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Postrzeganie teraźniejszości

Energetyka korporacyjna i obywatelska
– kooperacja czy konkurencja?
W dniu 11 marca 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE).
Ustawa, zawierająca 223 paragrafy, wejdzie w życie po 30 dniach od jej opublikowania, zaś zapisy dotyczące systemu aukcyjnego i taryf gwarantowanych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Podpis Prezydenta zakończył bardzo długi, bo prawie
pięcioletni, okres przygotowywania ustawy o OZE.
Jak z pewnością wielu Czytelników zauważyło, legislacyjny proces przyjmowania przez władze ustawodawcze projektu
ustawy o OZE obfitował nie tylko w różnego rodzaju niespodzianki (nocne posiedzenia), ale i oskarżenia i przepychanki oraz
ingerencje zarówno ze strony koalicyjnego rządu, rządzącej partii, mediów głównego nurtu, a także organizacji energetyków
zawodowych.
Jednym z głównych elementów sporu, żeby nie powiedzieć walki między przedstawicielami energetyki korporacyjnej i raczkującej rozproszonej energetyki był problem specjalnych taryf energii elektrycznej, po których właściciele najmniejszych instalacji OZE mogliby sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej przez swoje urządzenia energii, nadwyżki, jakich nie zużyją w swoim
domu, małej firmie, gospodarstwie rolnym, czy też niewielkiej firmie.
Z jednej strony argumentowano, że taryfy dla prosumentów będą nawet kilka razy wyższe niż średnia cena energii na rynku
hurtowym, a przy najwyższych stawkach właścicielom mikroinstalacji będzie się opłacało produkować głównie na sprzedaż,
a nie na własne potrzeby. Argumenty te podbudowywano niezbyt autentyczną troską o odbiorców, by nikt nie miał wątpliwości,
że za wsparcie prosumentów zapłacą odbiorcy energii w swoich rachunkach. Domagano się więc, aby to wspomniane wsparcie
było wydawane racjonalnie. Można było odnieść wrażenie, że na szczyty hipokryzji wspiął się minister gospodarki, który publicznie stwierdził, że pojawią się ludzie, którym bardziej opłacać się będzie produkować jak najwięcej energii na sprzedaż, zamiast
zużywać wyprodukowaną energię w pierwszej kolejności na własne potrzeby. I to mówi wicepremier rządu, który obłożył akcyzą
każdą tonę węgla wydobytego w kraju, każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej czy każdy litr paliwa.
Wypowiedzi te mogły być odczytane nie tylko jako votum nieufności rządzących dla rządzonych, ale także jako wyraz negacji europejskiej polityki energetycznej, jak i podważanie zasad gospodarki rynkowej.
Wskazywać to może także na postrzegany już od dawna brak wizji rozwoju energetyki polskiej po 2020 roku. Wygląda na to,
że cały świat będzie się zmieniał, w UE pakiet klimatyczny będzie prowokował dekarbonizację, a u nas rozkwitać będzie pogląd,
że Polska zostanie węglową wyspą i będziemy produkować prąd taniej niż reszta. My się ciągle jeszcze będziemy zastanawiać
nad tym, czy potrzebny i opłacalny jest rozwój mikroinstalacji i energetyki rozproszonej, a niemieccy sąsiedzi już dotują rozproszone magazynowanie energii.
Wracając do wspominanej ustawy zwrócić można uwagę na jeszcze jedną jej cechę, jaka jest zresztą charakterystyczna dla
wielu aktów prawnych uchwalanych przez nasz parlament. Ustawodawca przygotował mianowicie przepisy bez podstawowej
wykładni, mimo że ustawa ma znaczący wpływ na realizowanie systemu dotacji, a powstały chaos informacyjny skutkować
może podejmowaniem błędnych decyzji inwestycyjnych. Analizując możliwości praktycznego zastosowania przepisów, zarówno
tych, jakie regulować będą system wsparcia OZE, jak i dotyczących przejściowego funkcjonowania zielonych certyfikatów oraz
wprowadzonych aukcji, stwierdzić można istnienie bardzo wielu wątpliwości. Wspomnieć warto, że zdaniem przedstawiciela Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki, maksymalna moc mikroinstalacji ze wsparciem może się wyczerpać
już w pierwszym roku funkcjonowania taryf gwarantowanych.
Przypuszczać wreszcie można, że uwzględniając fakt, że żaden z przepisów ustawy o wprowadzanym systemie wsparcia OZE nie był dotychczas w Polsce stosowany, formalną i merytoryczną wykładnią zapisów ustawy zajmą się z jednej
strony organy administracji państwowej, a z drugiej sądy. Dotyczy to szczególnie przepisów dotyczących taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji. Nieznane są także efekty wprowadzenia systemu aukcyjnego. Są kraje europejskie negatywnie
oceniające ten system i wycofujące się z niego. Znając tempo działania sądów w Polsce, a także uwzględniając możliwość
tego, że system aukcyjny może w warunkach polskich okazać się podobnie korupcjogenny jak system przetargowy, biorąc
także pod uwagę ograniczenia współspalania, można spodziewać się, że udział OZE nie osiągnie wartości preferowanych
przez Unię Europejską.
Zamiast puenty można przypomnieć sobie fragmenty filmu Miś. Jak to było w komedii Barei Miś, kiedy szatniarz nie chciał
wydać płaszcza klientowi? Po prostu: „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?”
Tomasz E. Kołakowski
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OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

MARZEC 2015
Czasopismo istnieje od 1947 roku. Jest poświęcone problemom wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania
energii elektrycznej i cieplnej, budowy elektrowni, elektrociepłowni i linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu
elektroenergetycznego i restrukturyzacji elektroenergetyki.
Zostało odznaczone złotymi odznakami: Honorową SEP,
„Zasłużony dla energetyki” oraz Medalem SEP im. Profesora
Stanisława Fryzego.

NR 3 (729)
The magazine exists since 1947. It is devoted to problems of
electric and heat energy generation, transmission, distribution
and utilisation. It presents problems of construction of power
station, CHP station and electric power lines as well as computerisation of the electric power system and restructuring the
electric power industry. It has been awarded with following
golden awards: SEP Award of Merit, Merit Award for Power Industry Workers and Professor Stanisław Fryze Medal of SEP.

STRESZCZENIA

SUMMARY

Jacek WAŃKOWICZ, Mariusz KRUPA
45. Sesja Generalna CIGRE 2014. Działalność CIGRE i PKWSE

Jacek WAŃKOWICZ, Mariusz KRUPA
45th CIGRE General Session 2014. Activity of CIGRE and PKWSE

Energetyka 2015, nr 3, s. 133

Energetyka 2015, nr 3, p. 133

Przedstawiono strukturę i organizację CIGRE. Omówiono przebieg
45. Sesji Generalnej CIGRE, jaka odbyła się w Paryżu w dniach
24-29 sierpnia 2014 r. Wzięła w niej udział rekordowa liczba
8500 uczestników z 90 krajów. W konferencji udział wzięło 3235 delegatów. W ciągu sześciu dni odbyło się 196 spotkań Komitetów Studiów i Grup Roboczych. Wystawa techniczna przyciągnęła 240 firm
i ponad 4600 gości. W wystawie technicznej wzięła udział firma
ZAPEL S.A. z Polski, producent izolatorów ceramicznych i kompozytowych do sieci elektroenergetycznych o światowej renomie. Polska
delegacja liczyła 37 osób. W materiałach Sesji opublikowano łącznie
4 referaty przygotowane przez członków PKWSE. Oprócz referatów
merytorycznych przygotowano sprawozdanie z działalności PKWSE
za okres 2012-2014.
Słowa kluczowe: międzynarodowe organizacje elektryków, CIGRE,
Polski Komitet WSE, 45 Sesja Generalna CIGRE

Presented is the organizational structure of CIGRE. Discussed is
the course of the 45th General Session which took place in Paris
on 24-29 Aug. 2014. There was a record number of 8500 participants attending the Session and 3235 delegates taking part in the
conference. During six days of the Session 196 meetings of Study
Committees and Working Groups took place and the technical exhibition attracted 240 firms (amongst which there was ZAPEL S.A., the
world-renowned producer of ceramic and composite insulators from
Poland) and more than 4600 guests. The Polish delegation consisted
of 37 persons, and 4 lectures prepared by the PKWSE members
were published in the Session materials. Apart from the substantive
papers there was also prepared a report concerning PKWSE activities in the years 2012-2014.
Keywords: international electrical engineers organizations, CIGRE,
PKWSE, 45th CIGRE General Session

Dariusz GURAZDOWSKI, Aleksander ZIELONKA
Elektryczne maszyny wirujące – Komitet Studiów A1

Dariusz GURAZDOWSKI, Aleksander ZIELONKA
Rotating Electrical Machines – Study Committee A1

Energetyka 2015, nr 3, s. 136

Energetyka 2015, nr 3, p. 136

Omówiono artykuły dotyczące poprawy i rozwoju konstrukcji maszyn wirujących w zakresie projektowania, produkcji, obsługi
i konserwacji, a także materiałów izolacyjnych, niezawodności systemów chłodzenia i łożysk. Zwrócono uwagę na zmiany umożliwiające podniesienie mocy znamionowej dużych generatorów. Przedstawiono wpływ specyfikacji klienta i wymagań operatora sieci na
konstrukcję i koszty na tle analizy ekonomicznej wpływu wymagań
operatora sieci na decyzje związane z modernizacją maszyny, czy
też podniesieniem jej mocy. Prezentując analizy awarii maszyn nie
tylko określono przyczyny i środki zapobiegawcze, ale także omówiono przeprowadzanie inspekcji z wykorzystaniem specjalistycznych robotów. Zaprezentowano maszyny elektryczne generacji
rozproszonej. Poruszono problemy rozwoju konstrukcji o wyższej
sprawności ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty wytwarzania i problemy operacyjne, monitorowanie i diagnostykę. Przedstawiono wpływ awarii i zaburzeń sieci na strategie rozwoju konstrukcji i projektowania maszyn.
Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, nowoczesne konstrukcje,
projektowanie i produkcja, obsługa i konserwacja

Discussed are articles concerning improvement and development
of rotating machines constructions in the range of designing, production, operation and maintenance as well as of insulation materials, reliability of cooling systems and bearings. Attention is paid to
changes enabling rising of the rated output of big generators. Shown
is the impact of a client’s specification and the network’s operator requirements on the construction and costs against the background of
economic analysis of a network operator’s requirements influence on
decisions connected with a machine modernization or rising its rated
output. Additionally, when presenting the analyses of machines’ failures, not only were determined the causes and preventive measures
but also discussed was the process of inspection conducting with the
use of specialized robots. Presented are the distributed generation
electrical machines. Taken up are the problems of development of
higher efficiency constructions with special referrring to production
costs, operational problems, monitoring and diagnostics. Described
is the impact of failures and network disturbances on machine designing and construction strategies.
Keywords: electrical machines, modern constructions, designing
and production, operation and maintenance

STRESZCZENIA

SUMMARY

Janusz OSADNIK
Transformatory – Komitet Studiów A2

Janusz OSADNIK
Transformers – Study Committee A2

Energetyka 2015, nr 3, s. 140

Energetyka 2015, nr 3, p. 140

Dokonano przeglądu tematyki transformatorowej podczas sesji CIGRE. Szczególną uwagę zwrócono na zadania i rolę w systemie, jaką
odgrywają transformatorowe przesuwniki fazowe (TPF).Omówiono
włoskie i brazylijskie doświadczenia w tym obszarze. Dzięki wysokiej
niezawodności i relatywnie niskiemu kosztowi transformatorowe przesuwniki fazowe są chętnie używanymi elementami prowadzącymi do
poprawy elastyczności (FACTS –Flexible AC Transmission System)
przesyłu energii sieciami EHV. Wymagana wysoka moc przy jednoczesnym szerokim kącie regulacji oraz ograniczenia transportowe (skrajnia) ograniczają budowanie konstrukcji jednokadziowych. Niezbędnym
okazuje się dzielenie mocy na dwie lub więcej jednostek. Doświadczenie firmy Terna pokazuje, że maksymalna masa transportowa to około
320 ton, co przekłada się na moc znamionową 400-500 MVA. Innym
ograniczeniem technologicznym wymagającym uwagi jest maksymalny
prąd i moc przełączalna podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Gdy wymagany jest duży kąt regulacji, należy zastosować symetryczne
TPS, gdzie najlepszym rozwiązaniami są te o konstrukcji dwurdzeniowej
i dwukadziowej, zwłaszcza w przypadku dużej mocy przechodniej, co
daje niższy ciężar transportowy i niezerową impedancję zwarcia nawet
przy zerowym kącie przesunięcia. Punkt połączenia TPF ma kluczowe
znaczenie, ponieważ pozwala kontrolować przepływ obciążenia i unika
przekroczeń w lokalnej sieci. TPF poprawia niezawodność sieci, współczynnik zwarcia i jakość napięcia w południowych regionach Rio de Janeiro oraz obniża obciążenie transformatorów zainstalowanych w Jacarepaguá i Grajaú - najważniejszych stacjach zasilających Rio de Janeiro.
Podnosi możliwości przesyłu energii do Stanu Rio de Janeiro i obniża
straty linii przesyłowych.
Słowa kluczowe: transformatory w systemie elektroenergetycznym, eksploatacja, nowe układy elektroizolacyjne, wyposażenie
transformatorów

A review of topics concerning transformers was made during the
CIGRE session but a special attention was paid to the tasks and the
role that phase shifting transformers play in the system. Discussed
was Italian and Brasilian experience in this field. Due to high reliability and relatively low cost the phase shifting transformers are
often used elements leading to improvement of energy transmission elasticity (FACTS) of EHV networks. The required high power
with a concurrent wide angle control as well as transport limitations
(load gauge) restrict building of single-module constructions so it
becomes indispensable to divide power between two or even more
units. The Terna company experience shows that the maximum
transport load is about 320 tons that means the rated power of
about 400-500 MVA. Another technological restriction requiring attention is the maximum current and switchable power of an underload tap changer. If the wide angle control is needed one should
apply a symetric TPS where the best solutions are the ones of dual
core and double-module construction especially when we deal with
a big throughput rating, that finally gives lower transport weight and
the non-zero fault impedance even with the zero shift angle. The
TPF connection point is of a key importance as it enables to control
the load flow and avoid overpassings in local networks. TPF also
improves a network reliability, earth fault factor and voltage quality
in south regions of Rio de Janeiro and reduces the load of transformers installed in Jacarepaguá and Grajaú - the most important
Rio de Janeiro power supply stations. It also raises the possibilities
of energy transmission to the State of Rio de Janeiro and reduces
losses on transmission lines.
Keywords: transformers in a power system, operation, new electroinsulating systems, transformer equipment

Sławomir SAMEK
Aparatura elektroenergetyczna wysokiego napięcia – Komitet
Studiów A3

Sławomir SAMEK
High Voltage Equipment – Study Committee A3

Energetyka 2015, nr 3, s. 149

Discussed are problems referring to a high voltage equipment
meeting the changing power system requirements, lifetime management and ageing of this equipment as well as the influence
of extreme working conditions on it. The 2014 CIGRE Session
brought many interesting and totally new informations concerning the current state of the high voltage equipment development.
Undoubtedly, it will take time before all these solutions appear in
our Polish power system but, looking at the recent very fast development of transmission and distribution networks, it is already
worthwhile to become interested in all these novelties to be able to
successfully use them in the nearest future. Also, in a short time,
we can expect the publishing by the Study Committee A3 - High
Voltage Equipment of the results of works concerning i.a. such
problems like internal arc simulations, current-carrying capacity
tests, high voltage vacuum equipment, high voltage equipment
ageing and technologies slowing down this process, influence of
overloads on the high voltage equipment, non-conventional high
voltage transformers with digital output, acceptance procedures
of installations with controlled connecting and experience in cases
of phase oppositions.
Keywords: power system, high voltage equipment, equipment lifetime management

Omówiono problemy aparatury wysokiego napięcia spełniającej zmieniające się wymagania systemu elektroenergetycznego, zarządzanie
czasem życia i starzenie się aparatury wysokiego napięcia, a także
wpływu ekstremalnych warunków pracy na aparaturę wysokiego napięcia. Sesja CIGRE 2014 przyniosła wiele ciekawych i całkowicie nowych
informacji dotyczących bieżącego stanu rozwoju aparatury wysokiego
napięcia. Zanim te rozwiązania pojawią się w naszym systemie elektroenergetycznym upłynie zapewne jeszcze nieco czasu, niemniej jednak, patrząc na dokonujący się w ostatnich latach bardzo szybki rozwój
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych warto już obecnie zainteresować
się nowościami, aby umieć w niedalekiej przyszłości z powodzeniem je
stosować. W najbliższym czasie należy się spodziewać opublikowania
przez Komitet Studiów A3 Aparatura wysokiego napięcia, rezultatów
prac dotyczących między innymi następujących zagadnień: symulacje
łuku wewnętrznego i testy obciążalności prądowej, aparatura próżniowa
wysokiego napięcia, starzenie się aparatury wysokiego napięcia i techniki hamujące ten proces, wpływ przeciążeń na aparaturę wysokiego
napięcia, niekonwencjonalne przekładniki wysokiego napięcia z wyjściem cyfrowym, praktyki odbiorcze instalacji z kontrolowanym łączeniem i doświadczenia z przypadkami opozycji faz.
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, aparatura wysokiego napięcia, zarządzanie czasem życia urządzeń
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Działalność Komitetu Studiów B1 (SC B1) obejmuje wszystkie aspekty zagadnień dotyczących lądowych i morskich systemów kablowych
AC i DC. W zakres prac SC B1 wchodzą m.in. zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z budową i badaniami kabli i osprzętu
kablowego oraz tematy związane z budową, instalacją i eksploatacją
linii kablowych. W zakres prac wchodzą również zagadnienia badań
i oceny oraz prognozowania żywotności linii kablowych wysokich
napięć. Tematami wiodącymi, w ramach których przyjmowane były

The activity of the B1 Study Committee (SC B1) includes all aspects of
problems concerning the land and submarine AC/DC cable systems.
In the range of SC B1works there are i.a. theoretical and practical
problems connected with constructing and testing of cables and their
accessories as well as issues referring to construction, installation and
operation of cable lines. Included are also research and assessment
problems as well as the ones concerning prognosing of high voltage
cable line lifetime. The leading topics, according to which the papers
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referaty na Sesję Generalną CIGRE 2014, były: nowo instalowane
lub modernizowane systemy kablowe, trendy w rozwoju nowoczesnych systemów oceny, badania i monitorowania linii kablowych,
linie kablowe w sieciach przyszłości.
Słowa kluczowe: linie kablowe, budowa kabli i osprzętu, instalacja
i eksploatacja linii kablowych

prepared for the 2014 CIGRE General Session were accepted, were
the newly installed or modernized cable systems, development trends
of modern systems for assessment, testing and monitoring of cable
lines as well as cable lines as a part of future networks.
Keywords: cable lines, constructing of cables and their accessories,
installing and operation of cable lines
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Omówiono referaty poświęcone tematyce linii napowietrznych pod
kątem zwiększenia ich: akceptowalności, zdolności przesyłowych,
niezawodności i dostępności. Przedstawiono możliwości wpływania
na minimalizację szkodliwych oddziaływań linii podczas projektowania (trasowanie linii i wizualna ich akceptacja), budowy i eksploatacji
(spełnienie wymogów ekologii, ograniczenie wpływu na wegetację
i zarządzanie przyrodą). Zwrócono uwagę na doświadczenia z kablowaniem linii oraz wpływ różnych projektów na początkowe koszty i koszty eksploatacji linii, a także wpływ kosztów związanych ze:
środowiskiem, regulacjami prawnymi i opinią publiczną na całkowite
koszty budowy linii. Omówiono wreszcie szeroką problematykę dotyczącą przewodów, w tym ich montażu i długoterminowej sprawności,
kosztów i metod wymiany przewodów pod napięciem, czy zachowań
mechanicznych nowych konfiguracji wiązek przewodów, jak również
opanowania zjawisk pełzania i zmęczenia w nowych typach przewodów.
Słowa kluczowe: elektryczne linie napowietrzne, akceptowalność
społeczna linii napowietrznych, zdolności przesyłowe linii

Discussed are papers dedicated to overhead lines and concerning the
increase of their acceptability, transmission capacity, reliability and accessability. Presented are possibilities of influencing the reduction of
harmful effects on the environment during processes of designing (survey of line routes and their visual acceptation), construction and operation (meeting ecology requirements, reduction of lines’ influence on
vegetation and natural environment management). Attention is paid to
the experience gained during installation of cables on overhead lines
and to the influence of various projects on a line initial and operational
costs as well as to the influence of costs connected with environment,
legal regulations and public opinion on total costs of a line construction. Finally, there was discussed a wide problem concerning cables
including their installation and long-term efficiency, costs and methods
of live line cable replacing and mechanical behaviour of cable harnesses’ new configurations as well as mastering problems like creep
or material fatigue occurring in new type cables.
Keywords: overhead power lines, social acceptability of overhead
lines, overhead line transmission capacity
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Znamionowe parametry układów systematycznie rosną, przykładowo w prowadzonych projektach układów przesyłowych prądu stałego na duże moce i duże odległości, napięcie stałe rzędu ±600 kV
lub ±800 kV stało się już standardem, a w kontekście przyszłych
projektów myśli się nawet o napięciu ±1100 kV. Wśród pozostałych
referatów dominowały dwa wzajemnie powiązane tematy – sieci
i wyłączniki prądu stałego. W obu tych grupach konstruowane i testowane są pierwsze instalacje demonstracyjne, co świadczy o wysokim zainteresowaniu i oczekiwaniach względem tych rozwiązań.
Duża część sesji została poświęcona problematyce sieci prądu stałego, których celem jest przyłączenie morskich farm wiatrowych do
systemu elektroenergetycznego. Omówiono ocenę ryzyka inwestycji
budowy morskich farm wiatrowych, przy czym skoncentrowano się
na finansowo-niezawodnościowych aspektach projektu. Opisane
zadanie polegało na analizie trzech różnych topologii sieci łączącej
morskie farmy wiatrowe z siecią na lądzie. Omówiono także modelowanie modułowe przekształtników napięciowych typu VSC MMC
w programach symulacyjnych odwzorowujących przebieg stanów
elektromechanicznych dla składowej zgodnej.
Słowa kluczowe: układy przesyłowe prądu stałego, sieci i wyłączniki prądu stałego, modelowanie przekształtników napięciowych

Rated parameters of power systems systematically grow e.g. in
projects being under way now and concerning transmission HVDC
systems (big powers, far distances) the voltage of the ±600 kV or
±800kV ranges has already become a standard while in the context
of future projects the designers think even of ±1100kV. Among the
rest of the lectures the prevailing ones were two inter-related issues – networks and DC circuit breakers. In both of these groups
there are constructed and tested now the first demonstration installations that means a high interest in the issue and big expectations conncected with these solutions. A big part of the Session
was dedicated to problems of DC networks that could link offshore
wind farms with the land power systems. Discussed was the risk assessment concerning offshore wind farms investments but mainly
the participants focused on financial and reliability aspects of the
problem. The described task consisted in the analysis of three different topologies of networks connecting offshore wind farms with
a land power system. Discussed was also module modeling of the
VSC MMC type voltage converters in simulation programs reflecting the electromechanical states’ courses for a positive-sequence
component.
Keywords: DC transmission systems, DC networks and circuit
breakers, modeling of voltage converters
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Zainteresowania Komitetu Studiów B5 CIGRE skupiają się na problemach związanych z implementacją standardu IEC 61850 w energetyce. Standard ten jest już obecny od ponad 10 lat i zaczyna on
odgrywać coraz większą rolę. W omawianych referatach Autorzy
dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami powstałymi na
podstawie realizacji układów pilotażowych, badań laboratoryjnych
i rzeczywistych wdrożeń w sieci. Duża cześć referatów poświęcona
jest zastosowaniu urządzeń PMU w energetyce – referaty przedstawiają koncepcje systemów zabezpieczeń rezerwowych opartych na
tego typu rozwiązaniach. Systemy takie mogą służyć w szczególności
do wykrywania utraty synchronizmu, wydzielenia się wysp obciążeń,
a także do realizacji autonomicznych systemów zapewniających lokalizację zakłócenia, odizolowanie go oraz zbilansowaną rekonfigurację

The CIGRE Study Committee B5 focuses on problems concerning
implementation of IEC 61850 standard in the power industry. As a
matter of fact, this standard has already been existing for more than
10 years but only now it begins to play an increasingly important role.
In the discussed papers the authors share their experience and observations gained during realization of pilot systems, then laboratory
testing and finally network implementation. A big part of lectures is
dedicated to the use of PMU devices in power engineering and presented are concepts of backup protection systems basing on these
solutions. Such systems can especially serve to detect the loss of
synchronism, load island separation and also to realize autonomic
systems ensuring disturbance localization, its isolation and then a
balanced network reconfiguration after removing the disturbance.
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sieci po zlikwidowaniu zakłócenia. Wiele uwagi zostało poświęcone problemowi współdziałania urządzeń IED różnych producentów
w ramach jednego systemu automatyki, sterowania i zabezpieczeń
zrealizowanego zgodnie z IEC 61850. Obecnie zapewnienie pełnego
współdziałania jest trudne, co wynika ze zbyt dużej dowolności interpretacji standardu przez producentów. Autorzy wskazują, że standard
daje zbyt dużo swobody w odniesieniu do tworzenia profili funkcjonalnych węzłów logicznych urządzeń IED, co prowadzi do zbyt dużych
różnic pomiędzy urządzeniami IED różnych producentów. Osiągniecie lepszego współdziałania będzie możliwe przez doprecyzowanie
standardu oraz wypracowanie zunifikowanych profili funkcjonalnych
i narzędzi do konfiguracji urządzeń, a więc poprzez wyraźne odcięcie
funkcji IED od sprzętu, poprzez który są one realizowane.
Słowa kluczowe: systemy elektroenergetyczne, zabezpieczenia
i automatyka, automatyzacja stacji

Much attention was paid to the problem of cooperation of IED devices produced by various manufacturers, in the frames of one system of automation, control and protection realized according to the
IEC 61850 standard. Ensuring the full cooperation is at the present
moment rather difficult as a result of leaving too much room for this
standard interpretation by producers. The authors show that the
standard gives too much freedom in creating functional profiles of
IED devices’ logic nodes that in turn leads to large differences between the IEDs of various producers. Achievement of better cooperation will only be able by further clarification of this standard as well as
by elaboration of unified functional profiles and tools for configuration
of these devices in the form of clear cutting off the IEDs’ functions
from the equipment through which they are realized.
Keywords: electrical power systems, protection and automation,
substation automation
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Attention is called to the fact that the key elements in the process
of a transmission line development planning become renewable
energy sources due to the widespread strive for greenhouse gas
emission reduction [29]. The available renewable sources potential is big enough to fulfill the task to take part in the electric
energy production but usually these sources are far away from
consumer centres. That is why there emerge the ideas to integrate
sources that are located in numerous regions including creation
of DC submarine networks linked to various continental systems.
Another issue is the installation of electric energy storages in the
existing power systems as well as monitoring and control systems
(e.g. phase shifters, FACTS and D-FACTS). In the case of phase
shifters the attention is called to the need of coordination of their
working parameters with the large integrated European system.
And the fundamental challenge the transmission system operators
face now is the integration of renewable sources with the system
in such a way as to avoid the necessity of intensive development
of a network infrastructure with the utilization time counted only in
hours per year. Such expansion is neither rational not accepted
by regulatory offices, investors and electric energy consumers.
If it comes to development planning methodology the common
standard are market simulations of future power generation and
network analyses conducted with the use of load-flow calculations while for the economic efficiency assessment the alternative
measures are used like the market surplus, the generation cost,
the cost of outages/curtailments, the cost of the not-delivered energy and so on. All these elements are usually calculated in simulation processes taking into account the probability of such conditions occurrence and are mainly used in market analyses where,
depending on the time perspective, the market is either reflected
in an approximate (long-term strategic analyses) or a detailed way
(for terms of several years ahead). An interesting solution are initiatives aimed at connecting the European system with networks
of northern Africa and the Middle East countries. Benefits from
such undertaking would be on both sides because of different
structure and generation costs, great renewable sources potential
and differences in peak load times. A process of such integration
is physically possible but requiring great investment outlays and
dividing them between different investors is an open case as well
as further management of these international connections and
eventual sharing of potential benefits.
Keywords: power system development, energy storage, system
economics

Zwrócono uwagę, że kluczowym elementem w procesie planowania
rozwoju sieci przesyłowej stają się źródła odnawialne, a to ze względu
na powszechne dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
[29]. Dostępny potencjał źródeł odnawialnych jest wystarczająco duży
do spełnienia postawionych celów udziału w produkcji energii elektrycznej, jednakże źródła te są zwykle zlokalizowane w dużej odległości od centrów odbiorczych. Z tego też powodu powstają pomysły
integracji źródeł z wielu regionów, w tym też poprzez tworzenie stałoprądowych sieci podmorskich, przyłączonych do różnych systemów
kontynentalnych. Odrębnym zagadnieniem jest instalacja w istniejących systemach elektroenergetycznych magazynów energii elektrycznej, układów monitoringu i regulacji (np. przesuwniki fazowe, FACTS,
D-FACTS). W przypadku przesuwników fazowych zwraca się uwagę
na potrzebę koordynacji doboru ich parametrów pracy w ramach całego połączonego systemu europejskiego. Podstawowym wyzwaniem,
przed którym obecnie stają operatorzy systemów przesyłowych to
integracja źródeł odnawialnych z siecią w taki sposób, aby uniknąć
potrzeby intensywnego rozwoju infrastruktury sieciowej z czasem
wykorzystania liczonym w godzinach w ciągu roku. Taka rozbudowa
nie jest racjonalna, i nie jest również akceptowana przez urzędy regulacji, inwestorów oraz odbiorców energii elektrycznej. W zakresie
metodyk planowania rozwoju standardem są symulacje rynkowe dla
określenia przyszłej generacji oraz analizy sieciowe wykonywane
z wykorzystaniem rozpływu stałoprądowego. W zakresie oceny efektywności ekonomicznej wykorzystywane są alternatywnie miary typu
nadwyżka rynkowa, koszt wytwarzania, koszt wyłączeń/ograniczeń,
koszt niedostarczonej energii itd. Są one zwykle liczone w procesach
symulacyjnych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia danego stanu. Procesy symulacyjne są głównie wykorzystywane
w analizach rynkowych, gdzie w zależności od perspektywy czasowej
albo rynek odzwierciedlany jest w sposób przybliżony (długoterminowe analizy strategiczne), albo w sposób szczegółowy (dla okresów
kilku lat w przód). Ciekawym rozwiązaniem są inicjatywy związane
z połączeniem systemu europejskiego z sieciami krajów północnej
Afryki oraz Środkowego Wschodu. Korzyści z takiego połączenia byłyby obopólne ze względu na różną strukturę oraz koszt wytwarzania,
olbrzymi potencjał źródeł odnawialnych oraz przesunięcie szczytów
obciążenia. Realizacja takiego połączenia jest fizycznie możliwa, ale
wymagająca bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Ich podział na
inwestorów jest sprawą otwartą, jak również sposób zarządzania tymi
połączeniami i podział potencjalnych korzyści.
Słowa kluczowe: rozwój systemów elektroenergetycznych, magazynowanie energii, ekonomika systemu
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Discussed were lectures concerning new problems that emerged
in the area of a power system real-time operation and control with
methods to solve them like analyses, monitoring and control (including voltage control, frequency control and angle stability) and
also referring to the use of dynamic network capacity or system

Omówiono referaty, których treścią są nowe problemy, jakie pojawiły się w obszarze planowania i prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym oraz sposoby ich rozwiązania, do jakich należą: analizy, monitorowanie i sterowanie (w tym
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regulacja napięcia, regulacja częstotliwości, stabilność kątowa),
a także wykorzystanie dynamicznej obciążalności linii czy usługi
systemowe, w tym rezerwa operacyjna. Druga grupa zagadnień to
interakcje między przesyłem a dystrybucją w procesie prowadzenia ruchu, a więc interfejsy: przesył, dystrybucja, odbiór, czy też
prowadzenie ruchu, rynek. Do interakcji tych zalicza się również:
szkolenia i treningi operatorów, świadomość zaistnienia problemów
ruchowych, potrzeby w zakresie modelowania i wymiany danych,
sterowalność generacji rozproszonej, zarządzanie mocą zwarciową
czy odpowiedź popytu.
Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, prowadzenie ruchu
w czasie rzeczywistym, usługi systemowe, interakcje przesył dystrybucja

services (including the operating reserve). The second group of
problems were interactions between transmission and distribution
in the system operation process that meant interfaces like transmission, distribution and consumption together with running of the
system and the energy market. These interactions also include
operator trainings, awareness of operational problems existence,
requirements related to modeling and data exchange, distributed
generation controllability, short-circuit power management or demand response.
Keywords: electric power system, real-time system operation, system services, interactions transmission distribution
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Poruszane w artykule zagadnienia techniczne systemu elektroenergetycznego dotyczą warunków, parametrów i zachowań pracy systemu elektroenergetycznego w stanach ustalonych i nieustalonych.
Wśród prezentowanych metod i narzędzi analitycznych poruszane są
również bieżące zagadnienia oddziaływania nowych technologii, począwszy od układów przesyłowych, dystrybucyjnych, a skończywszy
na technologiach rozproszonych i źródłach odnawialnych. Rozważane problemy skupiają się wokół interakcji pomiędzy systemem elektroenergetycznym a podsystemami i urządzeniami, a także przypadkami narażeń na oddziaływania zewnętrzne. Problemy te są często
wspólne dla operatorów systemów, nie tylko w Europie, ale również
w państwach pozaeuropejskich. Ciągły rozwój urządzeń, instalacji
i technologii wytwórczych wyznacza nowe potrzeby i wyzwania dla
przyszłych struktur systemów elektroenergetycznych. Prezentowane
treści są więc wyznacznikami przyszłych kierunków badań.
Słowa kluczowe: systemy elektroenergetyczne, metody i narzędzia
analityczne, stany dynamiczne i przejściowe

Technical issues mentioned in this article and concerning power
systems refer to conditions, parameters and behaviors of a power
system work in transient and steady states. Among the presented
methods and analytic tools there are also some current topics on the
impact of new technologies on various aspects of the power industry,
from transmission and distribution systems to distributed technologies and renewable sources. The considered problems focus on interactions between a power system and its subsystems and appliances as well as on cases of exposure to external influences. These
problems are often the common ones for system operators not only
in Europe but also in other countries. The continuous development
of equipment, installations and production technologies defines new
requirements and challenges for the future power system structures
so one could say that the presented content is the trendsetter for the
future research directions.
Keywords: electric power systems, methods and analytic tools,
transient and steady states
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O rynkach energii elektrycznej decydują obecnie w największym
stopniu dwa czynniki. Jeden to gwałtowny rozwój nowych technologii, w szczególności odnawialnych źródeł energii (OZE) i magazynów
energii, a drugi to wdrażanie mechanizmów zarządzania popytem
(ang. DSR – Demand Side Respose). Stwarzają one nowe możliwości biznesowe, ale i wprowadzają znaczące zmiany w istocie samych
rynków energii elektrycznej. Omawiane artykuły odnoszą się do takich głównych tendencji, jak: zarządzanie rynkiem energii (modele
rynkowe i rozwój), integracja pomiędzy popytem i podażą energii
elektrycznej a rozwojem rynku energii oraz integracja odnawialnych
źródeł energii z punktu widzenia rynku energii. Okres rozkwitu OZE
jeszcze się nie skończył. Wciąż powstają nowe instalacje, które znacząco oddziałują nie tylko na zasady działania sieci elektroenergetycznej, ale i na oblicza rynków energii. Decydująca o powodzeniu
wielu OZE technologia magazynów energii nie jest na tyle dojrzała,
aby można ją wprowadzać jako standard do systemu elektroenergetycznego. Ciągle trwają prace nad udoskonaleniem technologii,
a także nad zwiększeniem jej opłacalności, co warunkuje powodzenie tych nowych zasad rynku.
Słowa kluczowe: rynki energii elektrycznej, technologie OZE, sterowanie popytem

Two factors are the most decisive to electric enegy markets – one
is the rapid development of new technologies, especially concerning renewable energy sources (RES) and energy storages, and the
second is implementation of the DSR (Demand Side Response)
mechanisms. They create not only the new business possibilities but
also introduce considerable changes in the essence of electrical energy markets. The discussed articles refer to such main tendencies
like energy market management (market models and development),
integration between the demand and power supply and the energy
market development as well as the integration of renewable energy
sources from the energy market point of view. The period of RES
prosperity has not been finished yet – new installations are built all
the time and it significantly influences not only the principles of power
network operation but also the aspects of energy markets. The energy storage technology which is a success factor for many RES is
not yet so mature to be implemented as a standard to power systems
– the works on this technology improvement and enhancing its costeffectiveness are conducted constantly that will surely determine the
success of these new market rules.
Keywords: electrical energy markets, RES technologies, demand
control

Andrzej KĄKOL
Systemy rozdzielcze i wytwarzanie rozproszone – Komitet Studiów C6

Andrzej KĄKOL
Distribution Systems and Dispersed Generation – Study Committee C6

Energetyka 2015, nr 3, s. 220

Energetyka 2015, nr 3, p. 220

Przedstawiono grupę referatów poświęconych problematyce planowania rozwoju i pracy oraz zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej
z dużym nasyceniem generacji rozproszonej. Założono przy tym, że
źródła generacji rozproszonej będą traktowane jak obiekty aktywne
z możliwością regulacji mocy biernej, natomiast możliwość regulacji mocy czynnej będzie ograniczona z powodu źródła energii pierwotnej w postaci wiatru i słońca. Niewykorzystana energia wiatru

Presented is a group of lectures dedicated to problems referring to
development and operation planning as well as the management
of a distribution network operation with strong participation of dispersed generation. It is assumed here that the dispersed generation sources will be treated as active objects with the possibility
of reactive power control while the active power control possibility
will be limited as the primary energy sources are wind and sun.

STRESZCZENIA

SUMMARY

i słońca jest bezpowrotnie tracona. Zdolności źródeł rozproszonych
do regulacji mocy czynnej mogą być rozszerzone przy założeniu instalacji magazynów energii, których bieżący tryb pracy (ładowanie
i rozładowanie) może być dostosowany do warunków panujących
w sieci. Przy zastosowaniu stosownych algorytmów sterowania,
magazyn energii może być wykorzystany do realizacji funkcji niedostępnych źródłom rozproszonym. Cześć referatów porusza temat
samochodów elektrycznych, traktując je jako nowy typ odbioru, który
cechuje się zmiennością zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Autorzy proponują wykorzystanie samochodów elektrycznych jako źródła
energii elektrycznej w tych stanach sieci, w których jest to niezbędne,
przy uwzględnieniu stochastycznych zachowań użytkowników aut.
Zaobserwowano zmniejszenie udziału generacji konwencjonalnej
w bilansie elektroenergetycznym systemu z powodu pracującej generacji rozproszonej. W rezultacie ulegają ograniczeniu zdolności do
świadczenia usług systemowych przez generację konwencjonalną.
Wobec rozwoju generacji rozproszonej jest konieczne wykorzystanie
jej źródeł do świadczenia usług systemowych.
Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne średnich napięć, generacja
rozproszona, samochody elektryczne

The unused wind and solar energy is irrecoverably lost. The ability
of distributed sources to control the active power can be extended
provided that energy storages are installed and their operational
mode is adjusted to the current network conditions (charging and
discharging). After adequate control algorithms have been applied
such energy storages can be used for realization of functions
unavailable to dispersed sources. A part of articles is dedicated
to electric cars defining them as a new type of energy consuming objects which are characterized by high changeability both in
time and space. The authors propose making use of electric cars
as electric energy sources in such network conditions when it is
necessary, taking into account stochastic behaviour of the car users. Observed is reduction of conventional generation share in a
system energy balance due to the dispersed generation contribution into it. As the result, the abilities of conventional generation to
provide system services become gradually limited so it is necessary to complement this gap with the use of developing dispersed
generation sources.
Keywords: medium voltage distribution networks, dispersed generation, electric cars

Marek FLORKOWSKI
Materiały i nowoczesne techniki badawcze – Komitet Studiów D1

Marek FLORKOWSKI
Materials and Emerging Test Techniques – Study Committee D1

Energetyka 2015, nr 3, s. 226

Energetyka 2015, nr 3, p. 226

Omówiono referaty poświęcone zagadnieniom oceny i monitorowania rozwoju nowych materiałów elektrotechnicznych i nowoczesnych
technik badawczych ich właściwości eksploatacyjnych. Problemy
te dotyczą zarówno materiałów izolacyjnych jak i przewodzących.
Oprócz właściwości materiałów elektrotechnicznych omówiono
problemy dotyczące ładunku przestrzennego i powierzchniowego
oraz rozkładu potencjału i testów narażeń eksploatacyjnych. Przedstawiono także nowoczesne techniki badawcze i narzędzia diagnostyczne oraz metody analizy i interpretacji wyników badań procesów
przemian w ich strukturach przy narażeniach elektrycznych, cieplnych, środowiskowych i innych. Szczególnym zainteresowaniem
objęte są nowe techniki badawcze mające zastosowanie do oceny
stanu obiektów w elektroenergetyce. Wiele miejsca poświęcono
również właściwościom i zastosowaniom nowych materiałów, w tym
nadprzewodzących, przyjaznych środowisku, a także materiałom do
kształtowania pola elektrycznego.
Słowa kluczowe: techniki badawcze, narzędzia diagnostyczne,
nowe materiały elektrotechniczne

Discussed were lectures dedicated to the problems of assessment
and monitoring of new electrotechnical materials and modern research techniques of their operating properties, not forgetting about
the fact that the problems concern both insulating and conducting materials. Apart from the properties of electrotechnical materials there were discussed problems referring to space and surface
charges as well as to the potential distribution and operational hazards’ tests. Presented were also modern research techniques and
diagnostic tools as well as the analysing and interpretation methods
of testing results of transformation processes occurring in structures
of electrotechnical materials exposed to electrical, heat, environmental and other hazards. Particular attention was paid to new research
techniques used for condition assessment of the power industry facilities. Substantial space was also given to properties and applications of new materials including the environment-friendly superconductive ones and the ones for electric field shaping.
Keywords: research techniques, diagnostic tools, new electrotechnical materials

Tomasz SZUDEJKO
Systemy informatyczne i telekomunikacja – Komitet Studiów D2

Tomasz SZUDEJKO
Information Systems and Telecommunication – Study Committee D2

Energetyka 2015, nr 3, s. 231

Omówiono referaty dotyczące systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w sektorze elektroenergetycznym. Przedstawiono
proces tworzenia aktywnego systemu ochrony przed zagrożeniami
bezpieczeństwa w sieci, którego kluczowym elementem jest ocena stanu bezpieczeństwa (CSSE – cybersecurity situation evaluation). CSSE obejmuje głównie funkcje ostrzegania (CSSAw), oceny
(CSSAs) i prognozowania potencjalnych zagrożeń (CSSF). System
został zbudowany z wykorzystaniem algorytmu Ada-boosting. Zaprezentowano wymagania zapewniające poprawną integrację rozproszonych źródeł energii z siecią dystrybucyjną, w szczególności
siecią niskich napięć. Przedstawiono charakterystykę sieci niskich
napięć jako medium telekomunikacyjnego. Zwrócono uwagę na znaczenie poprawnie funkcjonujących systemów IT w aspekcie automatyki zabezpieczeniowej i prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego. Właściwie zarządzana teleinformatyka powinna zwiększać
niezawodność działania całego systemu elektroenergetycznego.
Słowa kluczowe: systemy informatyczne i telekomunikacja, nowe
technologie, bezpieczeństwo teleinformatyczne

Energetyka 2015, nr 3, s. 231

Discussed were lectures concerning teleinformatic and telecommunication systems in the power sector. Presented was the creation
process of an active protection system against threats to network
security which key-element is the cybersecurity situation evaluation
(CSSE). The CSSE includes mainly such functions like warnings
(CSSAw), assessment (CSSAs) and prognosing of potential threats
(CSSF) and it was built with the use of Ada-boosting algorithm. Presented are requirements ensuring proper integration of distributed
energy sources with a distribution network and especially with the
low-voltage one. Described is the low-voltage network characteristics as a telecommunication medium. Attention is paid to the importance of correctly functioning IT systems in the aspects of security
automation and power system operation. Properly managed teleinformatics should increase the reliability of the whole power system
functioning.
Keywords: informatic systems and telecommunication, new technologies, teleinformatic security
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45. SESJA

Jacek Wańkowicz,
Przewodniczący PKWSE

Mariusz Krupa
Sekretarz PKWSE

45. Sesja Generalna CIGRE 2014
Działalność CIGRE i PKWSE
45th CIGRE General Session 2014
Activity of CIGRE and PKWSE
Czym jest CIGRE i PKWSE?
Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE) jest największym
na świecie międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi
wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. CIGRE zostało założone
w 1921 r., a Polska była jego członkiem
założycielem. Obecnie CIGRE liczy 1096
członków wspierających (firmy i uczelnie) oraz 7358 członków indywidualnych
z 92 krajów. Siedziba stowarzyszenia zlokalizowana jest w Paryżu, a Biuro Centralne
funkcjonuje pod adresem: 21 rue d’Artois,
75008 Paris. Oficjalna strona internetowa
CIGRE: www.cigre.org.
Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE) jest jednym z 58 komitetów
krajowych CIGRE. PKWSE działa w imieniu CIGRE promując działalność stowarzyszenia w Polsce. Obecnie liczy 8 członków
wspierających oraz 102 członków indywidualnych.

Cele działalności CIGRE i PKWSE
Głównym celem CIGRE i PKWSE jest
ułatwianie wymiany wiedzy, najlepszych
praktyk i łączenie wysiłków zmierzających
do jak najlepszego funkcjonowania syste-
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mu elektroenergetycznego i jego rozwoju
w przyszłości. Dlatego CIGRE i PKWSE
dążą do:
• umożliwienia inżynierom i specjalistom
z całego świata, w tym z Polski, wymiany informacji i podnoszenia ich poziomu
wiedzy dotyczącej systemu elektroenergetycznego;
• zwiększania wartości posiadanej wiedzy i informacji poprzez dzielenie się
najnowszymi światowymi praktykami;
• udostępniania wyników prac CIGRE
decydentom działającym w przemyśle
elektroenergetycznym (zarządom, dyrektorom, regulatorom).

