – a few min

30 min

Monitor
interval

1 – a few sec

1 – 5 sec

1 – 5 sec

1 – 5 sec

1 – 30 min

Minimum Bid

5 MW (1 MW
for those
offline)

5 MW

5 MW

5 MW

5 MW
(1 MW for
DRAS*)

Minimum unit

1 kW

1 kW

1 kW

1 kW

1 kW

Classification

Ramp up/
down

Ramp up/
down

Ramp up/
down

Ramp up/
down

Ramp up/
down

* Demand Response Automatic Server
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Respons) [17, 18]. W tym zakresie znacznym wyzwaniem jest próba dopasowania
profilu zapotrzebowania do generacji ze
źródeł odnawialnych oraz wycena tego
typu usług. Podkreśla się, że usługa DSR
to ważne narzędzie pomagające złagodzić
szczyty popytu, a tym samym zapewnić
bezpieczne, zrównoważone działanie SEE.
W warunkach coraz większego nasycenia
SEE odnawialnymi źródłami energii znaczenie usługi DSR będzie rosło, dopóki
koszty magazynowania energii będą utrzymywać się na wysokim poziomie. Niemniej
jednak trudno przypuszczać, aby skala
DSR pozwoliła na systemową zmianę filozofii pracy systemu, tzn. z dostosowywania strony podażowej do zapotrzebowania,
w stronę dostosowywania zapotrzebowania do strony podażowej.

Temat preferowany PS2:
Changing Role of Regulators
and Standards
Temat PS2 poruszał kwestię dopasowania roli i wytycznych funkcjonowania organów regulacyjnych w obliczu zmian strukturalnych i operacyjnych na rynkach energii.
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Wskazywano następujące problemy:
• rola regulatorów w obliczu zmian na rynkach energii,
• ewoluująca polityka, standardy i wytyczne dotyczące problemów wpływających
na rynki energii,
• polityka regulacyjna dotycząca obszaru
przesyłu i dystrybucji.
Referaty zgłoszone w temacie preferowanym drugim prezentowały bieżące
problemy wpływające na funkcjonowanie
rynków energii. Można wyróżnić następujące zagadnienia:
• procesy regulacyjne uwzględniające
zmianę kosztów w wyniku uwzględniania emisji CO2 i struktury wytwarzania,
starzenie się infrastruktury i potrzebę reinwestycji w sieciach, szczegółowe wymagania jakościowe dla układów HVDC
[22, 23, 25],
• modele ofertowe i rozliczeniowe uwzględniające wzrastający udział OZE, w tym
wycenę ograniczeń sieciowych i politykę
integracji z systemem [24, 26 - 28],
• modele rynków z uwagi na charakter,
potrzeby lokalne i uwzględnianie ryzyka
[31, 32, 34],
• rozwój rynków lokalnych i hurtowych,
migracja klientów między rynkami, modelowanie reakcji odbiorców, modele
zarządzania generacją [29, 30, 33],
• reformy w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym i sposoby rozliczeń
przesyłu [35, 36].
Rozwijając tematykę PS2 i opierając
się na zgłoszonych publikacjach poniżej odniesiono się do bieżącego tematu
zmian, jakie pociąga za sobą rozwój źródeł
odnawialnych i wzrost ich udziału w miksie
energetycznym. Opisany przykład dotyczył
Irlandii [27].
Jednolity rynek energii elektrycznej
w Irlandii i Irlandii Północnej ma jeden
z najwyższych na świecie wskaźników
udziału odnawialnych źródeł energii,
charakteryzujących się dużą zmiennością
poziomu mocy wytwarzanej. W tym wyspowym systemie synchronicznym obecnie nawet ok. 65% popytu (w tym również
połączenia międzysystemowe) może być
w dowolnym momencie zaspokojone przez
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Rys. 3.
Postęp udziału
energii elektrycznej
wytworzonej w źródła
odnawialnych
względem zużycia
energii w Irlandii [27]

zmienną generację wiatrową. Na rysunku 3
przedstawiono procentowy udział źródeł
odnawialnych w konsumpcji energii w Irlandii. Szacowano, że do 2020 roku udział
tych źródeł wyniesie ok. 40%.
W następstwie dużego wieloletniego
projektu wdrożeniowego obejmującego
całą branżę, od 1 października 2018 r. Irlandia i Irlandia Północna przeszły na zupełnie nowy zestaw zasad dotyczących
rynku energii elektrycznej. Poprzednia,
stosunkowo statyczna pula obowiązkowych rozliczeń brutto ex post została zastąpiona bardziej dynamicznymi transakcjami ex ante na rynkach dnia następnego
i dnia bieżącego oraz rynkiem bilansującym
funkcjonującym w czasie rzeczywistym.
Poprzedni, administracyjny mechanizm
zdolności mocowych został zastąpiony
nowym rynkiem mocy, opartym na aukcji
opcji niezawodności. Oprócz tych zmian
na rynkach energii i mocy zostały znacznie
rozszerzone zasady dotyczące usług systemowych, tak aby zapewnić wydajniejsze
funkcjonowanie systemu z wysokim udziałem niestabilnych, odnawialnych źródeł
energii. Obecne zasady rynkowe przywiązują większą wagę do dokładności prognozy, dostaw i elastyczności, a zatem dobrze
wpasowują się w bieżącą strukturę miksu
energetycznego.
Na całym świecie następuje ciągła
ewolucja w obszarze hurtowych rynków
energii elektrycznej, jednak całkowite
zmiany struktury rynku mają miejsce stosunkowo rzadko. Od czasu wprowadzenia
pierwszych rynków energii elektrycznej na
początku lat 90. ciągle gromadzona jest
wiedza i doświadczenie wynikające z rozwoju handlu energią elektryczną. W ostatnich latach natomiast na tradycyjnych rynkach energii elektrycznej pojawiły się nowe
wyzwania w postaci wzrastającego udziału

www.energetyka.eu

zmiennej generacji energii wiatrowej i słonecznej. Charakterystyka tych form wytwarzania różni się znacznie od paradygmatu
źródeł cieplnych bądź wodnych, który
został opanowany w ramach pierwszych
rynków energii. Zachowanie rynków hurtowych przy tak wysokim poziomie zmiennych odnawialnych źródeł energii jest obszarem szczególnego zainteresowania.
Dlatego też poważna zmiana rynkowa,
która miała ostatnio miejsce w Irlandii i Irlandii Północnej, stanowi cenną okazję do
zebrania empirycznych dowodów na to, jak
rynki o wysokim poziomie odnawialnych
źródeł energii reagują na te zmiany. Umożliwia to lepsze zrozumienie, w jaki sposób
zmiany te (i ogólnie rynki energii elektrycznej) wpływają na realizację kluczowych celów, takich jak niezawodność, wydajność
i zrównoważony rozwój.
W tabeli 3 zestawiono kluczowe różnice pomiędzy formułą działania „starego”
Jednolitego Rynku Energii (Old SEM do
1 października 2018 r.) a formułą „nowego”
Jednolitego Rynku Energii (New SEM od
1 października 2018 r.).
Wprowadzone rozwiązania rynkowe
doprowadziły do zwiększenia elastyczności zobowiązań (uruchomienie parkietu 4
Years Ahead) przy jednoczesnym odejściu
od dokładności informacji o zrealizowanych transakcjach (likwidacja parkietu Ex-Post).
Oczekiwania co do nowych rozwiązań
pojawiły się również w obszarze ciągłości
pracy systemu. Na rysunku 4 przedstawiono średnią dostępność jednostek wytwórczych w ostatnim roku starego SEM (rok
2018) i pierwszego roku funkcjonowania
nowego SEM (rok 2019). Zmiana dostępności w systemie powiązana była przede
wszystkim z przymusowymi wyłączeniami kilku dużych bloków, w szczególności
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Tabela 3
Różnice w starej i nowej formule rynku jednolitego (SEM, ang. Single Energy Market) [27]
Old SEM

New SEM

4 Years Ahead

Firm Capacity Auction

1 Year Ahead

Firm Capacity Auction

Day Ahead

Indicative Market Schedule

Firm Price Coupled Auction

Intraday

2 x Indicative Market Schedules
Indicative Operations Schedules
Dispatch

3 x Firm Auctions
Firm Continuous Market
Indicative Operations Schedules
Balancing Market (Dispatch)

Real Time

Dispatch

Balancing Market (Dispatch)

Day After

Indicative Unconstrained Market
Schedule

Four Days After

Firm Unconstrained Market Schedule

Settlement

Energy Payments (Ex-Post based)
Availability Based Capacity Payments
Pay-as-Bid Constraint Payments

opalanego węglem bloku 855 MW i bloku
gazowego 461 MW. Zauważalna zmiana
poziomu dostępności jednostek jest procesem długofalowym i nie można jej kojarzyć
ze zmianą rozwiązań rynkowych. Od nowych zasad oczekuje się wsparcia dostępności bloków w systemie.

Energy Payments (Ex Ante based)
Auction Based Capacity Payments
Pay-as-Clear Constraint Payments

Zasady nowego SEM objęły również
zmiany na Rynku Mocy, na którym niezawodność mierzy się na podstawie dostaw, a nie na podstawie deklarowanej
dostępności. W poprzednim mechanizmie
płatności za moc wartość produkcji była
określana administracyjnie przez organy

regulacyjne. Na nowym Rynku Mocy wartość ta jest określana w drodze konkurencyjnych aukcji na cztery lata do przodu (T-4) i rok do przodu (T-1). Powodem
przeprowadzania aukcji z wyprzedzeniem,
w szczególności w przypadku aukcji T-4,
jest umożliwienie nowym jednostkom wytwórczym konkurowania z istniejącymi
jednostkami wytwórczymi. Aukcje te pokrywają całość SEM i obejmują minimalne wymagania w określonych obszarach
z ograniczeniami lokalnymi.
Na rysunku 5 przedstawiono podział
przydzielonej mocy według klas technologii oraz wskazano typy jednostek
uczestniczących w Rynku Mocy. Nowymi
mocami objęto elastyczne bloki gazowe,
zasobniki bateryjne i stronę popytową.
Warto przy tym zauważyć, że wprawdzie
energia wiatrowa i słoneczna nie zapewniają znaczących wolumenów na rynku
mocy, to właśnie rynek mocy (w połączeniu z płatnościami za usługi systemowe)
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia
dostępności portfela, który obsługuje coraz większe poziomy odnawialnych źródeł energii.
Przedstawione zmiany na rynku SEM,
które zainicjowane zostały w ostatnim
okresie, mają przynieść wymierne efekty
w odniesieniu do krótko- i długoterminowych interesów konsumentów energii
elektrycznej na wyspie Irlandii. Kluczowym wyzwaniem dla systemów elektroenergetycznych w dzisiejszych rozwiniętych gospodarkach jest zakres, w jakim
mogą one integrować coraz większe poziomy wytwarzania energii odnawialnej
bez uszczerbku dla ustalonych poziomów
niezawodności, przystępność ceny i zrównoważonego rozwoju.

▲ Rys. 4. Dostępność jednostek wytwórczych
jako procent całkowitej mocy
w roku poprzedzającym uruchomienie [27]

► Rys. 5.
Wyniki aukcji mocy T-4
na okres 2022/2023
– przydzielone moce
w klasach technologii [27]
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Temat preferowany PS3:
Market Designs for Co-ordination
of Generation and Network Investments
Temat PS3 miał na celu sięgnąć do
zagadnień modeli rynkowych, w których
nastąpi odwzorowanie sposobu pracy nowego systemu elektroenergetycznego oraz
wytworzenie zachęt dla skoordynowanego
rozwoju części wytwórczej i sieciowej. Takie kompleksowe podejście ma sprzyjać
rozwojowi nowych sposobów zarządzania systemem i stroną popytową, która
będzie przynosić korzyści ekonomiczne
aktywnym konsumentom (prosumentom)
handlującym energią zarówno w charakterze towaru jak i usług. Pojawia się pojęcie
handlu energią typu „peer-to-peer” („równy
z równym”), który ma przynosić wymierne
korzyści dla wykorzystania sieci poprzez
zmniejszenie zapotrzebowania szczytowego, obniżenie wymagań dotyczących
rezerw i ograniczenie strat w sieci.
Problemy powstające przy tym wyzwaniu zarówno w modelowaniu transakcji
w wirtualnej, jak i fizycznej warstwie sieci
można skupić w tematach wynikających
z poszczególnych zgłoszonych publikacji:
• rynki i regulacje promujące skoordynowane inwestycje [37, 39, 49],
• zmiany rynkowe zorientowane na odbiorcę – przejście od planowania scentralizowanego do rozproszonego [45-47],
• wpływ zmieniającego się charakteru
klientów na inwestycje i rynki [40, 41,
43, 44],
• wpływ handlu o charakterze „równy
z równym” (peer-to-peer) na świadczenie usług rynkowych [38, 42, 48].