Korzyści płynące z członkostwa
w CIGRE i PKWSE
Członkostwo w CIGRE i PKWSE stwarza możliwość bezpośredniego korzystania
z innowacyjnego dorobku stowarzyszenia
oraz uczestniczenia, na ulgowych zasadach, w rozmaitych wydarzeniach organizowanych przez CIGRE. W tym zakresie
członkostwo umożliwia:
• stały dostęp do materiałów studialnych
CIGRE;
• bezpłatny dostęp do elektronicznych
wersji dokumentów zamieszczonych
w e-cigre (dwumiesięcznika ELECTRA,
broszur technicznych, raportów, etc.);

www.energetyka.eu

• uzyskanie niższych opłat za udział
w sesjach i sympozjach organizowanych przez CIGRE;
• nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z ekspertami, przedstawicielami
przemysłu i przedsiębiorstw energetycznych z całego świata;
• bezpłatne otrzymywanie dwumiesięcznika ELECTRA, na łamach którego publikowane są wyniki prac oraz informacje na
temat funkcjonowania stowarzyszenia.

Jak działa CIGRE?
Zagadnienia merytoryczne podejmowane
przez CIGRE dotyczą następujących głównych obszarów wiedzy: planowanie i prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego;
projektowanie, budowa, utrzymanie sprawności technicznej i wycofywanie z eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych o różnych
poziomach napięcia oraz źródeł wytwórczych;
ochrona systemu elektroenergetycznego;
urządzenia telekomunikacyjne i zdalnego sterowania; systemy informatyczne. Wymienione
zagadnienia wraz z pozostałymi dotyczącymi
kwestii środowiskowych, organizacyjnych,
rynkowych i regulacyjnych są przedmiotem
badań ekspertów skupionych w 16 Komitetach Studiów. Ich wykaz, wraz z ze wskazaniem przedstawiciela PKWSE w kadencji
2014/2016, zamieszczono w tabeli 1.
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Tabela 1

Wykaz Komitetów Studiów CIGRE
Symbol

Nazwa Komitetu Studiów

Przedstawiciel PKWSE w kadencji 2014/2016

A1

Elektryczne maszyny wirujące

Arkadiusz Biernacki / Dariusz Gurazdowski

A2

Transformatory

Janusz Osadnik

A3

Aparatura wysokonapięciowa

Sławomir Samek

B1

Kable

Sławomir Noske

B2

Linie napowietrzne

Piotr Wojciechowski

B3

Stacje elektroenergetyczne

Piotr Mański

B4

Układy prądu stałego wysokiego napięcia i urządzeń energoelektronicznych

Michał Kosmecki

B5

Automatyka i zabezpieczenia

Marcin Lizer

C1

Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego

Wojciech Lubicki

C2

Eksploatacja i sterowanie systemem elektroenergetycznym

Krzysztof Madajewski

C3

Wpływ systemu elektroenergetycznego na środowisko

----------------------------

C4

Zagadnienia techniczne systemu

Maksymilian Przygrodzki

C5

Rynki energii elektrycznej i regulacja

Grzegorz Tomasik

C6

Systemy rozdzielcze i wytwarzanie rozproszone

Andrzej Kąkol

D1

Materiały i nowoczesne techniki badawcze

Marek Florkowski

D2

Systemy informatyczne i telekomunikacja

Tomasz Szudejko

Tabela 2
Wykaz referatów przygotowanych przez członków PKWSE
Komitet Studiów

Tytuł

Autorzy

A2

Criteria determining the highest permissible operation temperature of oil transformers
along rising humidity of the cellulose insulation

S.J. Słowikowski

B2

Protection of the 400 kV OHL support foundation structure against a disaster caused
by the Dunajec River meandering

R. Czyż,
P. Wojciechowski

C1

Improving the cross-border transmission capacity of Polish power system
by using phase shifting transformers

C1

New methodology of transmission system planning in Poland based on economic and market approach

Spotkanie komitetów
narodowych CIGRE

Action report from the Polish National Committee of CIGRE

Podstawowym sposobem funkcjonowania CIGRE jest działalność Grup Roboczych, powoływanych w ramach Komitetów Studiów. To właśnie na poziomie
Grup Roboczych najpełniej dokonuje się
wymiana wiedzy, informacji, doświadczeń
oraz współpraca między ekspertami z całego świata. Obecnie w strukturach CIGRE
działa aktywnie około 230 Grup Roboczych, angażując w prace ponad 3400 ekspertów z 64 krajów świata. Bardzo ważne
jest liczniejsze uczestnictwo polskich ekspertów, w tym zwłaszcza młodych inżynierów, w pracach Grup Roboczych, gdyż
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jest to szansa na kontakt ze specjalistami
z wiodących ośrodków na świecie oraz
doskonała okazja do promowania polskich
rozwiązań i myśli technicznej na arenie
międzynarodowej. Wynikiem prac Grup
Roboczych są broszury techniczne stanowiące kompendium aktualnej wiedzy na
temat danego zagadnienia. Streszczenia
broszur zamieszczane są w wydawanym
dwumiesięczniku ELECTRA.
Ponadto, CIGRE organizuje cyklicznie (co dwa lata) Sesje Generalne, a także Sympozja oraz spotkania regionalne
i krajowe.

www.energetyka.eu

W. Lubicki,
M. Przygrodzki,
G.Tomasik
H. Kocot,
R. Korab,
W. Lubicki,
M. Przygrodzki,
G. Tomasik,
K. Żmuda
M. Krupa

Informacje ogólne na temat
45. Sesji Generalnej CIGRE 2014
W 45. Sesji Generalnej, która odbyła się w Paryżu w dniach 24-29 sierpnia
2014 r., wzięła udział rekordowa liczba
8500 uczestników z 90 krajów. W konferencji udział wzięło 3235 delegatów.
W ciągu sześciu dni odbyło się 196 spotkań Komitetów Studiów i Grup Roboczych. Wystawa techniczna przyciągnęła
240 firm i ponad 4600 gości. W wystawie
technicznej wzięła udział firma z Polski – ZAPEL S.A., producent izolatorów
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45. SESJA

 eramicznych i k ompozytowych do sieci
c
elektroenergetycznych o światowej renomie.
Polska delegacja liczyła 37 osób.
W materiałach Sesji opublikowano łącznie 4 referaty przygotowane przez członków PKWSE. Oprócz referatów merytorycznych przygotowano sprawozdanie
z działalności PKWSE za okres 2012-2014.
Zestawienie wymienionych dokumentów
przedstawiono w tabeli 2.
Podczas sesji odbyły się następujące
spotkania:
• uroczystość oficjalnego otwarcia Sesji
(CIGRE Official Opening Ceremony);
• panel otwierający, zatytułowany „Wyzwania związane z przemianą systemów elektroenergetycznych – perspektywy regionalne” (Challenges of the
Transition in Power Systems – Regional
Perspectives);
• warsztaty poświęcone wielkim awariom systemowym (Large Disturbances
– System operation and Market Performance Perspectives);
• Zgromadzenie Ogólne członków CIGRE.
W trakcie uroczystości oficjalnego
otwarcia Sesji przemówienie wygłosił pan
Terry Boston, prezes PJM Interconnection.
Zaprezentował on wizję sieci XXI wieku,
której trzy główne cechy to: niezawodność,
elastyczność i pełna sterowalność. 
Terry
Boston omówił również najważniejsze
wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi o podobnej
charakterystyce jak PJM Interconnection,
do których zaliczył:
• zmianę trendu popytu na energię elektryczną;
• ekstremalne zjawiska atmosferyczne;
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• zmianę miksu paliwowego, w tym przejście na paliwa niskoemisyjne;
• integrację z siecią niesterowalnych źródeł odnawialnych i zasobów strony popytowej;
• oczekiwania w odniesieniu do sieci XXI
wieku: więcej sieci prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC).
W ramach panelu otwierającego wysłuchano 5 wystąpień, których zadaniem
było przedstawienie głównych wyzwań
związanych z przemianą systemów elektroenergetycznych z perspektywy regionalnej. Prezentacje zostały wygłoszone
przez przedstawicieli następujących regionów: Azja, Europa, Afryka, Azja-Oceania,
Ameryka Północna. Tytuły wystąpień wraz
z prelegentami przedstawiono poniżej.
1. „Large Scale Interconnection to Assist
Rapid Power System Growth” – R. N.
Nayak, President CIGRE India, Chairman & Managing Director Power Grid
Corporation of India Ltd.
2. „Power system stress due to massive
renewable installation”, Klaus Kleinekorte, Amprion GmbH, Germany
3. „Technical & organizational challenges
to achieve interconnection in West
Africa. The West Africa Power Pool”,
Franklin K. Gbedey, Energy Specialist,
Africa Energy Group Unit, The World
Bank
4. „Economic & Environmental Aspects
of Power System Developments within
Asia-Oceania Region”, Dr. N. Sitthiphong, Chairperson of Asia-Oceania
Regional Council of CIGRE
5. „Grid Transformation in the United States of America”, M. Heyeck, President,
US National Committee of CIGRE.

www.energetyka.eu

Tradycyjnie już, w ramach warsztatów poświęconych wielkim awariom systemowym,
zostały przedstawione zdarzenia o największym zasięgu i skutkach, które miały miejsce
w okresie ostatnich dwóch lat. Nowym aspektem warsztatów było połączenie technicznej
strony awarii z ich wpływem na funkcjonowanie rynków energii elektrycznej.
Omówienie prac oraz dyskusji sesji
Komitetów Studiów będą przedmiotem kolejnych artykułów przygotowanych przez
polskich przedstawicieli w Komitetach Studiów. Dodatkowo, w niniejszym numerze
Energetyki, zamieszczono tematy wskazane kolejnej, 46. Sesji Generalnej CIGRE,
która odbędzie się w Paryżu w dniach
21-26 sierpnia 2016 r.
Do lektury wszystkich referatów serdecznie zapraszamy.

Jak przystąpić
do CIGRE i PKWSE?
Proces uzyskania członkostwa w CIGRE
jest realizowany za pośrednictwem PKWSE.
Aby zostać członkiem CIGRE należy złożyć
do PKWSE pisemną deklarację wyrażającej wolę przystąpienia do stowarzyszenia
(w przypadku członków zwyczajnych wymagane jest również przekazanie krótkiego
CV w języku angielskim). Decyzję o przyjęciu nowego członka do PKWSE podejmuje
Rada Zarządzająca.
W przypadku zainteresowania członkostwem w CIGRE i PKWSE prosimy o kontakt z sekretariatem PKWSE:
tel.: 22 836 40 81, fax: 22 836 63 63,
e-mail: pkwse@ien.com.pl.

CIGRE
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Dariusz Gurazdowski, Aleksander Zielonka
ALSTOM Power Sp. z o.o.

Elektryczne maszyny wirujące – Komitet Studiów A1
Rotating Electrical Machines – Study Committee A1
Na sesji przedstawiono artykuły w trzech
tematach wiodących (Preferential Subjects).
Temat 1: Rozwój maszyn elektrycznych wirujących
• Poprawa i rozwój konstrukcji w zakresie projektowania, produkcji, obsługi
i konserwacji. Rozwój materiałów izolacyjnych, niezawodność systemów chłodzenia i łożysk;
• Wpływ specyfikacji klienta i wymagań
operatora sieci na konstrukcję i koszty;
• Zmiany umożliwiające podniesienie mocy
znamionowej dużych generatorów.
Temat 2: Zarzadzanie żywotnością
generatora
• Retrofity, modernizacje, podniesienie
mocy, wzrost sprawności – analiza ekonomiczna wypływu wymagań operatora
sieci na decyzje związane z modernizacją maszyny;
• Wpływ skrętnych elektromagnetycznych sił oscylacyjnych na wytrzymałość
zmęczeniową wału wirnika;
• Analiza awarii: określenie przyczyn
i środków zapobiegawczych. Inspekcje
z wykorzystaniem specjalistycznych robotów.
Temat 3: Maszyny elektryczne generacji rozproszonej
• Rozwój konstrukcji o wyższej sprawności, koszty wytwarzania i problemy operacyjne. Monitorowanie i diagnostyka;
• Wpływ awarii i zaburzeń sieci na strategie rozwoju konstrukcji i projektowania
maszyn;
• Nowe trendy.
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W obszarze Tematu 1 „Rozwój maszyn elektrycznych wirujących” przyjęto
dziesięć artykułów do publikacji w dwóch
kategoriach:
• poprawa i rozwój konstrukcji w zakresie
projektowania i produkcji,
• wpływ specyfikacji klienta i wymagań
operatora sieci na konstrukcję i koszty.
Przedmiotem dyskusji było:
• zastosowanie odpowiedniego modelu
i technik symulacyjnych,
• możliwości rozwoju konstrukcji i poprawy produkcji,
• wpływ specyfikacji klienta i wymagań
operatora sieci na konstrukcję i koszty.
W zakresie Tematu 2 „Zarzadzanie
żywotnością generatora” zaakceptowano do publikacji osiem artykułów w czterech następujących kategoriach:
• retrofit, wymiana i modernizacja maszyn
elektrycznych,
• wpływ skrętnych elektromagnetycznych
sił oscylacyjnych na wytrzymałość zmęczeniową wału wirnika,
• analiza awarii: określenie przyczyn
i środków zapobiegawczych,
• analiza i zbieranie danych.
Przedmiotem dyskusji było:
• retrofit, wymiana i poprawa maszyn
elektrycznych,
• wpływ skrętnych elektromagnetycznych
sił oscylacyjnych na wytrzymałość zmęczeniową wału wirnika,
• drgania w strefie czołowej uzwojenia
stojana,
• analiza i zbieranie danych.
W obszarze Tematu 3 „Maszyny elektryczne generacji rozproszonej” przyjęto jeden artykuł.
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Modele i techniki symulacyjne
Obecne systemy energetyczne wymagają wyższych sprawności od hydroi turbogeneratorów. Jednym ze sposobów
poprawy sprawności maszyny jest optymalizacja systemu wentylacyjnego stosowanego w generatorze. W wyniku tej optymalizacji można zmniejszyć straty wentylacyjne przy zachowaniu niezmiennej mocy
znamionowej, a więc uzyskać wyższą
sprawność. W artykule [3] przedstawiono
analizę systemu wentylacyjnego hydrogeneratora o następujących parametrach
geometrycznych:
• średnica wirnika
9694 mm,
• wysokość rotora
2380 mm,
36,
• liczba biegunów
• prędkość obrotowa
166,7 obr/min.
Autor opisał działania umożliwiające
optymalizacje systemu wentylacyjnego
dla prototypu hydrogeneratora oraz model
obliczeniowy. Wszystkie obliczenia przeprowadzono za pomocą programu Ansys
Workbench 12.1.

Rys. 1. Wycinek modelu obliczeniowego
(wirnik-stojan)
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W celu potwierdzenia poprawności modelu i przeprowadzonej analizy wykonano
testy laboratoryjne dla rzeczywistego modelu generatora wykonanego w mniejszej
skali (rys. 2).

wirnika 4-biegunowego z kilku mniejszych
odkuwek. W artykule [7] przedstawiono
między innymi porównanie funkcji wirnika
generatorowego z turbinowym ze względu
na kształt, materiał, procesy produkcyjne
(rys. 4), właściwości magnetyczne, elektryczne i mechaniczne.

Rys. 5. Model obliczeniowy wirnika spawanego („2 disc model”, średnica 2000 mm,
długość 3150 mm)

Rys. 2. Bieguny przeskalowanego
modelu wirnika

Rys. 3. Odkuwka wirnika turbogeneratora
(po lewej wirnik 2-biegunowy o średnicy
1000 mm, po prawej wirnik 4-biegunowy
o średnicy 2000 mm)

Ogólne założenia przeskalowanego
modelu generatora:
• taka sama liczba Reynoldsa dla prototypu i skalowanego modelu,
• ogólna skala wirnika i stojana – 1/7,
• średnica wirnika – 1380 mm,
• szczelina powietrzna – 28 mm,
• wewnętrzna średnica stojana – 1436 mm,
• zewnętrzna średnica stojana – 11800 mm,
• liczba kanałów wentylacyjnych – 7.

Przez okres ponad trzech lat procesy
te poddawane były kontroli (rys. 7), między
innymi specjalistycznym badaniom materiałowym w skali mikro, testom elementów
elektrycznych, geometrii spoin, procesów
spawalniczych (TIG, SAW) itp.
W trakcie trwania projektu badawczego, technologia wirnika spawanego została zaprezentowana potencjalnym klientom jednostek jądrowych. W konsekwencji EDF złożył zamówienie na wirnik
do maszyny 900 MW (rys.6). Od listopada 2013 wirnik wykonany w tej technologii (długość 17 295 mm, średnica
1760 mm, masa 206 t) pracuje w jednostce jądrowej.

Rozwój konstrukcji
Zgodnie z praktyką stosowaną na całym świecie [7] do produkcji wirnika turbogeneratora wykorzystuje się tylko pojedynczą odkuwkę, tzw. monoblok. Większość
odkuwek (wirniki 2-biegunowe) ma średnicę do około 1,3 m i masę do 100 ton.
Natomiast wirniki do generatorów w elektrowniach jądrowych (wirniki 4-biegunowe)
wymagają odkuwek do 2,0 m średnicy
o masie 275 ton (rys. 3).
Obecnie tylko kilku producentów na
świecie jest w stanie dostarczyć taki produkt. Na podstawie dużego doświadczenia
w spawaniu, jakie firma Alstom zyskała
podczas produkcji turbin parowych i gazowych, opracowano technologię produkcji
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Rys. 4. Porównanie wirnika generatorowego
(4-biegunowego) z wirnikiem
turbiny parowej

Następnie omówiono proces rozwoju
technologii spawania wirnika wraz z procesem walidacji na przykładzie rzeczywistego modelu – „2 disc model” (rys. 5).
Produkcja rzeczywistego modelu
(rys. 7) udowodniła ważność koncepcji wirnika spawanego, jak i niezawodność procesów produkcyjnych.

www.energetyka.eu

Rys. 6. Wirnik spawany do jednostki jądrowej
(900 MW) – w trakcie fazy spawania

Specyfikacja klienta
i wymagania
operatora sieci
Sieć wysokiego napięcia (EHV/HV)
Sardynii stanowi część włoskiej narodowej sieci energetycznej zarządzanej przez
operatora Terna (rys. 8). Wyspa połączona
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jest z siecią lądową za pomocą linii (HVDC)
„SaCoI” (Sardinia–Corsica–Italy) oraz „SaPeI”. Dodatkowo zsynchronizowana jest
z siecią Korsyki poprzez linię „SarCo”
(tab. 1).

Pre machining

TIG

SAW

PWHT

400 kV line
230 kV line
150 kV line
132 kV line
500 kV dc line
200 kV dc line

Rys. 8. Sieć wysokiego napięcia (EHV/HV)
Sardynii
UT inspection

Machining

NTD on slots

Sectioning

Rys. 7. Poszczególne fazy produkcji i testów wirnika spawanego dla „2 disc model”

Tabela 1

Linie wn na Sardynii
Link name

Rated Power

Rated Voltage

Commissioning Year

Technology

SaPeI

2 x 500 MW

±500 kV

2011

HVDC-LCC

SaCoI

300 MW

200 kV

1965/1992

3-terminal HVDC – LCC

SarCo

135 MVA

150 kV

2006

50 Hz 3-core cable
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Ze względu na to, że znaczna część
mocy zainstalowanej na Sardynii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie farm
wiatrowych, do poprawienia stabilności
sieci zastosowano kompensatory synchroniczne.
W artykule [11] przedstawiono analizę sieci Sardynii ze względu na potrzebę
zainstalowania mocy 500 Mvar oraz omówiono wady i zalety obecnie stosowanej
technologii (kompensacja statyczna, dynamiczna). Operator Terna zdecydował
się na zastosowanie kompensatorów synchronicznych z powietrznym systemem
chłodzenia o mocy 250 Mvar. Dane kompensatorów synchronicznych przedstawiono w tabeli 2.
Czynnikami, które wpłynęły na taką decyzję są obecny stan wiedzy i nowe technologie, umożliwiające rozwiązanie większości
problemów związanych z niezawodnością
(rys. 9) i bezpieczeństwem kompensatorów
synchronicznych, tj.:
• zwiększenie maksymalnej mocy maszyn
chłodzonych powietrzem do 400 MVA
przy napięciu 21 kV,
• wzrost średniego czasu między przeglądami i awariami,
• poprawa statycznych układów wzbudzenia,
• lepszy system startowy maszyny.
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Parametry kompensatorów synchronicznych

Tabela 2

Synchronous Condensers Data
Reference standard
IEC 60034
Installation
Outdoor
Rated power (Mvar)
+250 / -125
Rated voltage (kV)
19 kV
Maximum continuous voltage (kV)
20 kV
Rated Frequency (Hz)
50
Cooling method
Totally Enclosed Air-to-Water
Overload
150% for 30 s / 200% for 10 s
Synchronous reactance (d / q axis)
180% / 170%
Sub-transient reactance (unsaturated / saturated)
14.3% / 10.1%
Inertia constant (s)
≥1,75
Total losses at full power
<3000 kW
Insulation class (design / rated)
B/F
Step-up Transformer Data
Reference standard
IEC 60076
Rated power (MVA ONAN / ONAF)
230 / 330
Rated voltages (kV)
400/19 kV
Short circuit impedance
12.5%

3%

41%

38%

Oil Circuit
Starting System
Cooling System
Protections

18%

dukowana i dostarczona przez indyjskich
producentów wraz z bezszczotkowymi systemami wzbudzenia i pracuje od 1984 roku,
tj. ponad 25 lat. Kilka maszyn dostarczonych
przez GE, Alstom, Elektrosiła oraz Siemensa
posiada bezszczotkowy system wzbudzenia.
NTPC ma także maszyny 500 MW i 200 MW
z statycznym układem wzbudzenia wyprodukowane przez BHEL i Alstom.

• zależność od OEM (Original equipment
manufacturer – producent oryginalnego
sprzętu) w obu typach wzbudzenia,
• awarie będące przyczyną wyłączenia
jednostki,
• wymagania fundamentowe,
• niezawodność systemu w powiązaniu
z obsługą i diagnostyką.
Na rysunku 11 przedstawiono uszkodzenie układu diodowego bezszczotkowej
wzbudnicy na skutek uderzenia przez ciało obce.

Rys. 11. Uszkodzenie układu diodowego

Na rysunku 12 przedstawiono uszkodzenie wentylatora wzbudnicy w wyniku
wad odlewniczych. Uszkodzenie występowało w trzech różnych wzbudnicach.

Rys. 9. Przerwa w dopływie energii
spowodowana kompensatorami
synchronicznymi zainstalowanym poprzednio
przez operatora Terna (dane statystyczne
od 1998 do roku 2008)

Retrofit, wymiana i modernizacja
maszyn elektrycznych
Częste wymiany zużytych szczotek
i pierścieni ślizgowych spowodowane
iskrzeniem w układach wzbudzenia doprowadziły do rozwoju tzw. bezszczotkowych
systemów wzbudzenia. W artykule [9] opisano doświadczenia firmy NTPC dotyczące
awarii w układach wzbudzenia turbogeneratorów pracujących w indyjskich elektrowniach oraz związane z nimi działania.
NTPC jest właścicielem ponad 50 jednostek o mocy 500 MW i 30 jednostek o mocy
200 MW. Większość maszyn została wypro-
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Rys. 12. Uszkodzenie wentylatora wzbudnicy
Rys. 10. Wirnik bezszczotkowego
układu wzbudzenia

W artykule [9] przedstawiono porównanie statycznego i bezszczotkowego układu
wzbudzenia. Podano analizę awaryjności obu układów i możliwości naprawy ze
względu na czas oraz dostępność odpowiednich komponentów. Główne czynniki
dyskutowane w artykule [9] jako najważniejsze przy wyborze systemu wzbudzenia to:
• konfiguracja systemu,
• dostępność do znaczących informacji
w przypadku awarii,

www.energetyka.eu
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Transformatory – Komitet Studiów A2
Transformers – Study Committee A2
Podczas ubiegłorocznej, 45. Sesji
CIGRE, w ramach Komitetu Studiów A2
Transformatory, poruszano problematykę
związaną z trzema tematami wiodącymi
(Preferential Subject).
• PS1 – Najlepsze praktyki w zarządzaniu eksploatacją transformatorów (Best Practices for Transformer
Asset Management), w tym:
– wskaźniki stanu technicznego transformatora energetycznego,
– najlepsze praktyki eksploatacyjne, monitoring on-line, analiza poawaryjna,
– wpływ harmonicznych,
– techniki minimalizowania awaryjności, transformatory rezerwowe – wymagania.
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• PS2 – Transformatory w zastosowaniach specjalnych (Transformer for specialized applications), obejmujące:
– przesuwniki fazowe, transformatory
przekształtnikowe, do zastosowań
w przemyśle,
– specyfikowanie zamówień, konstrukcje, produkcja i badanie,
– osiągane parametry, niezawodność,
eksploatacja.
• PS3 – Doświadczenia praktyczne
w zastosowaniach niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych oraz technologii (Field experience with the use of non-conventional materials and technologies),
w tym:

www.energetyka.eu

– nowe układy elektroizolacyjne, nowoczesne technologie produkcji uzwojeń i obwodu magnetycznego,
– doświadczenia z nowymi technologiami w produkcji urządzeń wyposażenia
transformatorów (izolatorów przepustowych, przełączników zaczepów, itp.).

Skład Komitetu Studiów A2
Transformatory
• przewodniczący – Claude Rajotte (Kanada),
• sekretarz – Patric Picher (Kanada), pełni
dodatkowo funkcję webmastera,
• 24 członków stałych,
• 19 członków obserwatorów.
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Grupy Robocze
W ramach Komitetu pracują obecnie
24 Grupy Robocze w poniżej wymienionych tematach.
WG A2.37 – Przegląd niezawodności transformatorów (Transformer reliability survey), przewodniczący S. Tenbohlen,
wśród członków przedstawiciel Polski –
P. Mański. Prace obejmują:
• przegląd rezultatów istniejących krajowych ankiet i badanie różnych praktyk;
określenie najlepszych praktyk;
• opracowanie i prezentacja informacji
dostępnych w krajowych sprawozdaniach badawczych;
• stworzenie zaleceń w celu poprawy sytuacji.
WG A2.38 – Modelowanie procesów cieplnych (Thermal modelling), przewodniczący J. Lapworth. Prace obejmują:
• opis najlepszych technik w modelowaniu procesów cieplnych w transformatorze dla określenia gorących punktów
w uzwojeniu oraz w elementach konstrukcyjnych;
• przykłady sposobów pomiaru temperatury gorących punktów, najlepsze praktyki w tym obszarze;
• zalecenia w celu poprawy standardów.
WG A2.40 – Ocena ryzyka oraz
długoterminowe działania dla obniżenia zagrożenia powodowanego przez
siarczek miedzi (Copper sulphide long-term mitigation and risk assessment),
przewodniczący Lukic, wśród członków
przedstawiciel Polski – T. Buchacz. Prace
obejmują:
• metody, narzędzia i diagnostyka;
• stabilność pasywatora metalu i wydajność;
• sprawność istniejących sposobów obróbki oleju na stanowisku (on-site).
JWG A2/D1.41 – Układ elektroizolacyjny w transformatorach HVDC – przewodność oleju (HVDC transformer insulation – oil conductivity), przewodniczący
A. Küchler. Prace obejmują:
• wprowadzenie w zalecenia WG A2/
B4.28;
• przegląd technik i norm pomiaru przewodnictwa oleju;
• propozycje nowych standardów.
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WG A2.42 – Przewodnik transportowania transformatorów (Guide on transformer transportation), przewodniczący
A. Mjelve, obejmujący:
• typowe warunki/siły występujące podczas transportu;
• specyfikacje i przegląd projektu;
• wymagania dotyczące transportu.
WG A2.43 – Niezawodność izolatorów przepustowych (Bushing reliability)
– wśród członków przedstawiciele Polski –
J. Buchacz, M. Figura, M. Szrot, przewodniczący A. Mikulecky. Prace obejmują:
• definicje awarii izolatora;
• mechanizmy awarii;
• wskaźniki awaryjności izolatorów;
• przewidywany czas życia, eksploatacja,
diagnostyka.
WG A2.44 – Inteligentne systemy
monitoringu pracy transformatorów
(Transformer Inteligent Condition Monitoring - TICM) – wśród członków przedstawiciel Polski – W. Gil, przewodniczący
C. Dupont. Prace koncentrują się na:
• konwersji danych w celu uzyskania odpowiedniej informacji;
• przedstawieniu korzyści z zastosowania
TICM;
• aparaturze/oprogramowaniu/integracji
danych.
JWG A2/D1.46 – Doświadczenia
praktyczne stosowania wskaźników
zestarzenia izolacji stałej transformatorów energetycznych (Field experience
with transformer soild insulation agening
markers), przewodniczący R. Mertens.
Prace obejmują:
• przypadki praktyczne: korelacja pomiędzy markerami chemicznymi i metodami
tradycyjnymi;
• informacje projektowe dotyczące modeli markerów starzeniowych;
• analiza zapisów z eksploatacji i przeglądów;
• wpływ warunków pobierania próbek
oleju (np. temperatura).
JWG D1/A2.47 – Nowe możliwości
w interpretacji DGA w transformatorach energetycznych i ich wyposażeniu
(New Frontiers of DGA Interpretations for
Power Transformers and their Accessories), przewodniczący M. Duval. Prace koncentrują się na:
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• przeglądzie postępu w obszarze DGA;
• wpływie zawartości CO, CO2 i CO2/CO na
wykrywanie udziału papieru w awariach;
• analizie przypadków i sugestiach dotyczących typowych problemów i działań inicjowanych przez interpretacje wyników DGA.
WG A2.48 – Technologia i utylizacja
wysokonapięciowych olejowych dławików kompensacyjnych (Technology
and utilization of oil insulated high voltage
shunt reactors), przewodniczący S. Ryder.
Prace koncentrują się na:
• specyfikacji, projektowaniu, hałasie;
• próbach typu i wyrobu – kryteria;
• niezawodności w eksploatacji, mechanizmach awarii i ich rozpoznaniu;
• eksploatacji, ocenie stanu, monitoringu,
DGA, itp.
WG A2.49 – Ocena stanu transformatorów energetycznych (Condition
assessment of power transformers), przewodniczący P. Cole. Prace obejmują:
• przegląd istniejących dokumentów CIGRE i literatury;
• określenie kluczowych parametrów
oraz jak te parametry mogą być łączone
w celu określenia stanu technicznego –
tzw. indeksu stanu;
• rozpatrzenie metod deterministycznych,
jak i probabilistycznych;
• dostarczenie szczegółów „indeksu stanu”/ dostępnych narzędzi oceny aktualnego stanu technicznego i podanie
przykładów zastosowań.
WG A2.50 – Skutki rozproszonych
źródeł energii i związany z tym wymuszony wsteczny przepływ energii na
transformatory sieciowe i transformatory
rozdzielcze (Effect of the distributed energy
sources and consequent induced reverse
power flow (step-up) on transmission and
distribution transformers), przewodniczący
J. C. Riboud. Prace koncentrują się na:
• efekcie wstecznego przepływu mocy na
pracę transformatorów, które nie były
zaprojektowane do tego celu;
• wpływie na gęstość strumienia magnetycznego, przyrost temperatury, wzrost
hałasu i innych parametrów;
• możliwych problemach przy sterowaniu
przełącznika zaczepów;
• konsekwencjach dotyczących strumienia głównego i regulacji napięcia.
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JWG A2/D1.51 – Usprawnienie pomiarów wyładowań niezupełnych w zakładzie wytwórczym i prób odbioroczych transformatorów energetycznych
(Improvement to Partial Discharge Measurements for Factory and Site Acceptance
Tests of Power Transformers), przewodniczący S. Coenen:
• dyskusja i porównanie podanych metod
w standardach (normach) międzynarodowych;
• omówienie i ocena metod alternatywnych;
• rekomendacje dla poprawy jakości pomiarów wyładowań niezupełnych w fabryce/ w miejscu zainstalowania transformatora.
JWG A2/C4.52 – Modele transformatorów wysokiej częstotliwości przy przebiegach niestandardowych (High-frequency transformer and reactor models for network
studies), przewodniczący B. Gustavsen
• opracowanie wytycznych i zaleceń dotyczących modeli transformatorowych
do symulacji krótkotrwałych napięć wysokiej częstotliwości, które mogą wystąpić w eksploatacji;
• zdefiniowanie minimalnych wymogów
dotyczących modeli dostarczanych
przez producentów;
• podanie przykładów wzorcowych modeli
stosowanych w symulacji transformator
– sieć w przejściowych interakcjach przy
użyciu modeli białej i czarnej skrzynki.
Grupy Doradcze
Przewodniczący Komitetu Studiów
w procesie decyzyjnym jest wspierany
przez członków pięciu grup doradczych
(Advisory Group) zajmujących się:
• AG A2.1 – planowaniem strategicznym
(Strategic Planning),
• AG A2.2 – propagowaniem działalności
technicznej Komitetu oraz szeroko pojętą
pomocą ukierunkowaną na użytkowników
transformatorów (Customer & Tutorial),
• AG A2.3 – technologią transformatorów
(Transformer Technology),
• AG A2.4 – problematyką eksploatacyjną
transformatorów (Transformer Utilisation) – wśród członków przedstawiciel
Polski – P. Warczyński,
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• AG A2.5 – Transformatory UHVAC&DC
(Ultra High Voltage Transformer AC&DC).
Kolokwium Transformatorowe 2015
Shanghai
Tegoroczne Kolokwium zostało zaplanowane na 20-25 września z następującym
programem ramowym:
• 20 września – spotkanie członków Komitetu Studiów,
• 22-23 września – dni Kolokwium,
• 24 września – spotkania Grup Roboczych,
• 25 września – zwiedzanie stacji UHV AC
& UHV DC.
Tematyka wiodąca Kolokwium:
• transformatory najwyższych napięć EHV/
UHV i EVHDC/UHVDC i ich elementy,
• techniczne wyposażenie stacji energetycznych przyszłości i Smart Grid (inteligentne
sieci) we współpracy z SC A3 i SC B3,
• najlepsze wykorzystanie istniejącej populacji transformatorów.

Tematyka referatów
prezentowanych na 45. Sesji
W artykule ograniczono się do omówienia niektórych zagadnień związanych
z przesuwnikami fazowymi.

Doświadczenia Terna
w projektowaniu i eksploatacji
transformatorowych
przesuwników fazowych [A2-207]
W celu optymalizacji przepływu energii oraz wzrostu niezawodności systemu,
Terna (włoski operator sieci przesyłowych)
zainstalował dwa nowe systemy transformatorów z przesuwnikiem fazowym:
• jeden 450 MVA, 230kV, ± 54,9° transformatorowy przesuwnik fazowy (TPS)
zainstalowany w stacji Camporosso
w celu kontrolowania wymiany mocy
z siecią francuską,
• cztery 1800 MVA4, 400 kV, ± 17,5° transformatorowe przesuwniki fazowe, dwa zainstalowane w stacji Foggia i dwa w stacji
Villanova w celu kontrolowania przepływu
mocy na magistrali adriatyckiej.

www.energetyka.eu

W referacie przedstawiono techniczne wyzwania konstrukcyjne, produkcyjne,
diagnostyczne i modelowe, jakie zostały
postawione przed projektantami i wykonawcami przesuwników fazowych, których
parametry stanowią swoisty rekord pod
względem mocy znamionowej, jak i uzyskanego kąta przesunięcia fazowego.
Wybór opcji TPF
W odniesieniu do omawianego przypadku zaprojektowana moc wynosi:
• 410 MVA w przypadku stacji Camporosso,
• 1083 MVA w przypadku stacji Foggia
oraz Villanova.
Z powodu ograniczeń transportowych
w stacjach Foggia i Villanova koniecznym
było podzielenie sumarycznej moc projektowej na dwie jednostki, każdą o mocy znamionowej 541 MVA. Zasadniczo możliwe
były dwa rozwiązania:
• dwa urządzenia równolegle, każde posiadające połowę wymaganej mocy
znamionowej,
• dwa urządzenia szeregowe, każde posiadające połowę wartości kąta przesunięcia fazowego,
Wybrano drugie rozwiązanie, ponieważ
pozwala ono na eksploatację linii napowietrznej przy jej granicznym obciążeniu
cieplnym, nawet w przypadku przestoju
jednego z przesuwników.
Konstrukcja dwurdzeniowa przesuwnika
fazowego jest zalecana w obydwu przypadkach, ponieważ pozwala to na podzielenie
urządzenia na dwie kadzie (co jest niezbędne
ze względu na ograniczenia transportowe)
i oferuje niezerową impedancję zwarcia przy
zerowej pozycji przesunięcia fazowego.
Systemy TPF w stacjach
Foggia i Villanova
Podstawowe dane znamionowe TPF
na stacjach energetycznych Foggia i Villanova przedstawiają się następująco:
• moc znamionowa – 1800 MVA,
• częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
• napięcie znamionowe – 400 kV,
• prąd znamionowy – 2598 A,
• wytrzymałość przeciążeniowa – 20%
przez 20 minut,
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• przełącznik fazowy bez obciążenia
±17,5°,
• stopnie regulacji ±33 stopnie,
• impedancja zwarcia przy mocy znamionowej i maksymalnym kącie – 11%,
• chłodzenie ODAF.
Przesuwniki zostały zaprojektowane
i wykonane jako konstrukcje dwurdzeniowe, dwukadziowe oraz pięciokolumnowe,
trójuzwojeniowe – rysunek 1.
Jednostka szeregowa
• Rozmiar transportowy:
11 200 mm x 4745 mm x 4400 mm wys.,
• Ciężar transportowy: 290 ton bez oleju,
• Waga oleju: 85 ton.
Jednostka wzbudzenia
• Rozmiar transportowy:
10 810 mm x 4382 mm x 5100 mm wys.,
• Ciężar transportowy: 295 ton bez oleju,
• Waga oleju: 110 ton.
Transport jednostki wzbudzenia ilustruje rysunek 2.

ARS

Series unit

S

L

Exciting unit
OLTC

Rys. 1. Układ uzwojeń i instalacja przesuwnika fazowego w stacji Foggia

Rys. 2. Transport jednostki wzbudzenia

Opis przesuwnika fazowego w stacji
Foggia i Villanova (rys. 3)
Jednostka szeregowa
Uzwojenie pierwotne jednostki szeregowej transformatorowego przesuwnika
fazowego zostało wykonane jako uzwojenie dwupołówkowe, włączone szeregowo
pomiędzy „źródłem i obciążeniem”.
Uzwojenie wtórne zostało połączone
w trójkąt, a polaryzacja napięcia pomiędzy
wyprowadzeniami może zostać odwrócona
poprzez przełącznik ARS (Advanced-Retard Switch).
Jednostka wzbudzająca
Uzwojenie pierwotne jednostki wzbudzającej skojarzone jest w gwiazdę z trwale uziemionym punktem zerowym i zasilane
ze środkowych wyprowadzeń uzwojenia
pierwotnego jednostki szeregowej.
Uzwojenie wtórne jednostki wzbudzającej składa się z szeregowo połączonego
uzwojenia przełączalnego z uzwojeniem
regulacyjnym, skojarzonymi w gwiazdę
z trwale uziemionym punktem zerowym.
Regulowane napięcie wyjściowe z tego
uzwojenia podawane jest na uzwojenie
wtórne jednostki szeregowej.
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Rys. 3. Schematy połączeń oraz wybrane widoki jednostki szeregowej i wzbudzającej
przesuwników fazowych w stacji Foggia i Villanova
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Rys. 4. Przykładowy rozkład strat w konstrukcji
nośnej rdzenia jednostki szeregowej. Obliczenia przy
wykorzystaniu MES w wersji trójwymiarowej

Rys. 5. Przykładowy rozkład pola elektrycznego w jednostce wzbudzającej.
Obliczenia przy wykorzystaniu MES w wersji dwuwymiarowej

Rys. 6. Przykładowy rozpływ strumienia w obwodzie magnetycznym jednostki szeregowej przy prądzie znamionowym.
Obliczenia przy wykorzystaniu MES w wersji trójwymiarowej.
No load – brak obciążenia, cosφ = 0,96 boost operation – cosφ = 0,96 przewzbudzenie, cosφ= 0,96 buck operation – cosφ = 0,96 niedowzbudzenie

Ważniejsze zagadnienia projektowe

Uwagi końcowe

Analiza wytrzymałości na udary
łączeniowe
Rozkład napięcia na poszczególnych
uzwojeniach jednostek podczas udarów
łączeniowych został obliczony przez inżynierów z firmy TAMINI z pomocą i pod
nadzorem naukowców z Politechniki Mediolańskiej.
Uzwojenia transformatorowego przesuwnika fazowego zostały podzielone
na wiele elementarnych obwodów elektrycznych, których pojemności elektryczne i indukcyjności zostały obliczone przy
wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES). Skupione parametry sieci
zostały obliczone dzięki symulatorom obwodowym.

Transformatorowe przesuwniki fazowe w stacjach Foggia i Villanova o mocy
znamionowej 1800 MVA, napięciu wejścia/wyjścia 400 kV oraz kącie przesunięcia fazowego w stanie bez obciążenia
17,5° są obecnie największymi wyprodukowanymi we Włoszech i jednymi z największych na świecie. Program uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich czterech jednostek został zakończony w listopadzie 2012.

Analiza pól magnetycznych
i elektrycznych
Na rysunkach 4, 5, 6 zamieszono przykłady rozkładu pól elektrycznych i magnetycznych otrzymane przy wykorzystaniu
MES.
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System TPS w stacji Camporosso
Transformatorowy przesuwnik fazowy
w stacji Camporosso jest zainstalowany na
linii 230 kV łączącej system włoski z francuskim Camporosso – Trinitè Victor.
Podstawowe dane TPS w stacji Camporosso:
• moc znamionowa – 450 MVA,
• częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
• napięcie znamionowe – 230 kV,
• prąd znamionowy – 1130 A,

www.energetyka.eu

• wytrzymałość przeciążeniowa – 20%
przez 20 minut,
• przełącznik fazowy bez obciążenia ±54,9°,
• ±33 stopnie regulacji,
• impedancja zwarcia przy mocy znamionowej, maksymalny kąt – 14%,
• chłodzenie – OFAF.
Przesuwniki zostały zaprojektowane
i wykonane jako konstrukcje:
• dwurdzeniowe, dwukadziowe,
• pięciokolumnowe, trójuzwojeniowe.
Na rysunku 8 pokazano układ uzwojeń
oraz obydwie jednostki na stacji prób i podczas transportu.
Z uwagi na bardzo duży kąt regulacji,
moc znamionowa jednostek szeregowych
i wzbudzających wynosi tylko 410 MVA
przy gabarytach i ciężarach podobnych do
jednostek w stacji Villanova i Forgia.

Rys. 7. Przesuwnik fazowy w stacji Villanova
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dystrybucyjną – stację Itaorna 138 kV. Ta
stacja była zasilana z linii przesyłowych
pochodzących ze stacji Jacarepagua, która
z kolei była przyłączona do systemu przez
stację Adrianopolis 500 kV.
Do 2001 roku (rys. 9) nie było bezpośredniego połączenia pomiędzy stacjami
Angra dos Reis 500 kV i Itaoma 138 kV.
Z tego powodu, energia wytwarzana w elektrowniach jądrowych Angra musiała przebyć długą drogę nim została wykorzystana
lokalnie, co skutkowało pogorszeniem jej
jakości, wynikającym przede wszystkim
z niskiego poziomu prądu zwarciowego.
Typowy transformator umieszczony pomiędzy tymi stacjami znacznie poprawiłby
warunki transmisji energii, ale wymagałoby
to modernizacji systemu 138 kV. W dodatku
stacja Itaorna 138 kV była przyłączona do
systemu przesyłowego o niskim poziomie
prądu zwarciowego, w porównaniu z poziomem stacji 500 kV, dlatego też bezpośrednie połączenie dwóch stacji typowym transformatorem powodowałoby niedopuszczalny wzrost poziomu prądu zwarciowego po
stronie 138 kV.
Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne wykazały, że instalacja typowego transformatora 500/138 kV i transformatorowego przesuwnika fazowego
138/138 kV regulowałaby przesył pomiędzy systemami 500 i 138 kV i poprawiłaby
jakość dostarczanej energii w stacji Itaorna
138 kV bez potrzeby wprowadzania większych zmian w systemie.

Rys. 8. Schemat uzwojeń oraz próby końcowe i transport przesuwnika fazowego
do stacji Comporosso

Ciężar transportowy (bez oleju) jednostki
szeregowej i jednostki wzbudzającej wynosi
odpowiednio 325 i 310 ton; w stanie kompletnego zmontowania 460 i 430 ton.

Transformator z przesuwnikiem
fazowym do sterowania
przepływem mocy –
doświadczenia brazylijskie [A2-202]

Podsumowanie doświadczeń włoskich

Przed 2001 rokiem stacja Angra dos
Rios, zasilana z dwóch elektrowni jądrowych
w Stanie Rio de Janeiro o mocy 1900 MW,
była przyłączona do systemu przesyłowego
500 kV, odpowiedzialnego za dostawę energii do południowo-wschodniego regionu
Brazylii, a zwłaszcza obszaru znanego jako
„Area Rio” – Stan Rio de Janeiro i Północne
São Paulo.
Zapotrzebowanie na energię zachodnich i południowych regionów Stanu Rio de
Janeiro, a zwłaszcza okręgu Angra dos Reis
było zaspokajane przez lokalną jednostkę

Dzięki wysokiej niezawodności i relatywnie niskiemu kosztowi transformatorowe przesuwniki fazowe są chętnie
używanymi elementami prowadzącymi do
poprawy elastyczności (FACTS – Flexible
AC Transmission System) przesyłu energii
sieciami EHV.
Wymagana wysoka moc przy jednoczesnym szerokim kącie regulacji oraz ograniczenia transportowe (skrajnia) ograniczają
budowanie konstrukcji jednokadziowych.
Niezbędnym okazuje się dzielenie mocy na
dwie lub więcej jednostek.
Doświadczenie firmy Terna pokazuje,
że maksymalna masa transportowa to około 320 ton, co przekłada się na moc znamionową 400-500 MVA.
Innym ograniczeniem technologicznym wymagającym uwagi jest maksymalny prąd i moc przełączalna podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Gdy
wymagany jest duży kąt regulacji, należy
zastosować symetryczne TPS, gdzie najlepszym rozwiązaniami są te o konstrukcji
dwurdzeniowej i dwukadziowej, zwłaszcza
w przypadku dużej mocy przechodniej, co
daje niższy ciężar transportowy i niezerową
impedancję zwarcia nawet przy zerowym
kącie przesunięcia.
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Rys. 9. Schemat systemu przed instalacją TPS
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Charakterystyka

Źródło

Obciążenie

Napięcie znamionowe, kVef,

138

138

Napięcie maksymalne, kVef

145

145

400

400

Moc znamionowa, MVA
Zmiana kątowa

+ 21,66°

Charakterystyka przełącznika zaczepów

+25° (400 MVA)

BIL (podstawowy poziom izolacji), kV

1550 / 1780

550 / 638

Prąd zwarcia, kA

25

20

X/R

40

17

Warunki obciążenia jednoczesnego

Eksploatacja

Tabela 1

Główne parametry transformatorowego przesuwnika fazowego

0,8 indukcyjne i/lub pojemnościowe (400 MVA)

Transformator 500/138 kV wraz z transformatorowym przesuwnikiem fazowym
138 KV, 400 MVA , łącząc stację Angra dos
Reis ze stacją Itaorna 138 kV został zainstalowany w lipcu 2001.
Nowe rozwiązanie stało się kolejnym
źródłem zasilania miasta Rio de Janeiro,
natomiast głównymi stacjami zasilania są
Jacarepaguá 345/138 kV, Grajaú 500/138
kV oraz Angra dos Reis 500/138 kV – patrz
rysunek 12.
Sterowanie przepływem obciążenia

W analizach określono również maksymalny i minimalny kąt wymagany do regulacji przepływu energii pomiędzy systemami 500 i 138 kV.
Główne elementy specyfikacji przesuwnika fazowego przedstawiono w tabeli 1.
Aspekty konstrukcyjne
transformatorowego przesuwnika
fazowego

Rys. 10. Widok TPS w stacji Angra dos Reis

System (rys. 10) składa się z zespołu
trzech autotransformatorów 133,22 MVA,
525/138 + 8 x 1,25%/13,8 kV (napięcie modułu sterowania) oraz trójfazowych transformatorów z przesuwnikiem fazowym
400 MVA, 138/138kV, + 21,66° (regulowana faza napięcia).

Dwurdzeniowe transformatory o układzie połączeń uzwojeń, jak na rysunku 11,
pracują wraz z sześcioma podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów, z których
trzy są po stronie źródła, a trzy po stronie
obciążenia, co składa się na zmienność
kąta regulacji + 21,66°.

S1

S2

h2

S3

h3

Transformatorowy przesuwnik fazowy
został wyposażony w podobciążeniowy
przełącznik zaczepów potrzebny do sterowania przepływem obciążenia. Gdy kąt
pracy przesuwnika fazowego mieści się
w przedziale od -21.6 do +21.6 stopni,
operator systemu jest w stanie utrzymać
przepływ obciążenia w obu kierunkach.
Jednakże normalna eksploatacja występuje tylko od systemu 500 kV do systemu
138 kV. Możliwość regulacji strumienia
przepływu mocy przez TPS w czasie rzeczywistym pozwala wykorzystać maksymalne możliwości przesyłowe linii przyłączonych do stacji, zarówno w warunkach
normalnych, jak i w stanach awaryjnych.
Regulacja napięcia
Jedną z zalet TPS jest możliwość użycia
go jako dodatkowego środka do regulacji
napięcia w okresach minimalnych obciążeń.
Uzyskano to dzięki ustawieniu przepływu
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Rys. 11. Układ połączeń uzwojeń
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JACAREPAGUÁ
345/138 kV

Rys. 12. Główne źródła zasilania miasta
Rio de Janeiro
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Aparatura elektroenergetyczna wysokiego napięcia
– Komitet Studiów A3
High Voltage Equipment – Study Committee A3
Propozycje rozwiązań
spełniających aktualne
i przyszłe wymagania systemów
elektroenergetycznych
Tematyka wiodąca zaproponowana na
45. sesję CIGRE 2014, w obszarze odnoszącym się do aparatury wysokiego napięcia, została podzielona na trzy grupy
zagadnień:
1. Aparatura wysokiego napięcia spełniająca zmieniające się wymagania
systemu elektroenergetycznego.
2. Zarządzanie czasem życia i starzenie
się aparatury wysokiego napięcia.
3. Wpływ ekstremalnych warunków pracy na aparaturę wysokiego napięcia.
Rozwinięcie omawianych zagadnień
stanowią następujące podtematy zdefiniowane podczas dyskusji nad zgłoszonymi
na sesję referatami. Dla grupy pierwszej
są to:
• stacyjna aparatura wysokiego napięcia
prądu stałego i przemiennego odpowiadająca nowym wymaganiom,
• aparatura wysokiego napięcia dla systemów dystrybucyjnych przyszłości,
• nowe wymagania dla konstruowania,
budowy i testowania aparatury wysokiego napięcia.
Dla grupy drugiej:
• eksploatacja, monitoring i diagnostyka
aparatury wysokiego napięcia,
• wpływ praktyk zarządzania majątkiem,
obowiązków operacyjnych i nacisku na
niezawodność i czas życia aparatury
wysokiego napięcia.
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Dla grupy trzeciej:
• wpływ warunków środowiskowych, takich jak: temperatura, wilgotność, trzęsienie ziemi, wiatr, silne opady, wysokość
nad poziomem morza na aparaturę wysokiego napięcia,
• warunki systemowe i przeciążenia: prądy
zwarciowe, przepięcia, napięcia powrotne, podwyższanie napięć roboczych,
• uwarunkowania operacyjne.
Sposób prezentacji tematyki wiodącej
wyraźnie sugeruje, że zagadnienia związane
z aparaturą wysokiego napięcia nie koncentrują się, jak to miało miejsce w przeszłości,
wokół kreowania rozwiązań dotyczących
całego systemu elektroenergetycznego,
a nastawione są na promowanie wszystkiego, co wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym z dokonującego się na naszych
oczach wielokierunkowego rozwoju systemów elektroenergetycznych. To nieco zmienione podejście do problemów dotyczących
konstruowania, badania, produkcji i eksploatacji aparatury wysokiego napięcia każe
uznać, iż warto przybliżyć najistotniejsze
tezy, jakie wypełniały poszczególne publikacje przygotowane na 45. sesję CIGRE 2014
i w ten sposób zachęcić do lektury pełnej
ich treści. Jeżeli niniejszy artykuł przyczyni
się do wzrostu zainteresowania problematyką związaną z aparaturą wysokiego napięcia i pozwoli znaleźć odniesienie do tezy
zaprezentowanej powyżej, autor uzna swoje zadanie wobec Czytelnika za spełnione.
Wykaz referatów opublikowanych w materiałach z 45. sesji CIGRE 2014 znajduje się
na końcu artykułu.
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Aparatura wysokiego napięcia
spełniająca zmieniające się
wymagania systemu
elektroenergetycznego
Konieczność sprostania wymaganiom
związanym ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną prowadzi do
rozrastania się systemów energetycznych
zarówno pod względem elektrycznym jak
i geograficznym. To z kolei powoduje pojawianie się nowych zjawisk, jak na przykład nadmierny wzrost napięcia w długich
liniach przesyłowych. Odpowiedzią na taką
sytuację muszą być nowe konstrukcje aparatury wysokiego napięcia, które nie tylko
rozwiążą problemy techniczne, ale także
będą się cechować wysoką niezawodnością, niskimi kosztami produkcji i eksploatacji oraz maksymalnie ograniczonym
poziomem negatywnego oddziaływania na
środowisko naturalne. Jedynie taka aparatura ma szansę na akceptację potencjalnych użytkowników, którzy odpowiadają za
poprawną pracę systemu elektroenergetycznego w warunkach silnej konkurencji.
Do opanowania wspomnianych powyżej problemów napięciowych potrzebne są
dławiki. Artykuł [A3-101] przedstawia rozważania dotyczące możliwości wprowadzenia do eksploatacji dławika z rdzeniem
powietrznym, dla napięcia rzędu 500 kV.
Taka konstrukcja ma swoje liczne zalety, jak: prosta budowa, zmniejszony ciężar w stosunku do rozwiązań z rdzeniem
z żelaza i izolacją olejową, czy też łatwość
budowy stanowiska dla 
p osadowienia
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 ławika. Pojawiają się jednak także prod
blemy obce dławikom olejowym. Podstawowy problem to oddziaływanie pola
magnetycznego występującego wokół
dławika i jego wpływ na ludzi prowadzących prace eksploatacyjne oraz urządzenia znajdujące się w sąsiedztwie. Przykładowy rozkład pola magnetycznego wokół
dławika z rdzeniem powietrznym pokazano na rysunku 1.

Rys. 2. Dławik wysokiego napięcia
z rdzeniem powietrznym na stanowisku

Rys. 1. Pole magnetyczne wokół dławika
z rdzeniem powietrznym

Negatywne oddziaływanie pola magnetycznego na ludzi można ograniczyć
poprzez stosowanie ogrodzeń stanowisk
dławików, zabezpieczających przed nadmiernym zbliżeniem lub ustawienie dławika na odpowiedniej, większej wysokości.
Konieczne staje się także rozwiązanie
problemów związanych z łączeniem dławika poprzez zastosowanie odpowiednio
dobranego wyłącznika i określenie parametrów układu zabezpieczeń, właściwie reagujących na wszelkiego rodzaju
sytuacje awaryjne. Wydaje się jednak, iż
korzyści związane ze stosowaniem dławików z rdzeniem powietrznym są na tyle
atrakcyjne, że przeciwności, które na ten
moment nie mają jeszcze gotowej recepty na ich wyeliminowanie, zostaną w najbliższym czasie opanowane. Przykładowy
dławik na stanowisku pracy pokazano na
rysunku 2.
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Współczesna elektroenergetyka, z wielu powodów, coraz częściej wprowadza do
eksploatacji rozdzielnice z izolacją gazową
(GIS). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, producenci tego typu rozdzielnic
oferują rozwiązania dostosowane do coraz
wyższych poziomów napięć i uwzględniające rosnącą liczbę pól tworzących współczesny węzeł sieciowy. Nie oznacza to oczywiście, że wzrost parametrów rozdzielnic typu
GIS może się odbywać w sposób niekontrolowany. Wraz ze zwiększeniem zdolności
przesyłowych pojawiają się bowiem zjawiska, których nie da się zignorować. Przykładem takich zjawisk są przepięcia szybkozmienne generowane podczas operacji
łączeniowych dokonywanych odłącznikami.
W artykule [A3-102] omówione zostały wyniki symulacji i badań eksperymentalnych
wykonanych dla rozdzielnicy GIS dostosowanej do napięcia znamionowego 1100 kV.
Na podstawie przeprowadzonych analiz
stwierdzono, że wraz ze wzrostem napięcia znamionowego rozdzielnicy znacząco
zmniejsza się różnica pomiędzy amplitudą
przepięć a poziomem jej napięcia wytrzymywanego. W tej sytuacji trzeba już zwracać uwagę na bezpieczeństwo urządzeń
przyłączonych do rozdzielnicy. Określono
także zależności pomiędzy długością szyn
zbiorczych, czy też szybkością ruchu styków odłącznika a wartością generowanego
napięcia szybkozmiennego. Analizy teoretyczne i wyniki symulacji zostały potwier-
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dzone na drodze badań eksperymentalnych
i dlatego można już mówić o tworzeniu wytycznych dla prawidłowego konstruowania
rozdzielnic GIS, przewidzianych do pracy
w układach ultrawysokich napięć.
Szyny zbiorcze współczesnych rozdzielni wysokiego napięcia z klasyczną izolacją
powietrzną osiągają niejednokrotnie długości rzędu 500 m. Przy takich wartościach
należy się liczyć ze znacznymi wielkościami
ich pojemności elektrycznej. A to z kolei prowadzi do wzrostu prądów pojemnościowych
ładowania i rozładowywania układu szyn
zbiorczych. Dla wielu układów konfiguracyjnych rozdzielni wysokiego napięcia, ładowanie i rozładowywanie szyn zbiorczych odbywa się poprzez operacje łączeniowe wykonywane przez odłączniki szynowe. Z tego
względu ogromnego znaczenia nabiera
wiedza związana ze zdolnościami łączeniowymi odłączników. Na podstawie testów
przeprowadzonych dla rozdzielnic typu GIS
najczęściej przyjmuje się, iż odłączniki bez
negatywnych skutków ubocznych mogą być
wykorzystywane do łączenia prądów pojemnościowych o wartości do 500 mA. Wielkość
taka może być jednak niewystarczająca
w przypadku szyn zbiorczych o znacznych
długościach i dlatego powstał pomysł przebadania rzeczywistych zdolności łączeniowych odłączników.
Artykuł [A3-103] zawiera informacje mówiące o wynikach eksperymentów związanych ze zdolnościami łączeniowymi odłączników pantografowych stosowanych w rozdzielniach o napięciu 380 kV. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że odłączniki pantografowe 380 kV mogą, bez żadnego
uszczerbku na ich żywotności, radzić sobie
z przerywaniem prądów pojemnościowych
o wielkości do 1 A. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że przerwanie prądów
powyżej tej wielkości będzie skutkowało
bezwzględnym uszkodzeniem odłącznika.
Dlatego autorzy artykułu proponują przyjęcie
założenia, że występowanie prądów pojemnościowych powyżej 1 A nie powinno przesądzać o eliminacji odłączników jako aparatów zdolnych realizować procesy łączeniowe. Na rysunku 3 przedstawiono kształty
łuku elektrycznego podczas procesu przerywania odłącznikiem pantografowym prądów
pojemnościowych o różnej wartości.
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Nr 1
1.04A

Nr 2
1.55A

Nr 7
2.07A

powiązane z bieżącymi warunkami klimatycznymi i wykazuje bardzo dużą zmienność w ciągu roku. Wysokie wartości
prądów zwarcia stanowią zagrożenie dla
istniejącej aparatury rozdzielczej i mogą
powodować powstawanie zapadów napięcia. Biorąc pod uwagę planowany rozwój sieci w perspektywie roku 2020, za
konieczne uznano rozważenie środków
zaradczych poprawiających parametry zasilania w stanach awaryjnych. Jako możliwe rozwiązanie techniczne przyjęto ograniczniki prądów zwarcia ze względu na
ich stosunkowo łatwą instalacje i generowanie niewielkich strat w przeciwieństwie
do dławików czy transformatorów z dużą
impedancją. W wyniku szeregu analiz teoretycznych określono parametry potrzebnych do zainstalowania ograniczników
i wskazano ich miejsce zabudowania. Dalsze prace badawcze będą prowadzone
pod kątem doboru optymalnych układów
zabezpieczeń dla sieci z ogranicznikami
prądów zwarcia.

Nr 9
2.59A

Rys. 3. Łuk elektryczny powstający podczas przerywania prądów różnej wartości
przy pomocy odłącznika pantografowego

Wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną i konieczność jej przesyłania
na coraz to większe odległości przy jednoczesnym założeniu ograniczania strat
w sieci prowadzi nieuchronnie do podnoszenia poziomu napięcia stacji i linii. W Indiach uznano, że w takich sytuacjach najwłaściwszy będzie system 1200 kV prądu
przemiennego. Przeprowadzono szereg
prac studialnych i analiz, które miały dać
odpowiedź, jakie szczegółowe parametry
techniczne należy przyjąć dla przewidywanych do realizacji w przyszłości projektów komercyjnych. W artykule [A3-104]
przedstawiono wyniki badań dotyczących
wpływu napięć powrotnych na zdolności
łączeniowe wyłączników 1200 kV. Ocenie
poddano różne konfiguracje obwodów,
w jakich pracuje wyłącznik, w tym zwarcia
na zaciskach wyłącznika, zwarcia pobliskie i odległe, łączenie prądów pojemnościowych, opozycję faz itp. Wyniki pracy
to przede wszystkim zależności pomiędzy
wielkością napięć powrotnych a możliwością przerywania obwodu przez wyłącznik
i zalety stosowania dławików kompensacyjnych.
Artykuł [A3-105] omawia zastosowanie
nadprzewodnikowych ograniczników prądów zwarciowych w sieci 110 kV o układzie oczkowym, zasilającą stolicę Finlandii
– Helsinki. Schemat tej sieci przedstawiona
na rysunku 4.
Rozpatrywany układ zasilana na poziomie 110 kV tworzy 31 stacji, 78 km
linii kablowych i 113 km linii napowietrznych. Źródłem mocy jest sieć nadrzędna
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poprzez transformację 400/110 kV, zlokalizowane wewnątrz obszaru miejskiego
elektrociepłownie i bezpośrednie połączenia z siecią 110 kV przebiegającą w rejonie miasta. Stacje odbiorcze to transformacja 110/20 kV lub 110/10 kV z jednostkami transformatorowymi 31,5 MVA,
bądź 40 MVA. Obciążenie sieci jest ściśle
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Rys. 4. Sieć 110 kV zasilająca miasto Helsinki
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Na obecnym etapie rozwoju powiązania wysokiego napięcia prądu stałego
mogą być rozpatrywane nie tylko jako
układ przesyłowy pomiędzy dwoma wybranymi punktami, ale także jako sieć, do
której będzie przyłączonych wielu operatorów, z których każdy działa we własnej sferze ekonomicznej w warunkach
otwartego rynku. W tej sytuacji wyjątkowo
ważne stają się możliwości realizowania
pomiarów energii. Artykuł [A3-106] dotyczy sposobu wykonywania pomiarów
w sieci 1000 kV prądu stałego z poziomem niepewności mniejszym niż 0,01%.
Rozważania dotyczą transduktorów prądu i napięcia i układów do ich kalibracji.
Omawiane modułowe dzielniki pozwalające na kalibrację w miejscu zainstalowania
przekładnika zostały już przetestowane
w sieci 600 kV w Wielkiej Brytanii i w Finlandii oraz w sieci 1000 kV w Japonii
i w Finlandii.
Operator Systemu Przesyłowego
w Hiszpanii (Red Eléctrica de España)
realizuje coroczny plan czynności eksploatacyjnych w sieci wysokiego napięcia
według kryteriów zdefiniowanych przez
firmę, stan aparatury i urządzeń oraz
obowiązujące regulacje prawne. Wykonywane czynności mają na celu utrzymanie
odpowiedniego poziomu niezawodności
stacji i linii oraz zredukowanie niepewności funkcjonowania instalacji. Pełna znajomość aktualnego stanu urządzeń pozwala
prolongować i maksymalizować ich czas
życia oraz przygotowywać długofalowe
plany wymiany, na skutek wyeksploatowania. Artykuł [A3-107] poświecony jest
wybranym zagadnieniom z diagnostyki
pojemnościowych przekładników napięciowych. Biorąc pod uwagę, iż uszkodzenie pojedynczego elementu pojemnościowego dzielnika napięcia prowadzi do
zakłócenia w rozkładzie potencjału i naraża nieuszkodzone elementy na przyspieszone zużycie, niesłychanie ważne jest
szybkie wykrywanie tego typu zagrożeń.
W artykule zaprezentowano system zdolny do wykrywania uszkodzeń w pojemnościowych przekładnikach napięciowych
z poziomem niepewności zbliżonym do
układów laboratoryjnych. Podstawowe
zalety układu to:
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• dokonywanie sprawdzeń bez wyłączania przekładnika,
• brak konieczności ingerencji w obwody
wtórne,
• brak konieczności stosowania przekładnika referencyjnego,
• bezprzewodowy, modułowy, przenośny
układ pomiarowy,
• możliwość stosowania dla dowolnych
poziomów napięcia.
Pomiary z wykorzystaniem prezentowanego urządzenia zostały z powodzeniem przeprowadzone w piętnastu różnych
stacjach i w laboratorium pomiarowym firmy Arteche.
Artykuł [A3-108] omawia zastosowanie
urządzeń z rodziny FACTS, rozumianych
jako regulatory przepływu mocy w systemie elektroenergetycznym do eliminowania przeciążeń wybranej linii 220 kV wykorzystywanej dla wyprowadzenia mocy
1900 MW wytwarzanej przez źródła odnawialne. Prezentowane rozwiązanie powstało we współpracy ABB i Operatora
Systemu Przesyłowego w Hiszpanii (Red
Eléctrica de España). Zdaniem autorów artykułu istnieje szereg opcji pozwalających
eliminować niebezpieczne przeciążenia linii przesyłowych, ale jako godne specjalnej
uwagi uważa się dwa:
• przesuwniki fazowe ze statyczną kontrolą kąta mocy,
• układy FACTS pozwalające na dynamiczną kontrolę przepływu macy.
Zasadę działania analizowanego układu FACTS przedstawia rysunek 5.
Dynamiczna zmiana obciążenia linii następuje poprzez kontrolowane zwiększanie
jej impedancji. Rozpatrywany układ to linia
220 kV o długości 23 km z możliwością
zwiększenia impedancji do 280%. Całość

urządzenia stanowi układ dławików z mikroprocesorowym systemem sterowania.
Istotne znaczenie z punktu widzenia eksploatacji linii ma fakt, że zastosowanie regulatora nie pociąga za sobą konieczności
zmian w zabezpieczeniach linii. Dobierając zestaw regulacyjny należy oczywiście
pamiętać o jego dostosowaniu do prądu
zwarcia występującego w węźle, w którym
ma być instalowany.
Artykuł [A3-109] przedstawia historię
i osiągnięte rezultaty wprowadzania, przez
włoskiego operatora Terna, przekładników
prądowych z wewnętrzną izolacją SF6 i zewnętrznym izolatorem kompozytowym. Celem przedsięwzięcia było wyeliminowanie
negatywnych skutków eksplozji, stosowanych uprzednio, przekładników olejowych
z izolatorem porcelanowym. Pierwszy kontakt operatora Terna z izolacją SF6 miał miejsce w latach 80. ubiegłego wieku poprzez
wprowadzenie wyłączników z tym medium
izolacyjnym. Kolejna ważna data, w przypadku wyłączników, to rok 2003 i zastosowanie wyłącznika z izolatorem polimerowym i zaworem pozwalającym eliminować
nadmierny wzrost ciśnienia wewnętrznego.
Pierwsze przekładniki prądowe z izolacją
SF6 pojawiły się w roku 1998, ale w tym
czasie preferowano jeszcze izolację olejową ze względu na obawę przed wyciekiem
SF6 i w konsekwencji koniecznością wyłączeń ważnych elementów sieci. Wyeliminowanie izolacji olejowej z przekładników
napięciowych nie było możliwe wobec stosowania przekładników pojemnościowych
z dzielnikami napięcia, gdzie używany był
olej. W tym przypadku poprzestano więc
na stosowaniu izolatorów kompozytowych.
Doświadczenia z wieloletniej eksploatacji pozwoliły na pełne ukierunkowanie się
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Rys. 5. Linia 220 kV z regulacją obciążenia
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na wewnętrzną izolację SF6 i zewnętrzny
izolator kompozytowy. Słuszność decyzji,
zwłaszcza w zakresie izolatora kompozytowego, potwierdziły testy laboratoryjne
sprawdzające odporność na wielokierunkowe oddziaływania zewnętrzne zarówno
środowiskowe jak i elektryczne. Szczególne ważne było stwierdzenie, iż izolator
kompozytowy zachowuje swoje właściwości w kontakcie z mgłą solną.

Rys. 6. Przekładniki prądowe SF6
z izolatorem kompozytowym na stanowisku

Zdolność do przełączania pomiędzy
systemami szyn zbiorczych staje się jedną
z podstawowych funkcjonalności odłączników zarówno w przypadku klasycznych rozdzielni z izolacją powietrzną jak i tych z izolacją gazową typu GIS. Artykuł [A3-110]
omawia rozwiązania pozwalające odwzorowywać rzeczywiste układy stacji dla potrzeb
badania procesów łączeniowych realizowanych za pomocą odłączników. Autorzy artykułu zaproponowali utworzenie schematów
zastępczych odzwierciedlających przebieg
przełączania szyn zbiorczych, dzięki czemu
możliwe jest poznanie parametrów elektrycznych towarzyszących operacji.
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Wytwarzanie energii elektrycznej w dzisiejszych czasach przesuwa się od elektrowni jądrowych i cieplnych w kierunku
generacji wiatrowej, słonecznej czy też
geotermalnej. Połączenie tego typu nowych
źródeł z systemem elektroenergetycznym
następuje coraz częściej poprzez zastosowanie elektronicznych konwerterów.
Dodatkową zmianą jest lokalizacja centrów wytwórczych, takich jak na przykład
morskie farmy wiatrowe, z dala od głównych odbiorców energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości
przesyłowe istniejących linii wysokiego
napięcia pojawiają się idee tworzenia linii
hybrydowych pozwalających na przesył
zarówno na napięciu przemiennym jak
i stałym. Wszystkie wymienione powyżej
okoliczności nie pozostają bez wpływu na
jakość energii elektrycznej, która musi być
nieustannie kontrolowana. Autorzy artykułu
[A3-111] prezentują moduły RC pozwalające na prowadzenie kontroli jakości energii
elektrycznej. Analizując podstawy teoretyczne zjawisk oraz możliwość wykorzystania przekładników zarówno klasycznych
jak i niekonwencjonalnych potwierdzono
zdolność układów RC do badania jakości
energii elektrycznej z bardzo dużą dokładnością.
Artykuł [A3-112] jest poświęcony układom zabezpieczeń do stosowania w rozwijających się sieciach typu Smart Grid.
Prezentowane rozwiązania opierają się na
wykorzystaniu cewki Rogowskiego jako
wskaźnika prądu i dzielnika napięcia jako
wskaźnika napięcia oraz cyfrowych platform zabezpieczeniowych dostosowanych
do cyfrowej technologii komunikacyjnej.
Przeprowadzone testy sprawdzające potwierdziły walory proponowanego zestawu,
a zwłaszcza cewek Rogowskiego, które
charakteryzują się:
• wysoką klasą dokładności zarówno dla
pomiarów jak i zabezpieczeń,
• liniową zależnością pomiędzy prądem
i napięciem bez zjawiska nasycania
w przypadku zwarć,
• dużą odpornością na działanie zewnętrznego pola elektromagnetycznego,
• możliwością wykorzystania tego samego rdzenia dla prądów od 1 A do
100 kA,
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• możliwością instalowania w niewielkich
przestrzeniach,
• brakiem niebezpiecznego napięcia
wtórnego,
• łatwością montażu,
• ograniczonymi potrzebami w zakresie
zabiegów eksploatacyjnych.
Uzyskane rezultaty wstępnych sprawdzeń pozwalają na stwierdzenie, iż rozwiązanie może być rozwijane i coraz szarzej
stosowane w przyszłości.
We współczesnych systemach elektroenergetycznych zachodzi konieczność dokonywania częstego załączania dławików
w celu kontrolowania poziomu napięcia.
Prądy wyłączane w obwodach z dławikami
są co prawda niezbyt duże, ale reaktancja
dławika powoduje na tyle znaczne wzrosty
napięcia, że dochodzi do powtórnych zapłonów. Dotychczasowe doświadczenia
z realizowania tego rodzaju łączeń wskazują na potrzebę stosowania urządzeń
umożliwiających synchroniczne łączenie.
W przeciwnym wypadku mają miejsce
uszkodzenia elementów wyłącznika na
skutek występowania powtórnych zapłonów. Rozwój układów elektronicznych pozwala na stosowanie urządzeń wymuszających synchroniczne łączenie, jednakże
ich cena wpływa istotnie na koszt całego
zestawu łączeniowego. Powstała więc
potrzeba opracowania takiego rozwiązania konstrukcyjnego komory wyłącznika,
które zapewni zwiększoną odporność styków i dysz na działanie łuku elektrycznego.
Artykuł [A3-113] opisuje zmodyfikowaną
konstrukcję wyłącznika wysokiego napięcia, w obszarze styków łukowych i dysz,
pozwalającą na większe kontrolowanie
wzajemnego oddziaływania pomiędzy
gazem i materiałem styków oraz dysz.
W rezultacie przeprowadzonych prac konstrukcyjnych i badań powstał kompaktowy
wyłącznik, którego przerywacz wytrzymuje
zapłony wtórne bez uszkodzeń, bądź ograniczania czasu jego życia. Wyeliminowano
konieczność stosowania wyposażenia do
kontrolowanego łączenia i ograniczono
napięcia powrotne. Zmniejszono także
ilość gazu zawartego w wyłączniku. Nowy
aparat przeszedł próby, które pozwalają
stwierdzić, iż w najbliższej przyszłości będzie mógł z powodzeniem funkcjonować

strona

153

PKWSE
POLSKI KOMITET WIELKICH SIECI ELEKTRYCZNYCH

Rys. 7. Wyłącznik przystosowany
do załączania dławika

w systemach elektroenergetycznych. Ta
możliwość wydaje się szczególnie istotna, jeżeli zauważymy, że 80% uszkodzeń
w całej populacji wyłączników dotyczy
właśnie aparatów zainstalowanych w polach przyłączających do rozdzielni dławiki.
Przykład nowego wyłącznika pokazano na
rysunku 7.
Artykuł [A3-114] dotyczy zagadnień
związanych z przerywaniem obwodów
w układach prądu stałego. Zagadnienie
to staje się szczególnie istotne w sytuacji,

kiedy wychodzimy z obszarów pojedynczych połączeń, a zaczynamy rozważać
sieci wysokiego napięcia prądu stałego
(HVDC). Autorzy podzielili swoją publikację
na trzy części. Pierwsza, to ogólny przegląd technologii przerywania prądu stałego. Omówiono rozwiązania stosowane
zarówno w systemach o napięciu poniżej
1,2 kV, czyli występujące w sieci trakcyjnej
miast, te dotyczące napięć średnich, tutaj
przyjętych jako przedział napięć od 1,2 kV
do 3 kV oraz dotyczące napięć wysokich.
Zostało także dokonane porównanie wyłączników mechanicznych i półprzewodnikowych. Druga część artykułu koncentruje
się na wykorzystaniu generatorów prądu
przemiennego do testów układów stałoprądowych. Potrzeba takiego rozwiązania
wynika z faktu, że w warunkach laboratoryjnych, do testów wymagających dużych
mocy, udaje się wytworzyć napięcie stałe
o poziomie co najwyżej kilku kilowoltów.
Tymczasem rzeczywiste potrzeby to napięcie powyżej 10 kV. W artykule zaproponowano kilka metod, za pomocą których,
przy ograniczonych kosztach, można uzyskać energię niezbędną do testowania elementów systemu stałoprądowego. Trzecia
i ostatnia część artykułu prezentuje modelowanie i badania nad rozwiązaniami

pasywnej komutacji do przerywania prądu
stałego. Pasywna komutacja polega na
przyłączania do przerywacza prądu stałego równoległych obwodów LC. Powstający
przy przerywaniu prądu stałego łuk elektryczny wywołuje w elementach LC oscylacje. Rozwijające się oscylacje doprowadzają do obniżenia prądu aż do wartości 0.
Opracowany i zweryfikowany model przerywania prądu stałego pozwala na prowadzenie optymalizacji tego procesu.
Działająca przy Komitecie Studiów A3,
Grupa Robocza A3.28 zajmująca się zagadnieniami procesów łączeniowych
w układach extra i ultrawysokich napięć,
opublikowała w roku 2013 Broszurę Techniczną o numerze 570, prezentującą wyniki przeprowadzonych analiz. Artykuł
[A3-115], przygotowany przez członków
tej Grupy, przedstawia rekomendację do
tworzenia wymagań dla aparatury łączeniowej przewidywanej do pracy w układach
bardzo wysokich napięć. Przedstawione
propozycje są także adresowane do Komitetów Technicznych IEC, które zajmują
się opracowywaniem międzynarodowych
standardów i dotyczą w szczególności
wyłączników stosowanych do załączania dławików, odłączników używanych
do przełączania pól rozdzielni pomiędzy

Układ promieniowy

Układ oczkowy

Rys. 8. Wzorcowe modele sieci bardzo wysokich napięć
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systemami szyn zbiorczych oraz uziemników szybkich. Analizy przedstawione
w Broszurze Technicznej nr 570 i artykule [A3-115] zostały przeprowadzone jako
badanie dwóch modeli wzorcowych. Był
to model promieniowy i oczkowy, rozważany dla sieci o napięciu 550 kV i wyższym. Modele to zostały przedstawione
na rysunku 8.
W tworzeniu wymagań dla aparatury
opierano się głównie na symulacjach różnych rozwiązań stacji elektroenergetycznych oraz bazie danych pochodzących
z raportów ze sprawdzeń dokonywanych
podczas odbiorów zrealizowanych już
obiektów. Prace Grupy Roboczej A3.28
skupiały się także na wpływie wyboru rozwiązania tworzonego z uwzględnieniem
gaszenia łuków wtórnych, kompensacji
mocy biernej, sekwencji cyklu SPZ oraz
konfiguracji przewodów w liniach wysokiego napięcia, na przebiegi procesów
łączeniowych. Lektura, zarówno Broszury
Technicznej nr 570 jak i artykułu [A3-115]
pozwala stwierdzić, że jest do bardzo dobry materiał pomocniczy, także do pracy
nad rozwiązaniami przewidywanymi do
zastosowania w polskim systemie elektroenergetycznym.

Zarządzanie czasem życia
i starzenie się aparatury
wysokiego napięcia
Sprawność systemu elektroenergetycznego jest wynikiem zdolności poszczególnych jego elementów do niezawodnej
pracy. Aby w sposób świadomy utrzymywać wysoki poziom tej sprawności potrzebna jest wiedza na temat stanu technicznego aparatów wysokiego napięcia
zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych. Z tego względu zagadnienia
dotyczące rozwoju technik pozwalających
na bieżące badanie i określanie poziomu
niezawodności aparatury, a głównie wyłączników, znajdują już od szeregu lat swoje znaczące miejsce w pracach Komitetu
Studiów A3 Aparatura wysokiego napięcia.
Publikacji odnoszących się do tej problematyki nie mogło także zabraknąć podczas
45. Sesji CIGRE.
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Rys. 9. Schemat zastępczy wyłącznika dwu przerwowego

Artykuł [A3-201] został poświęcony metodom badawczym pozwalającym mierzyć
równomierność rozkładu wytrzymałości
dielektrycznej pomiędzy przerwami w wyłącznikach wieloprzerwowych. Przesunięcia
w tym rozkładzie, pomiędzy poszczególne
przerywacze, są jednym z podstawowych
parametrów określających kondycję wyłącznika. Analizę napięć powrotnych, jakim
poddawany jest wyłącznik, przeprowadzono z wykorzystaniem schematu zastępczego przedstawionego na rysunku 9.
Rozkład napięcia był sprawdzany zarówno podczas procesu zamykania jak
i otwierania wyłącznika. Metoda badawcza
opracowana przez autorów artykułu została sprawdzona w praktyce na przykładzie
wyłączników powietrznych i SF6 o napięciach znamionowych od 120 kV aż do
735 kV. Badania koncentrowały się obecnie na wyłącznikach z dwoma przerwami,
ale pozytywne wyniki skłaniają do przeprowadzenia sprawdzenia także dla wyłączników z większa ilością przerw.
Przez szereg lat systemy elektroenergetyczne na całym świecie były wyposażane w wyłączniki małoolejowe. Obecnie
wyłączniki te są jeszcze z powodzeniem
eksploatowane w wielu miejscach i dlatego warto poświecić nieco uwagi metodologii dotyczącej sprawdzania ich niezawodności i zdolności do dalszej pracy.
W artykule [A3-202] zaproponowano opracowanie modelu statystycznego opisującego szansę na kontynuację eksploatacji
wyłącznika małoolejowego. Model jest
tworzony na bazie danych statystycznych
gromadzonych przez szereg lat dotychczasowego użytkowania. W ten sposób
powstaje zależność pokazująca prawdopodobieństwo niezawodnej pracy wyłącznika małoolejowego w funkcji jego wieku.
Dane pochodzące ze stosowania modelu
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statystycznego pozwalają planować dalszą eksploatację poszczególnych wyłączników i określać moment, w którym powinny zostać zastąpione przez nowe rozwiązania. Na podstawie zebranych dotychczas doświadczeń stwierdzono, że istnieje
pełna możliwość adaptacji opracowanego
modelu do analizy stanu wyłączników o innych konstrukcjach, w tym SF6. Konieczne
jest tylko konsekwentne gromadzenie danych dotyczących wszelkich problemów
zaistniałych w trakcie ich dotychczasowej
eksploatacji.
Artykuł [A3-203] opisuje kanadyjskie
doświadczenia związane z eksploatacją
urządzeń do kontrolowanego łączenia realizowanego przez wyłączniki. Pierwsze
wyłączniki z systemami do kontrolowanego
łączenia zostały w Kanadzie zastosowane
ponad 20 lat temu i były użytkowane w różnych warunkach. Zabudowano je w systemach o napięciu od 120 kV do 735 kV
i miały okazję pracować w temperaturach
od -40oC do +40oC. Operacje łączeniowe
przy użyciu tego rozwiązania prowadzono
w polach, za pomocą których były przyłączone dławiki, baterie kondensatorów
i transformatory. Rozkład tych instalacji na
rodzaje łączonych urządzeń i poziomy napięcia przedstawia rysunek 10.
Dwie dekady eksploatacji układów do
kontrolowanego łączenia potwierdziły walor ich stabilnej pracy i wysoką zdolność
do ograniczania zjawisk przejściowych,
a zgromadzone dane statystyczne są pomocą w tworzeniu wymagań dla nowych,
opierających się na tej samej zasadzie rozwiązaniach.
Walory wynikające z eksploatacji systemów do kontrolowanego łączenia znane są
nie tylko w Kanadzie. Szeroki rozwój układów elektronicznych przy ich jednocześnie
malejącym koszcie skłonił także operatora
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Rys. 10. Statystyka instalacji układów do synchronicznego łączenia w sieci kanadyjskiej

układu przesyłowego w Wielkiej Brytanii do
wykorzystania walorów rozwiązania, szczególnie dla przypadków rozładowywania
dławików i przerywania obciążenia pojemnościowego w momencie przechodzenia
napięcia przez zero. W artykule [A3-204]
zaprezentowano doświadczenia z testowania i eksploatacji zestawów wspierających
wyłączniki w procesie łączenia obwodów
o specyficznych właściwościach. Potwierdzono bardzo korzystny wpływ kontrolowanego łączenia na kondycję wyłączników we
wszystkich zastosowaniach, gdzie istotne
znaczenie ma ograniczanie zjawisk przejściowych. Wobec braku, na obecnym etapie, wymagań normowych dla rozwiązań
pozwalających przeprowadzać kontrolowane łączenia, sieci brytyjskie (NGC) zdecydowały się na opracowanie i wdrożenie

do użytkowania dwóch specyfikacji technicznych opisujących wymagania dla przeprowadzania testów jakości tego typu układów. Dalsze osiągnięcia i plany w zakresie
kontrolowanego łączenia to opracowany
niedawno Raport Techniczny IEC, będący
zbiorem wskazówek dla przeprowadzania
testów rozwiązań dedykowanych kontrolowanym łączeniom i spodziewany w niedalekiej perspektywie przewodnik do przeprowadzania testów odbiorczych i sprawdzeń
w miejscu zainstalowania, nad którym pracuje Grupa Robocza CIGRE o numerze
A3.35. Na rysunku 11 przedstawiono test
wyłącznika przeznaczonego do przerywania niewielkich prądów indukcyjnych.
Artykuł [A3-205] został poświęcony
możliwości wydłużenia czasu poprawnego działania wyłączników powietrznych

zarówno wysokiego jak i średniego napięcia. W pierwszej kolejności przygotowano
ranking kryteriów pozwalających ocenić
zdolność wyłącznika do dalszej, skutecznej eksploatacji. Kryterium o największym
znaczeniu przypisano liczbę 1, kolejnym,
kolejne liczby, aż do 10, co oznacza najmniejsze znaczenie w proponowanym rankingu. Zestawienie uzyskanych zależności
przedstawiono w tabeli 1.
Widoczny w tabeli znaczny spadek
znaczenia bezpieczeństwa, w praktycznych zastosowaniach, został uznany za
wynik ogólnego bezpieczeństwa eksploatacji wyłączników pneumatycznych, niezależnie od ich wieku. Trzydzieści, czterdzieści lat temu wyłączniki powietrzne
wysokiego i średniego napięcia były produkowane w wielu wersjach i przez szereg

Tabela 1
Ranking kryteriów decydujących o zakończeniu eksploatacji wyłącznika
Kryteria oceny przydatności
do eksploatacji

Rys. 11. Wyłącznik podczas testu
sprawdzającego zdolność przerywania
niewielkiego prądu indukcyjnego
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wytwórców. Ich popularność trwała dość
długo, nawet w okresie, kiedy pojawiły się
nowe rozwiązania obejmujące wyłączniki
SF6 i próżniowe. Decydowały o tym między innymi wysokie zdolności łączeniowe
w przypadku dużych mocy. Dobrą kondycję, aż do obecnych czasów wyłączniki
powietrzne zawdzięczają wysokiej jakości
materiałów, z których były wytwarzane
i rozwiązaniom pozwalającym na łatwość
wykonywania zabiegów eksploatacyjnych.
Pewnym istotnym mankamentem rozwiązań pneumatycznych jest oczywiście towarzyszący ich pracy olbrzymi hałas, ale
prawie zerowe koszty kapitałowe i niewielki
koszt nakładu pracy podczas eksploatacji
dają szansę na przedłużanie okresu użytkowania. Na wydłużenie czasu pracy wyłączników powietrznych mogą także wpływać zabiegi odnawiające. Testy sprawdzające stan techniczny i kondycję wybranych
wyłączników powietrznych potwierdziły ich
stosunkowo dobrą kondycję i zdolność do
dalszego funkcjonowania. Na rysunku 12
pokazano wyłącznik 275 kV o prądzie wyłączalnym 65 kA podczas sprawdzania na
laboratoryjnym stanowisku prób.

Rys. 12. Biegun wyłącznika powietrznego
na stanowisku prób

Elementy sieci przesyłowej Rumunii, składające się z linii i stacji o napięciu
750 kV, 400 kV i 220 kV, w dwóch trzecich
swej wielkości osiągają właśnie kres zdolności do ekonomicznego funkcjonowania,
a w jednej trzeciej rozszerzają czas swojej
przydatności ponad wcześniej wyznaczone terminy. W takiej sytuacji niezbędne
staje opracowanie programu zarządzania
czasem życia aparatury. Artykuł [A3-206]
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Rys. 13. Zabiegi eksploatacyjne podczas cyklu życia urządzenia

pokazuje, jak, z uwzględnieniem obowiązującego w Rumunii prawa, tworzy się
zalecenia dla procedur pozwalających na
wydłużanie czasu życia urządzeń w stosunku do pierwotnie zakładanych okresów
eksploatacji. Podstawą do opracowywania
strategii eksploatacji są: monitoring prowadzony w systemie „on-line”, pomiary wykonywane w stanie wyłączenia i opracowania
eksperckie zawierające diagnozę przygotowaną dla wybranych urządzeń. Na ich
podstawie określa się zakres zabiegów
prewencyjnych, stosowanych w podstawowym czasie eksploatacji i obmiar złożonych czynności sprawdzających, uwzględniających aktualny stan obiektu w rozszerzonym czasie użytkowania. W ten sposób powstaje polityka operatora systemu
przesyłowego w zakresie zarządzania
czasem życia poszczególnych urządzeń
tworzących cały system energetyczny. Rysunek 13 przedstawia w sposób graficzny
podejście do zabiegów eksploatacyjnych
w całym cyklu życia urządzenia.