Spośród prezentowanych problemów
szerzej w referacie [41] przedstawiono
kwestie zmian wykorzystania sieci w powiązaniu z taryfą przesyłową przy wzroście energetyki rozproszonej i odnawialnej.
Przedstawione rozwiązania są efektem
analiz przeprowadzonych dla japońskiego
systemu elektroenergetycznego. W tym
przypadku cechą charakterystyczną jest
spadek zaludnienia, duża liczba wniosków
o przyłączenie generacji rozproszonej do
sieci oraz wzrost kosztów remontu i napraw starzejących się obiektów sieciowych. Takie problemy mogą wpłynąć na
wzrost opłat przesyłowych. Umożliwienie
rozwoju energetyki prosumenckiej i zwiększenia udziału generacji rozproszonej wymaga od operatora systemu prowadzenia
aktywnej polityki inwestycyjnej nakierowanej na eliminację ograniczeń systemowych
i optymalizację sposobu zarządzania tymi
ograniczeniami. Aby złagodzić ten problem
i promować dalszą integrację rozproszonych źródeł energii odnawialnej, w Japonii
wprowadza się rozwiązania nakierowane
przede wszystkim na modernizację sieci
w celu uzyskania jej większej elastyczności. Na rysunku 6 przedstawiono zmiany
zmierzające do obniżenia przyszłych kosztów systemu elektroenergetycznego.
Realizacja kolejnych wniosków o przyłączenie odbiorców, w tym w obszarach
o niskim zapotrzebowaniu, oraz rozwój generacji w systemie taryf gwarantowanych
prowadzi tradycyjnie do zwiększenia potrzeb rozwoju sieci. Standardowym rozwiązaniem są wtedy inwestycje sieciowe likwidujące ograniczenia przesyłowe poprzez
podnoszenie limitów obciążalności dla

Rys. 6. Kluczowa zasada zmiany struktury kosztów
systemu elektroenergetycznego [41]

strona

298

potrzeb spełnienia bilansów szczytowych.
Takie wzmacnianie sieci na dużą skalę,
w tym sieci przesyłowej, prowadzi do wysokich nakładów inwestycyjnych i długiego
czasu realizacji inwestycji. Dla rozwiązania
tych problemów bez nadmiernego rozwoju sieci zaproponowano w Japonii pewien system zarządzania przyłączeniami
(Japanese Connect and Manage Scheme). System ten składa się z trzech elementów zobrazowanych na rysunku 7:
1) racjonalnych założeń co do przepływów
mocy,
2) przyjmuje regułę N-1 utraty generacji,
3) stosuje zasadę „niestałego dostępu”
(non-firm access), która pozwala ograniczyć generację.
Również w krajach europejskich u niektórych operatorów systemów przesyłowych lub operatorów systemów dystrybucyjnych (Wielka Brytania, Irlandia, Francja)
przyjmuje się i wdraża nowe podejścia do
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi oraz przyłączania źródeł wytwórczych.
Jednym ze stosownych rozwiązań jest
uzyskiwanie od przyłączanych podmiotów
akceptacji dla potencjalnych ograniczeń na
etapie wydawania warunków przyłączenia,
unikając tym samym przeinwestowania
sieci. Aby określić, czy należy wzmocnić
sieć w przypadku przyłączania nowych
użytkowników systemu (wytwórców i/lub
odbiorców), ważne jest również, aby proces oceny był nie tylko zorientowany na
niezawodność, ale także bronił się od strony ekonomicznej. Dla realizacji tego celu
wykorzystuje się analizę kosztów i korzyści
CBA (ang. Cost Benefit Analysis). Ten typ

Rys. 7. Idea Japanese Connect and Manage Scheme [41]
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Rys. 8. Ocena wzmocnienia połączenia Hokkaido-Honshu [41]

analiz ekonomicznych jest stosowany m.in.
w Japonii w ramach Japanese Connect
and Manage Scheme, a także przez europejskich operatorów systemu do oceny
planowanych inwestycji sieciowych z perspektywy paneuropejskiej w ramach tzw.
dziesięcioletniego planu rozwoju (TYNDP
– Ten Year Network Development Plan).
Przykładem zastosowania CBA oraz
podanego schematu zarządzania przyłączeniami jest analiza wzmocnienia łącza
HVDC w relacji wysp Hokkaido-Honshu.
W tym przypadku na wyspie Hokkaido
silnie rozwija się obszar energetyki odnawialnej, jednocześnie zaś prognozy rozwoju zapotrzebowania są mniej dynamiczne.
Oznacza to wprowadzenie ograniczeń produkcyjnych. Wzmocnienie istniejącego połączenia HVDC pozwala na wykorzystanie
energii odnawialnej alternatywnie do energii konwencjonalnej. Rozpatrywane rozwiązania spełniły wymagania niezawodnościowe. Ocenę korzyści przeprowadzono
uwzględniając zmianę kosztów paliwa
i skali emisji CO2 oraz obniżenie kosztów
wystarczalności zbilansowania systemu.
Rezerwa zbilansowania energii i mocy została zmniejszona poprzez rozdzielenie
pomiędzy obszarami dzięki wzmocnieniu
połączenia. W korzyściach uwzględniono
również redukcję kosztów społecznych
dzięki zmniejszeniu potencjalnych ograniczeń spowodowanych utratą największego generatora. Miarą jest tu różnica
iloczynu wartości utraconego obciążenia
(VoLL) i skali utraty obciążenia dla opcji ze
wzmocnieniem i bez.
Wybór rozwiązania nastąpił po przeliczeniu wskaźnika B/C dla rozpatrzonych
opcji rozwojowych (rys. 8).
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W podsumowaniu przedstawionego
rozwiązania należy zauważyć, że dużym
wyzwaniem jest staranne zaprojektowanie
mechanizmu tak, aby utrzymać lub wspierać inwestycje nowej generacji i jednocześnie zracjonalizować inwestycje sieciowe.
Wyzwania te mają charakter uniwersalny,
a budowane projekty koordynacyjne pozwalają na zdobycie doświadczeń i zwiększenie efektywności systemu elektroenergetycznego w obliczu nowych warunków
funkcjonowania.

przyszłych inwestorów mogą powodować
sprzeczne z intuicją wyniki cenowe. Wskazuje się na potrzebę prowadzenia dalszych
prac nad dostosowaniem modelu rynku
do obecnych i przyszłych wyzwań. Jest to
niezbędne z punktu widzenia zachowania
odpowiedniego bezpieczeństwa funkcjonowania przyszłych struktur SEE.
Należy podkreślić, że tego typu wyzwania stają przed wszystkimi operatorami
systemów – nie tylko w Europie, ale również w innych częściach świata. Ciągły rozwój odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej wyznacza nowe potrzeby
i wyzwania dla przyszłych rynków energii
elektrycznej.
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Rozproszone źródła energii i aktywne sieci rozdzielcze
– Komitet Studiów C6
Active distribution systems and distributed energy resources
– Study Committee C6
Komitet C6 – Aktywne systemy dystrybucji i rozproszone źródła wytwórcze (Active distribution systems and distributed energy resources) – zajmuje się
zagadnieniem rozwoju i pracy sieci elektroenergetycznych (SEE) średnich i niskich napięć. Uwzględniane są możliwości regulacyjne elementów aktywnych,
które pracując w sposób skoordynowany wspomagają sieć elektroenergetyczną. Do obiektów aktywnych zaliczane są rozproszone zasoby wytwórcze
(DER), magazyny energii (BESS) czy samochody elektryczne (EV). Również odbiorcy energii są traktowani jako obiekty aktywne, które mogą być wykorzystane do kształtowania dobowego profilu zapotrzebowania (DSR). W artykule przedstawiono tematykę referatów zgłoszonych do trzech tematów preferowanych w obszarze działalności Komitetu C6. Trzeci temat preferowany był tematem wspólnym dla komitetów C2 i C6.
Słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne (SEE) średnich i niskich napięć, rozproszone zasoby wytwórcze, magazyny energii, samochody
elektryczne
This Committee deals with problems concerning development and operation of LV and MV power networks. Taken into account is controllability of active
elements which, working in a coordinated manner, support a power network. These active elements include distributed energy resources (DER), battery
energy storage systems (BESS) and electric vehicles (EV). Also residental consumers are considered to be the active objects that can be used to shape
the daily demand profile (DSR). Presented is the subject matter of papers submitted to the three preferred themes in the field of the Committee C6 activity.
The third preferred topic was the common theme for C2 and C6 Committees.
Keywords: LV and MV power networks, distributed energy resources, energy storages, electric vehicles

Informacje wstępne
Artykuły zgłaszane do Komitetu C6 48.
sesji CIGRE dotyczyły jednego z trzech tematów preferowanych (PS). Tym razem, jeden z tematów preferowanych był tematem
zgłoszonym wspólnie z Komitetem C2 Sterowanie i praca systemów elektroenergetycznych1). Wykaz tematów preferowanych
wraz z liczbą zgłoszonych artykułów został
zamieszczony w tabeli 1.
W ostatniej kolumnie tabeli zamieszczono identyfikator referatu. Pierwsza cyfra po identyfikatorze Komitetu pozwala
na identyfikację tematu preferowanego,
do którego dany referat został zgłoszony.
Odwołując się do referatów zachowano
oryginalną numerację, tj. liczbę wyróżnioną
kolorem niebieskim. Podczas sesji dokonano prezentacji 70 referatów.
1)

ang.: Power system operation and control.
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Tabela 1
Tematy preferowane referatów zgłoszonych w obszarze działalności
Komitetu C6 na 48. sesję CIGRE
Symbol

Temat preferowany

Liczba
referatów

Identyfikator

PS1

Zaawansowane metody planowania rozwoju systemów
dystrybucyjnych z wykorzystaniem rozproszonych
źródeł energii elektrycznej2)

24

C6-1xx

PS2

Rozwiązania i technologie wspierające rozwój
systemów dystrybucyjnych3)

21

C6-2xx

PS3

Eksploatacja systemów elektroenergetycznych
z dynamicznie rozwijającymi się źródłami
rozproszonymi4)

30

C2-C6-3xx

Tematyka większości referatów wygłoszonych w obrębie tego samego tematu
preferowanego była podobna. W związku
z tym, w dalszej części artykułu skupiono
się na prezentacji tylko wybranych referatów, które wyróżniają się sposobem prezentacji lub prezentowaną ideą czy proponowanym rozwiązaniem.
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2)

ang.: Advanced distribution system design incorporating distributed energy resources.

3)

ang.: Enabling technologies and solutions for distribution systems.

4)

ang.: System operation challenges with increasing use of distributed energy resources.
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PS1: Planowanie rozwoju SEE
Tematem dominującym w PS1 był temat wykorzystania magazynów energii.
Zaprezentowano przykłady wykorzystania
magazynów energii m.in. do stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej czy do zwiększenia zdolności przyłączeniowych źródeł
rozproszonych. W przeważającej liczbie
referatów autorzy skoncentrowali się na
pracy sieci średnich i niskich napięć.
Na takim tle wyróżnić można referat
[C6-115], w którym przedstawiono rozwiązanie techniczne do zwiększenia dostępnej
mocy przyłączeniowej źródeł wytwórczych
w sieci WN. Proponowane rozwiązanie,
z pominięciem BESS, zostało zastosowane
przez jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) we Wschodniej Anglii (rys. 1a).
Po przeprowadzeniu rocznej analizy warunków pracy sieci (8760 próbek godzinowych) stwierdzono, że zwiększenie reaktancji dwóch linii o 1,65 Ω i 1,45 Ω będzie
wystarczające do ograniczenia przeciążeń
a)

w sieci. Jednakże, ze względu na zmienność rozkładu generacji oraz na potencjalne zmiany w konfiguracji sieci (wyłączenia,
remonty) wskazane byłoby zastosowanie
elementów o zmiennej reaktancji, której
wartość byłaby aktualizowana w zależności
od poziomu obciążenia. Takie rozwiązanie
pozwoli ograniczyć zakres inwestycji sieciowych w postaci rozbudowy struktury sieci
lub modernizacji istniejących linii. Pożądaną funkcjonalność (zmiennej, zdalnie sterowanej reaktancji) zapewniają modularne
urządzenia FACTS (zwane dalej MFACTS).
Przykład zastosowania MFACTS został pokazany na rysunku 1b.
Wraz z urządzeniami MFACTS zaimplementowano nadrzędny układ sterowania w celu dopasowania impedancji linii
do panujących warunków pracy. Autorzy
referatu podkreślili, że szybkość i skuteczność działania całego systemu została
uzyskana dzięki zastosowaniu autonomicznego, działającego w trybie on-line układu regulacji. Pojedynczy moduł,
b)