Wpływ ekstremalnych
warunków pracy na aparaturę
wysokiego napięcia
W obszarze tematyki dotyczącej niestandardowych warunków pracy przedstawiono artykuły odnoszące się głównie
do rozwiązań, dla których nie są obecnie
opracowane wymagania o charakterze
normowym, a istnieje pilna potrzeba określenia oczekiwań, jakie powinny być spełnione, aby system elektroenergetyczny
mógł funkcjonować w sposób maksymalnie bezpieczny i niezawodny. Znajdziemy
tu przede wszystkim informacje o narażeniach elektrycznych i dielektrycznych,
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rekomendacjach dla zapobiegania przepięciom podczas łączenia małych prądów
indukcyjnych, rozwiązaniach dostosowujących aparaturę wysokiego napięcia do warunków sejsmicznych, czy też sposobach
zapewniających utrzymanie ciągłości funkcjonowania w warunkach dużych opadów
śniegu oraz w przypadku znacznych zanieczyszczeń powietrza.
Szerokie wprowadzenie mechanizmów
rynkowych w obszar elektroenergetyki
spowodowało pewnego rodzaju zakłócenia
w długofalowym planowaniu pracy i rozwoju systemów przesyłowych. Konieczność podejmowania, uzasadnionych ekonomicznie, szybkich decyzji dotyczących
między innymi uruchamiania nowych, bądź
wyłączania istniejących generacji, czy też
zmian w strukturze sieci dystrybucyjnych,
wymusza na operatorach systemów przesyłowych akceptowanie funkcjonowania
niestandardowych topologii sieci. Taka sytuacja przenosi się na generowanie nietypowych warunków pracy aparatury i urządzeń zainstalowanych w sieciach przesyłowych. Artykuł [A3-301] przedstawia analizę
takich przypadków, na podstawie danych
dotyczących systemów energetycznych
Brazylii i Południowej Afryki. Bardzo istotnym problemem z punktu widzenia poprawnej pracy systemu przesyłowego jest
lokalizowanie źródeł wytwórczych dużej
mocy z dala od centrów obciążeń. Taka
konfiguracja przynosi nasilenie zjawisk
przejściowych, jak na przykład napięcia
powrotne, przepięcia chwilowe lub indukowanie napięć w przebiegających równolegle, na znacznych długościach, torach
prądowych. Dodatkowo, coraz częściej
operatorzy systemów dystrybucyjnych nie
mają pełnej kontroli nad przepływem mocy
biernej, a wytwórcy nie prowadzą regulacji
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 apięcia dużych jednostek generatorowych.
n
W przypadku niewielkich obciążeń, napięcie
pracy może przewyższać napięcie znamionowe. Takie ryzyko jest akceptowalne, ale
tylko dla krótkotrwałych stanów awaryjnych,
bowiem długotrwałe przekroczenie napięć
znamionowych to ruch w kierunku wzrostu
przepięć łączeniowych. Nagromadzenie się
w sieci zjawisk niekorzystnych jest szczególnie niebezpieczne dla transformatorów,
generatorów, dławików, indukcyjnych przekładników napięciowych i ograniczników
przepięć. Inny niekorzystny przypadek, kiedy mogą występować trwałe przepięcia to
instalowanie baterii kondensatorów. Znajomość opisanej problematyki i świadomość,
że potrzebne są niestandardowe wymagania
pozwala uruchomić poszukiwania rozwiązań
dostosowanych do niekonwencjonalnych
sytuacji. Wiele tego typu prac wykonują Grupy Robocze CIGRE, a ich rezultaty można
znaleźć w różnego rodzaju publikacjach,
głównie Broszurach Technicznych.
Wyłączniki próżniowe są stosowane
w sieciach dystrybucyjnych od lat 80-tych
ubiegłego wieku. Powszechnie wiadomo,
że przerywacze próżniowe w przypadku łączenia prądów indukcyjnych mogą
generować przepięcia przejściowe narażające izolację przyłączanych urządzeń.
Artykuł [A3-302] został poświęcony analizie teoretycznej i testom laboratoryjnym
dotyczącym zapłonów wtórnych i zjawisku
przepięć. Dokonano teoretycznego i praktycznego sprawdzenia wielu, różnego rodzaju obciążeń i opracowano wytyczne dotyczące konieczności ich zabezpieczania
przed przepięciami. Wytyczne obejmują:
transformatory, silniki, dławiki i transformatory piecowe. W artykule można znaleźć
informacje które odbiory i w jakich sytuacjach powinny być zabezpieczane przez
ograniczniki przepięć.
Artykuł [A3-303] zawiera informacje
dotyczące łączenia baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Autorzy
przeanalizowali i porównali ze sobą dwie
metody ograniczania prądów i napięć przejściowych. Rozważaniom zostały poddane
układy do kontrolowanego łączenia i stosowanie rezystorów zamykających. Przedsięwzięcie miało także na celu określenie,
jakie czynniki wywierają istotny wpływ,
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w przypadku każdej z metod, na ograniczenie zjawisk przejściowych towarzyszących
procesowi łączenia. Kontrolowane łączenie potwierdziło swoje walory w przypadku
wyłączników nowych i takich, dla których
prowadzono właściwie prace eksploatacyjne, dzięki czemu można je uznać za prawie
nowe. Rezystory zamykające sprawdziły się
natomiast w przypadku wyłączników starszej konstrukcji. Ostatecznie stwierdzono,
że obydwie metody są właściwe do ograniczania zjawisk przejściowych. Jednakże,
ze względu na ograniczenia niezawodnościowe kontrolowanego wyłączania w przypadku starszych wyłączników, za lepsze
rozwiązanie uznano stosowanie rezystorów
zamykających.
11 marca 2011 roku nawiedziło Japonię trzęsienie ziemi o niespotykanej sile,
którego magnituda osiągnęła 9 stopni
w skali Richtera. Siły sejsmiczne były dwa
razy większe aniżeli te, które przyjęto w japońskich standardach do projektowania
odporności sejsmicznej aparatury wysokiego napięcia. Bilans uszkodzeń, jakie dotknęły infrastrukturę elektroenergetyczną,
to 848 całkowicie zniszczonych jednostek
aparatury w dwustu stacjach i 275 jednostek okresowo wyłączonych z eksploatacji
w osiemdziesięciu stacjach. Zniszczenia,
jakkolwiek znaczące, dotyczyły jedynie
wyposażenia stanowiącego mniej niż 1%
ogólnej populacji aparatury zainstalowanej
w stacjach na terenie całej Japonii i zostały
odbudowane w ciągu tygodnia. Rozległość
i siłę opisanego trzęsienia ziemi przedstawiono na rysunku 14.
Artykuł [A3-304] przedstawia informacje
o wspomnianym trzęsieniu ziemi, ale przede
wszystkim dokonuje analizy wszelkich parametrów katastrofy pod kątem możliwych
w przyszłości kierunków zabezpieczeń
przed rozległością awarii, pozwalających na
ograniczenie wyłączeń w dostawach energii
elektrycznej do odbiorców. W trakcie badań stwierdzono, że poziom uszkodzeń był
zdecydowanie wyższy dla aparatury o długim okresie eksploatacji i zainstalowanej
przed wprowadzeniem regulacji o zasadach
projektowania odporności na zjawiska sejsmiczne. Należy zatem przyjąć, iż regulacje
stosowane w Japonii w zakresie ochrony
aparatury wysokiego napięcia przed skut-
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kami trzęsień ziemi były tworzone we właściwy sposób. Teraz należy tylko dokonać
rewizji wybranych parametrów wobec wniosków wypływających z rozważań dotyczących trzęsienia z marca 2011 roku.
Artykuł [A3-305] to w praktycznym wymiarze sprawozdanie z badań dotyczących
pracy kompozytowych izolatorów aparatowych i kompozytowych przepustów,
w warunkach znacznego zanieczyszczenia i w rejonach o dużych opadach śniegu. Badania były prowadzone pod kątem
sprawdzenia zachowania izolatorów kompozytowych w szczególnie niekorzystnych
warunkach środowiskowych, mając na
uwadze ich liczne zalety, skłaniające do
powszechnego stosowania. Dotychczasowe doświadczenia ze stosowania izolatorów kompozytowych pozwoliły wyodrębnić
ich następujące walory:
• lepsze właściwości mechaniczne od
izolatorów porcelanowych,
• hydrofobowość,
• prosta konstrukcja,
• odporność na eksplozję,
• niewielka waga,
• duża wytrzymałość w przypadku wzrostu ciśnienia wewnętrznego,
• odporność na zginanie,
• odporność na ruchy sejsmiczne,
• łatwość operowania,
• korzystna cena.

Rys. 14. Wielkość przyspieszeń w trakcie
trzęsienia ziemi (1gal = 0,01 m/s2)
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Rys. 16. Schemat wyłącznika generatorowego

Rys. 15. Przepusty kompozytowe
i porcelanowe podczas badań

Wobec tak licznych zalet stało się oczywiste, iż należy sprawdzać każdy rodzaj
warunków pod kątem możliwości stosowanie izolatorów kompozytowych. Zachowanie się izolatorów kompozytowych w warunkach silnych opadów śniegu i wysokich
narażeń zabrudzeniowych sprawdzano
zarówno w warunkach laboratoryjnych,
jak i w układach rzeczywistych. Testowanie przepustów kompozytowych w rejonie
o obfitych opadach śniegi przedstawiono
na rysunku 15.
Analiza zebranych w czasie sprawdzeń informacji pozwala w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż izolatory i przepusty kompozytowe w trudnych warunkach
zimowych nie wykazują wzrostu prądu
upływu, intensyfikacji osadzania śniegu ani zmian hydrofobowości. W przypadku dużych zanieczyszczeń także nie
zaobserwowano niekorzystnych zachowań dotyczących właściwości izolacji
kompozytowej.
Wzrost mocy jednostkowej generatorów i konieczność utrzymania bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego
wymaga stosowania wyłączników generatorowych o coraz większych zdolnościach
łączeniowych. Stopień skomplikowania
rozwiązań znacząco wzrasta, a wszystkie
one muszą być skrupulatnie sprawdzone
zanim będą zastosowane w warunkach
rzeczywistych. Artykuł 
[A3-306] omawia
warunki pracy wyłącznika generatorowego, narażenia jakim jest poddawany
i metody testowania wyłączników dużych
mocy, zrealizowanych w technologii SF6.
Poziom złożoności wyłącznika generato-
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rowego najlepiej zauważyć na schemacie
jednokreskowym przedstawionym na rysunku 16.
Jak łatwo stwierdzić, pod pojęciem
wyłącznika kryje się zestaw wielu aparatów, które współpracując ze sobą są w
stanie realizować poprawnie funkcje łączeniowe, czyli także odłączać miejsca
zwarć od źródeł energii i wytrzymywać
działanie napięć powrotnych. Aby odpowiedzialnie uznać, że konstrukcja wyłącznika w pełni nadaje się do zlokalizowania
w torze prądowym pomiędzy generatorem
a transformatorem blokowym potrzebne
są liczne analizy, w tym także badania symulacyjne. Propozycję takich badań i sposobu ich przeprowadzania zaprezentowali
autorzy artykułu. Przypomniano także, że
podczas doboru wyłącznika generatorowego należy pamiętać o rodzaju elektrowni, w której będzie on pracował, ponieważ
częstotliwość łączeń i warunki pracy są
różne w przypadku elektrowni jądrowej,

Rys. 17. Przykład kompletnego wyłącznika
generatorowego
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gazowej czy też szczytowo pompowej.
Rysunek 17 prezentuje przekrój wyłącznika generatorowego wielkiej mocy z jego
wszystkimi elementami.

Podsumowanie
Sesja CIGRE 2014 przyniosła wiele ciekawych i całkowicie nowych informacji dotyczących bieżącego stanu rozwoju aparatury
wysokiego napięcia. Zanim te rozwiązania
pojawią się w naszym systemie elektroenergetycznym upłynie zapewne jeszcze nieco
czasu, niemniej jednak, patrząc na dokonujący się w ostatnich latach bardzo szybki
rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, warto już obecnie zainteresować się
nowościami, aby umieć w niedalekiej przyszłości z powodzeniem je stosować.
A jeżeli zdecydujemy się rozwijać posiadaną już wiedzę, to istotnym wsparciem
mogą być wyniki prac Grup Roboczych
CIGRE, na przykład Broszury Techniczne.
W najbliższym czasie należy się spodziewać opublikowania przez Komitet Studiów A3 Aparatura wysokiego napięcia, rezultatów prac dotyczących między innymi
następujących zagadnień:
• symulacje łuku wewnętrznego i testy
obciążalności prądowej,
• aparatura próżniowa wysokiego napięcia,
• starzenie się aparatury wysokiego napięcia i techniki hamujące ten proces,
• wpływ przeciążeń na aparaturę wysokiego napięcia,
• niekonwencjonalne przekładniki wysokiego napięcia z wyjściem cyfrowym,
• praktyki odbiorcze instalacji z kontrolowanym łączeniem,
• doświadczenia z przypadkami opozycji faz.

strona

159

PKWSE
POLSKI KOMITET WIELKICH SIECI ELEKTRYCZNYCH

Kolejne źródło cennych dla elektroenergetyków informacji to z całą pewnością kolejna sesja CIGRE planowana na
rok 2016 na której, w ramach tematyki
związanej z aparaturą wysokiego napięcia,
przewiduje się rozważania dotyczące poniżej wymienionych zagadnień.
1. Aparatura wysokiego napięcia spełniająca nowe wymagania systemu energetycznego.
2. Zarządzanie czasem życia starzejącej
się aparatury wysokiego napięcia.
3. Nowości dotyczące rozwoju aparatury
wysokiego napięcia.
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Kable – Komitet Studiów B1
Insulated Cables – Study Committee B1
Działalność Komitetu Studiów B1 (SC B1)
obejmuje wszystkie aspekty zagadnień dotyczących lądowych i morskich systemów
kablowych AC i DC. W zakres prac SC B1
wchodzą m.in. zagadnienia teoretyczne
i praktyczne związane z budową i badaniami
kabli i osprzętu kablowego oraz tematy związane z budową, instalacją i eksploatacją linii
kablowych. W zakres prac wchodzą również
zagadnienia badań i oceny oraz prognozowania żywotności linii kablowych wysokich
napięć. Tematami wiodącymi w ramach,
których przyjmowane były referaty na Sesję
Generalną CIGRE 2014, były:
• nowo instalowane lub modernizowane
systemy kablowe,
• trendy w rozwoju nowoczesnych systemów oceny, badania i monitorowania
linii kablowych,
• linie kablowe w sieciach przyszłości.

Nowo instalowane
lub modernizowane systemy
W ramach wyżej wymienionego tematu, na Sesji Generalnej CIGRE zaprezentowano 14 artykułów. Tematyka ich skupiała
się w trzech obszarach:
• przykłady budowy linii kablowych i szczegółowe rozwiania techniczne,
• badania i próby zespołów kablowych,
• rozbudowa sieci kablowych w systemach energetycznych.

i szczegółowe rozwiązania techniczne
w zakresie osprzętu kablowego, budowy
linii kablowych w dużych miastach, projektowania i rozbudowy linii kablowych,
a także projektowania i badań muf przejściowych oraz modernizacji linii kablowych
podmorskich DC (B1-101, B1-106, B1-107,
B1-109, B1-113).
Przykładem prezentującym szczegółowe techniki w zakresie budowy linii kablowych 245 kV jest artykuł B1-101. Artykuł
dotyczy głównie zastosowania muf rozgałęźnych. Przedstawione w nim zostały
szczegółowe rozwiązania zastosowania
muf typu T na terenie Argentyny. Mufy te
mogą być wykorzystane też do połączenia
linii napowietrznej na stacji rozdzielczej
z dwoma kablami. Użycie tych muf jako
głowicy wynikało z potrzeby rozbudowy
stacji rozdzielczych WN w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię
elektryczną. Z drugiej strony istniały również istotne ograniczenia terenowe uniemożliwiające zastosowanie „tradycyjnego”
sposobu rozbudowy sieci. W trakcie projektowania i budowy wykorzystano mufy
rozgałęźne typu T Plug-in/Plug-out stosując po jednej stronie głowice typu plug-in
dla wyprowadzenia dwóch kabli na linię
napowietrzną. Zastosowanie muf typu T

daje możliwość ograniczenia rozmiarów
rozdzielnicy. Obecnie takie mufy dostępne
są na rynku do połączeń dwóch kabli WN
XLPE. Przykład możliwości zastosowania
mufy typu T jako głowicy na napięcie do
245 kV przedstawia rysunek 1.
Jednym z przykładów zastosowania
muf typu T, opisanym w artykule, jest rozbudowa rozdzielnicy WN La Reja. Na rysunku 2 przedstawiono rozwiązanie podłączenia kabli w rozdzielni 132 kV istniejące
przed przebudową. Rysunek 3 przedstawia
przeprojektowane rozwiązanie w ramach
rozbudowy stacji, już z wykorzystaniem
mufy typu T, z zainstalowaną głowicą napowietrzną.
Zakres prób i badań wykonywanych
na systemach kablowych
W artykułach z tego obszaru prezentowano szeroki zakres badań i monitoringu
obejmującego istniejące sieci kablowe.
Przedstawione przykłady dotyczyły:
• badań zespołu kablowego, badań prekwalifikacyjnych i badań typu w odniesieniu do kabli XLPE pracujących w liniach AC i DC, pod uwagę były brane
próby linii przy napięciu udarowym (B1102, B1-103, B1-110, B1-111, B1-112);

Przykłady budowy linii kablowych
i szczegółowe rozwiązania techniczne
W ramach tej tematyki przedstawionych zostało 5 referatów. Obejmowały
one przykłady budowy linii kablowych jak
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Rys. 1. Schemat mufy rozgałęźnej typu T, połączenie Plug-in/Plug-out
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Rys. 2. Układ połączeń kabli WN w stacji La Reja przed przebudową

nych; przeprowadzone próby i badania
modelowe pozwoliły na określenie dopuszczalnej obciążalności linii na poziomie 10-12% wyższym niż obliczone
zgodnie z normą IEC 60287;
• zagadnień związanych z projektowaniem i wykonaniem tuneli kablowych
(B1-114).
Rozbudowa sieci kablowych
w systemach energetycznych
Rys. 3. Układ połączeń kabli WN w stacji La Reja po przebudowie – z wykorzystaniem
mufy typu T, z zainstalowaną głowicą napowietrzną

jednym z istotnych wątków tych publikacji była kwestia zmian i rozszerzania
zakresu badań zespołów kablowych
o dodatkowe próby wychodzące poza
zakres zalecany w normie IEC 62067;
w praktyce okazuje się, że ze względu
na wymagania zapewnienia wysokiej
niezawodności linii kablowych wysokiego napięcia istnieje potrzeba szerszego
rozpoznania pracy systemów kablowych, a w szczególności gdy eksploatowane są one w cyklach o dużym obciążeniu prądowych lub w stanach awaryjnych; pomiary i badania prowadzono
w kierunku oceny możliwości zwiększenia obciążalności linii kablowych; badania typu rozszerzano np. o pomiary
ciśnienia w warstwie granicznej osprzętu, pomiary współczynnika tarcia oraz
o badania odporności połączeń z systemem uziemiającym na działanie prądów
zwarciowych;
• badań obciążalności prądowej; w artykule B1-108 przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych i mode-
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lowania podjętych w celu scharakteryzowania obciążalności prądowej kabla
132 kV 630 mm2 3-fazowego, zastosowanego do zasilania farm wiatrowych;
prace wykazały, że stosowanie normy
IEC 60287, dla badanej linii kablowej,
może doprowadzić do wprowadzenia
pewnego niedoszacowania obciążalności, z uwagi na mniejsze straty w zbrojeniu, aniżeli obliczane dla stanów ustalo-

Zagadnienie udziału i rozbudowy linii kablowych w sieciach energetycznych
opisywały dwa artykuły B1-104 i B1-105.
W artykule B1-104 krajowy komitet CIGRE
zebrał informacje od przedsiębiorstw energetycznych o sieci kablowej WN w Brazylii,
ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z budowy linii kablowych WN. Łączna
długość analizowanej sieci kablowej WN
(powyżej 69 kV) wynosi 1,676 km. Na rysunku 4 przedstawiono długości sieci kablowych dla poszczególnych poziomów
napięcia.

Rys. 4. Długości sieci kablowych w Brazylii z podziałem na poziomy napięcia
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Rys. 5. Struktura kosztów budowy linii kablowych WN

Rys. 6. Alokacja geograficzna sieci łączących klastry farm wiatrowych na Morzu Północnym
z lądową siecią przesyłową 400 kV

W artykule B1-105 przedstawione
zostały dotychczasowe doświadczenia
i wyzwania w stosowaniu linii kablowych
podmorskich AC i DC do połączenia farm
wiatrowych budowanych na morzu Północnym z siecią przesyłową Niemiec.
Obecnie niemiecki operator systemu przesyłowego TenneT realizuje zadanie połączenia budowanych farm wiatrowych na
Morzu Północnym z lądowym systemem
energetycznym Niemiec. W związku z decyzją rządu niemieckiego o wycofaniu się
z energetyki jądrowej szacuje się, że do
roku 2020 w obszarze Morza Północnego
powstaną farmy wiatrowe o łącznej mocy
6,5 GW. Wiele projektów linii kablowych AC
i DC jest już obecnie realizowanych zapewniając możliwości przesyłowe na poziomie
około 6,2 GW (stan na styczeń 2014). Kolejne projekty, sieci na napięciu 320 kV
(900 MW), są jeszcze w fazie przetargowej.
Z tymi projektami włącznie TenneT jest
obecnie operatorem sieci z największym
zasobem konwerterów DC typu VSC (Voltage Source Converters) i technologii kablowej DC XLPE, na całym świecie.
Do stycznia 2014 roku zostało już
zrealizowanych lub było w trakcie budowy jedenaście projektów linii kablowych
WN. Szczegóły zostały przedstawione na
rysunku 7. W publikacji zostały opisane
uzyskane doświadczenia, wyzwania i perspektywy dalszego rozwoju, zwłaszcza dla
technologii kabli podmorskich AC i DC.

Trendy w rozwoju nowoczesnych
systemów oceny, badania
i monitorowania linii kablowych

Rys. 7. Zakres wybudowanych linii kablowych WN służących do połączenia farm wiatrowych
budowanych na Morzu Północnym z lądową siecią przesyłową

Artykuł przedstawia zakres zróżnicowanych wymagań w zakresie niezbędnych zezwoleń i licencji wymaganych przy
budowie linii kablowych WN oraz zwraca
uwagę na typy stosowanych rozwiązań
konstrukcyjnych linii kablowych. Analizie
została także poddana struktura nakładów
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zwianych z budową linii kablowych w zależności od obszaru kraju (rys. 5). Można
zauważyć duże zróżnicowanie w strukturze
nakładów. Różnice te, w dużej mierze, są
spowodowane różnym poziomem zurbanizowania terenu, w których prowadzone
były prace.

www.energetyka.eu

W tym temacie przedstawiono 11 artykułów. Ponad połowa dotyczyła pomiaru
wyładowań niezupełnych w liniach kablowych SN i WN (B1-202, B1-203, B1-204,
B1-205, B1-206, B1-211). Wskazuje to, jak
dynamicznie rozwija się ten obszar badań
i monitoring oparty na pomiarze wyładowań niezupełnych (PD). Wynika to z faktu,
że stan techniczny linii kablowych zależny
jest głównie od stanu izolacji, a występowanie wyładowań niezupełnych w izolacji
kabla jest ściśle związane z osłabianiem
układu izolacyjnego. W artykułach pomiar
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i monitorowanie wyładowań niezupełnych
są wskazywane jako najlepsza metoda,
obecnie dostępna, do wykrywania wad
w układach izolacyjnych oraz do oceny
zmian w tych wadach. W pomiarach linii kablowych będących w eksploatacji dostępne
i prezentowane są trzy różne podejścia do
pomiarów PD: pomiary off-line PD, pomiary
on-line PD oraz ciągłe monitorowanie PD.
Jako jedna z głównych trudności w realizacji monitoringu PD w eksploatowanych
liniach jest wysoki poziom zakłóceń, który
nie pozwala na wykrywanie mniejszych wyładowań w linii kablowej. Jest to szczególnie trudne w pomiarach wyładowań niezupełnych wykonywanych on-line.
W artykule B1-201 zaprezentowane
zostały doświadczenia z pomiaru on-line, a więc z pomiaru dokonywanego na
liniach kablowych podłączonych do sieci,
tj. w rzeczywistych warunkach pracy linii.
W ramach współpracy między UNSW (University of New South Wales) i przedsiębiorstwami energetycznymi prowadzono badania nad rozwojem australijskich systemów
monitoringu PD on-line dla strategicznych
liniach kablowych. Zostały opracowane
algorytmy przetwarzania cyfrowych sygnałów zapewniające nie tylko eliminację zakłóceń z odczytu, lecz także pozwalające
na wyodrębnienia statystyczne cech, zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości, umożliwiając tym samym klasyfikacje
różnych typów PD. Na rysunku 8 przedstawiono ogólną konfigurację systemu do
monitoringu PD.
W artykułach wskazuje się także na
fakt, że amplituda PD nie zawsze jest najistotniejszym parametrem do korelowania
poziomu degradacji spowodowanej defektem wewnątrz izolacji kabla lub osprzętu
z zagrożeniem przebicia. Oprócz warto-

ści ładunku pozornego przy ocenie stanu
technicznego izolacji należy także brać pod
uwagę napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych oraz intensywność (ilość) wyładowań niezupełnych. W związku z tym, że
diagnostyka wyładowań niezupełnych staje się coraz częściej elementem badań odbiorczych wybudowanych linii kablowych
to badania wnz pozwalają wykryć wiele
z wad powstałych w trakcie transportu kabli i montażu linii kablowych. W artykule
B1-206 wnioskuje się, aby znowelizować
normy IEC 60840 i IEC 62067 i dodać do
pomiarów po instalacji linii kablowych pomiar PD.
Ważnym obszarem monitorowania
wskazywanym w artykułach jest także pomiar temperatury kabli (B1-203, B1-208).
Ze względu na coraz większe obciążenie
sieci i szybko zmieniające się sytuacje obciążenia, ważnym staje się wykorzystanie
znajomości maksymalnych zdolności przesyłowych linii kablowych. Techniki i systemy monitorowania temperatury pozwalają na określenie „hot spotów” w liniach
kablowych i optymalizację wykorzystania
zdolności przesyłowej kabla. Wykorzystanie włókna światłowodowego pozwala na
określanie zmian obciążenia sieci kablowej na podstawie pomiarów temperatury
on-line (Real Time). Wykorzystanie takich
rozwiązań zarówno do kabli w sieci WN jak
i SN w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
EWZ (Szwajcaria, miasto Zurich) zostało
przedstawione w artykule B1-208. Przykład rozwiązania kabla z włóknem optycznym do pomiaru temperatury przedstawia
rysunek 9 (linia kablowa 22 kV Oerlikon –
Hönggerberg).
W EWZ, podobnie jak na rysunku, kable wysokiego i średniego napięcia zostały
od kilku lat wyposażone w tuby, w które

3-phase HV power cables
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W tym obszarze zostało zaprezentowanych 8 artykułów. Dokument B1-301
prezentuje opracowane przez RTE (francuskiego operator systemu przesyłowego)
rozwiązanie budowy linii kablowych w celu
poprawy pewności zasilania w obszarze
południowo-wschodniej Francji (między
Provence i Riwierą Francuską: Marsylia-Toulon-Cannes-Nicea). Obszar ten posiada stosunkowo słabo rozbudowany system
sieci przesyłowych w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw. W tym dość gęsto
zaludnionym obszarze nie ma możliwości zamknięcia pętli linii napowietrznych
400 kV od strony północnej. Do tej pory nie
było alternatywnych rozwiązań dla braku
możliwości budowy linii napowietrznych.
W ramach poszukiwania innych alternatywnych rozwiązań zdecydowano się na
budowę trzech odcinków linii kablowych
225 kV AC w celu wzmocnienia istniejącej sieci. Łączna długość planowanej sieci
ma wynieść 107 km (Boutre-Trans 65 km),

PD sensor

PD sensor
USB
port

PDM I or II

coaxial cables

Rys. 8. Systemu PDM do monitoringu on-line PD
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może być wdmuchnięty kabel światłowodowy. Jedno z włókien może służyć do pomiaru temperatury. Tak jest to w przypadku
omawianej trasy linii kablowej SN relacji
Oerlikon-Hönggerberg. Mierzona temperatura na całej długości kabla jest przesyłana
przez układ pomiarowy do systemu obliczeniowego. System obliczeniowy oblicza
temperaturę żyły roboczej. Oprócz bieżącego pomiaru jest także prognozowana
temperatura do 24 godzin. Przeprowadzone badania wskazują na poprawność dokonywanych obliczeń temperatury kabla na
podstawie takiego rozwiązania.
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Rys. 9. Schemat kabla SN z rurami
do wdmuchiwania światłowodów
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(Biançon-Fréjus 25 km), (Biançon-La Bocca
17 km). Wyzwaniem w projekcie było zaprojektowanie linii w obszarze o skalistych
glebach i bardzo wysokich temperaturach
otoczenia. RTE, producenci kabli i firmy
inżynierskie budownictwa realizując to zadanie wprowadziły wiele innowacyjnych
rozwiązań, aby osiągnąć cel. Do tych rozwiązań można zaliczyć między innymi:
• wszystkie długości projektowanych odcinków kablowych zostały zoptymalizowane z dążeniem do zastosowania jak
najdłuższych odcinków; zastosowano
50- tonowe bębny z możliwością przygotowania i transportu odcinków kablowych o długości do 1400 m, pozwoliło
to zminimalizować liczbę odcinków;
• zastosowano w kablu żyłę roboczą,
w zależności od temperatury otoczenia,
2000 i 2500 mm², aby zapewnić zdolność przesyłową na poziomie 800 MW;
• straty eksploatacyjne są minimalizowane przez zastosowanie żyły roboczej
miedzianej typu Milliken z drutami emaliowanymi; takie rozwiązanie zmniejsza
skutki zjawiska naskórkowości.
• zwiększono maksymalną siłę naciągu
do 10 000 daN do układania kabli w kanałach;
• zastosowanie bezpośredniego cross-bondingu umożliwiło oszczędność 75%
systemu łączenia (braki pośrednich
skrzynek łączeniowych);
• zoptymalizowano konstrukcję wykopów, co skutkowało redukcją o 35% wydobywanego wypełnienia oraz redukcją o 45% materiałów wypełniających
o kontrolowanych właściwościach;
• całość rozwiązań i sposób wykonania
prac były realizowane tak, aby zostały spełnione dwa kluczowe wymagania: znacząca redukcja kosztów oraz
zmniejszenie czasu trwania budowy;
spełnienie drugiego wymagania mogło
skutkować zminimalizowaniem utrudnień dla społeczności i mieszkańców.
Artykuł B1-302 przedstawia inicjatywę
MEDGRID mającą na celu promowanie
rozwoju przesyłowej sieci śródziemnomorskiej oraz połączeń wzajemnych mających
na celu uwzględnienie interesów wszystkich krajów w całym basenie Morza Śródziemnego. Komisja Europejska wyznaczyła
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sobie ambitne cele na rzecz konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności poprzez zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w sektorze
energetycznym (obszary północne). Dla
południowych i wschodnich obszarów krajów śródziemnomorskich (SEMC) celem
jest nie tylko zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale
również eksport energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dla spełnienia tych zadań określono też strategię
rozwoju sieci przesyłowej umożliwiającej
przyłączania OZE i zwiększenie transgranicznej wymiany energii dla realizacji pokrycia potrzeb rynku wewnętrznego i zewnętrznego oraz poprawy bezpieczeństwa
dostaw. W okresie do 2030 roku wymagana zdolność wymiany energii pomiędzy
Północą i Południem a Wschodem może
dochodzić do 5-10 GW (w zależności od
rozwoju scenariuszy).
Opisywane w artykule przedsięwzięcie MEDGRID przedstawia zasady rozwiązań postawionych celów i ogólne podejście, ale nie dla realizacji konkretnego danego projektu, a poprzez przeprowadzenie np. studium wykonalności podmorskiej
linii kablowej układanej na głębokości do
2500 metrów i długości do 600 km. Przedstawione rozwiązania dotyczą okresu do
roku 2030.
W artykule B1-303 przedstawiono alternatywę dla rozbudowy sieci kablowej
110 kV w obszarach miejskich. Propozycja
ta oparta jest na wykorzystaniu nadprzewodzących kabli typu HTS. Dzięki kablom
HTS 10 kV można zrezygnować z budowy
czterech, z dziesięciu planowanych, stacji

transformatorowych 110/10 kV w centrum
miasta Essen. Po przeprowadzonej analizie i przygotowaniu studium wykonalności
dla wykorzystania kabli HTS w sieci kablowej w mieście Essen przystąpiono do budowy pierwszego etapu budowy linii HTS
o długości około 1 km. Przykład kabla planowanego do zastosowania w tym projekcie przedstawia rysunek 10.
LN2
Inlet

Dielectric

LN2
Return

Cryostat

Screen
Former Phase 2
Phase 1
Phase 3

Rys. 10. Budowa kabla nadprzewodzącego
typu HTS

Prototyp kabla został wyprodukowany
w 2012 roku i przebadany w roku 2013.
W marcu 2013 roku, po zakończeniu
wszystkich wymaganych badań, rozpoczęto produkcję wszystkich elementów systemu kablowego HTS. W kwietniu 2014 roku
rozpoczęto budowę i instalację linii kablowej HTS. Trasa linii została pokazana na
rysunku 11.
Kolejne rozwiązanie prezentujące
wykorzystanie wysokotemperaturowego kabla nadprzewodzącego HTS zostało
zaprezentowane w artykule B1-305. Kabel HTS na napięcie na 66 kV o długości
240 m został zainstalowany w stacji Asahi
firmy Tokyo Electric (TEPCO) w Yokohamie. Zdolność przesyłowa linii HTS 66 kV
wynosi 200 MVA.

Rys. 11. Trasa linii kablowej HTS 10 kV
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Rys. 12. Widok kabla HTS i schemat
podłączenie kabla HTS w rozdzielni Asahi

Po udanych próbach w październiku 2012 roku kabel został podłączony do
sieci po raz pierwszy i zapewnia dostawę
energii elektrycznej do 70 tys. gospodarstw
domowych. System jak dotychczas pracuje stabilnie i bezprzerwowo. Niektóre sprężarki i pompy obiegowe poddane zostały
rutynowej konserwacji, bez przerw w pracy
całego systemu.
W artykule B1-304 zaprezentowana
została platforma technologiczna w zakresie rozwoju izolacji typu P-Laser dla
kabli SN i WN. Innowacyjna technologia
pozwala na produkcję nowego materiału izolacyjnego (P-Laser) bazującego na
odpowiednim przetworzeniu materiałów
termoplastycznych (HPTE). Właściwości
elektryczne i mechaniczne izolacji kablowej
typu P-Laser są podobne lub nawet lepsze
od szeroko stosowanych obecnie kablowych materiałów izolacyjnych typu XLPE,
EPR i HEPR. Produkcję kabli SN o izolacji typu P-Laser MV rozpoczęto we Włoszech w 2009 roku, a całkowita długość
obecnie zainstalowanych kabli przekracza
21 000 km.
Artykuł B1-306 poświęcony został tematyce strat w pancerzu trójżyłowych kabli
podmorskich. Badaniom zostały poddane
dwa silnie opancerzone kable podmorskie
145 kV, (800 mm2, 630 mm2). Porównywano wyniki obliczeń oraz pomiarów strat
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w pancerzach o różnych konstrukcjach.
W artykule wykazano, że straty w pancerzach są mniejsze aniżeli obliczone wg normy IEC.
W artykule B1-307 przedstawiono
wyniki badań laboratoryjnych drzewienia
wodnego w kablach podmorskich XLPE
12 kV z żyłą roboczą Cu. Głównym celem tych badań było określenie wpływu
naprężeń mechanicznych na rozwój drzewienia wodnego w kablach stosowanych
w liniach off-shore, gdzie swobodnie zwisające z konstrukcji pływających kable
zostają w wodzie poddawane działaniu sił
rozciągających i zginających. W badaniach
odcinki kabli zostały poddawane jednoczesnemu działaniu napięcia przemiennego
oraz naprężeń mechanicznych statycznych i dynamicznych. Kable były badane
w warunkach rozciągania wzdłużnego lub
zginania. W wyniku badań stwierdzono, że
rozwój drzewienia wodnego jest większy,
gdy kable są poddawane działaniu naprężeń mechanicznych statycznych. W warunkach badań nie zauważono wpływu
naprężeń dynamicznych.
Artykuł B1-308 opisuje badania związane z opracowaniem i stosowaniem izolacji DC XLPE w liniach kablowych DC z konwertorami VSC w Korei. Stosowany w kablach materiał izolacyjny został opracowany w skali laboratoryjnej i zastosowany
w badaniach kabli ± 80 kV. Charakteryzuje
się on mniejszą tendencją do akumulacji
ładunku i może znaleźć zastosowanie w liniach kablowych HVDC o różnych typach
konwertorów DC. Prace trwały ok. sześciu
lat i przewidziane jest zastosowanie opracowanych materiałów w kablach DC do
napięcia ±500 kV. Zakłada się, że dopuszczalna długotrwała temperatura pracy tych
kabli wynosić będzie 900C.
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Linie napowietrzne – Komitet Studiów B2
Overhead Lines – Study Committee B2
Komitet SC B2 jest jednym z największych i najstarszych Komitetów w CIGRE. W 25 Grupach Roboczych pracuje
obecnie około 300 ekspertów z ponad
40 krajów. Działalność SC B2 obejmuje:
projektowanie, budowę i eksploatację
linii napowietrznych (fundamenty, słupy, przewody, izolatory, osprzęt), testy
sprawdzające, badania eksploatacyjnej
wydajności, a także ich konserwację
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i modernizację. Obecnie została wydana
przez SC B2 Zielona Księga, stanowiąca
kompendium wiedzy z zakresu: historii,
projektowania, budowy i eksploatacji linii napowietrznych. Książka ta, licząca
ok. 900 stron, została napisana przez
36 ekspertów z całego świata (również
z Polski).
Główne strategiczne kierunki działalności Komitetu B2 to:
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1) zwiększenie akceptowalności linii napowietrznych,
2) zwiększenie zdolności przesyłowych linii istniejących,
3) zwiększenie niezawodności i dostępności linii napowietrznych.
Tematyka wiodąca na sesji została
podzielona na trzy tematy preferencyjne,
z których każdy podzielony był na kilka zagadnień wiodących.
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Minimalizacja wpływu
linii napowietrznych

Comparative Line Cost & Line Losses

400 kV Multi-circuit Tower
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500 kV
HVDC

765 kV
S/C

800 kV
HVDC

1200 kV
S/C

0.50
0.00

ROW Minimization

Rys. 2. Redukcja pasa drogi przy zastosowaniu
konstrukcji słupów wielotorowych

Line Cost per unit
Power Flow
(Rs million/MW)
Normal Line Loss %
(per 200km length)
0.67
0.71

400kV Quad Circuit Line

Reduction in ROW Requirement 106m to 46m

0.64

1.00
23 m
60 m
23 m
2X400kV D/C lines

1.07

1.18

1.50

0.78
1.03

2.00

Zastosowano także wielotorowe konstrukcje słupów wyposażone w czterowiązkowe przewody, a w celu minimalizacji zwisów przewodów zaczęto stosować
przewody typu HTLS.
Dzięki zastosowaniu konstrukcji słupów
wielotorowych zwężono pas drogi ze 106 m
do 46 m, jak pokazano na rysunku 2. Natomiast zastosowanie przewodów typu HTLS
pozwoliło na dwukrotne zwiększenie obciążalności linii. Na rysunku 3 przedstawiono
porównanie kosztów linii i strat przesyłu dla
różnych rodzajów linii od 400 do 1200 kV.
Referat brytyjski B2-107 przedstawia
rozwój i zalety stosowania kompozytowych
poprzeczników izolacyjnych dla linii napowietrznych. Głównymi zaletami stosowania
takich rozwiązań są:
• rozwój linii i słupów kompaktowych,
• zwiększenie odstępów izolacyjnych,
• uzyskanie zmniejszenia wysokości słupów linii 400 kV o 25%,
• uzyskanie zmniejszenia szerokości słupów o 13%.
Prowadzi to bezpośrednio do zredukowania ciężaru stali użytej do budowy
słupów, redukcji sił działających na fundamenty, a w konsekwencji z mniejszenia

0.58
0.67

2.50

Rys. 1. Linia 800 kV HVDC Biswanath
Chariyali – Agra

1.60
1.58

46 m

70 m

Wszystkie referaty były publikowane
wcześniej na stronie internetowej CIGRE
i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych
uczestników konferencji. W trakcie konferencji referaty prezentowano podczas sesji posterowej, gdzie każdy z autorów miał
możliwość przedstawienia swojego referatu
i udzielenia odpowiedzi zainteresowanym
uczestnikom konferencji na zadawane pytania. W niniejszym artykule przedstawiono
po kilka wybranych referatów z poszczególnych tematów preferencyjnych.

2.35

3. Przewody: montaż i długoterminowa
sprawność:
• montaż, koszty i metody wymiany przewodów pod napięciem,
• pełzanie i zmęczenie w nowych typach
przewodów,
• zachowanie mechaniczne nowych konfiguracji wiązek przewodów.

1.64

2. Niezawodność i optymalizacja projektowania:
• narzędzia i metody,
• wpływ różnych projektów na początkowe koszty i koszty eksploatacji linii,
• wpływ kosztów związanych ze: środowiskiem, regulacjami prawnymi i opinią
publiczną.

2.35

Uzyskiwanie nowych pozwoleń na budowę napowietrznych linii elektroenergetycznych staje się na całym świecie coraz
trudniejsze z uwagi na rosnące wymagania
w zakresie ochrony środowiska, przedłużające się procedury formalnoprawne, wzrost
kosztów nieruchomości i wzrost kosztów
budowy. W związku z tym Inwestorzy zaczęli poszukiwać rozwiązań technologicznych i materiałowych, które pozwalałyby
na zwiększenie obciążalności starych i nowoprojektowanych linii.
Referat indyjski B2-104 opisuje sposób
zminimalizowania wpływu rozwoju napowietrznych linii elektroenergetycznych na
zajmowany przez nie teren niezbędny do
budowy i prawidłowego ich funkcjonowania.
Przez ostatnie dwie dekady system energetyczny w Indiach rozwijał się bardzo dynamicznie. Z uwagi na dużą gęstość zaludnienia kraju, dynamiczny rozwój infrastruktury
mieszkaniowej i przemysłowej oraz wymagania związanie z ochroną środowiska
– występują znaczne ograniczenia w uzyskiwaniu prawa drogi dla linii. W związku
z powyższych POWERGRID India podjął
szereg zabiegów uwzgledniających użycie
nowych technologii, materiałów i rozwiązań
systemowych mających na celu minimalizacje wpływu nowo budowanych linii na środowisko i zajmowany przez nie teren.
Zainicjowano budowę linii 800 kV
UHVDC (rys. 1) oraz 1200 kV UHVAC, które
są aktualnie budowane i których koszt uzyskania prawa drogi jest kilkukrotnie mniejszy dla 1 MW przesyłanej energii w stosunku do poprzednio budowanych linii.

0.88
1.15

1. Minimalizacja wpływu linii napowietrznych:
• projektowanie, budowa, eksploatacja,
• ekologia, wegetacja i zarządzanie
przyrodą,
• trasowanie linii i wizualna ich akceptacja,
• projektowanie i doświadczenia z kablowaniem linii.

Figure-2

400 kV
S/C
(Twin)

400 kV
D/C
(Twin)

400 kV
D/C
(Quad)

765 kV
D/C

Transmission Line

Rys. 3. Porównanie kosztów linii i strat przesyłu
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kosztów budowy linii. Prowadzone są
próbne testy takich poprzeczników w warunkach terenowych. Jeden test był prowadzony na linii położonej w górach Szkocji na wysokości 637 m n.p.m., gdzie temperatury dochodzą do -20oC, a wiatr wieje
z prędkością 160 km/h. Po dwóch latach
eksploatacji nie zauważono śladów zużycia poprzecznika.

indziej spotykane rośliny i zwierzęta. W celu
minimalizacji wpływu linii napowietrznych
na środowisko w Japonii zastosowano szereg zabiegów.
Linie prowadzi się (o ile to jest możliwe)
z uwzględnieniem unikania rejonów występowania „drogocennych” zwierząt lub roślin, a jeżeli jest to niemożliwe minimalizuje
się ich wpływ poprzez:
• zmniejszenie widoczności słupów i elementów linii,
• unikanie procesów budowy w okresie
wegetacji roślin i okresów lęgowych
zwierząt,
• zmniejszenie hałasu od linii oraz w trakcie jej budowy,
• używanie technologii zmniejszających
degradacje środowiska.

Rys. 4. Poprzecznik izolacyjny na linii
napowietrznej w górach Szkocji

Drugi test rozpoczęto w maju 2012
roku na północnym wybrzeżu Szkocji i miał
na celu zaobserwowanie „zachowania
elektrycznego” poprzecznika izolacyjnego w trakcie zmieniających się warunków
pogodowych w porównaniu z tradycyjnym
układem izolacyjnym. W trakcie 18-miesięcznych testów nie zaobserwowano żadnych przepięć, a zachowanie się poprzecznika odpowiadało przewidywaniom.

Zmniejszenie widoczności linii można
uzyskać zarówno poprzez zmianę usytuowania słupów (rys. 6), jak również przez
zastosowanie ich kolorystyki oraz materiałów i kształtów bardziej harmonizujących
z otoczeniem. Dodatkowo stosuje się przewody o zmniejszonej refleksyjności, jak pokazano na rysunku 7, a w miejscach przelotu ptaków fluorescencyjne elementy ostrzegawcze zapobiegające kolizjom ptaków
z przewodami (rys. 8). Dodatkowo w celu
minimalizacji hałasu od wiatru oddziałującego na przewody w warstwie zewnętrznej
stosuje się druty „spiralne” (rys. 9).

Bad

Rys. 8. Elementy na przewodach
ostrzegające ptaki

Good

Bad

Good

Bad
Good
Rys. 9. Konstrukcja przewodu
o zmniejszonym hałasie od oddziaływań wiatru
Rys. 5. Poprzecznik izolacyjny
w stacji prób elektrycznych

W japońskim referacie B2-108 przedstawiono sposoby minimalizacji wpływu budowanych w Japonii napowietrznych linii elektroenergetycznych na środowisko. Japonia
jest krajem składającym się z archipelagu
długich, wąskich wysp skierowanych w kierunku północ-południe. W znacznej części
jest to kraj pokryty trudno dostępnymi górami o stromych zboczach. W terenach łatwiejszych do budowy linii energetycznych
występują z kolei drogocenne z punktu widzenia ochrony środowiska, rzadko gdzie
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Rys. 6. Przykłady zmniejszenia
widoczności linii

Low-reflection Conductor

Normal Conductor

Rys. 7. Przewody o normalnej i zmniejszonej
refleksyjności

www.energetyka.eu

Niezawodność i optymalizacja
projektowania
Tematem indyjskiego referatu B2-201
jest analiza poprawnego zaprojektowania
przejścia dwutorowej linii 400 kV przez rzekę Hoogly w Indiach. Rozważano rozpiętości przęseł: 1500, 1600, 2000 i 2300 m,
dobrane do tego odpowiednie wysokości
słupów (230 - 300 m) oraz różne rodzaje
przewodów przedstawione na rysunku 11.
Ostatecznie rozpiętość przęsła ustalono
na 1572 m, a wysokość słupów na 236 m.
Profil przejścia pokazano na rysunku 10.
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Trapczoidal formed
(compact) wires

Rys. 10. Profil przejścia nad rzeką Hoogly

W trakcie projektowania zastosowano
dodatkowe „współczynniki bezpieczeństwa”
wynoszące 1,1 dla obciążeń i 1,5 dla konstrukcji samego słupa. Z uwagi na znaczną odpowiedzialność konstrukcji słupów
przekroczeniowych i bardzo wysokie koszty
naprawy linii, które wynikałyby z potencjalnej ich awarii, rozważano zastosowanie dodatkowego współczynnika bezpieczeństwa
do projektowania samej konstrukcji słupa
wynoszącego: 1,5; 2,0 lub 2,5. Zastosowanie współczynnika 2,0 zamiast 1,5 spowodowałoby wzrost ciężaru słupa o 110 ton,
natomiast współczynnika 2,5 o 280 ton.
Ostatecznie zastosowano współczynnik 1,5
korespondujący z okresem powrotu obciążeń wiatrowych wynoszącym w przypadku
tego projektu 500 lat. Przy projektowaniu
słupów rozważano zastosowanie dodatkowych przypadków obciążeń, takich jak:
• zerwanie jednej fazy przewodów w powiązaniu ze 100% wiatrem, obarczone
dodatkowym współczynnikiem dynamicznym 2,0 lub 2,5,
• zerwanie wszystkich przewodów przy
bezwietrznej pogodzie, obarczone dodatkowym współczynnikiem dynamicznym 1,8 lub 2,0.
Zastosowano wiązkę dwuprzewodową
528 mm2 A2/S3A-38/37. Linia jest w trakcie
budowy.
Tematem polskiego referatu B2-210
było zabezpieczenie fundamentów linii 400
kV przed katastrofą spowodowana meandrowaniem rzeki Dunajec. Tematem referatu jest omówienie zabezpieczenia konstrukcji fundamentu słupa linii 400 kV przed
potencjalną katastrofą spowodowaną
nagłą zmianą kierunku biegu przez rzekę
Dunajec (rys. 12). W wyniku powodzi, która miała miejsce późną wiosną 2010 roku,
rzeka Dunajec wymeandrowała w kierunku
istniejącego słupa o kilkadziesiąt metrów
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Z shaped formed wires

Compact conductor 37steel wire core

Self-damping
conductor with 37-steel
wire core

Rys. 11. Różne rozważane typy przewodów

(ok. 80 - 90) zmieniając swoje koryto. W odległości 8 - 10 m od stanowiska słupa znalazła się wysoka na 6 m stale podmywana
przez rzekę skarpa. Potencjalne rozmycie
fundamentów przez Dunajec spowodowałoby katastrofę linii 400 kV na odcinku
1690 m. Tematem projektu, który został
następnie zrealizowany, było: szybkie, bezpiecznie i relatywnie tanie zabezpieczenie
linii przed potencjalną katastrofą.
Rozważano trzy sposoby zabezpieczenia:
a) umocnienie brzegu rzeki,
b) przebudowę linii po aktualnej lub zmienionej trasie,
c) wzmocnienie fundamentu słupa.
Rozwiązanie a) polegające na umocnieniu brzegu rzeki za pomocą okładzin
kamiennych należałoby wykonać na odcinku kilkuset metrów. Rozwiązanie to wymagało uzyskania stosownych zezwoleń kilku
instytucji państwowych, w tym pozwolenia
na budowę oraz uzyskania zgody kilku prywatnych właścicieli nieruchomości. Koszt
prawidłowego wykonania byłby zbliżony
z kosztem zastosowania rozwiązania c),
a czas wykonania prac włącznie z uzgodnieniami wynosiłby od 6 do 9 miesięcy.