Modular FACTS devices
78%
24 km

95%
19 km

75%
28 km

+95 MW

Rys. 1. Lokalizacja urządzeń MFACSTS na mapie Anglii Wschodniej (a) i idea wykorzystania (b)
◄ Rys. 2.
Pojedynczy element MFACTS
w wykonaniu liniowym (z lewej)
i stacyjnym (z prawej)
a)

b)

o wadze ok. 95 kg, jest wykorzystywany do
zwiększenia impedancji o 450 mΩ. Urządzenia MFACTS zastosowano w dwóch
wariantach, liniowym oraz stacyjnym; zainstalowano:
a) 102 urządzenia w wykonaniu liniowym
na 20 słupach w dwóch liniach WN,
b) 27 urządzeń w wykonaniu stacyjnym.
Oba warianty wykonania zostały pokazane na rysunku 2. Czas instalacji pojedynczego modułu na linii to ok. 15 minut.
Na rysunku 3a pokazano zdjęcie z miejsca instalacji stacyjnych urządzeń MFACTS,
natomiast na rysunku 3b – jedno z okien wizualizacyjnych w systemie dyspozytorskim
SCADA.
Autorzy referatu przyznali, że zastosowanie urządzeń MFACTS pozwoliło na
zwiększenie możliwości przyłączeniowych
o ok. 95 MW, a oszczędności są szacowane na 8 mln funtów.
W referacie [C6-126], pod hasłem
neutralności energetycznej, zaprezentowano ideę wykorzystania inteligentnych
transformatorów. Podano, że 11% producentów (głównie małych i średnich przedsiębiorstw) wykorzystuje panele fotowoltaiczne do zmniejszenia zapotrzebowania
na energię elektryczną. Ze względu na
dostępną powierzchnię, przedsiębiorstwo
takie może być istotnym źródłem bądź
istotnym poborcą energii elektrycznej; jest
to uzależnione od warunków nasłonecznienia i reżimu pracy przedsiębiorstwa.
W takim przypadku SEE musi być dostosowana do spodziewanej zmienności zapotrzebowania (i generacji). W związku
z tym zrodziła się idea Net Zero Energy
Factories, tj. ograniczenia wymiany mocy
czynnej pomiędzy zakładem produkcyjnym a SEE. Energia ze źródeł wytwórczych jest zużywana na bieżąco; nadwyżki
energii są gromadzone, również w innej
postaci (np. skompresowane powietrze,
ciepło). W ramach tej idei rozpatrywane
jest zastosowanie sieci DC oraz tzw. inteligentnych transformatorów ST5).
5)

Rys. 3. Urządzenia MFACTS na stacji (a) oraz wizualizacja w systemie SCADA (b)
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ang.: Smart transformers. Badania nad ST są tematem projektu finansowanego przez Unię Europejską a kierowanego przez Wydział Elektryczny
Politechniki Warszawskiej.
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niczone. Do uzyskania założonego celu
niezbędne było wdrożenie dostatecznie
szybkiego układu sterowania BESS wyposażonego w super-kondensatory z czasem
reakcji ok. 5 ms. W rezultacie ograniczeniu
uległa liczba generatorów odstawianych
na skutek zakłócenia, co w małych (autonomicznych) systemach może prowadzić
do utraty wymaganych zdolności regulacyjnych po odizolowaniu uszkodzonego
elementu. Prezentowana metoda może być
zastosowana również w sieciach autonomicznych.
Oprócz prezentowanej wyżej idei w referacie zamieszczono wyniki analiz, które zostały wykorzystane do oszacowania
parametrów BESS. Analizy zostały przeprowadzone dla układu pokazanego na
rysunku 6a. Magazyn był przyłączony do
rozdzielni 6 kV równolegle z czterema generatorami gazowymi o sumarycznej mocy
zainstalowanej 10 MW. Przeprowadzono
szereg analiz, na podstawie których wykreślono charakterystykę pożądanej odpowiedzi BESS w postaci wielkości mocy

Rys. 4. Schemat funkcjonalny inteligentnego transformatora

Schemat ST został pokazany na rysunku 4 (ze względu na jakość, wykorzystano
rysunek ze strony http://www.smarttransformer.pl/).
Do realizacji funkcji ST wykorzystywane są:
a) konwerter AC-DC na napięciu średnim,
b) transformacja SN/nn przy wykorzystaniu transformatora wysokiej częstotliwości z galwaniczną separacją strony
nisko- i średnionapięciowej,
c) konwerter DC-AC na napięciu niskim.
Dzięki zastosowaniu układów DC możliwe jest bezpośrednie podłączenie urządzeń DC – paneli PV jak i magazynów energii. Zastosowane układy regulacji pozwalają na niezależne sterowanie napięciem po
obu stronach transformatora. W rezultacie
przepływ mocy pomiędzy stroną SN i nn
może być niezależny. Autorzy [C6-126]
zastrzegają, że ze względu na rozmiary
i koszty nie należy rozpatrywać ST jako zamienników dla tradycyjnych transformatorów dystrybucyjnych. Istotną zaletą ST są
ich możliwości regulacyjne. Zastosowane
układy energoelektroniczne umożliwiają
zastosowanie zaawansowanego sterownia
w zakresie m.in. regulacji napięć DC, na-

a)

pięć AC w zakresie amplitudy i przesunięcia fazowego, czy częstotliwości.
Przykład zastosowania ST został pokazany na rysunku 5 [C6-126].
Pozostałe referaty zgłoszone do pierwszego panelu koncentrowały się na wykorzystaniu magazynów energii oraz problemie rozwoju samochodów elektrycznych
w sieci elektroenergetycznej. Wśród nich
na uwagę zasługuje referat [C6-110], w którym przedstawiono ideę wykorzystania
magazynu energii do poprawy stabilności
pracy sieci podczas zakłóceń. Poprzez odpowiednie wysterowanie prądem biernym
spadki napięć podczas zwarć zostają ogra-

Rys. 5.
Wykorzystanie ST
do świadczenia
usług regulacyjnych
na napięciu SN i nn

b)

A1

2

A2

0.8
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A

QCA, MVAr

20

CA required

1.2

CA not required

tSC, s

1.6

5
2

Rys. 6. Schemat sieci analizowanej w referacie [C6-110] (a)
oraz zależność mocy magazynu w funkcji czasu trwania
zapadu napięcia i wielkości zapadu (b)
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biernej Q CA , Mvar, na spadki napięcia
∆Usc, p.u., trwające tsc, s. Charakterystyka
ta została pokazana na rysunku 6b. Przy
małych spadkach napięć (do ok. 0,2 p.u.)
trwających do ok. 2 s, działanie BESS nie
jest wymagane (obszar oznaczony: CA not
required). Prezentowane na rysunku 6b zależności są charakterystyczne dla danego
punktu w sieci elektroenergetycznej.
W dalszej części referatu [C6-110] zademonstrowano wykorzystanie BESS
do wsparcia SEE podczas zakłóceń częstotliwości. Ponownie, jak w przypadku
zakłóceń napięciowych, działanie to ma
istotne znaczenie w małych systemach
autonomicznych o małej inercji. Zaprezentowano charakterystykę pożądanej
odpowiedzi magazynu w odniesieniu do
prędkości zmian częstotliwości df/dt, Hz/s:
∆PES = – Kdf (df/dt)0. Wyznaczona dla danego przypadku charakterystyka została
pokazana na rysunku 7.

2

∆PDG.0, MW

1
0
-1
-2
-0,8

-0,4

0

0,4

0,8

(df/df)0, Hz/s

Rys. 7. Odpowiedź mocy czynnej
z magazynu energii w zależności
od prędkości zmian częstotliwości

PS2: Rozwiązania i technologie
wspierające rozwój SEE
W referatach zgłoszonych na PS2
zaprezentowano koncepcje poprawy warunków pracy sieci dystrybucyjnych pracujących z dużym nasyceniem źródeł aktywnych i BESS. Na tym tle wyróżnia się
kilka referatów, w których zaprezentowano
ciekawe rozwiązania w obszarze zainteresowania Komitetu C6.
Jako pierwszy zostanie omówiony referat [C6-216], w którym przedstawiono
wzorcowy przebieg procesu wdrażania
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nowego rozwiązania – od pomysłu do realizacji. Na początku referatu zaprezentowano ideę (o tym dalej), która była weryfikowana przy wykorzystaniu badań symulacyjnych. Następnie został przygotowywany
projekt pilotażowy, w którym uwzględniono
wnioski z badań symulacyjnych oraz przeprowadzono testy weryfikujące poprawność modelu. W etapie finalnym prototypowe urządzenie było podłączane do sieci
oraz przeprowadzano kolejne testy weryfikujące w celu usprawnienia rozwiązania,
aby uzyskać kompleksowy i zweryfikowany produkt.
Autorzy referatu [C6-216] pochodzą
z Indii, kraju zróżnicowanym pod wieloma
względami. W Indiach są regiony o małym
zaludnieniu, w których jest słaby dostęp do
telefonii komórkowej. Sieci komórkowe nie
są rozwijane ze względu na koszty spowodowane m.in. brakiem dostępu do niezawodnego źródła zasilania dla instalacji
telekomunikacyjnych. W referacie została
zaprezentowana idea wykorzystania napięć indukowanych w przewodach odgromowych linii napowietrznych najwyższych
napięć (NN) do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych zainstalowanych na słupach elektroenergetycznych. W przewodach odgromowych, wzdłuż trasy linii
napowietrznej, indukowane jest napięcie
na skutek pojemnościowego sprzężenia
z przewodami roboczymi. W referacie została zaprezentowana idea wykorzystania
energii zaindukowanej w przewodach odgromowych, która zamiast być rozpraszaną, może być wykorzystana do zasilania,
w tym przypadku, urządzeń telekomunikacyjnych. Urządzenia telekomunikacyj-

ne pracują, typowo, na napięciu 48 V DC,
z mocą ok. 3 kW.
W referacie zaprezentowano wyniki
symulacji przeprowadzonych w środowisku MATLAB dla jedno- i dwutorowych linii
napowietrznych 400 kV i 765 kV. Fragment
otrzymanych wyników dla dwutorowej linii
400 kV pokazano na rysunku 8. Wykazano, że wartości napięć indukowanych
w przewodach odgromowych w niewielkim stopniu zależą od odległości do punktu uziemiającego. Natomiast istotny jest
wpływ konfiguracji przewodów na słupach
(również słupach w liniach wielotorowych).
W prezentowanym przypadku, po wyłączeniu jednego toru linii napowietrznej w linii dwutorowej, wartość napięcia indukowanego wzrosła z 29,9 kV do ok. 48,7 kV.
Jednocześnie, wraz z rzadszym rozmieszczeniem punktów uziemiających zwiększeniu ulegają wartości prądów spływających
do uziemienia.
Poprawność modelu symulacyjnego
została zweryfikowana testami w projekcie
pilotażowym. Na potrzeby projektu pilotażowego wyizolowano 2,3 km przewodu odgromowego w linii 400 kV. Wartości napięć
indukowanych w przewodach odgromowych były zgodne z wartościami otrzymanymi w modelu symulacyjnym. Dodatkowo,
w instalacji pilotażowej testowano zasilanie
odbiornika podłączonego do strony wtórnej przekładników napięciowych zainstalowanych na przewodzie odgromowym. Wybrane wyniki zostały zamieszczone na rysunku 9, na którym w kolejnych wierszach
pokazano: moc odbiornika, napięcie po
stronie wtórnej oraz pierwotnej przekładników oraz moc pozorną.

Rys. 8. Wartości prądów i napięć zaindukowanych w przewodzie odgromowym
linii napowietrznej NN podczas symulacji
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danie i testowanie układów regulacji przy
uwzględnieniu interakcji zarówno obiektu
sterowania jak i systemu elektroenergetycznego. W podstawowej konfiguracji obiekt
sterowania i model systemu elektroenergetycznego są odwzorowywane w działającym w czasie rzeczywistym symulatorze
RTDS7. W symulatorze został odwzorowany
fragment systemu elektroenergetycznego,
z którym jest sprzęgnięte testowane urządzenie, przykładowo – regulator napięcia.
Sprzęgnięcie jest realizowane poprzez dedykowaną kartę wejść i wyjść. Testowane
urządzenie pracuje w pętli zamkniętej,
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jest to możliwe dzięki pracy układu w czasie rzeczywistym. W rezultacie,
wypracowanie sygnałów sterujących dla
(testowanego) układu regulacji następuje
przy wykorzystaniu pomiarów wejściowych (wartości, przebiegów) z symulatora.
Dzięki obustronnemu sprzężeniu sygnały
sterujące z kontrolera oddziałują na obiekt
odwzorowany w modelu.
Powyższa idea została pokazana w referacie [C6-205], w którym opisano środowisko testowe do weryfikacji układu
regulacji skoordynowanej dla instalacji PV
i BESS. W symulatorze odwzorowano
mikrosieć składającą się z dwóch ciągów
liniowych, które mogą stanowić dwa niezależne podsystemy SS1 i SS2 z odbiorami
o zróżnicowanej charakterystyce (odbiorcy

Rys. 9. Warunki zasilania odbiornika zasilanego z przewodu odgromowego linii napowietrznej

Podczas badań pilotażowych nie stwierdzono zakłóceń dla transmisji PLC – ta była
realizowana przy wykorzystaniu równoległego przewodu odgromowego. Zidentyfikowano potrzebę zastosowania układu
stabilizującego napięcie po stronie wtórnej
przekładnika. Napięcie zasilające (odbiornik na przewodzie odgromowym) zmieniało się w dość szerokim zakresie, zarówno
w zależności od mocy odbiornika jak i od
wartości mocy przesyłanej w przewodach
roboczych linii NN.
Po sukcesie projektu pilotażowego podjęto decyzję o testowej instalacji nadajnika
telekomunikacyjnego z układem zasilającym z przewodu odgromowego. Odizolowano (z jednej strony) przewód odgromowy
na długości 6 km. Słup został przystosowany do zamontowania urządzeń telekomunikacyjnych. Do ograniczenia zmienności
napięć zasilających zostały zastosowane
baterie na napięcie 48 V. Testy zakończyły
się sukcesem: zainstalowane urządzenia
zostały poprawnie zasilone oraz nie stwierdzono istotnego wzrostu zakłóceń dla sygnału telekomunikacyjnego. W rezultacie,
testowane rozwiązanie zostało przyjęte do
komercyjnego zastosowania. Na zakończenie referatu Autorzy wskazali na występujące ograniczenia, m.in. trudności z zastosowaniem w liniach o napięciu 220 kV
i mniejszym czy też na potrzebę wprowadzenia odpowiedniego izolatora pomiędzy
przewodem odgromowym a słupem na
wyizolowanych odcinkach. Na rysunku 10a
pokazano słup linii NN z antenami telefonii komórkowej, natomiast na rysunku 10b
– układ podłączeń izolatorów w przewodzie odgromowym.

marzec

2021

W prezentowanym referacie pokazano
proces wdrażania nowych rozwiązań czy
idei, począwszy od pomysłu i badań symulacyjnych, poprzez instalacje testowe
i wdrożenie. Również w kolejnych referatach zgłoszonych na PS2 prezentowano
idee i rozwiązania na różnych etapach weryfikacji i testowania. Symulacje w programach narzędziowych to pierwszy etap weryfikacji. Jednocześnie testowanie rozwiązań będących we wczesnym etapie rozwoju
nie jest możliwe. Z tego powodu w ostatnich
latach silnie rozwinięte zostało testowanie
metodą HIL6). Ta metoda testowania została
zaprezentowana m.in. w [C6-203, C6-205,
C6-209, C6-218].
W referacie [C6-218] została zaprezentowana idea testowania przy wykorzystaniu techniki HIL, która pozwala na ba6)

ang.: Hardware in the Loop.

a)

7)

ang.: Real Time Digital Simulator.

b)

Rys. 10. Widok na urządzenia telekomunikacyjne zasilane z przewodu odgromowego (a)
oraz układ podłączeń izolatorów w przewodzie odgromowym (b)
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Rys. 11. Uproszczony schemat testowanego podsystemu

komunalni, komercyjni, mały przemysł).
Po zamknięciu jednego z trzech łączników
pomiędzy podsystemami SS1 i SS2 możliwe było testowanie większej sieci. Do SS1
podłączone były BESS, PV i generator
wykorzystujący Diesla, natomiast do SS2
– turbina gazowa. Uproszczony schemat
w programie symulacyjnym pokazano
na rysunku 11.
Testy HIL zostały podzielone na dwa
etapy. W pierwszej kolejności zostały
przeprowadzone testy CHIL8), w których
testowaniu podlegał główny sterownik
mikrosieci MMC9). MMC był połączony
z działającym w czasie rzeczywistym symulatorem (RTDS) przy wykorzystaniu
dedykowanego urządzenia MGMS. Testowany kontroler jest podłączony do symulatora przez kartę wejść/wyjść: GTNET.
Schemat połączenia i wymiany danych
został pokazany na rysunku 12. Do sterownika mikrosieci przekazywane były
pomiary z wybranych lokalizacji z modelu. Wykorzystując dane historyczne, prognozę oraz aktualny stan pracy obiektów
(zamodelowanych w RTDS) kontroler wypracowuje sygnały sterujące dla obiektów
regulacji – paneli PV i BESS.
Rolą MCM jest wypracowanie optymalnych punktów pracy dla BESS i PV. Pośrednikiem pomiędzy MMC a elementami
8)

ang.: Control Hardware in the Loop.

9)

ang.: Microgrid Master Controller.
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wykonawczymi odwzorowanymi w RTDS
jest MGMS. Po zakończonych sukcesem
testach sterownika, układ testowy został
rozbudowany do układu pokazanego
na rysunku 13.
W pokazanym na rysunku 13 zintegrowanym układzie testowym występują obiek-

ty, które mogą być podłączane do rzeczywistej sieci elektroenergetycznej. W układzie
tym, w pętli zamkniętej pracują: symulator
czasu rzeczywistego RTDS, inwerter o mocy
45 kW, BESS oraz elementy wzmacniające, pozwalające na podłączenie do RTDS
urządzeń, które następnie będą podłączane bezpośrednio do systemu elektroenergetycznego. Taki sposób testowania przy
wykorzystaniu RTDS jest nazywany PHIL10).
Wykorzystanie w układzie testowym rzeczywistego przekształtnika (tu, o mocy 45 kW)
wymagało zastosowania:
• przekształtników prądowych i napięciowych do pomiaru wielkości elektrycznych,
• przystawki, tzw. grid symulator/amplifier
do odwzorowania warunków pracy systemu elektroenergetycznego po stronie
AC przekształtnika,
• przystawki RTAC 11) do konwersji sygnałów sterujących przekształtnikiem
z MGMS.
10)

ang.: Power Hardware in the Loop.

11)

ang.: Real-Time Automation Control.

Rys. 12.
Układ testowy
głównego sterownika
mikrosieci

Rys. 13. Układ testowy rozbudowany o elementy dużej mocy
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Testy HIL to ostatni etap weryfikacji
analizowanych rozwiązań przed ich wdrożeniem w instalacjach pilotażowych. Zostało to pokazane w referacie [C6-203],
w którym wykorzystano RTDS do testowania EMS (Energy Management System).
W prezentowanym przypadku EMS był wykorzystywany do zarządzania pracą BESS
i stanem naładowania samochodów elektrycznych (idea V2G12)).
Sieci dystrybucyjne nn i SN zmieniają
stopniowo swój charakter. Skutkiem rozwoju
generacji rozproszonej, sieci projektowane
i pracujące jako sieci o charakterze odbiorczym coraz częściej pracują jako sieci generacyjne – wprowadzając moc do sieci WN.
Dobowa zmienność zapotrzebowania oraz
zmienność energii pierwotnej dla źródeł rozproszonych (wiatr, słońce) sprawiają, że charakter sieci może zmieniać się w ciągu doby.
W rezultacie, coraz częściej mogą wystąpić
sytuacje, w których poziom wymiany mocy
pomiędzy systemem a danym fragmentem
sieci będzie stosunkowo mały. W takich przypadkach identyfikacja przejścia do stanu pracy wydzielonej jest utrudniona. Zagadnienie
to było tematem referatu [C6-210]. Autorzy
dokonali przeglądu metod (kryteriów) stosowanych do wykrywania stanu pracy wyspowej oraz przedstawili stanowisko laboratoryjne do testowania zabezpieczeń od pracy
wyspowej stosowanych w inwerterach.
Schemat strukturalny stanowiska do
testowania inwertera (oznaczenie DUT13))
został przedstawiony na rysunku 14a.
Do odwzorowania różnych warunków obciążeniowych przed zakłóceniem wykorzystywane jest obciążenie pasywne w postaci RLC Tank. Jest to stanowisko testowe,
stąd też zamiast paneli PV zastosowano
przekształtnik AC-DC (PV Array Simulator), który od strony AC jest zasilany z sieci
zewnętrznej. Takie rozwiązanie pozwala
testować działanie zabezpieczeń przy różnych poziomach wymiany mocy na wyłączniku sieciowym. W referacie zaproponowano zastosowanie dodatkowego przekształtnika AC-DC-AC w wykonaniu 4-leg
Back-2-back w miejsce pasywnego obciążenia. Zastosowane rozwiązanie zwiększy12)

ang.: Vehicle to Grid.

13)

ang.: Device Under Test.

marzec

2021

a)

b)

Rys. 14. Stosowane obecnie stanowisko do testowania zabezpieczeń
od pracy wyspowej inwerterów (a) oraz proponowana modyfikacja (b)

ło dokładność odwzorowania zmienności
zapotrzebowania w mikrosieci. Dodatkowo
uzyskano możliwość odwzorowania niesymetrycznych warunków pracy podczas
połączenia z systemem. W rezultacie rozszerzono możliwości testowania poprawności działania zabezpieczeń w warunkach
niesymetrycznego obciążenia.

PS3: Praca SEE z rozproszonymi
źródłami generacyjnymi
W referatach przypisanych do grupy tematycznej PS3 dominował temat wykorzystania źródeł rozproszonych oraz BESS do
świadczenia usług systemowych, włącznie
ze wsparciem z regulacją częstotliwości
czy zdolnością do samostartu. Ze względu na rozproszoną strukturę wytwarzania
(wiele małych jednostek), wśród proponowanych rozwiązań dominowała idea VPP14
i agregacja wielu małych obiektów w jedną
wirtualną elektrownię.

Przykład kompleksowego zarządzania
pracą sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem generacji rozproszonej został opisany w referacie [C2-C6-309], w którym
przedstawiono projekt Puglia Active Network.
Został on uruchomiony przez OSD w styczniu 2020 r we włoskim regionie Puglia. Lokalizacja oraz wybrane dane o sieci zostały
pokazane na rysunku 15.
Ze względu na rozwój generacji rozproszonej – w tym przypadku źródeł PV
– poszukiwano narzędzi, które umożliwią
bezpieczną i niezawodną pracę sieci elektroenergetycznej przy dużym udziale generacji rozproszonej. W ramach realizowanego projektu zaimplementowano zaawansowany regulator napięcia z regulacją napięcia po stronie SN stacji transformatorowej
WN/SN skoordynowaną z regulacją Volt/
VAr źródeł wytwórczych przyłączonych
do sieci SN15). To, co wyróżniało prezentowany projekt od innych, to prognozowanie warunków pracy (prognoza pogody),

15)
14)

ang.: Virtual Power Plant.

Autorzy przyznali, że ze względów formalnych ta
opcja nie jest jeszcze w pełni uruchomiona.

Rys. 15. Projekt Puglia Active Network
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 ykorzystanie danych historycznych oraz
w
pozyskiwanie danych rzeczywistych. Wymienione dane były wykorzystywane w procesie optymalizacji warunków pracy. Danymi wejściowymi w procesie optymalizacji
były dane:
a) pozyskiwane w trybie czasu rzeczywistego z okresem próbkowania 10 sekund:
• P, Q, U ze źródeł generacyjnych,
• P, Q, U z pól liniowych SN w stacji
WN/SN,
• konfiguracji łączników z systemu
SCADA,
b) pozyskiwane okresowo z liczników smart
metres,
c) dotyczące prognozy pogody.
Efektem działania algorytmu optymalizującego są napięcia zadane dla ARN
w stacji WN/SN oraz punkty pracy dla
źródeł wytwórczych zainstalowanych
w głębi sieci. Idea ta została pokazana
na rysunku 16.
Dodatkowo, wdrożony system posiada
funkcjonalność:
a) prognozowania zapotrzebowania i generacji,

b) monitorowania stanu sieci w trybie czasu rzeczywistego,
c) automatycznej rekonfiguracji sieci po
wystąpieniu zakłócenia (FDIR),
d) monitorowania żywotności (stanu zużycia) łączników w sieci w połączeniu z detekcją elementów wyeksploatowanych,
harmonogramowaniem przeglądów.

efekt zastosowania dwóch magazynów
o mocy 30 MW każdy, w Senegalu. W drugim zaprezentowano ideę agregacji rozproszonych magazynów energii do postaci VPP.
Urządzenia podlegające agregacji
zostały pokazane na rysunku 18a, natomiast na rysunku 18b przedstawiono
schemat wymiany danych – pomiarów
oraz parametrów dla układów regulacji.
Zastosowano koncepcję HHC16) wymiany danych, co ograniczyło obciążenie
łączy transmisyjnych. Działanie każdego
z magazynów energii na zmiany częstotliwości jest realizowane w odpowiedzi
na pomiary lokalne, tj. z zacisków urządzenia. Natomiast parametry odpowiedzi
częstotliwościowej (np. statyzm) są aktualizowane cyklicznie przez regulator nadrzędny w odstępach ok. 15-minutowych.
Prezentowana koncepcja jest obecnie
testowana przy wykorzystaniu pojedynczych baterii (3 kW i 50 kW) oraz szeregu
baterii wirtualnych.
W referacie [C2-C6-307] zaprezentowano możliwość skoordynowania BESS
i farm wiatrowych w automatyce odciążającej, zwanej dalej SPS17). Autorami artykułu są eksperci z PSE S.A. oraz Hitachi,
Ltd. Przedstawiono wykorzystanie farm
wiatrowych na obszarze północnej Polski
oraz magazynu energii zainstalowanego na
FW Bystra (pod Gdańskiem) do odciążania
sieci WN i NN z uwzględnieniem bieżących
warunków pracy i układu sieci. Korekcja
punktów pracy obiektów podlegających pod
SPS jest realizowana z minutową rozdzielczością. Algorytm doboru punktów pracy
dla obiektów objętych automatyką został
pokazany na rysunku 19.