Rozwiązanie b) polegające na przebudowie istniejącego odcinka wiązałoby się
z koniecznością uzyskania pozwolenia na
budowę oraz uzyskania zgody kilku właścicieli nieruchomości. Czas trwania wszelkich uzgodnień i wykonania prac wynosiłby
od 9 do 12 miesięcy, a koszt wykonania
byłby ok. 4-krotnie większy niż koszt wykonania rozwiązań a) lub c).
Rozwiązanie c) polegające na lokalnym wzmocnieniu fundamentu za pomocą
wykonania szczelnej obudowy żelbetowej
stanowiska w postaci ścian szczelinowych
wymagało jedynie zgłoszenia zamiaru wykonania robót zgodnie z Prawem budowlanym, a czas wykonania prac wynosiłby
ok. 2 - 3 miesiące.
Wybrano i zrealizowano sposób c)
polegający na obetonowaniu istniejących
fundamentów za pomocą żelbetowej konstrukcji w kształcie prostopadłościanu wykonanej ze ścianek szczelinowych. Ścianki
szczelinowe oraz ściany żelbetowe zostały przeliczone na obciążenia wynikające
z obciążeń pochodzących od słupa, parcia
lodu, rzeki oraz nierównomiernego wymywania gruntu wokół stanowiska. Ścianki szczelinowe zostały zaprojektowane

Rys. 12. Szkic meandrów Dunajca
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Istniejący słup
Istniejący fundament

ściana szczelinowa
ściana żelbetowa

poziom wielkiej wody 184,93 m.

głębokość ścian szczelinowych 15 metrów

keramzyt
gleba
mada piaszczysta
mada gliniasta
piasek średni

poziom terenu 182,5 m.

kierunek podmywania skarpy

piasek gruby
Pospólka

rzeka dunajec
przewidywany, obliczeniowy
poziom rozmycia 174,0

piasek średni
ił pylisty
(twardoplastyczny)
poziom posadowienia ścian 167,5 m.
ił pylisty
(półzwarty)

Rys. 13. Przekrój przez konstrukcję fundamentu

w 
postaci baret o grubości 80 cm posadowionych na głębokości ok. 15 m. Barety
są wzajemnie ze sobą powiązane belkami
oczepowymi 80×80cm. Jednocześnie powyżej poziomu terenu ścianki szczelinowe
zostały zamienione na ściany żelbetowe
grubości 40 cm i wysokości 2,95 m powyżej aktualnego poziomu terenu. Górę
ścianek szczelinowych stężono wzajemnie
za pomocą belek żelbetowych (80×80cm)
zakotwionych we wzmacniających słupach
żelbetowych 80×120cm (rys. 13). Całość
zaprojektowano z betonu C25/30 (W8,
F250) i stali B500SP. Całą konstrukcję żelbetową zabezpieczono izolacyjnie przeciwwodnie poprzez malowanie (rys. 14).

Rys. 14. Wykonany fundament słupa

Takie rozwiązanie zabezpieczy konstrukcję słupa przed skutkami potencjalnej
fali powodziowej i pochodu lodu. Nie zmienia ono statycznej pracy konstrukcji słupa
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i jednocześnie poprawia pracę fundamentów konstrukcji. Obudowanie istniejącego
stanowiska żelbetowymi ściankami szczelinowymi w kształcie prostopadłościanu
w pełni zabezpieczy istniejące stanowisko
słupa przed skutkami zmiany koryta rzeki
przez Dunajec. W skrajnym przypadku słup
wraz ze zmienionym układem posadowienia może znaleźć się w nurcie rzeki.

Przewody: montaż
i długoterminowa sprawność
We włoskim referacie B2-302 opisano
problemy związane z montażem na liniach
napowietrznych przewodów typu HTLS.
Aktualne wymagania rynku zmuszają dostawców energii elektrycznej do zwiększenia dostarczanej ilości energii elektrycznej.
Trudności z uzyskiwaniem pozwoleń na
budowę nowych linii i czasochłonność ich
budowy wymuszają konieczność zwiększania przesyłu energii po już istniejących
trasach. Najszybszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem tego problemu jest
ponowne położenie przewodów w istniejących liniach z wykorzystaniem przewodów
wysokotemperaturowych o małym zwisie
(HTLS). Materiały i parametry konstrukcyjne wykorzystane w tych przewodach pozwalają na zwiększenie obciążalności prądowej istniejących przewodów trakcyjnych
dzięki rozwiązaniu kilku problemów, jakie

www.energetyka.eu

mogą wynikać z wysokiej temperatury roboczej w przypadku tradycyjnych przewodów (przewód aluminiowy [AAC], przewód
ze stopu aluminium [AAAC], przewód aluminiowy wzmocniony stalą [ACSR], itp.),
takich jak postępujący spadek wytrzymałości mechanicznej oraz nadmierne wydłużenie termiczne, skutkujące zmniejszeniem
odstępu izolacyjnego do ziemi.
Omówiony aspekt ma szczególne znaczenie krytyczne, ze względu na to, że wykonalność techniczna ponownego położenia
przewodów umożliwia minimalne wzmocnienie konstrukcyjne istniejących słupów,
jednakże wymaga wykonania dokładnego
projektu zwisów przewodów HTLS.
Poszczególne materiały wykorzystane
w budowie tych przewodów pozwalają zachować ich parametry mechaniczne, takie
jak: odporność na obciążenie niszczące
lub korozję, do wysokich temperatur oraz
ograniczenie współczynnika rozszerzalności termicznej; ponadto prawidłowy projekt
umożliwia kontrolowanie zarówno wydłużeń sprężystych, jak i termicznych.
Bez względu na powyższe, także trwałe wydłużenie przewodów po ich montażu
ma wpływ na odstęp izolacyjny do ziemi od
przewodu. Jest to zależne od dwóch zjawisk: wydłużenia plastycznego oraz wydłużenia powodowanego pełzaniem wynikającym z długotrwałej eksploatacji w standardowych
warunkach
operacyjnych
(rys 15). Współczynnik pełzania, związany
z naprężeniem i temperaturą, warunkowany jest wewnętrznymi modyfikacjami struktury materiałów oraz, w przypadku metali
wykorzystywanych w budowie przewodu,
dotyczy głównie aluminium i stopów aluminiowych. Skutki krótkotrwałe są łatwe do
wyliczenia za pomocą próby rozciągania.
Pomiar wydłużenia spowodowanego pełzaniem oraz zrozumienie interakcji, jaka
zachodzi pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, jest bardziej skomplikowany.
Przeprowadzono procedury badawcze mające na celu pomiar wpływu różnych czynników na trwałe wydłużenie
przewodów HTLS oraz badania laboratoryjne różnych typów przewodów w celu
weryfikacji modelu teoretycznego w literaturze fachowej oraz ustalenia procedury umożliwiającej prawidłowe wyliczenie
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Extrapolation
log ε = a + b ∙ log t

Linear permanent
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[10]
t2
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log t

Rys. 15. Pełzanie przewodu w funkcji czasu

globalnego trwałego wydłużenia w projektach związanych z ponownym położeniem przewodów z wykorzystaniem
jednometalicznych lub dwukomponentowych przewodów HTLS.
Japoński referat B2-304 przedstawia
sposób na zminimalizowanie czasu potrzebnego do wykrycia uszkodzeń w przewodach odgromowych. W Japonii często
stosowana jest metoda wykrywania uszkodzeń przewodów odgromowych za pomocą video-inspekcji wykonywanej z zastosowaniem:
a) kontroli z powietrza z użyciem helikopterów lub dronów,
b) kontroli za pomocą urządzeń wyposażonych w kamerę i przemieszczających
się wzdłuż przewodu.
W przypadku a) materiał wideo trwa
nawet 80 minut i obejmuje wiele przęseł.
Analiza tego materiału zajmuje dwóm inspektorom około 10 godzin.
W przypadku b) nagranie każdego
z przęseł trwa 40 minut. Nagranie to potem
zostaje obejrzane przez inspektora, który
poszukuje miejsc z uszkodzeniami na powierzchni przewodów.
W celu minimalizacji czasu analizy nagranego materiału została opracowana
komputerowa metoda cyfrowej weryfikacji
zdjęć w celu wykrycia potencjalnych miejsc
uszkodzeń przewodów. Komputer porównuje wzorcowy obraz przewodu z nagranym materiałem video w poszukiwaniu
wszelkich anomalii związanych z: odbiciem
światła, kształtem przewodu, wystającymi
elementami, itp.
W przypadku a) komputer analizuje nagrany materiał z trzech przęseł przez 9 minut i pozwala wykluczyć powstanie awarii
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z prawie 90% materiału video. Inspektorom pozostaje do przejrzenia jedynie 10%
taśmy.
W przypadku b) komputer analizuje
nagrany materiał z ośmiu przęseł przez
261 minut i pozwala wykluczyć powstanie
awarii z 97% materiału video. Inspektorom
pozostaje do przejrzenia jedynie 3% taśmy.
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Układy prądu stałego wysokiego napięcia
i urządzeń energoelektronicznych– Komitet Studiów B4
HVDC and Power Electronic – Study Committee B4
W ramach sesji plenarnej Komitetu Studiów B4 (Układy prądu stałego wysokiego
napięcia i urządzeń energoelektronicznych) przedstawiono 28 referatów dotyczących układów przesyłowych prądu stałego
(HVDC – High Voltage Direct Current) oraz
układów typu FACTS (Flexible AC Transmission Systems) w trzech tematach preferowanych:
1. Zastosowanie układów HVDC (17 referatów).
2. Zastosowanie układów FACTS (6 referatów, 1 anulowany).
3. Rozwój urządzeń energoelektronicznych (5 referatów).
Stałym fragmentem sesji są prezentacje
nowych projektów układów HVDC i FACTS,
przedstawiające powody powołania tych
projektów do życia, podstawowe parametry
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układów oraz zastosowane w nich elementy innowacyjne lub osobliwe. Znamionowe
parametry układów systematycznie rosną,
przykładowo w aktualnie prowadzonych
projektach układów przesyłowych prądu
stałego na duże moce i duże odległości
znamionowe napięcie stałe na poziomie
±600 kV lub ±800 kV stało się już standardem, a w kontekście przyszłych projektów
myśli się nawet o napięciu ±1100 kV. Tego
typu referaty dobrze obrazują ewolucję
technologii HVDC. Wśród pozostałych referatów dominowały dwa wzajemnie powiązane tematy – sieci i wyłączniki prądu stałego. W obu tych grupach tematycznych
konstruowane i testowane są pierwsze instalacje demonstracyjne, co świadczy o wysokim zainteresowaniu i oczekiwaniach
względem tych rozwiązań.
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Zastosowanie układów HVDC
Znaczna część referatów pierwszego
tematu preferowanego dotyczyła charakterystyki nowych projektów, których
realizacja wynika albo z potrzeb przesyłu
dużych ilości energii na daleką odległość,
albo z konieczności modernizacji połączeń
z uwagi na ich wiek. Referaty te nie prezentują zatem przełomowych osiągnięć technologicznych w zakresie połączeń na prądzie stałym, czego można by oczekiwać na
podstawie kilku poprzednich sesji Komitetu Studiów B4, ale raczej opisują niuanse
i powody zastosowania poszczególnych
rozwiązań. Grupę tę otwiera referat [1] poświęcony nowo planowanemu połączeniu
pomiędzy Kolumbią a Panamą o długości
600 km, w którym opisano wyniki studium
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techniczno-ekonomicznego mającego na
celu dobór optymalnych parametrów układu. Studium to wniosło zasadniczą zmianę
do projektu, gdyż ograniczyło wyłącznie
na podstawie kryteriów ekonomicznych
pierwotnie wyliczoną w analizach systemowych wartość znamionowej mocy łącza
na pożądanym poziomie 600 MW do przedziału 300 - 400 MW. Ponieważ połączenie
ma być realizowane jako układ dwubiegunowy, połączony linią napowietrzną z przewodem powrotnym (DMR – Dedicated
Metallic Return), kolejnym interesującym
rezultatem studium była decyzja o rozdzieleniu DMR na dwa przewody zainstalowane po jednym na każdym ramieniu słupa,
zamiast w jego centralnej części. Pozwoliło
to odsunąć przewód od elementów konstrukcyjnych słupów i umieścić większą
liczbę izolatorów przy braku konieczności
rozbudowy słupów, dzięki czemu uniknięto
dodatkowych kosztów i zwiększono niezawodność całego układu (dwie żyły powrotne). W powyższej konfiguracji znalazł
również zastosowanie wyłącznik MRTB
(Metallic Return Transfer Breaker), który
pierwszy raz zastosowano jeszcze w latach
70. XX wieku, przede wszystkim w celu
sprawnego przechodzenia z pracy monopolarnej do bipolarnej całego układu, jednak w powyższym referacie przedstawiono
go również w zastosowaniu do eliminacji
skutków doziemień w DMR.
Kolejny referat dotyczy dwóch nowych
połączeń HVDC w Brazylii o konfiguracji zbliżonej do powyżej omówionego, tj.
również będą to układy bipolarne z liniami
napowietrznymi, przy czym będą pod każdym względem zdecydowanie większe:
±800 kV, 4000 MW, 2092 i 2439 km. W połączeniach również będzie zastosowany
DMR, jednak dopuszcza się także pracę
z połączeniem powrotnym przez ziemię.
Układy te z kliku względów będą szczególne. Po raz pierwszy zostaną wykorzystane
linie napowietrzne o napięciu znamionowym ±800 kV na słupach wspieranych linami odciągowymi, które znacząco obniżają
koszt linii, mimo to i tak sięgnie on ok. 50%
kosztów całości inwestycji. Wprawdzie zastosowanie lin odciągowych zostało już potwierdzone pozytywnymi doświadczeniami
z wcześniejszych brazylijskich projektów,
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takich jak Itaipu i Madeira, jednak wówczas
zastosowano niższe napięcie DC równe
±600 kV. Kolejną cechą odróżniającą te
projekty od innych projektów służących
tzw. bulk transmission, czyli przesyłowi dużych ilości energii na duże odległości, jest
fakt, iż mają one działać dwukierunkowo.
W porze deszczowej będą przesyłać energię z elektrowni wodnych zlokalizowanych
w dorzeczu Amazonki do ośrodków silnie
zurbanizowanych na południu kraju, natomiast w porze suchej kierunek przesyłu
mocy będzie odwrotny.
Projekt o zbliżonych parametrach
powstaje również w Indiach [9]. Łącze
Champa – Kurukshetra o mocy 3000 MW,
napięciu ±800 kV i długości 1305 km, tak
jak wymienione powyżej układy, będzie
posiadało linię napowietrzną z połączeniem powrotnym (DMR). Warto podkreślić,
że te cztery układy (Kolumbia – Panama,
dwa łącza w Brazylii oraz łącze w Indiach)
otwierają nową drogę rozwoju układów bipolarnych, gdyż dotychczas w układach
tego typu podczas pracy monopolarnej
lub bipolarnej niesymetrycznej jako droga
powrotna prądu była wykorzystywana ziemia. Jednak z powodów, takich jak nieodpowiednia rezystywność lub przewodność
termiczna ziemi w pobliżu stacji przekształtnikowej, zagrożenie powodowaniem korozji pobliskich rurociągów czy niepewność
dotycząca prawidłowego funkcjonowania
elektrody pomimo zainstalowania jej w odpowiednim otoczeniu, coraz częściej wybiera się bardziej kosztowne rozwiązanie,
jakim jest metaliczne połączenie powrotne.
Autorzy określają ten wzrost kosztów na poziomie 5-6%. Dużo miejsca w referacie [9]
poświęcono także skutkom indukowania się
w linii DC napięcia i prądu o częstotliwości
podstawowej przez równolegle prowadzoną
linię AC. Najbardziej narażone są transformatory przekształtnikowe i przekładniki prądowe poprzez wejście w stan nasycenia. To
z kolei powoduje nadmierne nagrzewanie,
hałas oraz powstawanie harmonicznych,
a w przypadku przekładników – wadliwe
pomiary prądu, a zatem i błędne działanie
układów regulacji i zabezpieczeń.
Opis nowego układu HVDC można
również znaleźć w referacie [13]. Połączenie o długości 369 km, mocy znamionowej
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3000 MW i napięciu ±500 kV w układzie bipolarnym będzie służyło przesyłowi energii z elektrowni węglowych na Sumatrze
na wyspę Jawę. Ponieważ moc łącza jest
duża w porównaniu z wielkościami obu
systemów, będzie ono wywierało istotny wpływ na pracę systemów AC na wyspach. Dlatego założono wymaganą niezawodność i dostępność układu na przestrzeni 40 lat na poziomie nie mniejszym
niż 98%. Aby temu sprostać zastosowano
kilka rozwiązań poprawiających pewność
pracy łącza, m.in. szeregowy układ dwóch
12-pulsowych mostków na jeden biegun,
który pozwala na pracę z wyłączonym
jednym mostkiem w biegunie przy zachowaniu operacyjności całego łącza na poziomie 75% mocy znamionowej. Mimo to,
podczas pracy relatywnie dużego łącza
HVDC w systemie zawsze będzie istniało
ryzyko powstania poważnych zakłóceń.
Przykładowo, zablokowanie jednego bieguna łącza będzie skutkowało wzrostem
częstotliwości w systemie eksportującym
energię do wartości 53,5 Hz. Zaproponowano dwie metody rozwiązania tego problemu – pierwszą, polegającą na szybkim
ponownym przywróceniu do pracy zatrzymanego bieguna przy jednoczesnym przeciążeniu bieguna prawidłowo pracującego
oraz drugą, zakładającą awaryjne wyłączanie generacji. Innym problemem, na który
zwrócono uwagę jest możliwość wystąpienia drgań torsyjnych na wałach turbozespołów powodowanych interakcją z regulatorem prądu DC w łączu. Natura tego
problemu jest znana od kilku dziesięcioleci,
a rozwiązanie sprowadza się do włączenia
w tor regulacji prądu specjalnego układu
tłumiącego drgania.
Dwa kolejne referaty dotyczą rozszerzania przepustowości istniejących już
połączeń. Pierwszy [2] pochodzi z Nowej
Zelandii, gdzie oddano do użytku drugi biegun bipolarnego układu HVDC łączącego
obie wyspy. Dużą część referatu poświęcono omówieniu rozwiązań mających na
celu ograniczenie do minimum zagrożeń
sejsmicznych. Ponieważ stacje przekształtnikowe zlokalizowane są w obszarze sieci
o niewielkiej mocy zwarciowej, zainstalowano również układ STATCOM o mocy
znamionowej 60 MVA (dla łącza o mocy
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1200 MW), którego głównym zadaniem będzie regulacja napięcia i niedopuszczanie
do przepięć dorywczych (ang. TOV – Transient Overvoltage), które wywoływane są na
skutek zablokowania łącza lub załączania
urządzeń kompensacji mocy biernej. Cechą wyróżniającą ten bipolarny tyrystorowy
układ przesyłowy prądu stałego jest to, że
będzie on mógł płynnie zmieniać kierunek
i wielkość przesyłanej mocy, co w klasycznych układach LCC nie jest możliwe, gdyż
istnieje limit dla minimalnej wartości mocy
na poziomie ok. 10% mocy znamionowej.
Dokonuje się tego poprzez ustawienie
przeciwsobnych kierunków przesyłu mocy
w dwóch biegunach łącza, dzięki czemu
wypadkowa moc dla całego układu bipolarnego może być dowolnie kształtowana.
W referacie [14] opisano problem przedłużenia życia układu stacji Celilo łącza
Pacific HVDC Intertie w Stanach Zjednoczonych. Uruchomione pod koniec lat 60.
ubiegłego wieku łącze było wielokrotnie
modernizowane i powiększane, jednak
z uwagi na znaczny już wiek podstawowych elementów (ponad 40 lat) obecnie cechuje się obniżoną niezawodnością. Analiza techniczno-ekonomiczna wykazała, że
w tym wypadku bardziej korzystne będzie
zaprojektowanie i wybudowanie nowego
terminala niż kolejna, gruntowna modernizacja. Można wówczas dokonać zwiększania mocy całego łącza przy niewielkim
koszcie krańcowym. Należy jednak pamiętać, że system zewnętrzny (system AC)
musi być przygotowany na większą moc
znamionową układu DC, w szczególności
w przypadku jego zablokowania skutkującego dużym lokalnym niezbilansowaniem
mocy. Z drugiej strony nowy terminal powinien charakteryzować się wyższą niezawodnością, zatem prawdopodobieństwo
wystąpienia takich zdarzeń powinno być
mniejsze. Scharakteryzowano trzy komponenty łącza prądu stałego pod względem
ich starzenia i powodów wymiany:
• klucze tranzystorowe – szacowany czas
życia może sięgać 50 lat, najstarsze wciąż
działające tyrystory znajdują się w układzie Eel River uruchomionym w 1972
roku, najbardziej wrażliwym elementem
kluczy są światłowody i elementy systemu chłodzenia umieszczone w środku;
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• transformatory przekształtnikowe – czas
życia to 30-40 lat, statystycznie awaria
transformatora wypada raz na 200-300
jednostko-lat działania, warunkiem jest
właściwa konserwacja i dbanie o olej
i przełącznik zaczepów, gdyż są to elementy, które najczęściej przyczyniają
się do powstania awarii;
• system sterowania i zabezpieczeń –
czas życia tych komponentów to maksymalnie 30 lat, przy czym podlegają one
wymianie nawet wtedy, gdy wciąż sprawnie działają; przyczyną jest brak części
zamiennych lub obsługi biegłej w rozwiązaniach technologicznych minionych
dekad; przy wymianie hardware ważna
jest kompatybilność nowych urządzeń
ze starszym oprogramowaniem.
Referat [4] opisuje doświadczenia z uruchamiania i prowadzenia ruchu układów
HVDC na przykładzie rozległego systemu pozyskiwania i transportowania energii Madeira
Project w Brazylii, na który składają się dwie
elektrownie wodne o łącznej mocy znamionowej sięgającej 7 GW pochodzącej z 94 hydrozespołów oraz dwa układy bipolarne ±600 kV,
3150 MW każdy i dwie wstawki Back-to-Back
(BtB) 400 MW typu CCC (Capacitor Commutated Converter). Łącza bipolarne posłużą do
przesyłu energii do południowych obszarów
kraju, podczas gdy wstawki BtB zaspokoją
lokalne zapotrzebowanie. Tak docelowo ma
wyglądać praca tego systemu, gdyż w chwili
pisania referatu, na skutek opóźnień w uruchamianiu hydrozespołów, możliwa była
praca wyłącznie jednej wstawki BtB i/lub jednego łącza bipolarnego i to dopiero wtedy,
gdy szyny stacji hydroelektrowni podłączono
synchronicznie przez transformator do lokalnego systemu 230 kV. Połączenie pozwoliło
uzyskać wymagany dla prawidłowej pracy
układów HVDC poziom mocy zwarciowej, jak
również zapewniło zasilanie do rozruchu hydrozespołów. Początkowo prowadzono ruch
w dość nietypowym układzie, w którym transformator 500/230 kV pracował równolegle do
wstawki BtB zainstalowanej pomiędzy rozdzielnią 500 kV a 230 kV. Włączenie pierwszego układu bipolarnego do pracy możliwe
było dopiero wtedy, gdy pracowało łącznie
11 bloków, przy czym łącze HVDC pracowało w układzie monopolarnym, a transfer mocy
był ograniczony do 700 MW z uwagi na mak-
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symalną w tym stanie liczbę załączonych filtrów harmonicznych. Referat uzmysławia, jak
poważne i kosztowne mogą być problemy,
gdy poszczególne fazy złożonego projektu
nie są ze sobą skoordynowane.
Dwie kolejne pozycje [6] i [17] prezentują statystyczne spojrzenie na niezawodność układów HVDC. Referat [17] ukazuje się od wielu lat w cyklu dwuletnim jako
podsumowanie pracy grupy doradczej AG
B4.04 zajmującej się zbieraniem informacji
o awariach układów HVDC pracujących
na świecie. Dane dla układów tyrystorowych są zbierane od 1972 roku i do dnia
dzisiejszego obejmują sumarycznie 700 lat
pracy wszystkich połączeń. Ta edycja referatu obejmuje lata 2011-2012 i 36 połączeń
HVDC LCC. Podstawowe parametry publikowane za każdym razem to dostępność
i wykorzystanie układu określające ilość
energii, która mogłaby i została przesłana
łączem podczas pracy w danym okresie.
Wartości te wyrażone są w procentach
i odniesione do maksymalnej ilości energii,
która mogłaby zostać przesłana podczas
bezawaryjnej pracy łącza w tym samym
okresie. Do poziomu 100% dopełniają je
dwa kolejne parametry, tj. wyłączenia awaryjne i zaplanowane. Dla większości ankietowanych układów dostępność była na
poziomie większym niż 95%, a wykorzystanie 70%. W raporcie rozróżnia się również
przyczyny odstawień poprzez ich podział
na awarie aparatów i urządzeń AC, awarie
kluczy tyrystorowych, awarie układów sterowania i zabezpieczeń, awarie aparatów
i urządzeń DC, awarie kabla lub linii napowietrznej i inne. Najdłużej trwające odstawienia odnotowano w układach SACOI
(2295 godz.), Fenno-Skan 1 (2160 godz.)
i Fenno-Skan 2 (1659 godz.), przy czym
pierwsze i trzecie było spowodowane awarią kabla, natomiast drugie pożarem w hali
tyrystorowej. Systematyczna praca na
przestrzeni wielu lat pozwoliła zidentyfikować bardzo istotną zmianę w przyczynach
odstawień tych układów, bowiem w latach
1983 – 2010 w przeważającej większości
(75,6%) przyczyną były awarie transformatorów przekształtnikowych, natomiast w latach 2011 - 2012 przeważały awarie kluczy
tyrystorowych (64,2%), a defekty transformatorów to jedynie 16,2% przypadków.
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Referat [6] to odpowiednik referatu [17]
dla układów prądu stałego pracujących
w Chinach. Statystyki w nim ujęte obejmują pracę czternastu połączeń HVDC
i UHVDC (Ultra High Voltage DC) w latach
2006 – 2012. Sumaryczna moc tych połączeń wynosi 49,4 GW, długość 12550 km,
zainstalowanych jest 366 transformatorów
przekształtnikowych. Współczynnik operacyjności, wyrażający czas, w którym łącze
pracowało w danym okresie odniesiony do
długości tego okresu, wyniósł średnio 87%.
Tak niska wartość wynika głównie z klęsk
żywiołowych lub przebudowy układów.
Najdłuższe wyłączenie awaryjne trwające
625 godz. było spowodowane silnym oblodzeniem i zniszczeniem słupów linii napowietrznych. Konstrukcja wspomnianych
wcześniej połączeń UHVDC wyposażonych w układy zdublowanych przekształtników połączonych szeregowo potwierdza
wysoką niezawodność tego typu rozwiązań. Przykładowo, układ Fu-Feng był awaryjnie wyłączony jedynie przez 26,9 godz.
w roku (dotyczy jednego bieguna), natomiast układ Jin-Su zachował pełną operacyjność. Autorzy podkreślają, że przytaczane czasy wyłączeń są wyjątkowo niskie,
zważywszy na warunki, w jakich pracują te
układy (burze gradowe, silne wiatry, itp.)
i ich charakterystykę (linie napowietrzne
o długości powyżej 2000 km). Należy również zdawać sobie sprawę z tego, że w odróżnieniu do rozdzielni AC, rozdzielnie DC
są bardziej skomplikowane – działa w nich
ponad 50 różnych zabezpieczeń, a liczba
kart mikroprocesorowych układów sterowania może przekraczać 4000, jednak jest
to wspólna cecha dla wszystkich układów
HVDC na świecie.
Chiny to również miejsce, w którym
prawdopodobnie po raz pierwszy w historii zostanie zastosowane napięcie DC
±1100 kV [5]. Obecnie działają tam trzy
połączenia na napięciu ±800 kV, trzy następne są właśnie w budowie. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi technologii
UHVDC jest wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię, pozytywne doświadczenia
z eksploatacji obecnych połączeń UHVDC
oraz przede wszystkim duże odległości
między miejscami wytwarzania a odbioru
energii. Wraz ze wzrostem odległości ro-
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sną straty w linii DC – dla napięcia ±500 kV
1000 km to odległość, przy której straty
są jeszcze akceptowalne. Dla napięcia
±800 kV odległość ta wynosi 2000 km, jednak chcąc skorzystać z bogatych zasobów
energetycznych rejonu Xinjiang (50 GW)
i Tybetu (110 GW) trzeba przesłać energię
na odległość 3000 km, co przy tym napięciu wiązałoby się ze stratami na poziomie
10%. Zastosowanie napięcia ±1100 kV pozwala ograniczyć straty energii do poziomu
1%/1000 km. Obecnie planuje się utworzenie sześciu połączeń na napięciu ±1100 kV
DC o mocy 11 – 14 GW każde. Oczywiście
wiąże się to z ogromnymi wyzwaniami,
m.in. produkcją nowych tyrystorów o prądzie znamionowym 6,36 kA (w układach
±800 kV stosuje się obecnie tyrystory
o prądzie znamionowym 4 kA), rozmiarami
i transportem elementów stacji przekształtnikowej (transformatory, przepusty izolatorowe, konstrukcje wsporcze), jak i samą
pracą tych układów. Ciekawym pomysłem
zmniejszającym negatywny wpływ zablokowania bieguna układu HVDC na system
AC będzie przyłączenie każdego z biegunów jednocześnie do dwóch sieci AC –
o napięciu znamionowym 500 kV i 1000 kV.
Takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo
i stabilność sieci w szczególności po stronie falownika łącza.
Tyrystory o większym prądzie znamionowym będą nie tylko trudne do wykonania, ale i testowania. Zgodnie z normą IEC
60700-1 klucze tyrystorowe sprawdzane
są w ramach dwóch rodzajów testów: dielektrycznych i operacyjnych. Pierwsza grupa obejmuje test wytrzymałościowy napięciem przemiennym, stałym i impulsowym.
Podczas testów operacyjnych sprawdzeniu podlega wytrzymałość prądowa i napięciowa, termiczna oraz odporność na
zmiany prądu di/dt i napięcia du/dt. Przeprowadza się tzw. testy syntetyczne, w których wytrzymałość prądowa i napięciowa
sprawdzane są osobno, co jest uzasadnione faktem nierównoczesnego obciążania
tyrystorów prądowo i napięciowo podczas
normalnej pracy. Układy do testów syntetycznych posiadają zatem dwa źródła, prądowe i napięciowe, połączone obwodem
rezonansowym. Problematyczne podczas
testów jest sprawdzanie obciążalności prą-

www.energetyka.eu

dowej, bowiem dla klucza tyrystorowego
składającego się z kilku – kilkunastu tyrystorów, każdy o napięciu kilkuset woltów
i prądzie znamionowym kilku kiloamperów, wymagana moc znamionowa źródła
prądowego sięga rzędu megawata(ów).
Autorzy przedstawiają nowe rozwiązanie
techniczne pozwalające zminimalizować
wielkość źródła prądowego. Opiera się ono
na źródle mocy o wysokiej częstotliwości
i wymaga wprowadzenia zmian do typowo
stosowanego w układach testujących obwodu rezonansowego.
Duża część sesji została poświęcona
problematyce sieci prądu stałego, których celem jest przyłączenie morskich
farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego. Pierwszy z referatów, [7],
prezentuje kolejne efekty prac projektu
TWENTIES – demonstrator sieci DC. Posłuży on przede wszystkim do weryfikacji
działania wyłączników DC przeznaczonych
do sieci prądu stałego, które po raz pierwszy wykonano jako fizyczne prototypy, jak
również do sprawdzenia różnego typu algorytmów sterowania i zabezpieczeń oraz
wpływu zjawisk w sieci DC na system AC.
Demonstrator przedstawiony na rysunku 1 obejmuje łącznie 15 km kabli DC łączących pięć stacji przekształtnikowych,
z których część jest zrealizowana poprzez
rzeczywiste przekształtniki sprzęgnięte ze
wzmacniaczami mocy sterowanymi przez
symulatory czasu rzeczywistego (RTDS)
symulujące pracę systemu AC, a część
jako modele działające całkowicie w symulatorach RTDS. Wyłączniki DC zainstalowane są w kilku miejscach sieci, co
pozwala testować algorytmy wykrywania
i likwidacji zwarć.
Wysokie tempo uruchamiania kolejnych projektów morskich farm wiatrowych
sprawia, że inwestycje te, w szczególności
w zakresie platform morskich z przeksztaltnikami AC/DC, cechują się bardzo dużym
ryzykiem. Nie ma bowiem norm, wytycznych ani standardów na ten temat, a liczba
uruchomionych projektów i doświadczenia
z nich płynące są niewielkie. Sytuację tę
niewątpliwie poprawią zalecenia w zakresie kwalifikacji technologii (Recommended
Practice for Technology Qualification) opracowane przez grono instytutów naukowych
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i producentów urządzeń dla morskich farm
wiatrowych, opisane w wielkim skrócie
w referacie [15]. Proces kwalifikacji technologii służy przede wszystkim kontroli
ryzyka związanego z wdrażaniem nowych
technologii. Metoda była szeroko stosowana i sprawdziła się przy budowie platform
wiertniczych. Polega na zastosowaniu sześciu kroków, tj. (1) opisaniu danej technologii, jej funkcji, zastosowania, (2) rozłożeniu
problemu na czynniki składowe i ocenie
innowacyjności każdego z nich, (3) ocenie
ryzyka i zagrożeń, (4) sporządzaniu planu
działań odnoszących się do poszczegolnyh czynników ryzyka, (5) wykonaniu planu, (6) ocenie wyników w celu stwierdzenia
czy analizowana technologia spełnia wymagane kryteria. Sposób użycia tej metody
zaprezentowano skrótowo na przykładzie
transformatora przekształtnikowego na
platformie offshore.
Ocena ryzyka inwestycji budowy
morskich farm wiatrowych jest również
tematem referatu [11], przy czym skoncentrowano się na finansowo-niezawodnościowych aspektach projektu. Opisane
zadanie polegało na analizie trzech rożnych topologii sieci łączącej morskie farmy wiatrowe z siecią na lądzie. Wykazano,
że najmniej opłacalnym sposobem przyłączenia jest sieć wykorzystująca wyłączniki prądu stałego z uwagi na wysoki koszt
inwestycyjny (CAPEX) – przy założeniu
ceny wyłącznika sięgającej 1/3 ceny przekształtnika. Niewiele tańsza okazała się
najprostsza konfiguracja zakładająca wyłącznie połączenia promieniowe i gwiazdowe, jednak w tym przypadku koszt
wynikał z niedostarczonej energii (wynikającej z ograniczeń powodowanych uszkodzeniami sieci). Najlepszy wynik uzyskała
sieć DC, w której zamiast wykorzystywać
do likwidacji zwarć wyłączniki DC, zakłada się użycie standardowych wyłączników
AC zainstalowanych na interfejsie z lądową siecią przemiennoprądową. W konfiguracji tej założono rownież, że po usunięciu zwarcia sieć będzie automatycznie
rekonfigurowana, uszkodzony fragment
sieci będzie odłączany, by pozostała
część sieci mogła dalej pracować. Stąd
łączy ona niskie koszty początkowe inwestycji z niewielką ilością traconej produk-
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Rys. 1. Demonstrator sieci DC

cji. Najpoważniejszą wadą tego rozwiązania jest chwilowa utrata całej mocy z farm
wiatrowych, co może stanowić istotne
ograniczenie dla współpracy z systemem
AC. Analiza traconej produkcji opierała się
o symulacje 25 lat pracy układu z rozdzielczością jednogodzinową, w których zastosowano metody probabilistyczne (Monte
Carlo) w celu uwzględnienia zmienności
warunków atmosferycznych, jako czynnika warunkującego produktywność farm
wiatrowych oraz dostępność i długość
okien pogodowych potrzebnych do przeprowadzenia napraw, jak również awaryjność poszczególnych komponentów sieci
i farm, dostępność części zamiennych czy
niezbędnych środków transportu.
Inne spojrzenie na sposoby likwidacji
zwarć w sieci DC zaprezentowali autorzy
referatu [12]. Scharakteryzowali i porównali
cztery metody podając przy tym, dla których konfiguracji sieci dana metoda będzie
najlepsza. Pierwsza, najbardziej oczywista,
zakłada wykorzystanie przekształtników
mających naturalną możliwość blokowania prądu zwarciowego (wielopoziomowe
układy modułowe z pełnymi mostkami –
Full-Bridge MMC), jednak charakteryzują
się one wysokim kosztem i wyższym poziomem strat. Ostatniej wady nie posiada
natomiast opisywany na poprzedniej sesji
CIGRE układ Alternate Arm Converter.
Konfiguracje te mogą znaleźć zastosowanie tam, gdzie chwilowa utrata mocy z farm
wiatrowych, jak również utrata możliwości
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generacji mocy biernej przez przeksztaltniki AC/DC będzie akceptowalna z punktu
widzenia prawidłowej pracy systemu AC.
Druga, równie oczywista koncepcja bazuje na wyłącznikach DC. Minimalna liczba
wyłączników wymagana dla analizowanej sieci testowej składającej się z pięciu
terminali wynosi 14, co czyni ją bardzo
kosztowną. Niewątpliwą zaletą jest jednak
minimalny wpływ zwarć DC na system AC.
Trzecia koncepcja łączy dwie poprzednie – zakłada się, że wyłączniki DC mogą
być zainstalowane jedynie na tych liniach,
które stanowią połączenie pomiędzy wydzielonymi obszarami sieci. Każdy podobszar posiadałby własną strategię usuwania
zwarć, a linia z wyłącznikami DC stanowiłaby skuteczną barierę dla rozprzestrzeniania się skutków zwarć. Ostatnia metoda
opiera się głównie na specjalnych algorytmach sterowania i nie wymaga instalacji wylączników DC ani przeksztaltnikow
z możliwością blokowania prądu zwarciowego. W przypadku wystąpienia zwarcia
i wzrostu prądu znacznie powyżej wartości
znamionowej, sieć jest sterowana tak, by
w gałęzi objętej zwarciem sprowadzić prąd
DC do zera poprzez wzrost prądu w pozostałych gałęziach i wyizolowaniu miejsca
zwarcia poprzez standardowe wyłączniki
AC przy przejściu prądu przez zero. Wadą
tego rozwiązania jest to, że jest ono skuteczne wyłącznie dla zwarć typu biegun-ziemia. Pozostałe przypadki wymagałyby
użycia wyłączników AC od strony sieci AC.

strona

177

PKWSE
POLSKI KOMITET WIELKICH SIECI ELEKTRYCZNYCH

Wybór konkretnej m
 etody podyktowany jest
czynnikami, takimi jak topologia sieci DC,
wymagania systemu AC, rodzaj sieci (naziemna, kablowa, mieszana) czy budżet.
Pośrednio związana z morskimi farmami wiatrowymi jest problematyka referatu
[8], w którym przedstawiono koncepcję
przesyłu mocy za pomocą kilku układów
HVDC VSC w Niemczech (koncepcja znana jako „autostrada energetyczna”). Ściślej
referat dotyczy projektu Ultranet realizowanego przez dwóch operatorów systemu
przesyłowego, Amprion i TransetBW, który
zakłada zamianę linii napowietrznej napięcia przemiennego na linię prądu stałego
pracującą razem z drugą linią AC na tych
samych słupach (rys. 2). Taka zamiana została podyktowana dużymi trudnościami
w budowaniu nowych linii napowietrznych,
czyniąc ten projekt wyjątkowym pod wieloma względami. Przede wszystkim podstawowe parametry układu HVDC musiały
zostać dopasowane pod istniejącą już linię.
Maksymalne napięcie znamionowe DC
ograniczone jest bezpieczną odległością
dla słupów linii, natomiast prąd rodzajem
przewodów oraz zwisem. Wybór technologii przekształtnikow został podyktowany
bardzo rygorystycznymi wymaganiami, pośród których można znaleźć m.in. wymaganie o utrzymaniu sterowalności przekształtników (praca w trybie STATCOM) w przypadku zwarć po stronie DC, wymaganie
o wyposażeniu układu w automatykę SPZ
uaktywniającą się przy zwarciach powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi
nie gorszą od jej odpowiednika po stronie

AC czy wymaganie dotyczące pracy w systemie wieloterminalowym, do którego urządzenia dostarczają różni producenci. Jedynie dwie konfiguracje są w stanie spełnić
te wymagania: VSC MMC z przekształtnikami półmostkowymi i wyłącznikami DC
lub VSC MMC z przekształtnikami pełnomostkowymi. Podstawowa różnica między
nimi leży w zachowaniu się podczas zwarć
między linią DC a AC. W pierwszej konfiguracji przekształtnik zachowuje sterowalność, gdyż usunięcie zwarcia spoczywa na
wyłączniku DC. Druga konfiguracja również może usunąć zwarcie albo poprzez
zablokowanie tranzystorów IGBT, albo poprzez szybkie sterowanie, jednak pierwsza
z tych metod wymaga chwilowej utraty sterowalności, stąd nie jest brana pod uwagę.
Innym istotnym problemem jest indukcja napięć i prądów o częstotliwości podstawowej
w linii DC. Okazuje się, że dla długości linii
równej 300 km można się spodziewać napięcia przemiennego na poziomie 20 kV, które
można wyeliminować poprzez zastosowanie
filtrów lub odpowiednią regulację przekształtnika. To drugie rozwiązanie jak dotąd nie zostało sprawdzone w praktyce.
Ostatni referat pierwszego tematu
preferowanego zawiera porównanie najważniejszych cech technologii LCC i VSC
w zastosowaniu do połączeń zagnieżdżonych wewnątrz systemu AC. Zagnieżdżony
system prądu stałego (ang. embedded) to
taki, w którym dwa terminale tego łącza
są również połączone za pośrednictwem
synchronicznie pracującego systemu AC.
Pierwszy taki system w Europie jest w trak-

Rys. 2. Sposoby umiejscowienia przewodów bipolarnego łącza HVDC na słupach linii AC
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cie realizacji – układ o nazwie INELFE będzie kolejnym połączeniem na interfejsie
pomiędzy Francją a Hiszpanią. Fakt, że
układ jest zagnieżdżony nie wpłynął jednak
na wyniki porównania analizowanych technologii, co oznacza, że te same, dobrze
znane cechy tych technologii wpłynęłyby
na wynik w takim samym stopniu dla klasycznego „asynchronicznego” połączenia
punkt-punkt.