Funkcjonalność d) jest realizowana
przy wykorzystaniu automatycznej analizy
przebiegu prądów na elemencie łączeniowym podczas operacji otwierania i zamykania. Przykładowe przebiegi zostały
pokazane na rysunku 17. Przebiegi z rysunku 17a zarejestrowano na sprawnych
wyłącznikach podczas operacji otwierania
i zamykania. Dla porównania, na rysunku 17b pokazano przebieg na wyłączniku,
który kwalifikuje się do przeglądu z powodu zbyt długiego czasu potrzebnego
na otwarcie (przebieg niebieski, oznaczony symbolem KO).
W referatach [C2-C6-306, C2-C6-318]
zaprezentowano wykorzystanie magazynów energii do świadczenia usług systemowych w zakresie regulacji częstotliwości. W pierwszym referacie pokazano

Rys. 16. Proces wymiany danych pomiarowych i sterujących
na potrzeby optymalnej regulacji napięcia
a)

b)
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Rys. 17. Proces wymiany danych pomiarowych i sterujących na potrzeby optymalnej regulacji napięcia
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a)
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Rys. 18.
Agregacja rozproszonych
magazynów energii

Rys. 19. Procedura doboru punktów pracy dla BESS i FW podlegających SPS

Wybór farm wiatrowych, na które zostanie
nałożone ograniczenie poziomu generowanej
mocy, następuje po analizie czułości – udziale
każdej z farm wiatrowych w danym przeciążeniu. Wybór farm wiatrowych do ograniczenia
poziomu generowanej mocy następuje przy
wykorzystaniu jednej z dwóch zaimplementowanych procedur. W pierwszej – ograniczana
jest moc z farm mających największy wpływ
na przeciążenie elementu (bądź elementów)
najbardziej obciążonych. W procedurze drugiej – ograniczeniu są poddawane te farmy
wiatrowe, których suma udziału we wszystkich przeciążeniach jest największa.
Działanie SPS jest aktywowane automatycznie po wystąpieniu zakłócenia.
Oprócz możliwości działania autonomicznego, system SPS jest wyposażony w moduł
DSS18), który wspomaga dyspozytora w prowadzeniu ruchu systemu. System DSS nie
jest systemem autonomicznym.
18)

ang.: Decision Support System.
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W związku z rozwojem energetyki rozproszonej opartej na układach energoelektronicznych wzrasta rola inercji systemu
elektroenergetycznego. Autorzy referatu
[C2-C6-312] zaprezentowali metodykę
oszacowania wypadkowej inercji systemu (tzw. effective inertia). Wskaźnik ten,
oprócz inercji mas wirujących generatorów systemowych, uwzględnia również
zachowanie pozostałych elementów na
zmiany częstotliwości. Dotyczy to m.in.
takich obiektów, jak odbiory silnikowe,
odbiory czy układy energoelektroniczne
(tzw. sztuczna inercja19)).
Uwzględnienie wymienionych elementów i wyznaczenie wypadkowej inercji
systemu pozwoli na:
a) zwiększenie dokładności symulacji zakłóceń częstotliwości,
b) lepsze zarządzanie ograniczeniami sieciowymi,
19)

ang.: synthetic inertia.
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c) efektywniejsze wykorzystanie z obiektów mogących świadczyć usługi systemowe FFR20),
d) minimalizację ryzyka podziału systemu.
Do wyznaczenia inercji wypadkowej
systemu wykorzystywana jest technika
fazorowa. Na przykładzie Wielkiej Brytanii pokazano rozkład zmienności geograficznej inercji w poszczególnych rejonach
kraju (rys. 20a), przy czym podział kraju
na regiony to efekt odwzorowania struktury systemu elektroenergetycznego, a nie
rezultat uwarunkowań historycznych czy
własnościowych. Dla każdego z podsystemów możliwe było wyznaczenie poziomów
wymiany mocy na liniach granicznych.
Zmienność wymiany mocy na liniach granicznych dla jednego z obszarów (∆P) oraz
wyznaczony przebieg zmienności RoCoF21)
zostały pokazane na rysunku 20b.
Dostępne dane historyczne (w tym
przypadku – za okres 9 miesięcy) zostały
poddane obróbce statystycznej, a następnie wykorzystane do przygotowania modelu predykcyjnego inercji systemu. W tym
celu wykorzystano mechanizm uczenia
maszynowego. Procedura została pokazana na rysunku 21.
Model predykcyjny inercji wypadkowej jest okresowo strojony przy wykorzystaniu dostępnych rejestracji. W modelu
uwzględniono okresową zmienność warunków pracy systemu: dzienną, tygodniową

20)

ang.: Fast Frequency Response – usługa systemowa określona m.in. w kodeksie sieciowym
– rozporządzeniu UE 2016/631.

21)

ang.: Rate of Change of Fequency.
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Rys. 20. Proces wymiany danych pomiarowych
i sterujących na potrzeby optymalnej
regulacji napięcia (objaśnienia w artykule)

Rys. 21. Procedura budowy modelu predykcyjnego
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i sezonową. Porównanie efektów działania
modelu predykcyjnego z wyznaczoną inercją pokazano na rysunku 22.
Na zakończenie prezentacji referatów
z grupy PS3 warto wspomnieć o referacie
[C2-C6-321], w którym zaprezentowano
możliwość zastosowania technologii wodorowej do zwiększenia elastyczności sieci.
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pracy przy uwzględnieniu danych historycznych lub prognozy. Powyższe wymaga zastosowania dedykowanych rozwiązań: hierarchicznych układów sterowania
i koordynacji działań regulacyjnych (regulator nadrzędny, VPP). Ze względu na
liczbę obiektów podlegających sterowaniu
i ich rozproszenie, algorytmy regulacji są
coraz bardziej skomplikowane. W rezultacie coraz trudniejsza jest weryfikacja
poprawności algorytmów regulacyjnych
przy różnych warunkach pracy sieci elektroenergetycznej.
Kluczowego znaczenia nabiera możliwość testowania i weryfikacji proponowanych rozwiązań przed ich implementacją
w instalacjach pilotażowych. Coraz częściej
etap pilotażu jest poprzedzany testami prototypowych rozwiązań przy wykorzystaniu
pomocy cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego, w którym jest możliwe sprawdzenie urządzenia (sterownika) działającego w pętli zamkniętej, tj. z uwzględnieniem
interakcji pomiędzy testowanym urządzeniem a zachowaniem systemu elektroenergetycznego odwzorowanego w symulatorze. Powyższe miało swoje przełożenie na
treść referatów wygłoszonych podczas obrad Komitetu C6 na 48. sesji CIGRE.
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ciami dystrybucyjnymi nn czy SN można
stwierdzić, że przyłączenie obiektów na
zasadzie fit-and-forget nie było brane pod
uwagę, ponieważ nie wykorzystuje w pełni dostępnych możliwości regulacyjnych.
Wykorzystanie zdolności regulacyjnych
źródeł wytwórczych jest już niewystarczające. Konieczne okazuje się wykorzystanie
magazynów energii, również przy wykorzystaniu technologii magazynowania wodoru.
Są rozpatrywane możliwości synergii różnych typów nośników energii (ciepłownictwo, infrastruktura gazowa).
Do efektywnego wykorzystania obiektów aktywnych niezbędne jest zwiększenie
obserwowalności sieci i predykcja stanu
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Materiały i nowoczesne techniki badawcze
– Komitet Studiów D1
Materials and Emerging Test Techniques
– Study Committee D1
Problematyka naukowo-techniczna Komitetu Studiów D1 obejmuje zespół zagadnień dotyczących rozwoju materiałów elektrotechnicznych – izolacyjnych
i przewodzących oraz nowoczesnych metod badań stosowanych dla oceny ich właściwości, szczególnie w warunkach narażeń eksploatacyjnych. Preferowane tematy, prezentowane w referatach podczas sesji Komitetu Studiów D1, należą do trzech grup zagadnień, a mianowicie: diagnostyka i monitoring
urządzeń elektroenergetycznych, badania materiałów izolacyjnych oraz zaawansowane układy elektroizolacyjne. W artykule scharakteryzowano główne
kierunki prac podejmowanych w Komitecie Studiów D1. Grupę dominującą stanowiły zagadnienia dotyczące diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych,
w szczególności transformatorów, kabli, izolatorów i systemów GIS/GIL. W odniesieniu do transformatorów przedstawiono nowe metody monitoringu
i pomiarów wyładowań niezupełnych w zakresie ultrawysokich częstotliwości oraz stosowane w nich systemy kalibracji. Podkreślono konieczność dalszego doskonalenia metod dla oceny stanu wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Zwrócono uwagę na możliwości procesów degradacji izolatorów
kompozytowych, określonych jako „erozja półprzewodząca“. Problematyka gazów elektroizolacyjnych rozpatrywana była w aspekcie ograniczenia lub
eliminowania SF6 w systemach GIS/GIL.
Słowa kluczowe: diagnostyka i monitoring urządzeń elektroenergetycznych, badania materiałów izolacyjnych w warunkach narażeń eksploatacyjnych, zaawansowane układy elektroizolacyjne, ograniczanie SF6
Scientific and technical issues of the Study Committee D1 cover a set of problems concerning the development of electrotechnical materials – conductive
and insulating – as well as modern testing methods used for assessment of their properties, especially in conditions of operational risk exposures. Preferential subjects presented in papers during the Study Committee D1 Session belong to three groups of issues: diagnostics and monitoring of power equipment,
testing of insulation materials and advanced electrical insulating systems. Characterized are main directions of investigations carried out in this Committee.
The dominant group consisted of issues referrring to diagnostics of power equipment and especially transformers, cables, insulators and GIS/GIL systems.
As regards transformers, presented were new methods for monitoring and measurements of partial discharges in the range of ultra-high frequencies and the
applied in them calibration systems. Emphasized is the need to further improve the methods for assessment of technical condition of high-voltage insulating
systems. Attention is turned to possible degradation processes of composite insulators defined as "semiconductive erosion". The subject matter of electroinsulating gases was considered in the aspect of reduction or elimination of SF6 in GIS/GIL systems.
Keywords: diagnostics and monitoring of power equipment, testing of insulation materials in conditions of operational risk exposures,
advanced electrical insulating systems, SF6 reduction

Problematyka naukowo-techniczna Komitetu Studiów D1 CIGRE obejmuje swym
zakresem zespół zagadnień dotyczących
rozwoju materiałów elektrotechnicznych
– izolacyjnych i przewodzących oraz nowoczesnych metod badań stosowanych dla
oceny ich właściwości, szczególnie w warunkach narażeń eksploatacyjnych. Preferowane tematy, prezentowane w referatach
podczas sesji Komitetu Studiów D1, należą
do trzech grup zagadnień, a mianowicie:
diagnostyka i monitoring urządzeń elektroenergetycznych, badania materiałów
izolacyjnych oraz zaawansowane układy
elektroizolacyjne.
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W odniesieniu do pierwszej grupy zagadnień prace dotyczyły głównie rozwoju
metod w diagnostyce urządzeń elektrycznych, prawidłowej interpretacji wyników
pomiarów oraz zapewnienia zastosowania
aparatury pomiarowej, spełniającej określone wymagania, w tym niezawodności.
W tej dziedzinie niezmiennie ważnym tematem jest ocena wpływu narażeń pochodzących od urządzeń energoelektronicznych na układy izolacyjne.
W grupie tematów dotyczących materiałów izolacyjnych zwrócono uwagę na
materiały do układów izolacyjnych napowietrznych w aspekcie ich wymiarowania
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i odporności na narażenia środowiskowe.
Zasygnalizowano prace nad wytwarzaniem
nowych materiałów izolacyjnych i komponentów do zastosowania na przykład
w drukarkach 3D. Nowe materiały izolacyjne, metody oceny ich właściwości oraz
techniki i systemy pomiarowe układów izolacyjnych – to kierunki prac w Komitecie
Studiów D1.
Obecnie w Komitecie Studiów D1
CIGRE pracuje 450 ekspertów z 39 krajów
w 26 Grupach Roboczych (ang. Working
Groups). Podczas obrad 48. sesji CIGRE,
która odbyła się w dniach od 24 sierpnia
do 3 września 2020 roku, w Komitecie
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Studiów D1 zaprezentowano 44 zaakceptowane wcześniej referaty. Przedstawione
w nich problemy skupiały się wokół trzech
preferowanych tematów.
Temat 1: Diagnostyka i monitoring urządzeń elektroenergetycznych
(23 referaty)
• doświadczenia i dane z systemów monitoringowych,
• niezawodność aparatury i systemów do
testowania, monitoringu i diagnostyki,
• przetwarzanie danych, analityka i zaawansowana ocena stanu.
Temat 2: Materiały izolacyjne – właściwości funkcjonalne i degradacja
(12 referatów)
• szczególne rodzaje narażeń eksploatacyjnych (np. energoelektronika i półprzewodniki, cykliczne zmiany obciążenia, wyższe temperatury, kompaktowe
zastosowania itp.),
• materiały o mniejszym wpływie i wymiarowaniu urządzeń w aspekcie środowiskowym (np. produkcja, eksploatacja,
utylizacja itp.),
• metody oceny właściwości funkcjonalnych materiałów.
Temat 3: Zaawansowane układy
izolacyjne (9 referatów)
• materiały w wysokonapięciowych układach izolacyjnych (wpływ pola elektrycznego, działania termicznego prądu,
częstotliwości itp.),
• doświadczenia i wymagania dotyczące
nowych procedur w badaniach testowych i znormalizowanych,
• opracowywanie nowych materiałów
elektrotechnicznych i metod ich wytwarzania (np. druk 3D, laminowanie, odlewanie, produkcja addytywna i subtraktywna, itp.).

ciowych układów izolacyjnych urządzeń
elektroenergetycznych. Najwięcej referatów
poświęconych było transformatorom energetycznym, w szczególności: podobciążeniowemu przełącznikowi zaczepów [1],
analizie oleju [3, 20], monitorowaniu przepustów wysokonapięciowych [4,10,15], systemom monitoringu wyładowań niezupełnych
[13,16], strategii obciążeniowej transformatorów [8], diagnostyce integralności uzwojeń [14, 18].
Tematyka referatów drugiej grupy dotyczyła systemów z izolacją gazową GIS/
GIL, w których analizowano systemy monitorowania [2, 5, 7, 9], grodziowe izolatory żywiczne [19] oraz pomiary wyładowań
niezupełnych w gazach alternatywnych
do SF6 [23]. Referaty poświęcone problematyce kabli energetycznych dotyczyły
diagnostyki opartej na metodzie PEA (ang.
Pulse Electro-Acoustic) [6], badań kabli
w zakresie niskich częstotliwości od 1 Hz
do 20 Hz [12] i uwzględnienia tego zakresu
w odpowiednich standardach oraz w analizie procesów degradacji izolacji kablowej,
wykorzystując metodę SVM (ang. Support
Vector Machine) [21].
Coraz częściej stosowaną metodą
w diagnostyce transformatorów energetycznych jest pomiar wyładowań niezupełnych w zakresie ultrawysokich częstotliwo-

Rys. 1.
Porównanie kalibracji
pomiarów wyładowań
niezupełnych
w transformatorach
według standardu
IEC60270
i metody UHF [16]

Diagnostyka i monitoring
urządzeń elektroenergetycznych
Referaty prezentowane w ramach pierwszego preferowanego tematu obejmowały szeroki zakres zagadnień dotyczących
diagnostyki i monitoringu wysokonapię-
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ści UHF (ang. ultra-high frequency). W referacie [16] przedstawiono propozycję kalibracji pomiarów wyładowań niezupełnych
w zakresie UHF, która jest ważna z uwagi
na porównywanie wyników otrzymanych
różnymi metodami i w różnych systemach
pomiarowych. Opisana przez Autorów metoda kalibracji jest dwustopniowa, w pierwszym kroku wyznaczana jest charakterystyka i czułość anteny UHF, a w drugim
– parametry systemu akwizycji wyładowań,
uwzględniając stopień przedwzmacniaczy,
okablowanie i tłumienie toru detekcyjnego.
Porównanie kalibracji pomiarów wyładowań
niezupełnych w transformatorach według
standardu IEC60270 i metody UHF przedstawiono na rysunku 1.
Referat [5], dotyczący diagnostyki GIS
(ang. Gas Insulated Switchgear/Substation),
przedstawiał zastosowanie anten magnetycznych wbudowanych do okien dielektrycznych. Powszechnie przyjęta diagnostyka wyładowań niezupełnych w układach
GIS bazuje na pojemnościowych czujnikach pracujących w ultrawysokim zakresie
częstotliwości UHF, zwykle w pasmie od
300 MHz do 3 GHz. W prezentowanym
przykładzie anteny odbierają sygnał wyładowań o częstotliwości do 150 MHz z czułością 5 pC w odległości trzech metrów
od źródła.
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napięcie 525 kV. Autorzy analizowali problemy związane z zakłóceniami i poprawną interpretacją wyników pomiarów. Szczególnie
ważne wydają się rekomendacje dotyczące poprawnego układu pomiarowego PEA
montowanego na rzeczywistym odcinku kabla, przedstawionego na rysunku 4.
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Rys. 3. Graficzne przedstawienie przekroju kabla HVDC
a) zaznaczone sekcje ładunku przestrzennego,
b) rozkład ładunku przestrzennego wzdłuż promienia kabla,
c) odpowiadający rozkład natężenia pola elektrycznego [6]

Electrode
Metallic Shield

HVDC

W problematyce przesyłu wielkich
mocy coraz więcej odniesień i badań
w ostatnich latach dotyczy instalacji GIL
(ang. Gas Insulated Lines). Pilotażową,
testową instalację GIL, uruchomioną pod
auspicjami CIGRE, opisano jest w referacie [7]. Jest to linia DC-GIL o napięciu
±550 kV i prądzie obciążenia 5000 A, testowana w wielu aspektach rzeczywistych
warunków eksploatacyjnych.
Niezawodność systemów GIS zależy
między innymi od stanu izolatorów grodziowych. Wyniki badań trójfazowych izolatorów żywicznych na napięcie 145 kV, zarówno napięcia przeskoku powierzchniowego
jak i napięcia przebicia, zaprezentowano
w referacie [19].
Porównanie intensywności wyładowań
niezupełnych w gazach alternatywnych do
SF6 przedstawiono w referacie [23]. Autorzy wykonywali pomiary amplitudy i częstotliwości impulsów wyładowań w instalacji
testowej zawierającej elektrodę ostrzową
o długości dwóch centymetrów umieszczoną na przewodzie wysokonapięciowym, przy napięciu ± 100 kV.
Od wielu lat prowadzone są badania
laboratoryjne ładunku przestrzennego na
cienkich próbkach izolacji kabli stałoprądowych HVDC (ang. High Voltage Direct Current) z wykorzystaniem metody elektroakustycznej PEA (ang. Pulse Electro-Acoustic).
W ostatnich latach prezentowane są wstępne badania na rzeczywistych odcinkach
kabli. Wizualizację przykładowego rozkładu
ładunku przestrzennego w kablu oraz odpowiadającego natężenia pola elektrycznego
pokazano na rysunku 3 [6].
Referat [6] przedstawiał wyniki pomiarów PEA na rzeczywistym kablu HVDC na
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Rys. 2. Porównanie amplitudy (a) i częstotliwości (b)
wyładowań niezupełnych w gazach alternatywnych do SF6
w instalacji testowej zawierającej ostrze o długości 2 cm umieszczone
na elektrodzie wysokonapięciowej przy napięciu ± 100 kV [23]
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Rys. 4. Układ do pomiaru ładunku
przestrzennego metodą PEA w kablu HVDC [6]

Jak pokazano na rysunku 4, niektóre części zewnętrznej osłony i metalowego ekranu
kabla muszą zostać usunięte, aby przyłożyć
elektrody generujące napięcie impulsowe
do zewnętrznej warstwy półprzewodzącej.
Ten aspekt można uznać za główną wadę
metody PEA, ponieważ nieodwracalnie
uszkadza ekran badanego kabla.

Materiały izolacyjne
– właściwości funkcjonalne
i degradacja
W ramach drugiego preferowanego tematu zgłoszono 12 referatów. Trzy z nich
dotyczyły właściwości funkcjonalnych cieczy elektroizolacyjnych [24-26], w szczególności badania czasu indukcji, jako parametru stabilności utleniania w estrach
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naturalnych [24], testów palności [25] oraz
badania lepkości estrów w niskich temperaturach (-20°C) [26]. Z kolei w referacie
[27] Autorzy przedstawili efekty badań mechanicznych preszpanu na siły ściskające
uzwojenia w transformatorach, koncentrując się na wpływie wilgotności, temperatury
i starzenia izolacji.
W referacie [28] zaprezentowano efekty badań izolatorów kompozytowych, ze
szczególnym uwzględnieniem uszkodzenia nowego rodzaju, określanego mianem
„erozji półprzewodzącej” (ang. semi-conductive erosion), zaobserwowanego w niektórych krajach, jak np. w Chinach, Szwecji
i Południowej Afryce.
Poszukiwanie gazów alternatywnych
do SF6 w kontekście gaszenia łuku w wyłącznikach wysokiego napięcia w systemach GIS/GIL jest obecnie bardzo aktualną tematyką badawczą. Wiele publikacji
wskazuje na CO2 jako najbardziej obiecujący gaz w tym aspekcie, który może zastąpić SF6. Jednak wyłączne zastosowanie
CO2 nie jest technicznie opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ wymagałby wyższego
ciśnienia i przewymiarowania sprzętu. W referacie [34] przedstawiono mieszaniny CO2
z dodatkiem fluoronitryli C4F7N – w celu
zwiększenia wytrzymałości elektrycznej
i dodatkowo O2 – w celu ograniczenia produktów rozkładu. Im większa jest zawartość C4F7N w mieszaninie, tym większa jest
wartość wytrzymałości elektrycznej, ale
równocześnie wyższa temperatura skraplania przy danym ciśnieniu.
Na rysunku 5 [34] pokazano komorę GIS 145 kV z zaznaczonym niebieską
strzałką skroplonym gazem na dnie zbiornika. Ponieważ temperatura skraplania

strona

315

jest kluczowym parametrem przy wyborze
standardowej mieszaniny gazów izolacyjnych w zakresie niskich temperatur, Autorzy przedstawili w referacie rekomendacje
dla temperatury granicznej -25°C.

Zaawansowane
systemy izolacyjne

Rys. 5. Komora GIS 145 kV
z zaznaczonym (niebieska strzałka)
skroplonym gazem na dnie zbiornika [34]

Tematyka gazów alternatywnych do SF6
była poruszona również w referacie [35].
Wskazano, że mieszaniny fluoroketonów z
O2, CO2 lub N2 wskazują obiecujący kierunek
jako gazy izolacyjne oraz gazy stosowane w
wysokonapięciowych wyłącznikach. Ważną
obserwacją badawczą, opartą na przyspieszonym starzeniu, a następnie pomiarach
chromatograficznych, spektrometrii masowej oraz spektrometrii w podczerwieni, było
stwierdzenie, że zarówno łuk elektryczny

a)

Trzecia grupa tematów preferowanych
”Zaawansowane systemy izolacyjne” skupiła 9 referatów. Ich tematyka była bardzo różnorodna i odnosiła się do licznych
obiektów w elektroenergetyce, takich jak:
kable, izolatory, transformatory, GIS, systemy HVDC. Zagadnienia dotyczące izolatorów opisane zostały w referatach [38,
40, 43]. Pierwszy z nich [38] dotyczył nowej procedury testowej mającej na celu
ocenę przyczepności rdzenia z włókna
szklanego do obudowy z gumy silikonowej
w izolatorach kompozytowych. Przykład
słabej przyczepności powłoki do rdzenia
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jak i wyładowania niezupełne nie prowadzą
do degradacji właściwości gazów. Z drugiej
strony przedstawione na rysunku 6 wyniki porównawczych testów mechanicznych
(moduł sprężystości, granica plastyczności,
wydłużenie przy zerwaniu) dyszy wyłącznika wysokonapięciowego, pracującej w środowisku wyżej wymienionych mieszanin
gazowych, nie wykazują dodatkowych efektów starzeniowych w porównaniu z ekspozycją w powietrzu.
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Rys. 6. Wyniki porównawczych testów starzeniowych dyszy wyłącznika
wysokonapięciowego w powietrzu i środowisku fluoroketonów
a) moduł sprężystości, b) granica plastyczności, c) wydłużenie przy zerwaniu [35]