Zastosowanie układów FACTS
Drugi temat preferowany otwiera referat [18] poświęcony modelowaniu modułowych przekształtników napięciowych
typu VSC MMC w programach symulacyjnych odwzorowujących przebieg stanów elektromechanicznych dla składowej
zgodnej. Typowym programem z tej grupy
jest narzędzie PSS®E, w którym opracowano omawiany model. Dokonano tego
na podstawie używanych dotychczas modeli do analizy zjawisk elektromagnetycznych (EMTP – Electromagnetic Transient
Phenomena) poprzez skopiowanie większości jego elementów. Aby symulacja
takiego modelu była możliwa, konieczna
była modyfikacja silnika obliczeniowego
programu symulacyjnego. Wykorzystano
metodę two-time step simulation polegającą na oddzieleniu układu VSC od pozostałej części systemu i symulacji takich
dwóch modeli osobno z różnymi krokami
symulacji. Pozwala to zastosować dużo
mniejszy krok obliczeniowy dla modelu
układu VSC, dzięki czemu uzyskuje się
wiarygodną odpowiedź układu na zmieniające się warunki systemowe w pozostałej części modelu symulowanej z typowym krokiem rzędu 20 ms. Porównano
odpowiedzi obu modeli na zwarcia po
stronie AC i DC, jak również sprawdzono
możliwość symulacji działania wyłączników DC, uzyskując bardzo wysoką zgodność pomiędzy modelami.
W powyższym przykładzie model klasy EMTP posłużył jako punkt odniesienia,
jednak aby móc go tak wykorzystać, model musiał być uprzednio zweryfikowany.
Zagadnienie weryfikacji modelu EMTP
na podstawie danych 
p omiarowych
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rzedstawiono w referacie [23], przy
p
czym modelowano układ MMCC STATCOM (Modular Multilevel Cascaded
Converter) zainstalowany w punkcie
przyłączenia morskiej farmy wiatrowej
London Array do sieci (rys. 3). Celem
opracowywania dokładnego modelu jest
w tym wypadku konieczność przeprowadzenia analiz dotyczących poziomu
harmonicznych, rezonansów i interakcji
harmonicznych, powodowanych dużą
ilością kabli podmorskich i słabym systemem w punkcie przyłączenia morskiej
farmy wiatrowej do sieci. Wykorzystywane w tym celu standardowe narzędzia
analizy częstotliwościowej wprowadzają niepożądane uproszczenia, głównie
w postaci linearyzacji zarówno elementów modeli przekształtników siłowni wiatrowych, transformatorów, jak i układów
sterowania, stąd konieczność uzupełnienia analiz o symulacje w dziedzinie
czasu. Po stronie modelowania zadanie
rozwiązano w dwojaki sposób – w modelu farmy wiatrowej dokonano licznych
agregacji sprowadzając farmę wiatrową
do pojedynczej turbiny, którą również
uproszczono, w szczególności w części
dotyczącej wirnika. Model układu MMCC
STATCOM opracowano poprzez zastosowanie najnowszych technik modelowania
wielopoziomowych modułowych przekształtników napięciowych opierających
się na dwuetapowym ekwiwalentowaniu.
Wyniki porównania symulacji z rejestracjami wykazały dużą wiarygodność modelu. Ponieważ model miał służyć analizie
harmonicznych, dane weryfikacyjne były
próbkowane z dużą częstotliwością (średnio 76,8 kS/s/kanał), co przy 12 kanałach
i miesięcznym okresie pomiarów wygenerowało 11 TB danych. Na podstawie
symulacji z wykorzystaniem opracowanego modelu stwierdzono, że do interakcji
harmonicznych dochodzi, gdy pracuje co
najmniej 36 siłowni wiatrowych. Wykazano również, że dzięki zastosowaniu filtrów
środkowozaporowych w układzie regulacji
STATCOM można obniżyć poziom harmonicznych mierzonych w punkcie przyłączenia i zwiększyć stabilność całego układu
poprzez przesunięcie częstotliwości rezonansowych.
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Rys. 3. MMCC STATCOM: uproszczony schemat przyłączenia (po lewej),
schemat trójfazowy obwodów pierwotnych układu i filtra

Inne podejście do weryfikacji działania
układu STATCOM zaprezentowali autorzy
referatu [21]. W referacie opisano urządzenie o mocy 3x150 MVA, które zostało
zainstalowane w pobliżu nowo wybudowanej elektrowni w celu tłumienia podskoków
napięcia powstających w wyniku wyizolowania elektrowni na skutek wyłączenia
jedynej dwutorowej linii wyprowadzenia
mocy oraz dodatkowo w celu poprawienia
stabilności kątowej dla małych zaburzeń.
Tym razem sprawdzenia działania układu
dokonano przy użyciu symulatora czasu
rzeczywistego z modelem systemu i elektrowni sprzęgniętego z miniaturową repliką
układu STATCOM o mocy znamionowej
29,7 VA. Przedstawione wyniki symulacji
wykazały, jakie możliwości w zakresie poprawy stabilności i niezawodności pracy
elektrowni posiada układ STATCOM: wyłączenie jednego toru linii nie powoduje
wypadnięcia generatorów z synchronizmu
dzięki generacji mocy biernej przez układ
STATCOM, natomiast podczas zwarcia
obu torów linii układ najpierw generuje moc
bierną pojemnościową podnosząc napięcie, następnie przechodzi do pracy indukcyjnej, tłumiąc podskok napięcia po likwidacji zwarcia i izolacji elektrowni od reszty
systemu. W warunkach pracy na system
wyizolowany, kiedy to moc zwarciowa jest
niewielka (pochodzi wyłącznie z przywoływanej elektrowni) pomiędzy układem
STATCOM (dokładniej miedzy regulatorem
prądu) a turbiną turbozespołu może dojść
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do drgań skrętnych. Istotne jest zatem,
aby sprawdzić czy tłumienie tych drgań nie
będzie ujemne, a jeśli tak, dokonać zmian
w parametrach układu regulacji prądu
układu STATCOM, wprowadzając dodatnie
tłumienie. Opisywany model posłużył do
tego celu, jak również do analizy harmonicznych i rezonansów zbliżonej do podanej w referacie [23].
Bardziej globalne spojrzenie na układy
STATCOM i ich wolniejsze odpowiedniki,
układy SVC (Static VAR Compensator),
przedstawiono w artykule [20], w którym
opisano metodę doboru lokalizacji i wielkości tych dynamicznych źródeł mocy biernej
w Indiach. System elektroenergetyczny
w tym kraju przeszedł w ostatnim czasie
duże zmiany polegające głównie na połączeniu uprzednio niezsynchronizowanych
jego części w jeden, ogólnokrajowy system
przesyłowy. Połączenie doprowadziło do
wymiany mocy miedzy dawnymi częściami systemu na wysokim poziomie: przesył
mocy niektórymi liniami wymiany znacząco
wzrósł, a napięcie w okolicznych węzłach
głęboko się zaniżyło. W celu zapobieżenia poważniejszym awariom systemowym
postanowiono zainstalować środki dynamicznej kompensacji mocy biernej, których
głównym zadaniem ma być regulacja napięcia w stanach zakłóceniowych. Lokalizacje urządzeń określono według profili napięć w systemie (napięcie w najsłabszych
węzłach sieci o napięciu znamionowym
400 kV wahało się w granicach 40 - 60 kV)
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i moc zwarciową. Moc znamionową urządzeń dobrano wstępnie jako 1% mocy
zwarciowej, a następnie skorygowano na
podstawie symulacji zakłóceń w systemie.
Ostatecznie zadecydowano o instalacji 16
urządzeń typu STATCOM lub SVC o mocy
znamionowej 200-300 MVA każde, uzupełnionych w każdej ze stacji o dodatkowe 300 - 400 MVAR ze statycznych źródeł
mocy biernej do regulacji napięcia w stanach ustalonych.
Ostatni referat dotyczący urządzeń
STATCOM [29] został umieszczony w grupie tematów preferowanych nr 3, prawdopodobnie omyłkowo. Przedstawiono w nim
wyniki symulacji regulacji napięcia przez
układy STATCOM zainstalowane w systemie elektroenergetycznym wyspy Jeju
w Korei Południowej, w którym pracują
również tyrystorowe łącza HVDC, farmy
wiatrowe i konwencjonalne elektrownie.
Całkowicie odmiennym od powyżej
opisywanych rozwiązań jest relatywnie
nowy i nietypowy jak na tematykę Komitetu Studiów B4 koncept o medialnej nazwie Smart Power Line opisany w referacie
[19]. Podstawą „inteligentnej linii” jest linia
o zmiennej liczbie wiązek (BCL – Bundle-Controlled Line), która dzięki specjalnym
modułom przełączeniowym umożliwia
zmianę liczby wiązek aktualnie przewodzących prąd w linii w trakcie jej pracy.
Podstawową korzyścią uzyskiwaną w ten
sposób jest możliwość odladzania linii (pomysł zrodził się w Kanadzie) poprzez pozostawianie wyłącznie jednej aktywnej wiązki
i przepływ prądu powodującego nadmierne
nagrzewanie się wiązki. Poprzez zmianę
liczby aktywnych wiązek możliwa jest rów-

nież zmiana impedancji linii lub w skrajnych
przypadkach – wyłączenie fragmentu linii,
np. przy przekroczeniu prądu znamionowego. Smart Power Line zakłada także
wykorzystanie modułów pomocniczych
włączanych równolegle z podstawowymi
modułami przełączeniowymi, zawierających baterie kondensatorów, co umożliwi
regulację impedancji w szerszym zakresie,
a w konsekwencji wykonywanie bardziej
złożonych zadań, jak zmiana rozpływu
mocy czy tłumienie oscylacji. Wszystkie
elementy potrzebne do technicznej realizacji Smart Power Line, tj. moduł przełączeniowy, pomocniczy i pomiarowy, umieszcza się w mostku łączącym przewody na
słupach odporowych, odporowo-narożnych lub krańcowych (rys. 4).
Ostatni referat tej sekcji poświęcony
był nowej metodzie sterowania falowników
napięciowych używanych jako interfejs
z siecią AC w punkcie przyłączenia siłowni wiatrowej czy panelu fotowoltaicznego.
Sterowanie takim falownikiem najczęściej
wygląda w ten sposób, że zadana wartość mocy czynnej pochodzi np. z układu
śledzenia maksymalnego punktu pracy
(MPPT - Maximum Power Point Tracking),
natomiast zadana wartość mocy biernej
z nadrzędnego układu regulacji napięcia
w punkcie przyłączenia. Jednocześnie falowniki te mają zdolność świadczenia usług
dodatkowych, takich jak np. kompensacja
prądów harmonicznych, wymaga to jednak wprowadzenia znacznych modyfikacji
w warstwie sterowania realizującej regulację zadanego prądu. W zaproponowanej
metodzie funkcja kompensacji prądów
harmonicznych realizowana jest na innym,
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Rys. 4. Moduł przełączeniowy Smart Power Line: sposób instalacji
na słupie (po lewej), schemat dla jednej fazy (po prawej)
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niższym poziomie niż regulacja prądu lub
napięcia przekształtnika, tj. bezpośrednio
na poziomie modulacji PWM. Upraszcza
to znacząco strukturę układu regulacji,
ułatwia jego parametryzację, ale przede
wszystkim skutecznie działa, co zostało
zaprezentowane za pomocą symulacji.

Rozwój urządzeń
energoelektronicznych
Trzeci temat preferowany został zdominowany przez zagadnienia związane
z wyłącznikami prądu stałego, które według
obecnego stanu wiedzy będą warunkiem
koniecznym powstania rozległych sieci
przesyłowych prądu stałego. Trudności
i wyzwania w opracowaniu wyłączników
DC na prądy rzędu kilku kiloamperów i napięcia rzędu setek kilowoltów biorą się z natury działania obwodu prądu przemiennego
i stałego. Aby skutecznie przerwać przepływ
prądu należy odprowadzić energię pola magnetycznego z obwodu. W obwodzie prądu
przemiennego dokonuje się to cyklicznie,
a prąd samoistnie przechodzi przez zero.
W wyłączniku prądu przemiennego następuje wówczas przerwanie łuku i pojawienie
się napięcia powrotnego. Wyłączniki na
prąd stały muszą natomiast same wymusić zmniejszenie prądu wyłączeniowego do
zera, a zatem i odprowadzić nadmiar energii
pola magnetycznego.
Referaty [25], [26] i [28] prezentują wyłączniki hybrydowe, to znaczy takie, w których zastosowano elementy mechaniczne
i energoelektroniczne. Pomimo różnic
w realizacji, wyłączniki te działają na tej
samej zasadzie. Każdy zawiera niskoimpedancyjną gałąź, w skład której wchodzi
superszybki rozłącznik oraz układ oparty
na tranzystorach IGBT, komutujący prąd
do pozostałych gałęzi. W normalnym
stanie pracy prąd roboczy płynie przez
tę gałąź, a straty mocy w wyłączniku są
niskie (rzędu 0,01% mocy przesyłanej).
W momencie wykrycia zwarcia tranzystory są blokowane, a prąd zaczyna płynąć
przez gałąź odpowiedzialną za jego wyłączenie. Można wówczas bezpiecznie
otworzyć rozłącznik. Druga gałąź zbudowana jest, w 
zależności od 
realizacji,
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albo z kolejnych tranzystorów (rozwiązanie proponowane przez firmę ABB [26]
i [28]), albo tyrystorów z kondensatorami
(rozwiązanie proponowane przez firmę
ALSTOM [25]). Dalej następuje stopniowe
wyłączanie tranzystorów lub tyrystorów
(w układzie z tyrystorami przy przejściu
prądu przez zero powodowanym rozładowaniem kondensatorów) i stopniowe
wytracanie energii w równolegle zainstalowanych odgromnikach przepięciowych.
Gdy cała energia zostanie zaabsorbowana i wszystkie klucze otwarte prąd zwarciowy przestaje płynąć.
Nieco odmienny pomysł na wyłącznik
prądu stałego przedstawiono w referacie
[27], w którym firma ABB zaprezentowała
szybki wyłącznik mechaniczny. Koncepcje wyłączników mechanicznych na prąd
stały są znane i stosowane od wielu lat,
jednak dotychczas charakteryzowały się
dość długim czasem zadziałania (rzędu
40 ms), co dyskwalifikowało je w zastosowaniu w sieciach DC, gdzie czas na
wykrycie i likwidację zwarcia nie może
przekraczać ok. 5 ms. Zasada działania
polega na zastosowaniu mechanicznego wyłącznika zerowoprądowego wraz
z obwodem rezonansowym. W momencie
wystąpienia zwarcia obwód rezonansowy
jest załączany, powodując przepływ prądu
oscylacyjnego, który po nałożeniu na prąd
zwarciowy sprowadzi wypadkowy prąd
do zera i wyłącznik mechaniczny zostanie
otwarty, a energia obwodu rezonansowego i indukcyjności sieci zostanie rozładowana w odgromniku przepięciowym, tak
jak ma to miejsce w wyłącznikach hybry-

Napięcie
1.

120 kV

Prąd roboczy

Prąd wyłączalny

Rodzaj

Producent

Referat

7 kA

IGBT + tyrystor
+ kondensator
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[25]

1,5 kA

2.

80 kV

2,5 kA

16 kA

BIGT

ABB

[26]

3.

80 kV

nie podano

10 kA

mechaniczny

ABB

[27]

4.

80 kV

2,5 kA

9 kA

IGBT

ABB

[28]

dowych. Zmniejszenie czasu reakcji (do
ok. 4-5 ms, rys. 5) zostało uzyskane dzięki
elektromagnetycznym elementom wykonawczym wyłącznika.
Rozwój technologii wyłączników prądu
stałego osiągnął kolejną fazę, gdyż wszystkie opisywane w powyższych referatach
wyłączniki są fizycznie konstruowanymi
prototypami. Referaty opisują zatem również praktyczne problemy, takie jak sposoby rozpraszania energii, rozwiązania w
zakresie układów chłodzenia, koordynację
izolacji i inne. Prezentowane są również
parametry znamionowe tych wyłączników,
które zestawiono w tabeli 1.
Symbol BIGT widoczny przy drugim wyłączniku w tabeli 1 oznacza Bi-mode Insulated Gate Transistor, nowy typ tranzystora
zintegrowanego z diodą antyrównoległą
w jednym module, dokładniej opisany w referacie [26]. Tranzystor BIGT charakteryzuje
się właściwościami, które sprawiają, że jest
odpowiedni w zastosowaniach do wyłączników DC: wysoki prąd wyłączalny, niskie
straty przewodzenia w obu kierunkach oraz
przechodzenie do stanu zwarcia w przypadku uszkodzenia. Taka charakterystyka została uzyskana kosztem zmniejszenia szyb-

kości przechodzenia do stanu zaporowego
diody, co jednak nie ma większego znaczenia dla działania wyłącznika DC, w którym
przełączenia występują bardzo rzadko.
Referaty zaprezentowane w ramach
tematu preferowanego nr 3 wskazują jednoznacznie, że można oczekiwać dalszego, dynamicznego rozwoju technologii
wyłączników prądu stałego, mającego na
celu uzyskanie wyższych parametrów znamionowych wyłączników.
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Zabezpieczenia i automatyka – Komitet Studiów B5
Protection and Automation – Study Committee B5
Podczas ostatniej sesji Komitetu Studiów B5 przedstawiono referaty w dwóch
tematach wiodących:
• PS1: Nowe sposoby działania zabezpieczeń i automatyki wykorzystujące rozszerzone możliwości komunikacji,
• PS2: Doświadczenia i oczekiwania
zainteresowanych stron w odniesieniu do standardu IEC 61850.
W niniejszym artykule przedstawiono
zagadnienia poruszane w ramach tych tematów oraz wnioski, jakie wynikały z obrad
komitetu. W podsumowaniu przedstawio-
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no również obecną strukturę Komitetu B5
oraz aktywne grupy robocze działające
w jego ramach.

TG.B5.51
Automatyzacja i zdalne
sterowanie stacji (Substation
Automation)

Struktura i aktywne grupy
robocze Komitetu B5

Grupa tematyczna TG.B5.51 skupia
grupy robocze zajmujące się zagadnieniami automatyzacji stacji elektroenergetycznych oraz koordynacji i integracji systemów sterowania i zabezpieczeń. W ramach
grupy tematycznej TG.B5.51 działa obecnie pięć grup roboczych.
• WG.B5.39: Wymagania dotyczące dokumentacji systemów automatyki cyfrowej stacji elektroenergetycznej od

W trakcie 45. sesji plenarnej Komitet
Studiów B5 liczył 26 regularnych członków
oraz 15 członków obserwatorów. Przewodniczącym Komitetu jest Iony Patriot de Siqueirqa (Brazylia), a sekretarzem Rannveig
S. J. Løken (Norwegia). Działania Komitetu
podzielone są na trzy grupy tematyczne.
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projektu do uruchomienia i obsługi technicznej.
WG.B5.42: Doświadczenia dotyczące
dostępności i niezawodności systemów
automatyzacji cyfrowych stacji elektroenergetycznych (DSAS).
WG.B5.45: Techniki badań zgodności
typu, uruchomień i testów na obiekcie
dla systemów zabezpieczeń, automatyzacji i sterowania.
WG.B5.50: Systemy automatyzacji
stacji elektroenergetycznej oparte na
standardzie IEC 61850 – oczekiwania
zainteresowanych stron i interakcja
użytkowników.
WG.B5.53: Strategie testowania aplikacji
systemów zabezpieczeń, automatyzacji
i sterowania w pełni cyfrowych stacjach
elektroenergetycznych utworzonych
w oparciu o standard IEC 61850.

TG.B5.52
Zabezpieczenia
oraz monitorowanie głównych
urządzeń i sieci przesyłowej
(Protection and Monitoring)
W ramach grupy tematycznej TG.B5.52
działają grupy robocze zajmujące się zagadnieniami układów zabezpieczeń i monitoringu elementów sieci i elektrowni. Jest
ich osiem.
• WG.B5.23: Zabezpieczenia zwarciowe
linii hybrydowych w sieciach przesyłowych.
• WG.B5.24: Wymagania zabezpieczeniowe w stanach nieustalonych dla
napięciowych i prądowych przekładników w cyfrowych torach pomiarowych.
• WG.B5.40: Edukacja, kwalifikacje i ciągłość rozwoju zawodowego inżynierów
systemów zabezpieczeń i sterowania
(działalność zakończona w listopadzie
2014 r.).
• WG.B5.44: Układy zabezpieczeń transformatorów specjalnych.
• WG.B5.47: Testy układów zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej.
• WG.B5.48: Systemy zabezpieczeń sieci
rozwijających się, charakteryzujących
się niskimi wielkościami zwarciowymi.
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• WG.B5.49: Systemy zabezpieczeń i sterowania baterii kondensatorów.
• WG.B5.52: Analiza i porównanie rozwiązań lokalizatorów zwarć w systemach automatyzacji stacji elektroenergetycznej.

TG.B5.53
Nowe wymagania sieciowe
(New Network Requirements)
Ta grupa tematyczna skupia grupy robocze zajmujące się nowymi technologiami
w energetyce, w szczególności: tematyką
rozproszonych systemów zabezpieczeń,
sterowania i pomiarów, nowymi możliwościami komunikacji, generacją rozproszoną oraz sieciami inteligentnymi. W ramach
grupy tematycznej TG.B5.53 działa pięć
grup roboczych.
• WG.B5.14: Technologie wielkoobszarowych systemów zabezpieczeń i sterowania.
• WG.B5.41: Badania możliwości usprawnienia układów pomiarów do celów rozliczeniowych w stacjach elektroenergetycznych.
• WG.B5.43: Koordynacja zabezpieczeń
i automatyk w sieciach przyszłości.
• WG.B5.51: Metody i wdrożenia zdalnego
dostępu do danych dla celów utrzymania
i eksploatacji systemów automatyzacji
stacji elektroenergetycznych (SAS).
• WG.B5.54: Zagadnienia zabezpieczeń
i automatyzacji wysp obciążeń podczas
odbudowy systemu po blackoucie.
Ponadto, w ramach Komitetu B5 prowadzone są cztery łączone grupy robocze:
• JWG.C6.26/B5/CIRED.25: Systemy sterowania i automatyzacji sieci rozdzielczych przyszłości.
• JWG.B5/C6.26/CIRED.26: Zabezpieczenia sieci rozdzielczych z generacją
rozproszoną.
• JWG.B5/A3/C4.37: Zabezpieczenia, monitoring i sterowanie dławików kompensujących.
• JWG.B4/B5.59: Sterowanie i zabezpieczenia stałoprądowych sieci wysokiego
napięcia.
Podczas 45. sesji powstały trzy nowe
grupy robocze w ramach Komitetu Studiów B5. W grupie tematycznej TG.B5.51
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utworzono grupę roboczą: „Optymalizacja
projektowania systemów zabezpieczeń,
automatyzacji i sterowania (w odniesieniu do nowych możliwości komunikacyjnych)”, w grupie tematycznej TG.B5.52:
„Zastosowanie technologii fal wędrujących
w układach zabezpieczeń i automatyzacji”,
a w grupie TG.B5.53 powstała nowa grupa: „Wykrywanie i łagodzenie skutków rezonansów subharmonicznych (SSR)”.

Podsumowanie referatów
i obrad na 45. sesji plenarnej
CIGRE w ramach tematu
preferowanego PS1
Temat preferowany PS1: „Nowe sposoby działania zabezpieczeń i automatyk
wykorzystujące rozszerzone możliwości
komunikacji” zebrał 16 referatów. Dwa referaty (B5-103 i B5-109) zostały anulowane. Pozostałe 14 referatów zostało podzielonych na pięć grup zagadnień. Ponadto,
podczas obrad Komitetu B5, temat preferowany PS1 zebrał 49 głosów z sali, głównie dotyczących zastosowania rozszerzonej komunikacji dla celów zabezpieczeń
i sterowania, przykłady wdrożeń, realizacji
i układów pilotażowych.
Grupa zagadnień nr 1
Nowe sposoby działania
automatyk i zabezpieczeń oparte
na rozbudowanej komunikacji między
stacjami elektroenergetycznymi
W ramach tej grupy zebrano cztery referaty:
• B5-101: Line current differential protection and the age of Ethernet-based wide-area communications (B. Kasztenny,
B. Le, K. Fodero, V. Skendzic);
• B5-104: Automatic voltage control of
OLTC power transformers between substations (G. Leci, I.G. Kulis, J. Benovic);
• B5-111: Demonstration and analysis of
IP/MPLS communications for delivering
power system protection solutions using
IEEE C37.94, IEC 61850 Sampled Values, and IEC 61850 GOOSE protocols
(S. Blair, F. Coffele, C. D. Booth, B. De
Valck, D. Verhulst);
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• B5-113: Practical use challenge of
WDM & IP communication technologies for protection systems (K. Kuroi, T.
Furukawa, K. Tomizawa, T. Kagami, C.
Komatsu, Y. Kawasaki, H. Oshida).
Autorzy referatu B5-101 przedstawili
w nim rozwiązanie wielokońcówkowego
zabezpieczenia różnicowego, w którym
próbki prądów ze zdalnych lokalizacji przekazywane są do zabezpieczenia poprzez
sieć Ethernet. Uproszczoną strukturę takiego zabezpieczenia pokazano na rysunku 1.
Do realizacji tej koncepcji autorzy stosują
multipleksowanie z podziałem czasu (TDM
np. SDH lub SONET) oraz sieć komunikacyjną o strukturze oczkowej, dzięki czemu
opóźnienia w przesyłaniu próbek prądów,
wprowadzane przez elementy sieci komunikacyjnej, są znane i możliwe do uwzględnienia w algorytmach zabezpieczenia.
Autorzy twierdzą, że takie rozwiązanie
można uznać za równoważne do obecnie
stosowanej sieci telekomunikacyjnej dedykowanej dla zabezpieczeń. Jednocześnie
zwracają dużo uwagi na jakość synchronizacji czasu. Według autorów najlepszym
rozwiązaniem jest synchronizacja czasowa
poprzez sieć TDM (time-over-TDM), w której
w sieci występuje wiele zewnętrznych zegarów GPS zadających sygnał synchronizujący, a ponadto każde z urządzeń ma własny
zintegrowany zegar GPS. W takiej konfiguracji utrata wewnętrznego sygnału synchronizującego przez urządzenie lub wykrycie
nieprawidłowości w stosunku do sygnału
z zewnętrznych zegarów spowoduje przełączenie się na synchronizację zewnętrzną.
W referacie B5-104 autorzy przedstawiają koncepcję kontroli i regulacji napięcia
sieci poprzez podobciążeniowe przełączniki zaczepów transformatorów sterowane
przez wielkoobszarowy system nadrzędny zrealizowany według standardu IEC
61850. Autorzy przedstawiają wyniki symulacji działania takiego systemu.
W pozostałych dwóch referatach
przedstawiono przemyślenia i wnioski na
temat możliwości zastosowania różnych
protokołów komunikacyjnych do wymiany informacji pomiędzy urządzeniami IED
pracującymi w rozproszonych systemach
sterowania, automatyzacji i zabezpieczeń
sieci elektroenergetycznej.
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Rys. 1. Struktura wielo końcówkowego zabezpieczenia różnicowego, zrealizowanego
poprzez sieć Ethernet (B5-101)

Grupa zagadnień nr 2
Aplikacje wykorzystujące
synchroniczne pomiary fazorowe (PMU)
krytyczne ze względu synchronizacji
czasu i opóźnienia transmisji
W ramach tej grupy zebrano pięć referatów:
• B5-102: A new PMU based power
swing detector to enhance reliability of
distance relay (H. Bentarzi, A. Ouadi,
J-C. Maun);
• B5-107: Improving Relaying for Islanding Detection (R. Vélez);
• B5-112: Principles for practical wide-area backup protection with synchrophasor communications (E. Udren);
• B5-114: A new approach on protection
of networks with large amounts of RES
(F. Balasiu, Gh. Moraru);
• B5-115: Real-time monitoring, control
and protection by implementation of the
PMUS in North-East of Romanian power
grid (A. Miron, M. Dragomir, Gh. Moraru,
I. Nedelcu, S. A. Gal, A. Rusu).
Opisywana grupa wskazuje potencjalne zastosowania systemów synchronicznych pomiarów fazorowych (PMU) w automatyce zabezpieczeniowej. W referacie
B5-102 autorzy zaproponowali metodę
wykrywania utraty stabilności i blokowania
działania zabezpieczeń odległościowych
w sieci na podstawie pomiarów PMU. Algorytm blokady zbiera dane raportowane
przez urządzenia PMU na końcach zabezpieczanej linii i na ich podstawie wyznacza
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przyrosty przepływów mocy i kątów mocy
pomiędzy stacjami. W sytuacji wykrycia
nadmiernych zmian tych parametrów aktywowane są klasyczne blokady zrealizowane z wykorzystaniem dodatkowych stref
podimpedancyjnych (ang. bliners).
Powyższa grupa referatów wskazuje
też na możliwość wykorzystania urządzeń
PMU do usprawnienia działania układów
zabezpieczeń oraz do wykrywania pracy
wyspowej fragmentów sieci elektroenergetycznej, również w odniesieniu do sieci
z generacją rozproszoną (B5-107, B5-112,
B5-114, B5-115).
Zaproponowane w B5-107 rozwiązania wykrywają wydzielenie się wyspy
obciążeń na podstawie obserwacji różnic
częstotliwości (ang. frequency slip) oraz
różnic pochodnych częstotliwości napięcia
(ang. ROCOF slip) pomiędzy lokalizacjami
sieciowymi, w których realizowane są pomiary PMU. Pojawienie się dużych różnic
wyznaczanych parametrów pomiędzy lokalizacjami będzie świadczyć o oddzieleniu się jednej z nich od reszty sieci. Autorzy
referatu B5-107 zaproponowali charakterystykę działania systemu wykrywania wydzielenia się wyspy obciążeń pokazaną na
rysunku 2.
W referatach B5-112 i B5-115 przedstawiono przemyślenia, wymagania i wnioski
na temat możliwości realizacji nadrzędnych, wielkoobszarowych systemów zabezpieczeń rezerwowych opartych na układach PMU (WAPMC). Przykładową strukturę
 okazano na rysunku 3.
systemu WAPMC p
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Rys. 2. Charakterystyka działania systemu PMU do wykrywania wydzielenia się
wyspy obciążeń (B5-107)

Rys. 3. Struktura wielkoobszarowego systemu zabezpieczeń WAPMC opartego na pomiarach
PMU w rumuńskiej sieci elektroenergetycznej (B5-115)

Zadaniem systemu jest zbieranie pomiarów
z wielu lokalizacji sieciowych oraz lokalizowanie zwarć na podstawie zapadów napięć w różnych miejscach sieci oraz zmian
w przepływach mocy (B5-115).
Autorzy referatu B5-114 zwracają uwagę na możliwości usprawnienia działania
układów zabezpieczeń sieci z rozproszoną
generacją poprzez wykorzystanie rozszerzonej komunikacji i PMU w towarzystwie
konwencjonalnych zabezpieczeń różnicowych i odległościowych. Rozszerzona
komunikacji daje możliwość tworzenia nowych logik działania zabezpieczeń (w odniesieniu do różnych wariantów pracy generacji rozproszonej) przy wykorzystaniu
zdalnych pomiarów i informacji (np. stanów
łączników itp.).
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Grupa zagadnień nr 3
Analizy stabilność pracy systemu
w oparciu o nowe możliwości
komunikacji
W ramach tej grupy zebrano trzy referaty:
• B5-105: A novel heuristic approach
for power system controlled separation wide-area-protection applications
(M. Tageldin, W. El-khattam, A.Y. Abdelaziz);
• B5-106: Brand new centralized emergency automation in UPS of East
and the experience of its exploitation
(P. Kats, L. Koshcheev, A. Lisitsyn,
M. Edlin, A. Zhukov, P. Legkokonets,
E. Satsuk);
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• B5-116: Development of Intelligent
Generator Special Protection System
(iG-SPS) to Improve Transient Stability
in Dangjin Power Plants (S. Seo, S. J.
Kim, Y. H. Moon).
W referatach tych przedstawiono koncepcje systemów kontroli synchronizmu
i wydzielania się wysp w sieciach elektroenergetycznych.
W referacie B5-105 została zaproponowana heurystyczna metoda określania
najbardziej korzystnego podziału sieci na
zbilansowane wyspy obciążeń po wystąpieniu stanów nienormalnych (zakłóceń lub
utraty synchronizmu).
Podobne zagadnienia poruszane są
w referacie B5-106, gdzie przedstawiono
propozycję systemu nadrzędnego, którego
zadaniem jest wykrywanie zakłóceń i niestabilności w sieci i tworzenie zbilansowanych wysp obciążeń. System ten zrealizowany jest z uwzględnieniem priorytetów
poszczególnych elementów sieci (np. atomowe jednostki wytwórcze mają wyższy
priorytet niż jednostki konwencjonalne),
aby pozakłóceniowe zmiany konfiguracji
sieci były jak najmniej radykalne.
Grupa zagadnień nr 4
Nowe sposoby działania automatyk
i zabezpieczeń oparte na rozbudowanej
komunikacji wewnątrz stacjami
elektroenergetycznymi
Grupa ta reprezentowana była przez
jeden referat - B5-110: Feedback on in-service deployments of the fully digital
substation (S. H. Richards, J. Wright, N. Pavaiya, D. Chatrefou, A. Procopiou). Referat
ten przedstawia przemyślenia i przykłady
wdrożeń w pełni cyfrowych stacji elektroenergetycznych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przekładników prądowych
i napięciowych (NCIT) w Danii. Autorzy
zwracają uwagę na to, że rozwiązania cyfrowych stacji elektroenergetycznych
i NCIT pozwalają obniżyć koszty eksploatacji sieci oraz znacznie zmniejszyć wymiary
stacji elektroenergetycznych. Jednocześnie autorzy kładą duży nacisk na utrzymanie wysokiej sprawności i bezpieczeństwa
działania nowych rozwiązań poprzez rozbudowane metody testowania.
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Grupa zagadnień nr 5
Zarządzanie i utrzymanie majątku
z wykorzystaniem nowych możliwości
komunikacji
Grupa ta reprezentowana była przez
jeden referat – B5-108: The Integral Maintenance Centre as support, coordination
and asset management tool (J. Muñoz
Florez, D. Del Solo, D. Arribas, D. Garcia,
J. Feijoo, R. Rodriguez, M.D. Lopez Menchero, M. Lopez, R. Garcia, J.A. Garcia).
W referacie autorzy przedstawiają system nadrzędny “CMI2”, którego zadaniem
jest zapewnienie zdalnego dostępu do
urządzeń IED (np. przekaźników zabezpieczeniowych i sterowników polowych)
pracujących w sieci elektroenergetycznej
wysokiego napięcia w Hiszpanii celu ich
obsługi. Z poziomu systemu możliwe jest
zdalne odczytywanie zdarzeń, rejestracji,
nastawień itp. urządzeń IED, a także zmiany ich parametrów oraz aktualizacje oprogramowania. Autorzy zwracają uwagę na
korzyści powstałe po wdrożeniu systemu,
między innymi: ograniczenie składu służb
energetyki zawodowej wymaganych do
obsługi urządzeń IED w sieci, zmniejszenie
kosztów tej obsługi oraz znaczne przyspieszenie reakcji na sytuacje awaryjne.
Wnioski z referatów i dyskusji
w ramach tematu preferowanego PS1
Podsumowując referaty oraz dyskusje
w czasie 45. sesji plenarnej Komitetu B5
CIGRE, w odniesieniu do tematu preferowanego PS1, nasuwają się podane poniżej
wnioski.
1. Rozszerzona komunikacja i rozproszone systemy pomiarowe stają się coraz
ważniejszym aspektem działania układów sterowania i zabezpieczeń jednostek wytwórczych i sieci. Działanie tych
układów może być znacznie usprawnione dzięki wykorzystaniu informacji
pochodzących z innych pól stacji elektroenergetycznej lub informacji zdalnych pochodzących z innych lokalizacji
w systemie.
2. Poprawna synchronizacja czasu, minimalizacja opóźnień wprowadzanych
przez sieć komunikacyjną oraz możli-
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wość współpracy ze sobą urządzeń różnych producentów jest kluczowa przy
realizacji tego typu systemów rozproszonych. Według autorów preferowane
powinny być sieci o topologii oczkowej
(mesh network), w których powinno się
korzystać z komunikacji pakietowej typu
peer to peer. Sieć komunikacyjna do celów zabezpieczeniowych powinna mieć
charakter dedykowany.
3. Systemy PMU wydają się być najbardziej
przydatne do usprawnienia działania zabezpieczeń rezerwowych oraz wykrywania utraty stabilności lub pracy wyspowej. Sprowadza się to do rozproszonych
układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń. W przyszłości należy dążyć do
realizacji koncepcji zabezpieczeń systemowych, samoadaptujących się w stosunku do zmian w sieci i niewymagających nastawiania. Dobrym przykładem
są tu pomysły przedstawione w referatach B5-101, B5-102, B5-105, B5-107,
B5-112 i B5-114.
4. Z drugiej strony, należy się zastanowić
czy jakość pomiarów i częstotliwość
raportowania układów PMU jest wystarczająca do celów zabezpieczeniowych
(B5-113). Pewność pracy sieci komunikacyjnej determinuje poprawność
działania rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń. Wybór struktury sieci, redundancja jej elementów
i zastosowane protokoły są kluczowe
z punktu widzenia pewności i niezawodności.
5. Wiele przykładów układów pilotażowych, modeli laboratoryjnych oraz rzeczywistych wdrożeń świadczy o tym,
że światowa energetyka coraz chętniej
podąża w kierunku rozwiązań w pełni
cyfrowych stacji elektroenergetycznych
zrealizowanych z uwzględnieniem nowych możliwości komunikacyjnych. Szynę stacyjną IEC 61850 można już uznać
za powszechnie stosowane rozwiązanie
w odniesieniu do komunikacji z systemami nadrzędnymi. Ponadto, obserwuje się
duży postęp we wdrażaniu szyny procesowej w tego typu układach. Wnioski
i przemyślenia z tego typu wdrożeń są
przedstawione w referatach: B5-106, B5108, B5-110, B5-111 i B5-116.

www.energetyka.eu

6. Rozszerzona komunikacja pozwala na
zdalną obsługę inteligentnych urządzeń
elektronicznych (IED) pracujących w systemie elektroenergetycznym, np. przekaźników zabezpieczeniowych, sterowników polowych, regulatorów napięcia
transformatora itp. Rozwiązania wykorzystujące rozszerzoną komunikację są coraz chętniej używane w światowej energetyce, ponieważ pozwalają na znaczną
redukcję kosztów eksploatacji.
7. Z drugiej strony, rozszerzona komunikacja tworzy nowe zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego, np. ryzyko
nieautoryzowanego dostępu do tych
urządzeń w złej wierze poprzez sieć komunikacyjną (cyberataki).

Podsumowanie referatów i obrad
na 45. sesji plenarnej CIGRE
w ramach tematu
preferowanego PS2
Temat preferowany PS2: „Doświadczenia i oczekiwania zainteresowanych
stron w odniesieniu do standardu IEC
61850” zebrał 15 referatów. Zostały one
podzielone na cztery grupy zagadnień. Ponadto, podczas obrad Komitetu B5, temat
preferowany PS2 zebrał 43 głosów z sali,
głównie pokazujących doświadczenia
użytkowników i operatorów sieci elektroenergetycznych w tematyce implementacji
rozproszonych systemów automatyki, sterowania i zabezpieczeń opartych na rozszerzonej komunikacji.
Grupa zagadnień nr 1
Wymagania użytkowników
w odniesieniu do standardu IEC 61850
W ramach tej grupy zagadnień przedstawiono 7 referatów:
• B5-201: Practical approach to the technical specification of IEC 61850 systems (E. Dufour);
• B5-204: Modernizations of automation
systems of hydraulic generating units in
Brazil (M. F. Mendez);
• B5-209: Utility Perspectives and Challenges on Implementing IEC 61850
(P. Mydra, S. Sternfeld, G. Chason);
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• B5-210: Requirements for IEC 61850 in
terms of Logical Node Design and Engineering Tool Compatibility (T. Otani,
F. Hagiwara, S. Matsumoto, K. Kuroi,
S. Katayama, T. Ogiyama);
• B5-211: Expectations and specifications
of IEC 61850 based Digital substation automation system used by Statnett (R. Loken, M. W. Kristiansen, S. Losnedal);
• B5-212: IEC 61850 and Distribution Network Utilities Perspective: Trials, Tribulations and Experiences from New Zealand (N. Nair, R. Verster, Z. Popovich,
R. Francis);
• B5-213: IEC61850 Experiences and
Expectations from the Renovated Substations Project in MEA’s Distribution
System Substation (P. Jintagosonwit).
Referaty i dyskusje zebrane w grupie
zagadnień nr 1 przedstawiają głównie oczekiwania oraz wymagania funkcjonalne i techniczne operatorów sieci elektroenergetycznych, użytkowników i projektantów w odniesieniu do rozwiązań cyfrowych stacji elektroenergetycznych i rozproszonych systemów
sterowania, automatyzacji i zabezpieczeń.
Autorzy B5-201, B5-209 jednogłośnie
zwracają uwagę na potrzebę zapewnienia
niezakłóconego współdziałania (ang. interoperability) pomiędzy urządzeniami IED
pracującymi w tego typu systemach pochodzącymi od różnych producentów.
Autorzy B5-201 i B5-209 zwracają
uwagę na rozbieżności pomiędzy specyfikacjami modeli funkcjonalności urządzeń
IED różnych producentów, uniemożliwiającymi ich współpracę w ramach systemów
zrealizowanych w standardzie IEC 61850.
W opinii autorów standardy dają zbyt dużo
swobody w tworzeniu profili funkcjonalnych
urządzeń, co może prowadzić do niejednoznacznych interpretacji. Autorzy 
B5-201
zwracają też uwagę, że standaryzacji
powinny podlegać również inne aspekty
tworzenia opisywanych systemów, w tym
tworzenie koncepcji działania, dokumentacji wykonawczej, testowania i uruchomień.
Autorzy B5-209 zwracają uwagę na potrzebę ujednolicenia narzędzi do konfigurowania urządzeń IED, aby dawały one możliwość konfiguracji urządzeń pochodzących
od różnych producentów. Zauważają oni
(B5-209) również potrzebę utrzymania bez-
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pieczeństwa pracy systemów zrealizowanych według standardu IEC 61850. Powołują się oni na normę IEC 62351 definiującą
między innymi mechanizmy i algorytmy autoryzacji, np. dla rozkazów GOOSE. W referacie B5-209 przedstawiono też główne
przeszkody w implementacji standardu IEC
61850 z punktu widzenia użytkowników.
Przeszkodami tymi są: brak zaufania do
stosunkowo młodych rozwiązań, zmiany
w procesie realizacji inwestycji w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań, zyski
nieprzewyższające zwiększonych kosztów,
obawy o cyberbezpieczeństwo systemów,
ograniczona dostępność urządzeń.
Duża część referatów przedstawia doświadczenia z przeprowadzonych modernizacji i wdrożeń oraz układów pilotażowych
(B5-204, B5-210, B5-211, B5-212, B5-213).
Autorzy B5-204 wskazują, że coraz
częściej na świecie stosowane są układu
typu MU (ang. Merging Unit), a także niekonwencjonalne przekładniki NCIT (ang.
Non-conventional instrument transformers).
Urządzenia IED stosowane do modernizacji
lub nowych inwestycji zwykle pochodzą od
różnych dostawców, co wynika ze sposobu
realizacji inwestycji (zwykle, w ramach wielopodmiotowych konsorcjów) i stwarza potrzebę zapewnienia współdziałania tych urządzeń w ramach systemów sterowania, automatyzacji i zabezpieczeń. Autorzy stawiają
wniosek, że powyższe założenia jest łatwiej
osiągnąć przy tworzeniu nowych obiektów
lub podczas całkowitych modernizacji.
W przypadku B5-211 autorzy (reprezentujący szwedzkiego operatora systemu
przesyłowego) wykazują się mniejszą ufnością do rozwiązań opartych na standardzie
IEC 61850 – stosowane są konwencjonalne sterowania wyłącznikami od zabezpieczeń oraz blokady elektryczne. Komunikaty
GOOSE wykorzystywane są do grupowego
uruchamiania rejestratorów zakłóceń w innych urządzeniach IED oraz przesyłania informacji o zmianach położenia łączników.
Autorzy stawiają też na zdalny dostęp do
całej dokumentacji technicznej swojej sieci oraz jednorodne nazewnictwo elementów węzłów logicznych urządzeń IED, co
pozwala przyspieszyć działania operatora
w sytuacjach nieprawidłowego działania
elementów sieci.
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Grupa zagadnień nr 2
Proces standaryzacji oraz tworzenia
profilów funkcjonalnych
W ramach grupy zaprezentowano 4 referaty:
• B5-202: IEC61850 Based Substation
Automation Systems – Users Expectations and Stakeholders Interactions
(G. Huon, A. Apostolov, R. Dias, M.
Janssen, P. Lindblad, R. Liposchak, D.
Moers, P. Myrda);
• B5-206: IEC 61850 interoperability at information level. A challenge for all market players (L. Guise, G. Huon, P. Lhuillier, M. Haecker, C. Brunner);
• B5-207: Increasing interoperability by
IEC 61850 profiling – requirements and
experience from end-user and vendor
prospective (H. Englert, H. J. Herrmann,
A. Ludwig, T. Bauer, T. Keil);
• B5-208: Improving IEC 61850 interoperability and simplifying IED configuration
through the standardisation of protection settings (Q. Hong, V. M. Catterson, S. M. Blair, C. D. Booth, A. Dysko,
T. Rahman).
W referatach tej grupy dalej poruszane
są kwestie współpracy urządzeń IED różnych producentów oraz standaryzacji profili funkcjonalnych.
W referatach B5-202, B5-206 i B5-207
przedstawiono aspekty wymagające poprawy w celu osiągnięcia lepszej współpracy urządzeń. Problemy ze współdziałaniem urządzeń wynikają głównie
z niejednoznacznej interpretacji wymagań
stawianych przez standard IEC 61850
oraz różnych sposobów modelowania i implementacji funkcjonalności tych urządzeń
w ramach SCL (ang. System Configuration
Language). Zwrócono uwagę na potrzebę
głębszej standaryzacji i ujednoliceń modeli funkcjonalnych węzłów logicznych
urządzeń, np. poprzez zastosowanie języków typu UML (ang. Unified Modeling
Language) oraz uwzględnienie w dalszych
wersjach oprogramowania uwag od użytkowników. Autorzy uważają też, że dobrym
sposobem osiągnięcia pełniejszego współdziałania urządzeń IED jest rozwijanie darmowych, otwartych, uniwersalnych programów konfiguracyjnych.
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W referacie B5-208 zwrócono uwagę
na to, że poprawa współdziałania może
zostać osiągnięta również przez uproszczenie sposobu konfigurowania urządzeń
IED poprzez standaryzację ich parametrów nastawieniowych i wykorzystanie
wspólnego, ujednoliconego języka SCL
do opisu działania i nastawiania ich funkcjonalności.
Grupa zagadnień nr 3
Narzędzia inżynierskie
Grupa reprezentowana była przez 2 referaty:
• B5-205: The Integrated Tool for Substation Automation System Based
on IEC61850 (R. Yanming, D. Junbo,
W. Wentao, H. Guanglin, L. Fangyuan,
Z. Xinchun, S. Xuesong, Q. Weihua);
• B5-214: Next Step for IEC 61850: A Unified Power Utility Automation Language
– Why and How (R. Dias Paulo).
Referaty zebrane w tej grupie opisują narzędzia do konfiguracji urządzeń IED
pracujących w ramach jednego systemu,
oparte na języku SCL. W obu referatach
autorzy zaznaczają, że potrzebne jest przeorganizowanie i doprecyzowanie standardu
IEC 61850, aby lepiej definiował on profile
funkcjonalne urządzeń IED oraz, że zapewnienie współdziałania urządzeń IED różnych
producentów jest możliwe poprzez ujednolicenie sposobu ich konfigurowania poprzez
wspólne narzędzia inżynierskie. Według autorów, tylko takie podejście pozwoli na pełną implementację szyny procesowej.
Grupa zagadnień nr 4
Testowanie i utrzymanie
W ramach tej grupy zagadnień zaprezentowano 2 referaty:
• B5-203: Brazilian Utilities experience in
Acceptance, Commissioning and Maintenance Testing Techniques for Protection and Automation Systems based in
IEC-61850 (P.H. Flores, A. T.A. Pereira,
P.R.A. Souza, K. Arrabal, C.A.M. Aviz,
M.R. Bastos, L.V. S. Puppi);
• B5-215: A Functionally Integrated Architecture for Online Monitoring and Real-time Diagnostics and Management of
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Substation Assets as a Tool for Optimized Maintenance Management (R. Dias
Paulo, F. Matos).
Referaty B5-203 przedstawiają doświadczenia z testowania, uruchamiania
i utrzymania układów automatyki i sterowania zrealizowanych zgodnie z IEC 61850.
Skupiono się na różnicach w odniesieniu
do tradycyjnych rozwiązań oraz na możliwości standaryzacji i automatyzacji testów.
Testy w układach przygotowanych zgodnie
z IEC 61850 mogą zostać uproszczone
pod względem oprzewodowania badanych urządzeń itp. Mogą być jednocześnie
znacznie bardziej powtarzalne, zautomatyzowane i szybciej wykonane. Zwrócono
uwagę na to, że w przypadku układów zrealizowanych zgodnie z IEC 61850 bardzo
ważne jest sprawdzenie połączeń światłowodowym pod kątem jakości transmisji,
w szczególności w układach z wdrożoną
szyną procesową i sterowaniem poprzez
komunikaty GOOSE.
W referacie B5-215 zaproponowany
jest częściowo zautomatyzowany system
zdalnego monitoringu, obsługi i utrzymania
stacji elektroenergetycznej. Autorzy referatu wskazują szereg zalet zdalnego prowadzenia utrzymania systemów automatyki,
sterowania i zabezpieczeń, w szczególności: ograniczenie wyjazdów na obiekty,
zmniejszenie zagrożeń dla pracowników,
możliwość zwiększenia częstotliwości
sprawdzeń, co podnosi niezawodność
działania systemu elektroenergetycznego,
zmniejsza czasy przerw dostaw energii
i pozwala zmniejszyć potrzebę redundancji urządzeń. Po raz kolejny zwracana jest
uwaga na potrzebę aktualizacji i doprecyzowania standardu IEC 61850.
Wnioski z referatów i dyskusji
w ramach tematu preferowanego PS2
Podsumowując referaty oraz dyskusje
w czasie 45. sesji plenarnej Komitetu B5
CIGRE, w odniesieniu do tematu preferowanego PS2, nasuwają się poniżej wymienione wnioski.
1. Referaty i dyskusje w ramach tematu preferowanego PS2 przedstawiają
oczekiwania, doświadczenia i strategie
operatorów sieci elektroenergetycznych
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oraz innych użytkowników w odniesieniu do wdrażania układów sterowania,
automatyzacji i zabezpieczeń opartych
o rozszerzone możliwości komunikacyjne (B5-201, B5-202, B5-203, B5-204,
B5-209, B5-210, B5-211, B5-212, B5213, B5-215). Prezentowane są wnioski
z pracy układów pilotażowych, badań
laboratoryjnych i rzeczywistych realizacji pracujących w sieci.
2. Podstawowym problemem we wdrażaniu systemów opartych na standardzie
IEC 61850 jest zapewnienie pewnego
współdziałania pomiędzy urządzeniami
IED różnych producentów pracującymi
w jednym systemie. Drugi problem, to
zapewnienie zunifikowanych narzędzi
inżynierskich i języka do tworzenia i konfigurowania urządzeń IED pracujących
w rozproszonych systemach pomiaru,
sterowania i zabezpieczeń (B5-205,
B5-206, B5-207, B5-208, B5-214).
3. Analizując referaty i dyskusję podczas
sesji plenarnej można wyróżnić następujące pola do usprawnienia układów
bazujących na standardzie IEC 61850
(w odniesieniu do wniosku 2): zunifikowane dla wszystkich producentów
definiowanie wymagań funkcjonalnych,
standaryzacja rozwiązań i profili/modeli funkcjonalnych, wspólne narzędzia
konfiguracyjne i zunifikowany język
obiektowy (SCL) do konfigurowania
i obsługi urządzeń IED różnych dostawców, zautomatyzowanie testów pozwalające na rozpatrzenie większej liczby
wariantów badań w krótszym czasie.
Autorzy zgodnie stwierdzili, że powyższe usprawnienia będą osiągalne tylko
poprzez współpracę pomiędzy producentami, projektantami i użytkownikami
systemów.

Plany Komitetu Studiów B5
na przyszłość
W latach, w których nie odbywają się
paryskie sesje CIGRE, Komitet B5 organizuje kolokwia. Następne kolokwium Komitetu
B5 odbędzie się w dniach 20-26 października 2015 roku w Nanjing (Chiny). Tematami
preferowanymi na tym kolokwium będą:
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1) cyberbezpieczeństwo – doświadczenia
użytkowników i obecne praktyki (w odniesieniu do nowych możliwości komunikacyjnych),
2) rezonans subharmoniczny (SSR) w istniejących i przyszłych sieciach elektroenergetycznych,
3) zmiany w organizacji i zarządzaniu majątkiem wywołane nowymi technologiami automatyki, zabezpieczeń i komunikacji.
Kolejna sesja w Paryżu odbędzie się
w 2016 roku. Podczas tegorocznej sesji zostały wybrane następujące tematy preferowane na przyszłą 46. sesję plenarną:
• PS1: Optymalizacja i zarządzanie czasem życia układów zabezpieczeń, automatyzacji i sterowania – doświadczenia
użytkowników.
• PS2: Koordynacja układów zabezpieczeń jednostek wytwórczych i sieci
elektroenergetycznej.

Podsumowanie
Obecne zainteresowania Komitetu
Studiów B5 CIGRE skupiają się na problemach związanych z implementacją standardu IEC 61850 w energetyce. Standard
ten jest już obecny od ponad 10 lat (pierwsze wydanie części 1 - 9 standardu opublikowano w latach 2001 - 2004) i zaczyna
on odgrywać coraz większą rolę. Autorzy
dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na podstawie realizacji układów pilotażowych, badań laboratoryjnych
i rzeczywistych wdrożeń w sieci.
Duża cześć referatów poświęcona jest
zastosowaniu urządzeń PMU w energetyce
- referaty przedstawiają koncepcje systemów zabezpieczeń rezerwowych opartych
na tego typu rozwiązaniach. Systemy takie
mogą służyć w szczególności do wykrywania utraty synchronizmu, wydzielenia się
wysp obciążeń, a także do realizacji autonomicznych systemów zapewniających
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lokalizację zakłócenia, odizolowanie go
oraz zbilansowaną rekonfigurację sieci po
zlikwidowaniu zakłócenia.
Dużo uwagi poświęcono problemowi
współdziałania urządzeń IED różnych producentów w ramach jednego systemu automatyki, sterowania i zabezpieczeń, zrealizowanego
zgodnie z IEC 61850. Obecnie zapewnienie
pełnego współdziałania jest trudne, co wynika
ze zbyt dużej dowolności interpretacji standardu przez producentów. Autorzy wskazują, że
standard daje zbyt dużo swobody w odniesieniu do tworzenia profili funkcjonalnych węzłów
logicznych urządzeń IED, co prowadzi do zbyt
dużych różnic pomiędzy urządzeniami IED
różnych producentów. Osiągniecie lepszego
współdziałania będzie możliwe przez doprecyzowanie standardu oraz wypracowanie zunifikowanych profili funkcjonalnych i narzędzi
do konfiguracji urządzeń, a więc poprzez wyraźne odcięcie funkcji IED od sprzętu, poprzez
który są one realizowane.

CIGRE

Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego
– Komitet Studiów C1
System Development and Economics – Study Committee C1
Na świecie obserwuje się zarówno realizację ambitnych planów inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury sieciowej, jak i ich
ograniczanie, które to działania w obu przypadkach wynikają z tworzonych planów
rozwojowych. Przyczyną ograniczania planów inwestycyjnych jest istniejące w wielu
regionach świata spowolnienie gospodarcze.
Dla odmiany do podstawowych czynników
powodujących potrzebę realizacji inwestycji
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lub działań modernizacyjnych (w tym odtworzeniowych) należy zaliczyć m.in. starzenie
się istniejącej infrastruktury, a także trwający
intensywny rozwój źródeł odnawialnych oraz
rozwój kablowych sieci podmorskich.
Przedmiotowe zagadnienia i problemy zostały poruszone na forum 45. sesji generalnej
CIGRE. W ramach Komitetu C1 (Rozwój i Ekonomika Systemu) przedstawione zostały 33
referaty, które podzielono na trzy bloki tema-
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tyczne przedstawione w niniejszym artykule.
Bloki te odpowiadają tematom preferowanym
sesji generalnej obejmującym zagadnienia:
• zaawansowanych metodyk zarządzania majątkiem,
• zastosowania nowych rozwiązań systemowych i technik planistycznych,
• bezpieczeństwa inwestowania w rozwój sieci w aspekcie intensywnego
rozwoju źródeł odnawialnych.
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Zaawansowane metodyki
zarządzania majątkiem
Modele zarządzania majątkiem sieciowym zyskały popularność w latach 90., jako
efekt postępującej liberalizacji rynku energii elektrycznej [28]. Wyzwaniem stojącym
przed tymi modelami było i jest nadal umożliwienie decydentom podejmowania decyzji
inwestycyjnych z zachowaniem równowagi
pomiędzy ryzykiem i nakładami finansowymi. Gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej powoduje drastyczną zmianę przepływów mocy w systemie elektroenergetycznym. Tradycyjne korytarze przesyłowe
przestają istnieć, a w ich miejsce pojawiają
się wielokierunkowe przepływy mocy wynikające z bieżących warunków pogodowych
(wiatrowych, nasłonecznienia) na terenie
danego kraju lub krajów ościennych. Oznacza to zmianę warunków pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych z jednej
strony oraz zmianę wymagań wykorzystania infrastruktury sieciowej z drugiej. Nasuwa się zatem pytanie – czy w związku ze
zmieniającymi się uwarunkowaniami przedsiębiorstwa energetyczne zmienią swoją
strategię działania w zakresie zarządzania
majątkiem sieciowym, zwłaszcza dla starzejącej się infrastruktury sieciowej?
Próbę odpowiedzi na tak postawione
pytanie zawarto w dziewięciu artykułach,
które można pogrupować w podkategorie
związane z: programami wymiany starzejącej się infrastruktury, oceną efektywności
operacyjnej majątku sieciowego oraz wyzwaniami związanymi z penetracją systemu elektroenergetycznego przez energię
elektryczną produkowaną w źródłach odnawialnych.

Starzenie się
infrastruktury sieciowej
W obecnych uwarunkowaniach rozwojowych prowadzenie eksploatacji infrastruktury sieciowej wykorzystujące
podejście oparte jedynie na czasie życia
urządzeń lub wyłącznie na ocenie warunków pracy i stanu technicznego urządzeń
okazuje się nieefektywne. Coraz bardziej
na znaczeniu zyskują natomiast metodyki
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wykorzystujące ocenę szeroko pojętego
ryzyka, uwzględniające elementy probabilistyki w zakresie wystąpienia danych zjawisk oraz korelacji przyjętych zmiennych.
Poniżej scharakteryzowano trzy przykłady
zastosowania takiego podejścia: w Wielkiej Brytanii dla sieci dystrybucyjnej [12],
w Japonii dla wymiany populacji transformatorów [23] oraz w Portugalii dla linii napowietrznych [26].
W Wielkiej Brytanii wymiana istniejącej
infrastruktury sieciowej wymaga przeprowadzenia procesu uzyskania zgody Urzędu Regulacji oraz akcjonariuszy. Jest to
utrudnione ze względu na zróżnicowany
zakres, jakość i format posiadanych danych charakteryzujących dane urządzenie
lub grupę urządzeń. Przed podjęciem decyzji przez Urząd Regulacji wymagane jest
przedstawienie skwantyfikowanych dowodów na to, że wymiana danego urządzenia
będzie miała widoczny, pozytywny wpływ
na pracę systemu elektroenergetycznego.
W związku z powyższym zaproponowano
budowę programów wymiany infrastruktury sieciowej wykorzystując model oceny
ryzyka. Ryzyko jest oceniane odrębnie dla
każdego urządzenia i następnie uśredniane dla danego typu aparatury. Ocena prowadzona jest w pięciu etapach: zebranie
danych wejściowych (istotność urządzenia, rodzaj, wiek, warunki pracy), wstępna
ocena ryzyka w stanie obecnym, zamodelowanie procesu starzenia się urządzenia
i ocena przyszłego ryzyka, optymalizacja
programu wymiany aparatury pod kątem
minimalizacji ryzyka przy założonym budżecie oraz zdefiniowanie harmonogramu
wymiany.
Do oceny bieżącego i przyszłego poziomu ryzyka wykorzystywany jest indeks
jakości urządzenia (HI – Health Index),
który przyjmuje pięć wartości, od poziomu
wyjściowego – urządzenie nowe lub jak
nowe, aż do poziomu zdegradowania –
urządzenie do natychmiastowej wymiany.
Do budowy modelu starzenia się urządzeń
został zaimplementowany model procesów Markowa, przy czym dane wejściowe
tego modelu podlegały ocenie eksperckiej.
Symulacje przyszłych warunków pracy
urządzeń prowadzone są z zastosowaniem losowań Monte Carlo. Po określeniu
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profili ryzyka prowadzony jest proces optymalizacji, którego celem jest wskazanie
urządzeń do wymiany przy założonym, akceptowalnym poziomie ryzyka. Ograniczeniami w procesie są m.in.: budżet, liczba
urządzeń mogących podlegać wymianie
w tym samy czasie, dostępne zasoby ludzkie (w sensie liczby urządzeń mogących
maksymalnie podlegać wymianie w danym
czasie), a także ograniczenia możliwości
wyłączenia urządzeń z ruchu.
W przypadku Kansai Electric Power
Company (KEPC – Japonia) do zarządzania majątkiem sieciowym wykorzystywany
jest system MMST – Maintenance Management System on Transmission Sector,
rozwijany konsekwentnie od 2004 roku.
System ten poza gromadzeniem danych
eksploatacyjnych umożliwia wymianę zestandaryzowanych danych z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, tworzenie
planów prac eksploatacyjnych oraz wykonywanie wielowymiarowych analiz i ocen
na podstawie zgromadzonych danych.
Jest to o tyle istotne, że zapotrzebowanie
na moc szczytową na obszarze KEPC ulega w ostatnich latach sukcesywnemu obniżeniu, a zatem i rozbudowa infrastruktury
sieciowej nie jest już priorytetowa. Coraz
większe środki są natomiast przeznaczane
na wymianę starzejącej się infrastruktury,
stąd oczekuje się z jednej strony możliwości wydłużenia przewidywanego czasu
pracy poszczególnych typów urządzeń,
zaś z drugiej strony obniżeniu powinien
ulec średni koszt wymiany aparatury.
Autorzy referatu [23] podkreślają, że
wydłużenie zakładanego czasu życia
urządzeń ma być wykorzystane jedynie
w analizach rozwojowych, bowiem decyzje operacyjne o wymianie danego urządzenia są i tak podejmowane w każdym
przypadku indywidualnie z uwzględnieniem czasu i warunków pracy urządzenia
oraz jego bieżącej kondycji. W efekcie
przeprowadzonych analiz zaproponowano
m.in. wydłużenie średniego czasu życia:
transformatorów 154 kV/77 kV z 45 do
60 lat, transformatorów 77 kV/ 6,6 kV do
50 lat, zaś kabli 77 kV z 35 do 39 lat. Ponadto na podstawie posiadanych danych
stwierdzono obniżenie kosztów wymiany
transformatorów oraz elektroenergetycznej
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automatyki zabezpieczeniowej, a także zaproponowano działania optymalizacyjne
w zakresie programu wymiany transformatorów. W efekcie istotą zarządzania majątkiem sieciowym staje się optymalizacja
średnio- i długoterminowej strategii inwestycyjnej, obejmującej także zagadnienia
wymiany i odnowienia istniejącej infrastruktury. Z punktu widzenia odbiorców energii
elektrycznej ma to oznaczać utrzymanie
taryf przesyłowych na dotychczasowym
poziomie.
Portugalski Operator Systemu Przesyłowego opracował metodykę prowadzenia
ruchu i eksploatacji linii napowietrznych
wykorzystującą ocenę ryzyka. W przypadku prowadzenia ruchu jest to ocena ryzyka
na dzień następny, zaś w przypadku działań
eksploatacyjnych ocena ryzyka na kolejny
rok. Ryzyko jest kalkulowane dla każdej
linii odrębnie, a następnie uśredniane dla
danej grupy linii. Efektem działania modelu
jest ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zakłócenia oraz jego potencjalny wpływ
na sieć przesyłową. Waga połączeń sieciowych przez pryzmat obciążeń jest oceniana
z wykorzystaniem rozpływu mocy metodą
Newtona-Raphsona. Model oceny ryzyka
uwzględnia cztery podstawowe przyczyny
powstawania zakłóceń w pracy linii napowietrznych, którymi w przypadku Portugalii
są: pioruny (42%), bociany (26%), pożary
lasów (16%), mgły oraz zanieczyszczenia
(2%). Podane wartości procentowe dotyczą wyników badań zakłóceń z lat 20082012. Elementy probabilistyczne modelu
oparte są na rozkładzie Poissona. Podstawą oceny ryzyka w przypadku piorunów są
dane z Portuguese Institute of Ocean and
Atmosphere, obejmujące wszystkie zidentyfikowane pioruny w Portugali począwszy
od 2003 roku. Na tej podstawie tworzony
jest odpowiedni współczynnik awaryjności.
W przypadku bocianów danymi do oceny
ryzyka są informacje na temat zidentyfikowanych gniazd ptaków w pasie 200 m od
linii. Model oceny ryzyka uwzględnia również proces wegetacyjny roślin i ich wzrost
do poziomu dopuszczalnego. Dla ryzyka
wynikającego z mgieł i zanieczyszczeń
oraz rozprzestrzeniania się pożarów założone są funkcje regresji odpowiednio liniowej i nieliniowej. Opisany system oceny
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ryzyka będzie również zaimplementowany
do zróżnicowania terminów przeglądów
linii. Obecnie przegląd każdej linii odbywa się w cyklu rocznym. W tym zakresie
proponuje się, na podstawie oceny ryzyka, przyporządkowanie linii do trzech grup
umownie oznaczonych kolorem zielonym,
żółtym i czerwonym. Dla linii z grupy zielonej przeglądy będą wykonywane co trzy
lub cztery lata, z grupy żółtej co dwa lub
trzy lata, natomiast z grupy czerwonej co
roku lub co dwa lata. W najbardziej krytycznych przypadkach dopuszcza się także
przeglądy częstsze niż w okresach rocznych, np. co 6 miesięcy.

Efektywność operacyjna
majątku sieciowego
Ocena efektywności operacyjnej majątku sieciowego przedsiębiorstwa energetycznego jest nadal przedmiotem wielu
analiz porównawczych. Jest to zagadnienie
istotne niezależnie od stopnia rozwoju rynku
energii elektrycznej. W Chinach zaproponowano ocenę efektywności wykorzystującą
metodę analizy podstawowych składowych
majątku [31], w Rosji metodę kluczowych
wskaźników wydajności [14], natomiast
w Meksyku metodę analizy danych granicznych [6]. Do tej grupy zagadnień zakwalifikowano również referat norweski
[30], w którym proponuje się uwzględnienie
w analizach niezawodności pracy systemu
elektroenergetycznego także nieprawidłowości działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
Autorzy chińscy proponują do oceny
efektywności majątku sieciowego pracującego w poszczególnych prowincjach wykorzystać system szesnastu wskaźników poddawanych ocenie z wykorzystaniem metody
analizy podstawowych składowych (Projection-Pursuit Principal Component Analysis
– PPPCA). Przyjęte wskaźniki powiązane
są w grupy: bezpieczeństwo dostaw i stabilność systemu, wykorzystanie urządzeń,
niezawodność, jakość energii oraz efekty
ekonomiczne. W referacie [31] nie przedstawiono szczegółowo sposobu kalkulacji
poszczególnych wskaźników, wskazano
jedynie, że część z nich kalkulowana jest
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odrębnymi programami – rozpływowymi,
zwarciowymi itp. na podstawie danych
uzyskanych z systemu SCADA. Dokonanie oceny efektywności operacyjnej majątku sieciowego z wykorzystaniem metody
PPPCA wymaga rozwiązania nieliniowego
zagadnienia optymalizacyjnego. Do tego
celu wykorzystano środowisko MATLAB.
Wyniki uzyskane z metody PPPCA są zgodne z oceną ekspercką, zaś sam proces
posiada w miarę prostą interpretację geometryczną. Dla porównania zastosowano
również metodę korzystającą z teorii logiki
rozmytej. Uzyskano jednakże diametralnie
różne wyniki, co tłumaczy się zbyt subiektywnymi elementami tej metody.
Odmienny zestaw wskaźników oraz podejście metodyczne zaproponowali autorzy
rosyjscy. Tutaj zestaw obejmuje dziewięć
wskaźników połączonych w trzy grupy:
niezawodność, finanse oraz wskaźniki inwestycyjne. Są to powszechnie stosowane
wskaźniki w każdej z wymienionych grup,
przez autorów zaś uznane zostały za kluczowe wskaźniki wydajności. W referacie
[14] wskazano sposób obliczenia poszczególnych wskaźników, podkreślając przy tym
fakt, że sam proces oceny jest zagadnieniem
wielowymiarowym, gdyż część wskaźników
w umownym idealnym przedsiębiorstwie
powinna przyjmować wartości minimalne,
część wartości maksymalne, zaś idealne wartości np. wskaźników finansowych
mieścić się powinny w określonych zakresach. Z tego powodu wyznaczenie łącznej
oceny danego przedsiębiorstwa poprzedza
proces standaryzacji. Standaryzacja polega na ustaleniu wartości referencyjnej dla
każdego wskaźnika w danym roku podlegającym ocenie. Wartość ta jest ustalana na
podstawie danych z innych przedsiębiorstw
zlokalizowanych w Rosji, Europie, USA czy
innych krajach. W efekcie standaryzacji każdy wskaźnik posiada wartość względną odniesioną do wartości referencyjnej. Łączna
ocena danego przedsiębiorstwa jest wyznaczana jako pierwiastek z sumy kwadratów
wartości qi, gdzie qi =1-pi, zaś pi to wartość
względna danego wskaźnika i. Proponowana metoda została zastosowana do oceny
efektywności operacyjnej sześciu rosyjskich
przedsiębiorstw dystrybucyjnych, a uzyskane wyniki potwierdziły jej przydatność.
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PKWSE
POLSKI KOMITET WIELKICH SIECI ELEKTRYCZNYCH

W Meksyku funkcjonuje jedno, pionowo zintegrowane państwowe przedsiębiorstwo energetyczne. Sieć dystrybucyjna jest
zarządzana przez osiemnaście oddziałów,
a każdy z nich jest podzielony na kilka
lub kilkanaście obszarów (których łącznie
w kraju jest 151). W cyklu rocznym wszystkie obszary (sieci w obszarze) podlegają
ocenie, przy czym funkcją kryterialną jest
ważona suma przyjętych wskaźników.
Same wskaźniki obejmują m.in. takie elementy, jak: sumaryczna długość linii, liczba
i moc transformatorów oraz wskaźniki wykorzystania majątku sieciowego. Metoda
analizy danych granicznych (Data Envelopment Analysis) zaproponowana w referacie [6] ma służyć pogłębieniu rocznej
oceny efektywności. Jej celem jest bowiem
identyfikacja tych elementów sieci średniego napięcia, które w kluczowy sposób
wpływają na ocenę sieci danego obszaru
(w aspekcie pozytywnym i negatywnym).
Metodę zweryfikowano praktycznie na
przykładzie sieci dystrybucyjnej obszaru Zitacuaro. Zidentyfikowano elementy sieciowe, których obciążenie należy zwiększyć
oraz takie, w których należy ograniczyć
straty. Na tej podstawie zmieniono konfigurację sieci średniego napięcia podejmując
działania zarówno inwestycyjne, jak i bezinwestycyjne. W efekcie podjętych działań
funkcjonowanie sieci w obszarze Zitacuaro
znacznie się poprawiło w kolejnych latach,
co potwierdziły wskaźniki oceny.
Umieszczony w niniejszej grupie referat norweski [30] ma odmienny charakter
od publikacji opisanych powyżej. Przedstawia on praktyczny przykład obliczeń
wskaźników niezawodności dostaw energii
elektrycznej z uwzględnieniem schematów
poprawnego lub wadliwego działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Zdaniem autorów nieuwzględnienie
przedmiotowych schematów w analizach
niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego jest nadmiernym uproszczeniem i może skutkować niedoszacowaniem wartości wskaźników niezawodności.
W obliczeniach wykorzystano szereg programów: symulacje rynkowe i obliczenia
rozpływów mocy wykonano z wykorzystaniem odpowiednio programów EMPS oraz
PSSTME. Symulacje stanów awaryjnych
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przeprowadzono przy zastosowaniu programu TPLAN. Dane niezawodnościowe
pochodziły natomiast z systemu FASIT
(Fault and Supply Interruption Information
Tool), który jest krajowym standardem
w zakresie gromadzenia, analizy i raportowania danych na temat niezawodności
pracy elementów systemu elektroenergetycznego o napięciu od 1 kV wzwyż. Uzyskane wyniki wskazują, iż w niektórych
węzłach systemu elektroenergetycznego
istnieje wpływ wadliwego zadziałania (lub
niezadziałania w przypadku, kiedy było to
konieczne) automatyki zabezpieczeniowej
na wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Baterie mogą być wykorzystane jednocześnie w zakresie mocy czynnej i biernej, przy
uwzględnieniu limitów konwertera (1 MW).
Magazyn energii posiada trzy tryby pracy:
regulacji obciążenia (LS – Load Shifting),
regulacji częstotliwości (PF – Power-Frequency Regulation) oraz regulacji napięcia
(VR – Voltage Regulation). Możliwa jest
praca baterii wg powyższych indywidualnych trybów, a także możliwe jest dokonanie logicznego podziału magazynu na
grupy baterii i jednoczesna praca magazynu w zdefiniowanych trybach mieszanych.
Projekt jest obecnie w fazie instalacji testowej, której zakończenie przewiduje się do
roku 2020.

Wyzwania związane
z penetracją systemu przez
energię ze źródeł odnawialnych
W związku z coraz większym wolumenem produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych operatorzy
systemów przesyłowych i dystrybucyjnych
podejmują różne działania mające na celu
zachowanie bezpiecznych warunków pracy
systemu elektroenergetycznego. Dwa przykłady takich działań przedstawiono w artykułach hiszpańskim i polskim [18, 24].
Hiszpańska Red Electrica uruchomiła
projekt o nazwie ALMACENA współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Celem projektu jest instalacja systemu magazynowania energii elektrycznej. Dostawcą technologii jest firma
A123 Energy Solutions z USA. Magazyn
energii elektrycznej w tym projekcie stanowi szesnasto-metrowy kontener, o łącznej pojemności magazynu wynoszącej
1 MW/3 MWh (patrz rys. 1). Model testowy
zainstalowany jest w stacji Carmona, zlokalizowanej w pobliżu Sewilli. Przyłączony jest
do trzeciego uzwojenia transformatora sieciowego poprzez dodatkowy transformator
27 kV/400 V. Posiada własny, zintegrowany
system chłodzenia, zaś sterowanie może
się odbywać z centrum dyspozycyjnego
w Madrycie lub lokalnie poprzez interfejs
użytkownika. Na magazyn energii składają
się trzydzieści dwie szafy baterii, z których
każda zawiera dwadzieścia dwa moduły.
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Rys. 1. Magazyn energii elektrycznej, stacja
Carmona (Hiszpania) [25]

Kolejny artykuł przedstawia problem
przepływów kołowych pomiędzy m.in.
systemami: niemieckim, polskim i czeskim, w związku z dużą produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
w systemie niemieckim. Do zarządzania
tymi przepływami operatorzy systemów
przesyłowych zdecydowali się na instalację przesuwników fazowych w stacji Krajnik i Mikułowa. Autorzy wyjaśniają w artykule zasady kontrolowania przepływów
mocy, a także zasady budowy i główne
parametry przesuwników fazowych. Sposób wykonania przesuwników fazowych
może być różny, jednakże w często spotykanych rozwiązaniach urządzeń o dużej
mocy przesuwnik buduje się jako symetryczny. Zawiera on dwa transformatory zbudowane na osobnych rdzeniach.
Transformator wzbudzający ma oba
uzwojenia połączone w gwiazdę, jego
uzwojenie pierwotne jest zasilane z sieci,
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a uzwojenie wtórne współpracuje z przełącznikiem zaczepów pod obciążeniem.
Uzwojenie wtórne transformatora dodawczego, wytwarzające napięcie dodawcze,
jest włączone w szereg z linią, w której
reguluje się przesunięcie fazowe napięcia. Przez to uzwojenie przepływa pełny
prąd linii. Uzwojenie pierwotne transformatora dodawczego jest natomiast połączone w trójkąt (co zapewnia przesunięcie
napięć o π /2) i jest zasilane z uzwojenia
regulacyjnego transformatora wzbudzającego. Przy mniejszej mocy jednostek oba
transformatory znajdują się we wspólnej
kadzi, przy większej umieszcza się je oddzielnie. Kluczowym elementem jest właściwy dobór głównych parametrów przesuwnika fazowego, do których należy zaliczyć: moc przechodnią, moc własną oraz
zakres regulacji kąta obciążenia. Autorzy
referatu [18] przedstawiają wyniki analiz
umożliwiających właściwy dobór parametrów przesuwnika fazowego.

Techniki planistyczne oraz
nowe rozwiązania systemowe
Wykonywanie analiz efektywności inwestycji (Cost Benefit Analysis) jest obecnie dość powszechne, w tym przy uwzględnieniu źródeł odnawialnych budowanych
w związku z systemami zachęt ze strony
lokalnych rządów. Analizy te znacznie się
komplikują, jeśli uwzględnić w nich źródła odnawialne budowane na warunkach
wolnorynkowych. Tworzy się wówczas zamknięty krąg, bo wzrost udziału źródeł odnawialnych (zwłaszcza farm morskich dużej mocy) wymaga dodatkowych zdolności
przesyłowych. Zaś operatorzy systemów
przesyłowych dla uniknięcia nietrafionych
inwestycji oczekują jednoznacznych sygnałów ze strony inwestorów źródeł odnawialnych. Do opisywanej grupy zagadnień
zakwalifikowano jedenaście artykułów.
Zostały one pogrupowane w następujące ogólne obszary: elastyczność generacji, zapotrzebowania i infrastruktury oraz
ewolucja systemu w kierunku super-sieci
lub micro-sieci. W obu grupach zagadnień
uwzględniono problematykę zastosowania
nowych technologii.
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Elastyczność generacji,
zapotrzebowania i infrastruktury
Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej Niemcy są zobowiązani do redukcji
emisji gazów cieplarnianych o 14% do roku
2020 (w odniesieniu do roku 2005) oraz
do wzrostu udziału energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych w zużyciu końcowym
energii do poziomu 18% [7]. Nakładając na
to dodatkowo decyzję o rezygnacji z produkcji energii elektrycznej w elektrowniach
atomowych tworzą się bardzo trudne warunki wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej oraz konwencjonalnych źródeł
energii. Ponadto scenariusze rozwojowe
zakładają, że do roku 2020 moc elektrowni
wiatrowych osiągnie poziom 60 GW, taką
samą moc osiągną źródła fotowoltaiczne,
a źródła wodne poziom 5 GW oraz 7 GW
źródła biomasowe. Oznacza to, że łączna
moc osiągalna źródeł odnawialnych przekroczy 130 GW, a tym samym znacząco
przekroczy przewidywane zapotrzebowanie na moc. Wykonane analizy pokazują, że gradient zmian poziomu produkcji
może osiągnąć nawet 15 GW/godz. i jest
powodowany głównie przez źródła fotowoltaiczne. To generuje potrzebę budowy
nowych, elastycznych źródeł konwencjonalnych oraz implementacji magazynów
energii. W artykule pominięto zagadnienie
rozbudowy sieci, jednakże operatorzy niemieckich sieci przesyłowych przewidują
w planach rozwojowych budowę korytarzy
DC umożliwiających tranzyt energii elektrycznej z farm wiatrowych zlokalizowanych na północy do pozostałych części
kraju. Autorzy formułują wniosek, że po
roku 2020 diametralnie zmienią się warunki
pracy elektrowni konwencjonalnych, praca
w podstawie zostanie zamieniona na pracę

regulacyjną, co spowoduje wzrost kosztów
wytwarzania. Obecny model rynku niemieckiego nie uwzględnia takiej sytuacji
i wymaga korekty. Dodatkowo wymagany
jest intensywny rozwój technologii magazynowania energii, tu wskazuje się m.in. na
mobilne i stacjonarne układy baterii, technologie ogniw paliwowych, technologie
sprężania gazu.
Rozwój brazylijskiego systemu elektroenergetycznego jest zdeterminowany
uwarunkowaniami hydrologicznymi [25].
W efekcie infrastruktura sieciowa musi
być na tyle elastyczna, aby uwzględniać
diametralnie różny, z roku na rok, rozdział
obciążenia na jednostki wytwórcze. Z tego
powodu rozważana jest instalacja w systemie urządzeń typu FACTS oraz D-FACTS.
W przypadku urządzeń typu FACTS przewiduje się wykorzystanie dostępnej od
wielu lat technologii tyrystorowo sterowanych kompensatorów szeregowych TCSC
(Thyristor Controlled Series Capacitor).
Urządzenia typu D-FACTS to urządzenia
rozproszone wykorzystujące sterowniki
modułowe instalowane bezpośrednio na
przewodach roboczych linii przesyłowych.
Schemat i wygląd takiego urządzenia
przedstawiono na rysunku 2, gdzie DSR
oznacza Distributed Series Reactor. Wykonana analiza, opisana w artykule, potwierdziła efektywność instalacji urządzeń typu
FACTS i D-FACTS w brazylijskim systemie
elektroenergetycznym.
Analogiczne do opisanych powyżej,
problemy z absorbcją energii ze źródeł
odnawialnych dotyczą obszaru Indii [11].
Z obecnych 234 GW mocy zainstalowanej ok. 13% zainstalowane jest w źródłach
odnawialnych, z dominującym 70-procentowym udziałem elektrowni wiatrowych. Przewiduje się jednak do roku 2017

Rys. 2. Schemat i wygląd urządzenia typu DSR [25]
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 udowę dodatkowych 30 GW mocy zab
instalowanej w źródłach odnawialnych,
w tym 20 GW w elektrowniach wiatrowych
oraz 10 GW w źródłach fotowoltaicznych.
Długoterminowe prognozy identyfikują
możliwość instalacji do roku 2030 ponad
200 GW w źródłach odnawialnych. Wyniki
analizy opisane w referacie [11] wskazują
na potrzebę następujących działań w indyjskim systemie elektroenergetycznym:
rozbudowa infrastruktury przesyłowej,
poprawa obserwowalności i zarządzania systemu (instalacja synchrofazorów
oraz kabli światłowodowych), instalacja
dynamicznych systemów kompensacji
mocy biernej (STATCOM/SVC), rozwój
oraz implementacja technologii magazynowania energii elektrycznej, organizacja
lokalnych i centralnych ośrodków zarządzania energią ze źródeł odnawialnych
(Renewable Energy Management Centres), rozwój mechanizmów rynkowych
dla zapewnienia dostępu do elastycznych
źródeł konwencjonalnych, a także rozwój
sieci typu Smart-Grid z elementami zarządzania popytem.
Do planowania rozwoju systemu przesyłowego irlandzki operator systemu przesyłowego (EirGrid) wykorzystuje narzędzie
nazwane ESPAUT [20]. Zaimplementowaną funkcją kryterialną jest minimum kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych
w zadanym horyzoncie czasowym, zwykle
dłuższym niż 15 lat. Przy pojedynczym uruchomieniu programu wykonywana jest analiza optymalizacyjna wielu zdefiniowanych
opcji rozwojowych. Po jej zakończeniu wykonywane są dodatkowe analizy pozwalające na stwierdzenie, że sieć została dobrze
zaprojektowana i jest odporna na określony
poziom zakłóceń. Program ESPAUT do obliczeń wykorzystuje stałoprądowy rozpływ
mocy, co można uznać obecnie za rozwiązanie standardowe. Doświadczenie uzyskane z dotychczas wykonanych analiz pozwala autorom na postawienie tezy, iż zoptymalizowana sieć uzyskana jako wynik obliczeń
stałoprądowych wymaga optymalizacji pod
kątem kompensacji mocy biernej. W tym
 irGrid wraz z Politecnico di Milano
celu E
opracowali narzędzie nazwane ESPAUT-AC, dedykowane do określania optymalnej
strategii kompensacji mocy biernej, opty-
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malnej ze względu na funkcję minimum
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Jest to szczególnie istotne ze względu na
intensywne wykorzystanie technologii kablowych dla przyłączenia morskich farm
wiatrowych do sieci. Procedura planowania
rozwoju w zakresie kompensacji mocy biernej została podzielona na trzy etapy: VPLA
(Var PLaning Assesment) – identyfikacja
optymalnej lokalizacji i rodzaju zasobów do
kompensacji mocy biernej, VCMA (Voltage
Collapse Margin Analysis) – ocena marginesu bezpiecznej pracy systemu z punktu
widzenia stabilności napięciowej, oraz OPERA_PLA (OPERAtional PLanning Analysis)
– polega na ponownym wykonaniu analizy optymalizacyjnej na podstawie danych
z etapu pierwszego (rozpływ stałoprądowy)
oraz wyników obliczeń w zakresie optymalizacji mocy biernej. Co istotne, na etapie
OPERA_PL w funkcji kryterialnej nie są
uwzględniane nakłady inwestycyjne w zakresie kompensacji mocy biernej, natomiast
układy kompensacji są uwzględniane w ramach wykonywania zmienno-prądowych
obliczeń optymalnych rozpływów mocy.
Zagadnienie możliwości świadczenia
usług regulacyjnych przez morskie farmy
wiatrowe połączone z siecią za pomocą
połączeń VSC-HVDC (Voltage Sourced
Converter – HVDC) przedstawiono w referacie duńskim [32]. Opisywane zagadnienie dotyczy także przypadku połączenia dwóch systemów AC pracujących
asynchronicznie za pomocą połączeń
VSC-HVDC. Analizie poddano następujące usługi: regulacja napięcia AC/DC oraz
mocy zwarciowej, regulacja częstotliwości, a także usługa w zakresie tłumienia
oscylacji mocy. W podsumowaniu referatu
przedstawiono porównanie do konwencjonalnych urządzeń realizujących opisywane
usługi regulacyjne, wskazując na potencjalny obszar implementacji zwłaszcza
w zakresie regulacji napięcia AC.
Ewolucja systemu w kierunku
supersieci lub microsieci
Pojęcie Smart Grid lub Internetu Energii nabiera w Chinach nowego znaczenia,
pojęcie Smart jest bowiem stosowane do
praktycznie każdego elementu systemu

www.energetyka.eu

elektroenergetycznego [16]. Z formalnego
punktu widzenia plan rozwoju sieci typu
Smart w Chinach został podzielony na trzy
fazy: planowania (2009-2010), konstruowania (2011-2015) oraz udoskonalania (20162020). Chińska filozofia budowy Smart Gridu opiera się na trzech przesłankach. Po
pierwsze – budowy hybrydowej (AC/DC)
sieci szkieletowej ultrawysokich napięć, po
drugie – skoordynowany poprzez działania
standaryzacyjne rozwój systemów elektroenergetycznych różnych poziomów napięć.
Zaś po trzecie, wykorzystanie najnowszych
osiągnięć IT w zakresie zbierania i integracji informacji, kontroli i nadzoru oraz automatyzacji w możliwie szerokim zakresie.
W zakresie standaryzacji opracowano oraz
przyjęto do stosowania: 363 standardy
produktów, 145 standardów przemysłowych, 66 standardów krajowych, a także 19 standardów międzynarodowych.
W warstwie aplikacyjnej zrealizowano
m.in.: pierwszy etap projektu Eco-city (integracja 100 MW energii wiatrowej, 40 MW
źródeł fotowoltaicznych oraz 20 MW magazyn energii), prowadzono prace w zakresie monitoringu on-line sieci oraz prac pod
napięciem, zbudowano 2 linie 1000 kV AC
oraz 2 linie ± 800 kV DC (kolejna 1 linia AC
i 2 linie DC są w budowie) o łącznej długości 10 000 km, zbudowano 656 „inteligentnych” stacji energetycznych, będących
kluczowym elementem Smart Grid, rozpoczęto instalację synchrofazorów, a ponadto zainstalowano 170 mln „inteligentnych”
liczników, zbudowano sieć stacji ładowania
samochodów elektrycznych, których liczba
osiągnęła 5 mln szt., zmieniono zasilanie
w 27 000 gospodarstw domowych umożliwiając jednym przewodem pobór energii
elektrycznej oraz transmisję sygnału telekomunikacyjnego, radiowego i telewizyjnego, a także dostęp do Internetu.
W ramach finansowanego przez Komisję Europejską Programu Inteligentnej
Energii w Europie uruchomiono w maju
2012 projekt GridTech, którego celem jest
ocena gdzie, kiedy i jakie innowacyjne
technologie będą dostępne dla rozbudowy
sieci przesyłowej [15]. Ocena ma być dokonana dla perspektywy 2020, 2030 oraz
2050 roku. Projekt realizuje konsorcjum
 ełni
czternastu podmiotów, zaś rolę lidera p
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Vienna University of Technology. Wyniki
końcowe projektu oczekiwane są na początku II kwartału 2015 roku.
Generalnie innowacyjne technologie
podzielono na dwie kategorie: I – technologie o bezpośrednim wpływie na system
przesyłowy oraz II – technologie o wpływie
pośrednim. Do I kategorii technologii zaliczono m.in.: kable w izolacji XLPE, linie
z izolacją gazową, przewody wysokotemperaturowe, kable wykonane z nadprzewodników, linie napowietrzne ultrawysokich napięć, przesuwniki fazowe, urządzenia typu FACTS, systemy monitorowania
i kontroli pracy systemu, w tym związane
z dynamiczną obciążalnością linii. Technologie II kategorii to m.in.: systemy magazynowania energii elektrycznej (elektryczne,
magnetyczne, mechaniczne, chemiczne),
a także technologie z kategorii zarządzania
popytem (inteligentne liczniki, samochody elektryczne i hybrydowe, urządzenia
związane z tworzeniem inteligentnych sieci). Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem programu MTSIM (Medium Term
SIMulator), który umożliwia symulację rynku energii elektrycznej przy uproszczeniach
związanych z reprezentacją obszarową
oraz wykorzystaniem rozpływów stałoprądowych. Wyniki prezentowane są w skali
europejskiej oraz w wybranych krajach.
We wrześniu 2012 roku uruchomiony został w ramach Siódmego Programu
Operacyjnego – Rozwój i Innowacje projekt e-Highway 2050 [2]. Projekt realizowany jest przez konsorcjum 28 podmiotów
(operatorów systemów przesyłowych, firm
badawczych, uczelni z całej Europy), którego liderem jest francuski operator systemu
przesyłowego. Przedmiotem projektu jest
opracowanie metod, narzędzi planistycznych oraz wykonanie analiz dla określenia
paneuropejskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2050 roku. Do realizacji przedmiotowych analiz zaproponowano podejście scenariuszowe. Scenariusze zbudowano na założeniu ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych o ok. 80-95% w perspektywie roku 2050 w odniesieniu do poziomu z 1990 roku. Po wykonaniu szeregu
analiz i przyjęciu założeń upraszczających
zdecydowano się na zaproponowanie pięciu scenariuszy rozwojowych, znacząco
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różniących się przyjętymi założeniami,
w celu określenia rozwiązań granicznych.
I tak, zaproponowano zarówno scenariusz
100% generacji ze źródeł odnawialnych,
jak i znaczący rozwój źródeł węglowych
i jądrowych, a także scenariusz globalizacji rynków oraz rozwoju lokalnego. Kolejne
wyzwanie tego projektu związane jest z budową modelu sieciowego, bowiem wykonanie obliczeń dla sieci obejmującej ponad
10 000 węzłów sieciowych, z olbrzymią
liczbą jednostek wytwórczych jest potencjalne możliwe, jednak racjonalnie nie jest
uzasadnione. Wnioskowanie na podstawie
takich szczegółowych wyników nie jest bowiem praktycznie możliwe. Z tego względu
zaproponowano wykonanie ekwiwalentu
sieci na określonych obszarach (klastrach),
co pokazano na rysunku 3.
Kolejnym krokiem analiz jest prawidłowe przypisanie scenariuszy generacji oraz
zapotrzebowania do krajów, klastrów i węzłów ekwiwalentnych. Przedmiotem obecnych dyskusji są technologie, które należy
uwzględnić jako opcje rozwojowe. Dotyczy
to zarówno strony popytowej, infrastruktury
sieciowej, jak i strony podażowej. Autorzy
artykułu nie podali nazwy narzędzia planowanego do wykonania symulacji rynkowych
i obliczeń sieciowych, być może decyzja
w tym zakresie nie została jeszcze podjęta.
W efekcie obliczeń stworzone zostaną strategie budowy sieci paneuropejskiej, których
ranking zostanie określony na podstawie
kryteriów ekonomicznych. W tym zakresie
przewiduje się wykorzystać szereg możliwych miar, m.in. nadwyżkę rynkową, koszt
strat energii, wpływ na środowisko naturalne, bezpieczeństwo dostaw, ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych itp. Wyniki
prac wykonanych w ramach przedmiotowego projektu powinny zostać opublikowane do końca 2015 roku.
Analogicznie jak powyżej, również w ramach Siódmego Programu Operacyjnego wykonano prace badawcze dotyczące
czynników, które należy uwzględnić przy
projektowaniu sieci podmorskich [5]. Chodzi oczywiście o sieci związane z przyłączeniem morskich farm wiatrowych do
lądowych sieci AC. Porównania dokonano
dla przyłączeń bezpośrednich AC i DC oraz
przyłączeń poprzez sieci promieniowe i za-
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mknięte. Trzeba podkreślić, że w Europie
nie zbudowano jeszcze sieci podmorskiej
dla przyłączenia grupy farm wiatrowych,
tym bardziej rozwiązania wymaga szereg
zagadnień, wśród których wskazuje się na:
potrzebę ustalenia standardów dla budowy
sieci podmorskich począwszy od umów
pomiędzy właścicielami a operatorami sieciowymi, poprzez zagadnienia związane ze
współpracą z Urzędami Regulacji, wytycznymi projektowymi, metodami identyfikacji
i lokalizacji zwarć, a skończywszy na stosowanych konwerterach AC/DC i systemach monitoringu.
Strategiczny plan obrony systemu elektroenergetycznego w Omanie przed dużymi zakłóceniami jest przedmiotem kolejnego referatu [1] w tej grupie. W celu wykonania badań analitycznych stworzono model
systemu elektroenergetycznego Omanu
oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Narzędziem analiz stanów quasi-ustalonych i dynamicznych był standardowy
pakiet EUROSTAG. Przedmiotem analizy
było ustalenie parametrów poszczególnych
stopni podczęstotliwościowego odciążania
oraz przypadki utraty synchronizmu na
połączeniach z systemami ościennymi.
W konkluzjach autorzy wskazują m.in. na
potrzebę harmonizacji planu obrony systemu Omanu oraz systemu Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.

Rys. 3. Projekt e-Highway.
Propozycja ekwiwalentu sieci europejskiej
i podziału na klastry [2]
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Ostatni referat w opisywanej grupie dotyczy zagadnienia aktywizacji rynku energii
elektrycznej krajów południowo-afrykańskich [17] w związku z gwałtownym rozwojem źródeł odnawialnych. Funkcjonowanie
rynku limitują obecnie liczne ograniczenia
sieciowe, a podkreślić trzeba, że zwykle
nowa generacja jest dostępna w obszarach
wymagających budowy długich linii przesyłowych, co czyni te projekty ekonomicznie
nieopłacalnymi (pomijając zagadnienie
trudności w uzyskaniu prawa drogi dla nowych linii). Autorzy opisują trzy analizowane strategie rozwojowe: koncepcję budowy
dwóch pierścieni sieciowych (dużego i małego) na obszarze Zimbabwe i przyłączania
do tych pierścieni nowych jednostek wytwórczych od strony północnej oraz centrów
odbiorczych od strony południowej, koncepcję analizy budowy nowych linii niezależnie,
projekt po projekcie (tak jak to jest obecnie)
oraz tworzenia bilateralnych korytarzy przesyłowych. Po wykonaniu analiz aprobatę
Komitetu Wykonawczego Południowo-Afrykańskiego Rynku Energii Elektrycznej uzyskała koncepcja utworzenia dwóch pierścieni sieciowych na obszarze Zimbabwe.