Rys. 7. Przykład słabej przyczepności powłoki do rdzenia izolatora
zarówno w kierunku wzdłużnym (a), jak i promieniowym (b) [38]
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izolatora zarówno w kierunku wzdłużnym,
jak i promieniowym zilustrowano na rysunku 7. Proponowana metoda obejmuje
100-godzinny test dyfuzji wody, po którym
następuje mechaniczna próba odrywania.
Wyniki weryfikacji zastosowanej metody
wykazały, że test jest reprezentatywny,
powtarzalny oraz odtwarzalny w różnych
laboratoriach.
Druk 3D rozwijany bardzo dynamicznie
w ostatniej dekadzie znajduje coraz więcej
potencjalnych rozwiązań w elektroenergetyce. W referacie [40] przedstawiono możliwości i wyzwania takich rozwiązań na przykładzie izolatora wysokonapięciowego.
Drukarki trójwymiarowe mają możliwości
wytwarzania izolatorów o kształtach i stopniowanych funkcjach, których nie można
osiągnąć przy użyciu konwencjonalnych
metod. Izolatory drukowane 3D znajdują zastosowania w różnych urządzeniach
elektroenergetycznych, na przykład jako
izolator żywiczny w wyłączniku, izolator
z gumy silikonowej w połączeniu końcówki kablowej, przy czym dla każdej aplikacji należy zdefiniować wpływ interfejsów,
strukturę pod kątem wytrzymałości elektrycznej, mechanicznej i termicznej. Autorzy używali do drukowania 3D elastomeru
akrylowego utwardzanego ultrafioletem
i badali wytrzymałość na przebicie przy
napięciu przemiennym w zależności od zawartości wypełniacza Al2O3. Przykład procesu stereolitograficznego druku 3D próbki
izolatora z dwoma materiałami funkcjonalnymi przedstawiono na rysunku 8 [40].
W referacie [42] przedstawiono inny
przykład zastosowania druku 3D do stopniowania rozkładu pola elektrycznego FGM
(ang. Functionally Graded Material) w izolatorach GIS wykonanych z poliwęglanu
z dodatkiem dwutlenku tytanu TiO2, jako

Rys. 8. a) Przykład procesu stereolitograficznego druku 3D z dwoma
materiałami, b) próbka izolatora z dwoma warstwami materiałów [40]
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wypełniacza zwiększającego przenikalność elektryczną. Wartość przenikalności
elektrycznej w każdej pozycji przestrzennej
próbki obliczono za pomocą symulacji pola
elektrycznego. Niższa wytrzymałość elektryczna próbki na udar napięciowy piorunowy oraz przy napięciu przemiennym była
spowodowana dużą porowatością próbki
zawierającą wiele wtrącin powietrznych
z uwagi na lepkość materiału w procesie
drukowania. Dodatkowo zastosowano także lokalne pokrycie półprzewodzące przy
elektrodzie wysokonapięciowej izolatora,
kształtujące rozkład pola elektrycznego,
który w tym rejonie silnie zależy od częstotliwości napięcia. Wpływ powłoki półprzewodzącej przejawiał się na czole impulsu
piorunowego (zakres częstotliwości ~ MHz),
natomiast gdy równoważna częstotliwość
odpowiadająca grzbietowi przebiegu udarowego lub częstotliwości napięcia przemiennego (50-60 Hz) była dużo niższa, wówczas
warstwa pokrycia działała jak przewodnik
podobny do cienkiej warstwy metalu.
Trzy warstwy przewodzące, zilustrowane na rysunku 9a, zostały naniesione
na powierzchnię próbki. Każda z warstw
o grubości 50 μm charakteryzowała się
różną wartością przewodności elektrycznej, która dla pierwszej warstwy wynosiła
3×10-2 S/m, dla drugiej 3×10-4 S/m i dla
trzeciej 3×10-10 S/m. Długość warstw była
równa odpowiednio: 3, 6 i 9 mm. Symulacje rozkładu natężenia pola elektrycznego
w punkcie potrójnym izolatora, przedstawione na rysunku 9b-d, pokazały wpływ
pokrycia półprzewodzącego. Pokrycie to
obniżając naprężenia elektryczne udarowe
(rys. 9b) powoduje jednak obniżenie napięcia przebicia dla niskich częstotliwości
(rys. 9d).
Ważnym problemem w systemach
HVDC GIS jest wpływ polaryzacji i ładunków powierzchniowych na wytrzymałość
elektryczną. W referacie [44] przedstawiono wyniki badań izolatorów wsporczych
w systemach GIS, różniących się występującymi oknami (rys. 10a, b) w porównaniu z konstrukcją izolatorów grodziowych.
Okna takie typowo stosowane w konstrukcjach HVAC GIS rozważano do zastosowania w systemach HVDC GIS. Wizualizacje
potencjału elektrycznego na powierzchni
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Rys. 9. Model izolatora GIS z zaznaczonymi warstwami półprzewodzącymi – a);
rozkład natężenia pola elektrycznego przy udarze piorunowym: b) na szczycie przebiegu
udarowego, c) 10 μs od początku udaru, d) przy napięciu przemiennym 60 Hz [42]
a)

b)
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d)

Rys. 10. Izolatory wsporcze HVDC GIS (a-b), potencjał powierzchniowy
po uprzedniej polaryzacji napięciem 300 kV DC (c-d) [44]

izolatora po uprzednim spolaryzowaniu
napięciem 300 kV DC przedstawiono na
rysunku 10c-d. Badania pokazały, że konwencjonalne izolatory wsporcze wydają
się nie stwarzać problemów wynikających
z polaryzacji stałoprądowej. Dodatkowo
wykazano, że wpływ polerowania powierzchni izolatora w czasie produkcji wydaje się nieistotny z uwagi na polaryzowalność elektryczną materiału izolatora.
W artykule scharakteryzowano główne kierunki prac Komitetu Studiów D1 CIGRE prezentowanych podczas 48. Sesji.
Grupę dominującą stanowiły zagadnienia
dotyczące diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności transformatorów, kabli, izolatorów i systemów GIS/
GIL. W odniesieniu do transformatorów
przedstawiono nowe metody monitoringu i pomiarów wyładowań niezupełnych
w zakresie ultrawysokich częstotliwości
oraz stosowane w nich systemy kalibracji.
Podkreślono konieczność dalszego doskonalenia metod oceny stanu wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Zwrócono
uwagę na możliwości procesów degradacji
izolatorów kompozytowych, określonych
jako „erozja półprzewodząca“.
Problematyka gazów elektroizolacyjnych rozpatrywana była w aspekcie ograni-
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czenia lub eliminowania SF6 w systemach
GIS/GIL. Poszukiwania gazów alternatywnych do SF6 prowadzone są w celu uzyskania związków chemicznych lub mieszanin gazowych o wymaganej odporności na
wyładowania niezupełne i wytrzymałości
elektrycznej. Problem zastąpienia SF6 innym gazem jest aktualny również w kontekście gaszenia łuku elektrycznego w wyłącznikach wysokonapięciowych.
Zaprezentowano wyniki badań pomiarów ładunków przestrzennych wykonanych
na rzeczywistych odcinkach kabli metodą
elektroakustyczną. Jest to ważny problem
dla układów izolacyjnych kabli prądu stałego najwyższych napięć, ze względu na
możliwość oddziaływania ładunków przestrzennych na rozkład pola elektrycznego
i obniżenie wytrzymałości elektrycznej tego
typu kabli. Kontynuowane są prace w grupie „Zaawansowanych układów izolacyjnych“, zarówno ze względu na zastosowanie w urządzeniach elektrycznych, jak i rosnące zapotrzebowanie na materiały o cechach funkcjonalnych, możliwych do wykorzystania na przykład w drukarkach 3D.
Przedstawione przykłady kształtowania
pola w izolatorach żywicznych podczas
druku 3D wskazują na przyszłe możliwości
zastosowań i rozwoju tej metody.
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Systemy informatyczne i telekomunikacja
– Komitet Studiów D2
Information systems and telecommunications – Study Committee D2
Zaprezentowane podczas Sesji 2020 referaty Komitetu Studiów D2 dotyczyły trzech tematów wiodących: PS1 – Wpływ nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na stosowane rozwiązania w firmach elektroenergetycznych, PS2 – Nowe wyzwania cyberbezpieczeństwa w zmieniającym się
sektorze elektroenergetyki oraz PS3 – Wzrost efektywności operacyjnej poprzez wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych opartych na Komutacji
Pakietów. Referaty przedstawione w grupie PS1 koncentrowały się na wdrażaniu nowych technologii informatycznych, takich jak Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data i Blockchain w różnych zastosowaniach w firmach elektroenergetycznych. W referatach przedstawionych w grupie PS2 wykazano,
że dekoncentracja systemów zarzadzania siecią przesyłową, podyktowana koniecznością obsługi rozproszonych źródeł energii (DERs) oraz powszechnie
przyłączanych źródeł energii odnawialnej, umożliwia nowe formy zewnętrznych ataków informatycznych. Różnorodność stosowanych form ochrony systemów zarządzania siecią skłania do szukania unifikacji rozwiązań i standaryzacji cyberbezpieczeństwa, przynajmniej w odniesieniu do mniejszych firm
elektroenergetycznych. Referaty zaprezentowane w grupie PS3 w większości promowały technologię Komutacji Pakietów jako kierunek migracji dotychczasowych rozwiązań systemów telekomunikacyjnych. Zwrócono uwagę na zachowanie ostrożności w przechodzeniu na technologię przełączania pakietów,
by zapewnić niezawodność działania krytycznych funkcji systemów zabezpieczeń.
Słowa kluczowe: nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne, cyberbezpieczeństwo, technologie telekomunikacyjne oparte na
Komutacji Pakietów
Papers presented during the 2020 Session of the Study Committee D2 referred to three leading subjects: PS1 – The impact of emerging information and
communication technologies on electric power utilities, PS2 – New cybersecurity challenges in the changing electricity industry and PS3 – Increasing
operational efficiency using packet switched communication technologies. Papers presented in the PS1 group focused on implementing new information technologies like Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data and Blockchain in wide range of applications in electric power utilities. In papers
of PS2 group it was proved that deconcentration of a transmission network management systems, dictated by the necessity of handling distributed energy
resources (DERs) and widely connected renewable energy sources (RES), enables the use of new forms of external attacks against information systems.
Variety of applied forms of a network management protection systems tends to seek unification of solutions and cybersecurity standardization, at least
with reference to smaller power companies. Papers presented in the PS3 group in their majority promoted the packet switched communication technology
as the direction of migration of the existing telecommunication systems solutions. A caution is advised when moving to packet switched communication
technologies to ensure operating reliability of critical functions of security systems.
Keywords: new infromation and telecommunication technologies, cybersecurity, packet switched communication technologies

Wprowadzenie
Tematycznie Sesja była ukierunkowana na trzy tematy wiodące (Preferential
Subjects):
• PS1: Wpływ nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na stosowane rozwiązania w firmach elektroenergetycznych,
• PS2: Nowe wyzwania cyberbezpieczeństwa w zmieniającym się sektorze elektroenergetyki,
• PS3: Wzrost efektywności operacyjnej poprzez wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych opartych na
Komutacji Pakietów.
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Łącznie przyjęto do prezentacji na forum
Sesji D2 58 referatów z 27 krajów, w tym 28
referatów poświęconych tematyce PS1 (od
[D2-101] do [D2-130]), 14 referatów poświęconych tematyce PS2 (od [D2-201] do [D2215]) i 15 referatów poświęconych tematyce
PS3 (od [D2-301] do [D2-315]).

PS1: Wpływ nowych
technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych
na stosowane rozwiązania
w firmach elektroenergetycznych
Referaty prezentowane w ramach
pierwszego tematu wiodącego obejmowały
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różne podejścia i różne zastosowania nowych technologii dla realizacji poszczególnych zadań. Można wśród nich wyróżnić
kilka grup tematycznych.
Pierwsza z nich koncentrowała się na
projektowaniu koncepcyjnym i rozwoju
platform technologicznych bazujących na
nowych technologiach informatycznych.
W referatach omówiono szczegóły strategii i filozofii projektowania technologii i platform informatycznych wdrożonych przez
firmy elektroenergetyczne przedstawiając
architekturę systemów, rozwiązania telekomunikacyjne, zarzadzanie danymi i ich
analizę posługując się sztuczną inteligencją (Artificial Intelligence – AI) oraz wykorzystaniem procesów Machine Learning
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(ML). Zastosowania te zorientowane są na
poprawę procesów operacyjnych i utrzymaniowych firm elektroenergetycznych.
Druga grupa referatów obejmowała
rożne aplikacje wykorzystujące nowe technologie cyfrowe w firmach elektroenergetycznych. Cześć referatów koncentrowała
się na nowych rozwiązaniach zarzadzania
generacją rozproszoną z uwzględnieniem
zdecentralizowanego sterowania i wirtualnych dyspozytorów. Inne dotyczyły zagadnień przetwarzania dużej ilości danych (BIG
Data), technik analizy danych na użytek
zarządzania usługami eksploatacji poddanymi zmiennym czynnikom zewnętrznym
oraz ekonomicznie uzasadnionej wymianie
urządzeń pierwotnych sieci przesyłowej,
a także polityki eksploatacyjnej.
Trzecia grupa referatów koncentrowała się na konkretnych zastosowaniach
sztucznej inteligencji (AI) i procesów Machine Learning (ML) w firmach elektroenergetycznych, a więc zarządzaniem wyłączeniami powodowanymi wyładowaniami
atmosferycznymi, diagnostyką transformatorów, wyłączników i innych urządzeń
aparatury pierwotnej, systemami wsparcia
w przywracaniu pracy systemu po zwarciach i wykorzystania dronów do inspekcji
linii i stacji najwyższych napięć.
Czwarta grupa referatów zorientowana
była na metodologie i systemy pozwalające lepiej opisać obecne uwarunkowania obrotu energią. W dwóch artykułach
analizowano koncepcje i podano przykłady umów handlowych zawartych bezpośrednio miedzy odbiorcą a wytwórcą.
Dwa artykuły prezentowały wykorzystanie
architektury Internetu do rozliczeń kosztu
tranzytu energii. Jeden opisywał wykorzystanie technologii Blockchain do wypracowania właściwej formy i treści kontraktów
na obrót energią, a kolejny przedstawiał
wizję rozwoju autonomicznych systemów
elektroenergetycznych. Dopiero w ostatnich latach można zauważyć znaczące
wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych.
Olbrzymi postęp zaznaczył się w zarzadzaniu dużymi zasobami danych (Big Data)
i zastosowaniach analitycznych. Rozwiązało to wiele problemów w planowaniu
rozwoju systemów elektroenergetycznych,
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zarzadzaniu operacyjnym i zarzadzaniu
utrzymaniem urządzeń sieciowych.
Zaprezentowane artykuły pokazały innowacyjność rozwiązań. Niektóre z zastosowań są jeszcze w fazie oswajania, a inne
przynoszą już wyraźne korzyści ekonomiczne firmom, które zdecydowały się na ich
wdrożenie. Aplikacje umożliwiające lepszą
ocenę bieżących warunków pracy i zdolność przewidywania przyszłych warunków
pracy oraz potencjalnych wydarzeń mają
istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy
systemu i jego niezawodność.
Możliwości podejmowania właściwych
decyzji w odniesieniu do zarządzania urządzeniami aparatury pierwotnej i wtórnej
mogą być znacząco poszerzone poprzez
różne aplikacje informatyczne integrujące
wiele źródeł danych. Najnowsze innowacje
technologiczne zaprezentowane w ostatniej grupie referatów, takie jak Blockchain
do zarzadzania obrotem energii i autonomicznymi systemami elektroenergetycznymi, mogą radykalnie zmienić sposób podejścia do systemów elektroenergetycznych,
ich planowania, zarządzania i prowadzenia
ruchu sieci. Przedstawione referaty wykazały, jakie wymierne korzyści dają proponowane rozwiązania. Omówiono zdobyte
doświadczenia przy planowaniu i wdrażaniu tych rozwiązań w różnych projektach
i przedstawiono sposoby pokonania przeszkód i barier. W spotkaniu dotyczącym tematu wiodącego PS1, które miało miejsce
25 sierpnia 2020 brało udział ponad 100
delegatów. Spotkanie było podzielone na
cztery rundy prezentacji.

PS2: Nowe wyzwania
cyberbezpieczeństwa
w zmieniającym się
sektorze elektroenergetyki
W referatach prezentowanych w ramach tematu wiodącego PS2 można było
zauważyć wzrastające wykorzystanie systemów ICT (Technologii Informatycznych
i Telekomunikacyjnych – Information and
Communication Technologies) w usprawnianiu zdalnego monitoringu, sterowania,
prowadzenia ruchu sieci i zarządzania
systemami zabezpieczeń, prowadzące do
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podniesienia poziomu niezawodności, odporności na zaburzenia i bezpieczeństwa
pracy sieci. Na poziomie sieci przesyłowej
systemy SCADA (Supervisory Control And
Data Acquisition) łączą sieciowo punkty
węzłowe – stacje elektroenergetyczne.
Systemy informatyczne w obrębie stacji
obsługują funkcje telekomunikacyjne i eksploatacyjne wewnątrz stacji oraz przepływ
informacji z systemami SCADA.
Jednocześnie zauważa się istotne
zmiany na poziomie systemów dystrybucji
energii powodowane rozwojem automatyzacji ruchu sieci dystrybucyjnej oraz wdrażaniem rozwiązań i opomiarowania Smart
Grid. Rozproszone Źródła Wytwarzania
(Distributed Energy Resources – DERs),
włączając w nie liczne źródła energii odnawialnej, są podłączone do centrów dyspozytorskich, aby możliwe było ich monitorowanie i zdalne sterowanie trybem pracy.
Inteligentne, zaawansowane systemy opomiarowania infrastruktury (Advanced Metering Infrastructure – AMI) umożliwiają firmom energetycznym pozyskiwanie danych
o konsumpcji energii elektrycznej bezpośrednio z lokalizacji odbiorców i otrzymanie
raportów o wyłączeniach zasilania z tych
samych urządzeń pomiarowych zainstalowanych u klienta. Efektem wdrażania
projektów inteligentnego opomiarowania
odbiorów energii jest szybko rosnąca liczba zdalnie monitorowanych i sterowanych
wyłączników oraz uruchamianie regulacji
napięcia i mocy biernej w węzłach dystrybucji energii.
Funkcje automatyzacji sieci i Smart
Grid są uzależnione w głównej mierze od
technologii ICT, infrastruktury światłowodowej i sieci powiazań bezprzewodowych wykorzystujących różne protokoły telekomunikacyjne i informatyczne. Optymalizacja
zarzadzania rożnymi rozproszonymi źródłami energii z uwzględnieniem ich możliwości regulacyjnych oraz rosnąca liczba
elektrycznych pojazdów będzie wymuszała wykorzystywanie nowoczesnych technologii cyfrowych, platform IoT (Internet
of Things – Internet Rzeczy) i korzystania
z usług w chmurze (Cloud Services).
Nowe technologie ICT wprowadzają szerokie możliwości rozwojowe, ale równocześnie umożliwiają nowe formy zewnętrznych
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ataków informatycznych. Podczas sesji
PS2 podzielono się doświadczeniami
z wdrożonych projektów zorientowanych
na ochronę cyberbezpieczeństwa w sektorze elektroenergetyki.
Tematyce sesji PS2 poświęconych
było 14 referatów, w jakich omówiono różne aspekty wykorzystania technologii ICT
w systemach przesyłowych i dystrybucyjnych. Podsumowując wnioski zaprezentowane w referatach można wymienić poniższe konkluzje.
1. Wykorzystanie technologii Blockchain
do rozwoju narzędzi informatycznych
służących ochronie powiazań telekomunikacyjnych pomiędzy rozproszonymi źródłami wytwarzania (DERs)
i centralnym systemem zarzadzania.
2. Wykorzystanie koncepcji oprogramowania cyberbezpieczeństwa, takich
jak Reputacja (Reputation) i Zaufanie
(Trust), aby ograniczyć możliwości wrogich lub nieetycznych ingerencji.
3. Zaproponowanie utworzenia Federalnego Centrum Nadzoru Bezpieczeństwa Pracy Sieci dysponującego zainstalowanymi w chmurze rozwiązaniami
wspólnymi dla wielu małych przedsiębiorstw energetycznych.
4. Wykorzystanie automatycznie modelowanej oceny ryzyka do identyfikacji
płaszczyzn i ścieżek ataków informatycznych przy zastosowaniu bardzo
precyzyjnych modeli systemów sterowania i nadzoru.
5. Wykorzystanie narzędzi modelowania
i eksperymentalnych platform struktury CYRENE (CYber Resilience framework for ENErgy systems – struktura
sieci elektroenergetycznej spełniająca warunki cyberbezpieczeństwa), by
określić kluczowe wskaźniki zagrożeń
w konkretnych przypadkach połączeń
telekomunikacyjnych obsługujących
źródła energii rozproszonej.
6. Rozwój i testowanie systemów wykrywania wtargnięcia informatycznych
intruzów i przewidywanie możliwości
ich wtargnięcia oparte na algorytmach
sztucznej odporności systemu.
7. Zaproponowanie modułowego systemu bezpieczeństwa dla stacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem
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nowoczesnej kryptografii oraz bardzo
wrażliwego w testowaniu połączeń telekomunikacyjnych systemu sterowania i nadzoru.
8. Opracowanie wspólnego rozwiązania
cyberbezpieczeństwa bazującego na
stosowanych już różnych jego aplikacjach.
9. Zaprojektowanie i przetestowanie trójdzielnego rozwiązania spełniającego
podstawowe wymagania cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do wejść łączy telekomunikacyjnych, szyfrowania
protokołów i kontroli dostępu do danej
aplikacji (Role Based Access Control
– RBAC).
10. Dyskusja zagadnień cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze ładowania
pojazdów elektrycznych i protokołach
telekomunikacyjnych, włączając w to
rozliczenia płatności i obsługujące je
protokoły pomiędzy operatorami tej infrastruktury z wykorzystaniem technologii Blockchain.
11. Rozwój i testowanie narządzi Machine
Learning (ML) do wykrywania przypadków kradzieży energii elektrycznej
i anomalii powodowanych zewnętrznymi ingerencjami
W referatach przedstawiono innowacyjne i cenne technologie oraz rozwiązania do
wykorzystania w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w systemach elektroenergetycznych. Propozycje te reprezentują różne poziomy oswajania zrealizowanych wdrożeń
patrząc na procedury testowania i weryfikacji uzyskanych efektów. Dalszy rozwój technologii cyberbezpieczeństwa dla systemów
elektroenergetycznych uzależniony jest od
szerszego testowania i zdobywania wiedzy
z wdrożonych rozwiązań. Pożądane są dalsze prace nad systemami cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem modeli systemów
ochrony i modeli systemów elektroenergetycznych oraz narządzi analitycznych.
Patrząc długofalowo istotne jest, by
opracować holistyczne podejście do zintegrowanego zabezpieczenia możliwych
miejsc ataku na różne podsystemy systemu elektroenergetycznego, takie jak generacja mocy, przesył, dystrybucja, magazynowanie energii i odbiór energii.

www.energetyka.eu

W spotkaniu dotyczącym tematyki PS2
uczestniczyło ponad 90 delegatów. Spotkanie odbywało się w dwóch rundach.

PS3: Wzrost efektywności
zarzadzania operacyjnego
poprzez wykorzystanie
technologii telekomunikacyjnych
komutacji pakietów
Technologie komutacji pakietów (przełączania pakietów) w systemach telekomunikacyjnych zaczynają być technologiami
wyboru przy migracji z obecnych rozwiązań
telekomunikacyjnych. Firmy elektroenergetyczne, modernizując swoje systemy telekomunikacyjne, by sprostać wymaganiom
obsługi rozproszonych źródeł energii, wybierają technologie przełączania pakietów,
ponieważ nowe aplikacje bazują na technologii IP. Należy pamiętać, że przyjmując
technologię przełączania pakietów, jako
wiodącą dla firm elektroenergetycznych,
nadal konieczne jest zapewnienie niezawodności działania najbardziej krytycznych
funkcji systemów zabezpieczeń.
W ramach tematu wiodącego PS3 do
prezentacji przyjęto 15 referatów. Głównym zagadnieniem było zapewnienie poprawności realizacji funkcji systemów zabezpieczeń przy zastosowaniu technologii
przełączania pakietów.
Kolejnym zagadnieniem była strategia
migracji do sieci przełączania pakietów.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 90
delegatów. Spotkanie było prowadzone
w dwóch sesjach.
Podsumowując wnioski zaprezentowane w referatach można wymienić poniższe
konkluzje.
1. Sieci telekomunikacyjne bazujące na
technologii przełączania pakietów mogą
być i praktycznie już są stosowane, jako
technologia dominująca w firmach elektroenergetycznych.
2. Firmy elektroenergetyczne są nadal
bardzo ostrożne w wykorzystaniu technologii przełączania pakietów dla systemów zabezpieczeń. Wiele firm rozpoczęło jednak próby wykorzystania tej
technologii do ograniczonego stosowania
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w realizacji funkcji systemów zabezpieczeń. Przewiduje się dalsze rozpoznanie możliwości wykorzystania technologii przełączania pakietów w najbliższych
latach.
3. Technologie IP-MPLS i MPLS-TP są dominującymi technologiami przełączania
pakietów w firmach elektroenergetycznych. Można zauważyć, że technologia
MPLS-TP znajduje coraz większe zainteresowanie w miarę zdobywania pozytywnych doświadczeń z pierwszych
wdrożeń.
4. Internet Rzeczy (Internet of Things –
IoT) jest już powszechnie testowany
i można zauważyć praktyczne aplikacje
wspomagające zarzadzanie obiektami
czy urządzeniami.
5. Wykorzystanie technologii 5G przez
elektroenergetykę jest nadal w fazie początkowej, ale oczekuje się, że technologia ta wykaże szerokie możliwości wykorzystania już w najbliższych latach.
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