Bezpieczeństwo inwestowania
w rozwój sieci
W grupie tematów dotyczących bezpieczeństwa inwestowania w rozbudowę sieci
przy zwiększonym rozwoju produkcji energii w źródłach odnawialnych znalazły się
zarówno tematy związane z nowymi metodykami, jak również uzyskanymi doświadczeniami. Artykuły w liczbie jedenastu
pogrupowano w trzy kategorie: techniczny
potencjał rozwoju źródeł odnawialnych,
nowe podejścia metodyczne oraz możliwości implementacyjne układów HVDC.
Techniczny potencjał rozwoju
źródeł odnawialnych
Międzynarodowa Agencja Energetyczna publikuje serie prognoz rozwoju
wybranych technologii niezbędnych do
uzyskania globalnego celu ograniczenia
emisji CO2 w horyzoncie 2050 roku [21].
Ostatnio, wspólnie z Ministerstwem Gór-
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Rys. 4. Przykładowa struktura sieci systemu EUMENA [10]

nictwa i Energetyki Brazylii, opublikowano
prognozę dla hydroenergetyki. Hydroelektrownie zlokalizowane są w 159 państwach, udział w światowej produkcji energii wynosi 16,3% (3500 TWh w 2010 roku),
a to jest więcej niż udział energii z elektrowni atomowych (12,8%) oraz więcej niż
ze źródeł wiatrowych, fotowoltaicznych
i geotermalnych razem wziętych (3,6%).
Techniczny potencjał hydroenergetyki ocenia się na ok. 15 000 TWh/rok, zaś największe niewykorzystane zasoby ulokowane są
w Afryce, Azji, Australii i Oceanii, Ameryce
Łacińskiej, Ameryce Północnej i Europie.
W artykule wskazano kluczowe akcje do
podjęcia w okresie kolejnych dziesięciu lat
przez rządy poszczególnych państw w zakresie: polityk energetycznych, uzyskiwania publicznej akceptacji, finansowania
inwestycji oraz rozwoju technologicznego
hydroenergetyki.
Potencjał źródeł odnawialnych w Afryce Północnej oraz w krajach środkowego
wschodu jest ogromny [10]. Już sam potencjał energetyki wiatrowej jest na tyle
duży, że pozwoliłby na pokrycie zapotrzebowania tamtego regionu oraz Europy (najlepsze warunki panują w Maroku i Egipcie).
Podobnie wygląda potencjał źródeł fotowoltaicznych. Instalacja takich źródeł na
obszarach pustynnych pozwoliłaby uzyskać ponad 20 000 TWh energii o koszcie
poniżej 60 euro/MWh. Biorąc pod uwagę
ten potencjał zrodziła się idea przeanalizowania możliwości utworzenia wspólnego
systemu elektroenergetycznego, nazwanego w skrócie EUMENA (EUrope, Middle
East, North Africa), pomimo istniejących
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obecnie różnic kulturowych i braku powiązań międzysystemowych. W referacie [10]
przedstawiono założenia przyjęte do analiz
oraz główne wyniki. Przykładową strukturę
sieci systemu EUMENA przedstawiono na
rysunku 4. Jej utworzenie wymaga wybudowania nowych linii międzysystemowych,
w tym połączeń kablowych pomiędzy Europą a Północną Afryką i krajami środkowego wschodu. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne kształtują się na poziomie
ok. 500 miliardów euro.
Wenezuela jest krajem bogatym w surowce energetyczne, dostępne na jej terenie są konwencjonalne surowce jak gaz
i ropa naftowa oraz odnawialne źródła,
jak woda, wiatr i energia słoneczna [4].
W ostatnich latach odnotowywano coroczny wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną na poziomie 4%, zaś w strukturze wytwarzania dominuje hydroenergetyka z udziałem na poziomie 70%. W artykule zaprezentowano wyniki analizy sektora
wytwórczego wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania LEAP (Long-range
Energy Alternatives Planning system) dla
perspektywy roku 2050. Przedmiotem analizy było sześć scenariuszy wytwarzania,
wśród których wystąpił scenariusz niekorzystania z energii jądrowej lub węglowej,
a także scenariusz pokrycia 100% zapotrzebowania ze źródeł odnawialnych. Analiza jest jeszcze w trakcie realizacji, lecz
wyniki częściowe pokazują, że jest w Wenezueli wystarczający potencjał techniczny
do realizacji scenariusza 100% pokrycia
zapotrzebowania ze źródeł odnawialnych
w perspektywie roku 2050.
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Nowe metodyki planowania
W Australii zasoby energii odnawialnej
są zwykle zlokalizowane w dużej odległości od centrów odbiorczych, co w przypadku zachodniego wybrzeża oznacza nawet
450 km. Tak duże odległości oraz zmienność wielkości produkcji energii elektrycznej powoduje trudności w uzyskaniu aprobaty Urzędu Regulacji dla takich inwestycji
zgodnie z obecnie obowiązującymi procedurami. Dlatego zaproponowano koncepcję SENE (Scale Efficient Network Extension), która oznacza inwestycje w sieci
przesyłowej pozwalające na przyłączenie
dwóch lub więcej systemów wytwórczych,
położonych na jednym obszarze, posiadających różnych właścicieli lub zarządzanych przez różnych operatorów. Idea polega na utworzeniu klastrów wytwórczych
przyłączonych do wspólnej sieci przesyłowej, dla wykorzystania efektu skali, tak aby
jak największa liczba klientów mogła korzystać z energii odnawialnej. Zgodnie z tą
koncepcją przeanalizowano dwa projekty
na wschodnim oraz zachodnim wybrzeżu
Australii, wykazując jej przydatność.
Sieć dystrybucyjna na obszarze południowej Bawarii będzie w najbliższych
latach narażona na trudne warunki pracy
związane z przewidywanym dużym rozwojem rozproszonych źródeł odnawialnych.
Ich moc osiągalna przekroczy szczytową
wartość zapotrzebowania. W artykule [22]
przedstawiono wyniki analizy warunków
pracy sieci dystrybucyjnej, które wykazały
(w tradycyjnym ujęciu) konieczność poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych
na majątek sieciowy o efektywnym czasie
wykorzystania jedynie przez kilka dni lub
godzin w ciągu roku. Rozwiązanie takie nie
jest racjonalne, z tego też względu tradycyjne opcje rozwojowe, związane z budową infrastruktury sieciowej, zostały poszerzone o nowe elementy: magazyny energii
(baterie), opcje DSM, oraz dostępne na
rynku komponenty Smart Grid. W efekcie
stwierdzono, że rozproszona lokalizacja
baterii (w punktach przyłączenia źródeł wytwórczych) jest mniej efektywna niż instalacja scentralizowanych baterii w sieci średniego lub niskiego napięcia. Ze względu
na duży koszt inwestycyjny w porównaniu
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z konwencjonalną rozbudową sieci przypadki instalacji baterii muszą być jednakże
każdorazowo analizowane indywidualnie.
W przypadku opcji DSM nie stwierdzono
istotnego wpływu na obniżenie poziomu
niezbędnych nakładów inwestycyjnych
w rozwój sieci. Wysoką efektywność
stwierdzono natomiast w przypadku instalacji w sieci dystrybucyjnej dostępnych
obecnie na rynku elementów Smart Grid,
do których zaliczono transformatory regulacyjne oraz elementy do koordynacji
i kontroli mocy biernej z wykorzystaniem
przekształtników na przyłączu źródeł odnawialnych.
Nowe uwarunkowania funkcjonowania
krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym postępujące urynkowienie sektora elektroenergetycznego, wymagają
zmiany podejścia do procesu długoterminowego planowania rozwoju sieci przesyłowej w Polsce [19]. W nowym podejściu
proces ten będzie realizowany nie tylko na
płaszczyźnie technicznej, ale i ekonomiczno-rynkowej. Płaszczyzna ekonomiczno-rynkowa daje możliwość zoptymalizowania przeprowadzanych wyborów w harmonogramie działań na podstawie kryteriów
ekonomicznych, pozwala na uzyskanie
uzasadnienia efektywności podejmowanych zadań rozwojowych oraz obiektywizuje cały proces planistyczny.
Proponowana metoda optymalizacyjna pozwala na wykorzystanie istniejących
zasobów przesyłowych przy uwzględnieniu
ograniczeń technicznych. Zatem całość
zadania zamyka się w analizach techniczno-ekonomicznych i rynkowych. Realizacja
planu rozwoju z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych opartych na krótkookresowych kosztach krańcowych oraz
na rozwiązaniu zadania optymalizacji rozpływu mocy pozwala na maksymalizację
wykorzystania infrastruktury sieciowej i lokalizację oraz wycenę ograniczeń sieciowych. Likwidacja/złagodzenie ograniczeń
sieciowych pozwoli na zwiększenie możliwości przesyłowych sieci przy jednoczesnym uwzględnieniu rynkowych zachowań
uczestników zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Wykorzystanie wskaźników ekonomicznych pozwoli zaś na racjonalny wybór strategii rozwoju, a moż-
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liwość wykorzystania zadania SCOPF
pozwala na uwzględnienie uwarunkowań
bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Przedstawione
w referacie [19] zadania tworzą zaś, przy
wykorzystaniu elementów optymalizacji
techniczno-ekonomicznej, spójny proces
planowania rozwoju.
Rząd Południowej Afryki opublikował
w 2010 roku Zintegrowany Plan Zasobów,
w którym wskazuje zadanie uzyskania do
2030 roku udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 10% [9]. Jednym
z pierwszych działań zapewniających realizację tego planu jest uruchomiony przez
Ministerstwo Energetyki proces przetargowy na budowę do 2016 roku źródeł
odnawialnych o łącznej mocy 3725 MW.
Za zapewnienie wystarczających zdolności przyłączeniowych oraz przesyłowych
odpowiedzialny jest operator systemu
przesyłowego. Aby sprostać temu zadaniu
proponuje się wykorzystać systemy informacji przestrzennej (GIS) do gromadzenia
danych na temat planowanych projektów
w źródła odnawialne. Obszar Południowej Afryki zostanie podzielony na klastry,
w których grupowane będą projekty budowy źródeł odnawialnych, a następnie przyłączane do sieci szkieletowej.
Ze względów regulacyjnych sieć przesyłowa w Chile jest podzielona na trzy systemy [3]. Sieć szkieletowa stanowiąca trzon
systemu elektroenergetycznego, sieć subprzesyłowa obejmująca linie bezpośrednie
do odbiorców z regulowaną bądź rynkową
ceną energii, oraz dodatkowa sieć przesyłowa, którą stanowią linie bezpośrednie do odbiorców z rynkową ceną energii
lub przyłączające jednostki wytwórcze do
systemu. Przychody z opłaty przesyłowej
w sieci szkieletowej i subprzesyłowej są
przedmiotem regulacji w okresach czteroletnich, opłaty przesyłowe w dodatkowej
sieci przesyłowej są ustalane na zasadach wolnorynkowych. Operator systemu
przesyłowego zobowiązany jest do wykonywania analiz rozwoju sieci szkieletowej
w cyklu rocznym. Urząd Regulacji w ciągu trzydziestu dni akceptuje plan rozwoju w zakresie inwestycji, które wymagają
uruchomienia postępowań przetargowych
w ciągu kolejnych d
wunastu miesięcy.
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Analizy 
rozwojowe są wykonywane wg
podejścia standardowego tzn. akceptowane są inwestycje charakteryzujące się
efektownością ekonomiczną liczoną jako
różnica kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz wyłączeń dla przypadku
uwzględnienia i braku analizowanej inwestycji. Podstawowym problemem, z którym boryka się chilijski operator systemu
przesyłowego nie są jednak problemy analityczne, jest to natomiast czas niezbędny
na realizacje inwestycji infrastrukturalnej.
O ile bowiem nowe źródło odnawialne
może powstać w Chile w 24 miesiące od
uzyskania pozytywnej oceny środowiskowej, o tyle na wybudowanie nowej linii
potrzebne jest co najmniej sześćdziesiąt
miesięcy. Z tego powodu zaproponowano wpisanie do ustawodawstwa chilijskiego korytarzy infrastrukturalnych interesu
publicznego. Postęp prac w tym zakresie
nie jest jednak zadowalający, co powoduje ponoszenie przez odbiorców zwiększonych kosztów budowy infrastruktury
sieciowej.
Możliwości implementacyjne
układów HVDC
Alternatywą dla rozwoju sieci EUMENA pokazanej na rysunku 4 jest projekt
MedGrid, którego idea polega na budowie
połączeń kablowych pomiędzy południowymi i zachodnimi krajami leżącymi w basenie Morza Śródziemnego [27]. Obecnie analizowane są możliwości budowy
połączeń podmorskich oraz niezbędnych
wzmocnień sieci wewnętrznych krajów zaangażowanych w projekt. Z drugiej strony
przedmiotem analizy są również korzyści
możliwe do uzyskania w związku z wymianą energii elektrycznej. Korzyści te wynikają głównie z różnej, komplementarnej
struktury wytwarzania w Europie i północnej Afryce, a także przesunięcia szczytów
zapotrzebowania na moc. Oczywiście nie
do pominięcia jest potencjał krajów afrykańskich w zakresie źródeł odnawialnych,
o czym pisano już wcześniej. Studia w zakresie MedGrid są jeszcze w fazie realizacji i dostępne są na razie wyniki wstępne,
które wskazują na duży potencjał budowy
przedmiotowych połączeń międzysyste-
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mowych. Sprawą nierozstrzygniętą dotychczas jest sposób finansowania inwestycji oraz podziału potencjalnych korzyści z jej realizacji.
Podmorskie sieci stałoprądowe są
przedmiotem coraz większej liczby analiz,
w których rozpatrywane są jako alternatywa dla rozbudowy zmiennoprądowych
sieci lądowych. Rozbudowa sieci lądowych wynika z promieniowego przyłączania np. morskich farm wiatrowych. W tym
zakresie budowa podmorskich sieci stałoprądowych może być rozwiązaniem
alternatywnym, które nie zostało jednak
jeszcze do końca rozpoznane [33]. Wśród
zalet budowy podmorskich sieci stałoprądowych w porównaniu z sieciami zmiennoprądowymi wymienia się m.in.: większą
efektywność, mniejsze gabaryty, możliwość połączenia asynchronicznego sieci
o różnych częstotliwościach, możliwość
przyłączenia dużej liczby źródeł, co powoduje ograniczenie zmienności poziomu
produkcji, elastyczną kontrolę pozwalającą na uniknięcie ograniczeń przesyłowych
w sieci lądowej, a także wsparcie systemu w regulacji napięcia. Przedstawione
w referacie [33] wyniki uzyskano dla sieci modelowej obejmującej układ 12 węzłów DC, 15 linii DC, 9 przekształtników
AC/DC i 1 przekształtnik DC/DC. Część
podmorska testowej sieci DC zawierała
5 przekształtników AC/DC z przyłączonymi czterema źródłami odnawialnymi oraz
platformą wiertniczą.
Kreta jest największą grecką wyspą
i jednocześnie największym autonomicznym systemem elektroenergetycznym
w tym rejonie, ze szczytowym zapotrzebowaniem na poziomie 670 MW oraz
rocznym zużyciem energii wynoszącym
3000 GWh [13]. Budowa połączenia systemu Krety z siecią kontynentalną była
rozważana już od lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, jednakże dopiero obecnie budowa tego połączenia ma realne
szanse na realizację. Wśród podstawowych powodów celowości budowy połączenia wskazuje się przede wszystkim
istotny wzrost zapotrzebowania na moc
na wyspie, wysokie koszty produkcji
energii w obecnych źródłach (olejowych
lub gazowych), a także duży potencjał
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energetyki odnawialnej. Przedmiotem
artykułu są wyniki analizy stabilności

pracy połączonych systemów. Uzyskane wyniki wskazują na celowość budowy
połączenia przedmiotowych systemów,
jednakże zwraca się uwagę na zagrożenie stabilności pracy systemów w przypadkach awaryjnego wyłączenia linii
kablowej (dotyczy to okresów z dużym
transferem energii).

Podsumowanie
Kluczowym elementem w procesie planowania rozwoju sieci przesyłowej stają
się źródła odnawialne ze względu na powszechne dążenie do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych [29]. Dostępny potencjał źródeł odnawialnych jest wystarczająco duży do spełnienia postawionych
celów udziału w produkcji energii elektrycznej, jednakże źródła te są zwykle zlokalizowane w dużej odległości od centrów
odbiorczych. Z tego też powodu powstają
idee integracji źródeł z wielu regionów,
w tym też poprzez tworzenie stałoprądowych sieci podmorskich, przyłączonych do
różnych systemów kontynentalnych.
Odrębnym zagadnieniem jest instalacja w istniejących systemach elektroenergetycznych magazynów energii
elektrycznej, układów monitoringu i regulacji (np. przesuwniki fazowe, FACTS,
D-FACTS). W przypadku przesuwników
fazowych zwraca się uwagę na potrzebę
koordynacji doboru ich parametrów pracy
w ramach całego połączonego systemu
europejskiego. Podstawowym wyzwaniem,
przed którym obecnie stają operatorzy systemów przesyłowych to integracja źródeł
odnawialnych z siecią w taki sposób, aby
uniknąć potrzeby intensywnego rozwoju
infrastruktury sieciowej z czasem wykorzystania liczonym w godzinach w ciągu roku.
Taka rozbudowa nie jest racjonalna, i nie
jest również akceptowana przez urzędy regulacji, inwestorów oraz odbiorców energii
elektrycznej.
W zakresie metodyk planowania rozwoju standardem są symulacje rynkowe
dla określenia przyszłej generacji oraz
analizy sieciowe wykonywane z wyko-

marzec

2015

45. SESJA

rzystaniem rozpływu stałoprądowego.
W zakresie oceny efektywności ekonomicznej wykorzystywane są alternatywnie miary typu nadwyżka rynkowa, koszt
wytwarzania, koszt wyłączeń/ograniczeń,
koszt niedostarczonej energii itd. Są one
zwykle liczone w procesach symulacyjnych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia danego stanu. Procesy
symulacyjne są głównie wykorzystywane
w analizach rynkowych, gdzie w zależności od perspektywy czasowej albo rynek
odzwierciedlany jest w sposób przybliżony (długoterminowe analizy strategiczne),
albo w sposób szczegółowy (dla okresów
kilku lat w przód).
Ciekawym rozwiązaniem prezentowanym na sesji generalnej CIGRE są
inicjatywy MedGrid (Francja) oraz EUMENA (Niemcy) związane z połączeniem
systemu europejskiego z sieciami krajów
północnej Afryki oraz środkowego wschodu. Korzyści z takiego połączenia byłyby
obopólne ze względu na różną strukturę
oraz koszt wytwarzania, olbrzymi potencjał źródeł odnawialnych oraz przesunięcie szczytów obciążenia. Realizacja
takiego połączenia jest fizycznie możliwa,
ale wymagająca istotnych nakładów inwestycyjnych. Ich podział na inwestorów
jest sprawą otwartą, jak również sposób
zarządzania tymi połączeniami i podział
potencjalnych korzyści.
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Sterowanie i prowadzenie ruchu systemu
elektroenergetycznego – Komitet Studiów C2
System Operation and Control – Study Committee C2
Sesja plenarna Komitetu Studiów C2
CIGRE – „Sterowanie i prowadzenie ruchu”
obejmowała dwa tematy preferowane.
• Temat 1 – Nowe wyzwania w zakresie planowania i prowadzenia ruchu
w czasie rzeczywistym:
– analizy stabilności, monitorowanie i sterowanie (regulacja napięcia, regulacja
częstotliwości, stabilność kątowa),
– wykorzystanie dynamicznej obciążalności linii,
– usługi systemowe, w tym rezerwa
operacyjna.
• Temat 2 – Interakcje, przesył – dystrybucja w prowadzeniu ruchu:
– interfejsy: przesył, dystrybucja, odbiór,
– interfejsy: prowadzenie ruchu, rynek,
– szkolenia i treningi operatorów,
– świadomość zaistnienia problemów
ruchowych,
– potrzeby w zakresie modelowania
i wymiany danych,
– sterowalność generacji rozproszonej,
– zarządzanie mocą zwarciową,
– odpowiedź popytu.

Spośród 36 zgłoszonych referatów, 24
dotyczyło tematu pierwszego, natomiast
12 tematu drugiego.

Nowe wyzwania w zakresie
planowania i prowadzenia ruchu
w czasie rzeczywistym
Referat [3] analizuje kryteria, jakie powinny zostać spełnione, aby umożliwić
operatorowi sieciowemu efektywne wykorzystanie systemów dynamicznej obciążalności linii (DOL) w prowadzeniu ruchu
systemu elektroenergetycznego w Belgii.
Obecnie, prace u belgijskiego operatora
systemu przesyłowego (ELIA) koncentrują
się na integracji rozwiązań w zakresie DOL
z systemami wspomagającymi prowadzenie ruchu systemu. W szczególności, prace te dotyczą możliwości prognozowania
obciążalności linii na dzień następny (D-1)
lub z wyprzedzeniem dwudniowym (D-2)
tak, aby wyniki tych prognoz mogły zostać
wykorzystane w planowaniu prowadzenia
ruchu oraz działaniach rynkowych. Jest to

Rys. 1. Platforma IT opracowana dla systemu DOL [3]

strona

200

www.energetyka.eu

podejście analogiczne do prognozowania
generacji wiatrowej i fotowoltaicznej. Uzyskane wyniki będą również wykorzystywane do skoordynowanego zarządzania
przesuwnikami fazowymi (PST) na liniach
wymiany, a także do analiz stabilności pracy systemu. Na rysunku 1 pokazano schemat wymiany i przetwarzania informacji na
platformie IT w systemie DOL.
System DOL już dzisiaj zapewnia zdaniem autorów wymierne korzyści. Z biegiem czasu rozwiązania DOL będą coraz
bardziej wykorzystywane w planowaniu
rozwoju sieci, procesach rynkowych oraz
prowadzeniu ruchu.
Nowe podejście RTE – francuskiego
operatora systemu przesyłowego, do zarządzania ryzykiem w obszarze napięć
w sieci opisano w referacie [5]. Konieczność taka jest wynikiem rosnącej zmienności warunków pracy systemu spowodowanej przez takie czynniki, jak:
• rekordowe obciążenia szczytowe pojawiające się w mroźne dni, wywołane głównie
dużym i rosnącym udziałem elektrycznego
ogrzewania domów i mieszkań,
• wzrost udziału generacji odnawialnej,
• wpływ nowych rozwiązań na rynku energii (market coupling),
• transgraniczne oferty na rynku bilansującym,
• wpływ odpowiedzi popytu (demand response).
W efekcie, RTE stwierdza rosnące ryzyko:
• niskich napięć w sieci i zagrożenie lawiną napięciową w warunkach szczytowych obciążeń zimowych,
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Rys. 2. Podejście RTE do analiz ryzyka

• rosnących ograniczeń spowodowanych
zbyt wysokimi napięciami w dolinach
obciążenia.
RTE opracował rozwiązania zaistniałych problemów obejmujące:
• nową metodykę analiz profili napięciowych oraz narzędzia wykorzystujące
głównie analizy dynamiczne w różnych
skalach czasowych oraz analizy ryzyka;
podejście to umożliwia dokładne wyznaczenie ograniczeń sieciowych, a także
kryteriów ruchowych dla dyspozytorów
w warunkach normalnych i sytuacjach
zagrożenia; podobne rozwiązania wdrożono do procedur planowania rozwoju
systemu;
• procedury i procesy prowadzenia ruchu
zapewniające najlepszą dostępną predykcję sytuacji systemowych; tworzone
są one w bliskiej współpracy z regionalnymi oraz sąsiednimi zagranicznymi
centrami dyspozytorskimi w szczególności w zakresie analiz krótkookresowych;
• dedykowane automatyki służące regulacji napięcia w stanach normalnych
oraz zapewniające bezpieczeństwo napięciowe w sytuacjach zagrożenia.
Na rysunku 2 pokazano podejście RTE
do analiz ryzyka w zakresie napięć w sieci.
W referacie [11] przedstawiono praktyczne wyniki zrealizowanego w Hiszpanii projektu efektywnego wykorzystania
zarządzania i sterowania obciążeniem
przez REE – operatora systemu przesyłowego.
Projekt demonstracyjny R&D o nazwie
AGREGA, operator REE rozpoczął w 2012
roku. W projekcie wzięła udział firma odpowiedzialna za agregację grupy odbiorców
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Rys. 3. Przykład przebiegu procesu zarządzania
obciążeniem w [11]

o charakterze przemysłowym, dysponująca na żądanie możliwościami łącznej
zmiany mocy w zakresie 4 MW. Wdrożona aplikacja obejmowała prognozę agregatora w zakresie możliwości dokonania
godzinowych zmian zużycia energii. W następnym kroku REE opracowywał program
wykorzystania oferty agregatora w zakresie
zwiększenia lub zmniejszenia obciążenia.
Program uwzględniał:
• aktywowany potencjał w MW i jego znaczenie dla operatora (REE),
• harmonogram wykorzystania między
1 h (minimum) a 3 h (maksimum) przy
powiadamianiu z 1-godzinnym wyprzedzeniem,
• wykluczenie redukcji obciążenia w dolinie zapotrzebowania.
Na rysunku 3 pokazano praktyczny
przykład przebiegu procesu
Aktualny i przyszły obraz współpracy
europejskich operatorów systemów przesyłowych zaprezentowano w referacie
[13]. Współpraca ta w ramach zrzeszenia
ENTSO-E (European Network of TSOs for
Electricity) obejmuje między innymi takie
kluczowe kwestie, jak:
• zdefiniowanie i wdrożenie wspólnego
europejskiego standardu wymiany danych,
• wspólne modele sieciowe,
• wzajemne wsparcie dla planowania prowadzenia ruchu sieci wykorzystujące
aktualną faktyczną sytuację europejskiego obszaru sieciowego,
• regularne wideokonferencje.
Wzmacniane i rozwijane są regionalne
inicjatywy w zakresie poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu systemu. Przykładowe wyniki to wdrożenie systemów:
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• rozpoznawania stanu zagrożenia w czasie rzeczywistym (RASS – Real-time
Awareness Systems),
• przewidywania ograniczeń sieciowych
w trybie „dnia bieżącego” oraz „dzień
przed” (IDCF, DACF),
• wielostronnych działań korygujących
w razie zaistnienia stanu zagrożenia.
W referacie przedstawiono również wizje ENTSO-E przyszłego modelu biznesowo-technicznego skoordynowanej współpracy europejskiej operatorów (rys. 4).
Kołysania międzyobszarowe w systemie WEEC (Western Electricity Coordinating Council) są przedmiotem analiz
w referacie [15]. System WECC obejmuje
obszar zachodniej części USA od Kanady
do Meksyku. Szczytowe obciążenie w systemie WECC sięga 165 GW. W normalnym
stanie pracy systemu występują dwa podstawowe charakterystyczne mody międzyobszarowe:
• North-South (0.22-0.3 Hz).
• Alberta (0.35 to 0.45 Hz).

Rys. 4. Przyszły model
techniczno-biznesowy współpracy
operatorów systemów przesyłowych
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Rys. 5. Kołysania międzyobszarowe wywołane niewłaściwym działaniem
regulatora turbiny bloku 20 MW

Kołysania te mają charakter strukturalny i nie stanowią głównego tematu referatu. Autorzy skupiają się na kołysaniach
spowodowanych niewłaściwym działaniem
automatyk oraz kołysaniach w warunkach
skrajnie dużych obciążeń systemu. Przykładem kołysań wywołanych niewłaściwym działaniem automatyk było błędne
działanie regulatora turbiny bloku o mocy
20 MW. Pomimo niewielkiej mocy turbozespołu problem w skali systemu spowodowała częstotliwość wymuszonych kołysań
mocy turbozespołu (0,28 Hz) bardzo bliska
częstotliwości kołysań międzyobszarowych North-South. W efekcie doszło do
bardzo dużego wzmocnienia samoistnych
kołysań mocy wywołanych niewłaściwym
działaniem regulatora turbiny. Wyłączenie tego turbozespołu zlikwidowało problem (rys. 5).
Włoski operator systemu przesyłowego (TERNA) zaplanował i zrealizował
badania symulacyjne i testy systemowe
odbudowy systemu z wykorzystaniem sąsiadujących systemów Francji i Szwajcarii. Wyniki przedstawiono w referacie [23].
Strategia odbudowy systemu opracowana
przez TERNA zakłada:
• przyspieszenie procedur odbudowy
dzięki koordynacji działań z sąsiednimi
TSO (Transmission System Operator),
• uproszczenie i przyspieszenie identyfikacji stanu blackout poprzez wykorzystanie technik WAMS (Wide Area Measurement System),
• tworzenie sieci szkieletowej 400 kV
z sąsiadujących TSO; instalacja dławików 400 kV w węzłach kluczowych
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z punktu widzenia odbudowy systemu;
celem jest przyspieszenie odbudowy
centralnej i południowej części Włoch,
• zwiększenie liczby i niezawodności jednostek wytwórczych zdolnych do samodzielnego startu w warunkach blackoutu
oraz ich równomierne rozłożenie w systemie,
• zwiększenie niezawodności procedur
przechodzenia kluczowych jednostek
wytwórczych do pracę na potrzeby własne oraz dbałość o ich równomierne
rozłożenie w systemie,
• weryfikacja i poprawa telekomunikacji
i telesterowania,
• prowadzenie okresowych testów odbudowy systemu.
W dniu 6 stycznia 2013 TERNA przeprowadziła udany test odbudowy włoskiego systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem liczącego ponad 1000 km
ciągu 400 kV z systemu Szwajcarii. Test
poprzedziły analizy procesów elektromechanicznych i elektromagnetycznych związanych z załączaniem elementów systemu
oraz startem i synchronizacją bloku w elektrowni Presenzano.
W referacie [24] przedstawiono system
WAMAC (Wide-Area Monitoring and Control) opracowany i wdrożony w Korei.
W zakresie sterowania system funkcjonuje jako SPS (Special Protection System)
i odpowiada za ochronę obszaru metropolitalnego wokół Seulu przed utratą stabilności napięciowej. W skład systemu wchodzi 40 jednostek PMU zainstalowanych
w 28 stacjach o napięciu 345 kV lub wyższym. System WAMAC posiada hierarchicz-
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ną, trójpoziomową strukturę. Każda jednostka PMU może monitorować 24 kanały
cyfrowe oraz 24 kanały analogowe (sześć
napięciowych i osiemnaście prądowych),
co oznacza, że realizuje pomiary napięć na
dwóch szynach zbiorczych oraz pomiary
prądów trójfazowych w sześciu liniach.
Obszar metropolitalny odpowiada za
40% zapotrzebowania kraju, a dysponuje jedynie 20% generacji zainstalowanej
w Korei. Reszta mocy jest dosyłana sześcioma korytarzami przesyłowymi na napięciu 765 kV i 345 kV. Wyłączenie awaryjne ciągów 765 kV w sytuacji dużego
obciążenia zagraża stabilności napięciowej
obszaru. W takiej sytuacji dokonuje się
awaryjnego zrzutu obciążenia o wartości
sięgającej 1500 MW. Dotychczas zrzut
1500 MW mocy następował w jednym kroku po identyfikacji warunków wystąpienia
zagrożenia lawiną napięciową. Warunki
te to awaryjne wyłączenie dwóch linii 765
kV oraz utrzymujące się przez co najmniej
200 ms obniżone napięcie (0,985 p.u)
w dwóch wybranych węzłach sieci 345 kV.
Wielkość mocy i stan zagrożenia określano wykorzystując analizy statyczne off-line.
Wprowadzenie PMU i opracowanie systemu WAMAC zmieniło tą sytuację.
Obecnie zrzut obciążenia następuje
w dwóch krokach. W pierwszym kroku dokonuje się zrzutu 1000 MW w warunkach
określonych wyżej. O drugim kroku, czyli kolejnym zrzucie mocy, decyduje SPS
wykorzystujący pomiary z kilku lokalizacji
PMU oraz badający wartość WAVI (Wide
Area Voltage Stability Index). Obniżenie napięcia poniżej 0,95 p.u oraz wzrost
wskaźnika WAVI powyżej 0,4 powoduje kolejny zrzut obciążenia. Schemat działania
systemu pokazano na rysunku 6. W przyszłości jest planowane rozwiązanie zrzutu
obciążenia wykorzystujące wyłącznie pomiary i procedury on-line.

Interakcje, przesył – dystrybucja
w prowadzeniu ruchu
Problemy związane z awaryjnym wyłączeniem farm wiatrowych w Chinach omówiono w referacie [25]. Moc zainstalowana
w farmach wiatrowych w Chinach w 2012
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Rys. 6. Schemat działania SPS wykorzystującego WAMAC
(zrzut obciążenia do 1500 MW w Korei)

roku była najwyższa w świecie i przekroczyła 60 GW. Plany rządowe zmierzają do
uzyskania 150 GW mocy zainstalowanej
w 2015 oraz 200 GW w roku 2020. Już
obecnie tak duża moc farm wiatrowych
w systemie stanowi poważne wyzwanie dla
zapewnienia bezpiecznej i stabilnej pracy
systemu elektroenergetycznego. Główne
problemy związane są z: prowadzeniem
ruchu i sterowaniem, a w szczególności
z: bilansowaniem, regulacją częstotliwości, prognozowaniem generacji wiatrowej
oraz utrzymaniem pracy farm przy zbyt
niskich napięciach (LVRT – Low Voltage
Ride Through) i zbyt wysokich napięciach
(HVRT – High Voltage Ride Through).
W ostatnich latach w Chinach doszło do
bardzo wielu wyłączeń znaczących mocy
w farmach wiatrowych. Tylko w 2011 roku
takich wyłączeń było 193, w tym 54 w zakresie mocy od 100 MW do 500 MW, oraz
12 wyłączeń powyżej 500 MW. Wywołało
to szerokie zainteresowanie społeczeństwa bezpieczeństwem dostaw energii.
W wyniku badań i analiz stwierdzono,
że większość problemów zostało spowodowanych zbyt wysokim napięciem na
szynach farm wiatrowych. Autorzy referatu
gruntownie analizują przyczyny tego problemu i proponują środki zaradcze.
Jako przykład, przedstawiono szczegółowo awarię, jaka miała miejsce 24 lutego 2011 roku w rejonie Gansu Jiuquan.
Farmy wiatrowe w tym rejonie o łącznej
mocy 5403 MW są przyłączone do sieci
750 kV poprzez linie 345 kV. Przebieg awarii pokazano na rysunku 7.

Switch protection
was actived, the fault
is cleared

63s

The Var compensation in wind
farm was not cut off and
reactive power was excessed
which cause the high voltage of
wind farm
Wind turbines
disconnected
form the grid
because of High
Voltage

300WT
424.2MW

System
voltage
increase to
high value

The system frequency
decrease, some wind
turbines disconnected
form the grid because of
frequency protection

24WT
36MW

Rys. 7. Przykład przebiegu awaryjnego wyłączenia farm
wiatrowych w Chinach

Awaria została zapoczątkowana pojedynczym zwarciem doziemnym w okablowaniu 35 kV farmy. W przebiegu awarii doszło do wyłączenia znacznej liczby turbin
wiatrowych (WT) nieposiadających układu
FRT (Fault Ride Through). Zmniejszyło to
istotnie wartość mocy generowanej przez
farmę, a to z kolei spowodowało znaczny
wzrost napięcia w stacji 330 kV, do której
szyn były dołączone baterie kondensatorów dla kompensacji mocy biernej. Napięcie na szynach tej stacji wzrosło krótkotrwale do 380 kV (1.15 p.u), a następnie
ustaliło się na 365 kV (1.11 p.u). Spowodowało to wyłączenia kolejnych 300 turbin i obniżenie się częstotliwości sieci do
wartości, która spowodowała wyłączenie
następnych 36 turbin. Awaria ta spowodowała łączne wyłączenie 598 turbin i utratę
837 MW mocy.
W wyniku przeprowadzonych badań
i analiz jako środek zaradczy zaproponowano automatykę skoordynowaną i dostosowaną pod względem dynamiki do potrzeb
farm wiatrowych i układów kompensacji
mocy biernej w stacjach. Stwierdzono, że
turbiny wiatrowe powinny być wyposażane
w układy LVRT oraz HVRT.
Problemy związane z integracją odpowiedzi obciążenia (DR – Demand Response) z procedurami i systemami prowadzenia
ruchu we Francji przedstawiono w referacie
[26]. We Francji wzrasta zużycie energii
(o 10% w ciągu 10 lat), ale znacznie szybciej
rośnie szczytowe zapotrzebowanie na moc
(o 30% w ciągu 10 lat). RTE, operator sieci
przesyłowej podkreśla, że zapotrzebowanie
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na moc wykazuje dużą i rosnącą wrażliwość
temperaturową, co wiąże się z rozwojem
ogrzewania elektrycznego.
W tej sytuacji rząd francuski rozpoczął
promowanie oszczędzania energii, a RTE
podjęło prace nad wprowadzeniem DR
jako sposobu na ograniczenie szczytowego zapotrzebowania na moc. W kwietniu
2013 roku wprowadzono formalne regulacje umożliwiające wykorzystanie mechanizmu DR na rynku energii i rynku bilansującym. Stworzono warunki dla powstania
i efektywnego działania firm agregujących
popyt. Na rysunku 8 przedstawiono zasoby i mechanizmy po stronie DR istniejące
we Francji.
Referat [27] prezentuje koncepcję
współpracy operatora systemu przesyłowego (TSO) z operatorami systemów dystrybucyjnych (DSO) w Niemczech w celu
ograniczania i likwidowania problemów
w prowadzeniu ruchu systemu.
Rozwój generacji odnawialnej w Niemczech spowodował, że znaczna część generacji jest obecnie przyłączona do sieci
DSO, a bloki w elektrowniach systemowych
przyłączonych do systemu przesyłowego
są wyłączane lub likwidowane. Powodem
jest ograniczenie czasu ich wykorzystania
i wynikające stąd problemy ekonomiczne.
W efekcie operator przesyłowy wielokrotnie jest zmuszony do zmiany rozkładu generacji (redispaching) w systemie, w celu
zapewnienia jego bezpiecznej pracy. Jest
to coraz trudniejsze i kosztowniejsze wobec
malejącej liczby pracujących jednostek wytwórczych w elektrowniach zawodowych.

strona

203

PKWSE
POLSKI KOMITET WIELKICH SIECI ELEKTRYCZNYCH

TSO

PQmeasure,t (t)

TSO control center

measurements

400 kV

DSO

t

requests

PQtransformer

PQschedule

Legend
t

PQmeasure,t (t)

signals
ROP for PQtransformer
PQschedule

PQtransformer

RES
t
storage

DSO control center

Rys. 8. Zasoby i mechanizmy po stronie DR
istniejące we Francji [26]

Jako sposób przeciwdziałania autorzy referatu zaproponowali regulację mocy
czynnej i biernej w punktach przyłączenia
(PQ-controller), pokazaną na rysunku 9.
W warunkach normalnej pracy regulator nie
jest aktywny i każdy operator (TSO i DSO)
prowadzi ruch swojego systemu według
standardowych zasad i procedur.
W sytuacji braku możliwości zbilansowania lub zaistnienia innych zagrożeń bezpieczeństwa pracy systemu TSO wysyła żądanie działań korygujących do DSO. Podstawą
działań jest narzędzie klasy SCOPF (Security
Constraint Optimal Power Flow), a proces ma
charakter przyrostowy. W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych na wybranym przykładzie z obszaru Niemiec.

Referaty Komitetu Studiów C2
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Espinosa J. et al.: Hierarchical and distributed state estimation for power systems:
the Colombia case.
Athanasius G. et al.: Experience in the
application of dynamic transmission line
ratings in the Australian and New Zealand
power systems.
Nguyen H. et al.: Operational experience
with dynamic line rating forecast-based solutions to increase usable network transfer
capacity.
Alves F. et al.: Static and dynamic security
assessment of large power systems for online and offline applications.
Hanneton V. et al.: French TSO operational
voltage management in a volatile electrical
environment.
Detraz F.X., Loxq T.: Intraday studies by regional security coordination initiatives.

strona

204

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
[19]
[20]

[21]
[22]

controllable load

Rys. 9. Schemat proponowanego rozwiązania skoordynowanej regulacji
w punktach przyłączenia [27]
Wellssow W. et al.: Voltage stability assessment using advanced models of thermal
generation units for the P/V-Analysis.
Narasimhan R. et al.: Challenges in assessment of transfer capability under a high
growth high uncertainty restructured scenario in India.
Soonee S. et al.: Experiences of synchrophasors initiatives in India.
Fishov A. et al.: Stability monitoring and control of generation based on the synchronized
measurements in nodes of its connection.
Moltó A. et al.: AGREGA Project.
Pelacchi P. et al.: Thermo-mechanical dynamic rating of OHTL: applications to Italian lines.
Auxenfans C. et al.: European TSOs’ cooperation for enhanced system security, integration of renewables and market support.
Wu L., Infield D.: Assessing frequency stability in the GB power system with high
wind penetration.
Ballance J. et al.: Analysis of power systems oscillations in WECC system using
synchro-phasor technology.
Gopalakrishnan A. et al.: Simulating the smart
electric power grid of the 21st century - bridging the gap between protection and planning.
Yoshiyama S. et al.: The total solution to
phase angle stability, frequency and voltage problems for operating long-distance
bulk power transmission system.
Tirado C., Romo S.: Online security assessment in Mexican power system.
Elsayed H. et al.: Dynamic control of voltage
and power flow in Qatar transmission system.
Uddin E., AL Harthi S., Siddiqui H.:Challenges in system operations with renewable
generations in ADWEA power network.
C2-121. Real-time system stability analysis and
performance monitoring using synchrophasors.
Mcguinness S.: Integration of coordinated
Q–V controller for multi machine power
plant into secondary voltage control.

www.energetyka.eu

[23] Giannuzzi G. et al.: The restoration strategies from neighbouring countries: simulation studies and actual tests experience.
[24] Han S. et al.: PMU applications in the Korean power system: Wide-Area Monitoring
And Control (WAMAC) system
[25] Yao L. et al. .: Studies on prevention strategy of large wind power outages due to high
voltage conditions.
[26] Dutoit A., Galmiche F.: Emergence of demand response mechanisms and integration in operation.
[27] Westermann D. et al.: Next generation distributions system operation taking into account the
demands of a transmission system operator.
[28] Belivanis M., Bell K.: Coordination of the
settings of phase-shifting transformers to
minimize the cost of generation re-dispatch.
[29] Kusano T. et al.: An integrated real-time
operation system to enable flexible sharing
of the management of monitoring duty and
control-execution-permission.
[30] Kodama S., Goto T., Tanaka H.: Coordinated function between transmission and distribution operation systems in the present
and its application.
[31] Billingham C. et al.: Emerging operational issues for transmission and distribution interaction.
[32] Van Waes J. et al.: Implementation of grid
forecasting processes at TenneT: from strategic planning to after the fact analyses
[33] Power M. et al.: Future challenges in the
control centre due to distributed generation
and renewables.
[34] Choi J. et al.: Probabilistic power system
health index model and visualization.
[35] Song H. et al.: Decision making of bus splitting for reduction fault current level using
a novel network reconfiguration algorithm
with rerun optimizer
[36] Machado N. et al.: Risk assessment methodology – Running tests at the Portuguese TSO.

CIGRE

marzec

2015

45. SESJA

Maksymilian Przygrodzki
PSE Innowacje Sp. z o.o.
Politechnika Śląska

Zagadnienia techniczne systemu – Komitet Studiów C4
System Technical Performance – Study Committee C4
Działania Komitetu C4
Obszar działań Komitetu C4 CIGRE,
funkcjonującego pod nazwą „Zagadnienia
techniczne systemu” (System Technical
Performance), obejmuje metody i narzędzia analiz pracy systemu elektroenergetycznego, w szczególności w odniesieniu
do stanów dynamicznych i przejściowych,
oddziaływań między urządzeniami/podsystemami, pomiędzy systemem elektroenergetycznym i zewnętrznymi przyczynami narażeń oraz pomiędzy systemem
elektroenergetycznym a innymi instalacjami. Do obszaru działań Komitetu C4
nie zalicza się szczegółowych zagadnień
związanych z projektowaniem i wytwarzaniem elementów oraz urządzeń. Również
do tego obszaru nie należą zagadnienia,
które szczególnie odnoszą się do planowania, obsługi i sterowania, z wyjątkiem
tych przypadków, w których zachowanie
elementów składowych, urządzeń lub
podsystemu zależy lub znacząco oddziałuje na zachowanie najbliższego systemu
elektroenergetycznego.
Tematyka zakresu działań Komitetu
C4 dotyczy w szczególności: jakości energii elektrycznej, kompatybilności i zakłóceń elektromagnetycznych (EMC/EMI),
koordynacji izolacji, wyładowań atmosferycznych, zaawansowanych narzędzi analizy pracy systemu elektromagnetycznego, modelowania i analizy zachowań dynamicznych systemu elektroenergetycznego. Tematy te odnoszą się również do
nowych instalacji w strukturach systemu,
tj. do technologii Smart Grid, ze szcze-
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gólnym podkreśleniem zagadnień jakości
energii elektrycznej i zaawansowanych
narzędzi analiz stanów nieustalonych i dynamicznych w oddziaływaniu na system
elektroenergetyczny.
W związku z wymienionymi obszarami tematycznymi można powiązać poniżej
wymienione zagadnienia [1].
• Jakość energii elektrycznej: badania
i analizy porównawcze jakości energii elektrycznej; poziomy i wskaźniki
kompatybilności; pomiary i monitoring;
związki pomiędzy wyładowaniami atmosferycznymi i spadkami napięć; emisyjność instalacji odbiorczych (np. układów HVDC, SVC, pieców łukowych);
odporność instalacji na zakłócenia.
• Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): wrażliwość elektromagnetyczna; EMC w sąsiedztwie systemu elektroenergetycznego; wymagania i rozwiązania dla stacji WN oraz
elektrowni.
• Koordynacja izolacji: stosowane
praktyki; układy ultrawysokiego napięcia (UHV); układy przesyłowe prądu
stałego (HVDC); oddziaływania pomiędzy transformatorami a systemem,
w szczególności w zakresie badań zjawisk występujących przy załączaniu
nieobciążonych transformatorów; rezonans i ferrorezonans; oddziaływania
pomiędzy długimi liniami kablowymi
a systemem; wpływ warunków i charakterystyk sieciowych na działanie
wyłączników, w tym napięć powrotnych; wpływ zanieczyszczeń izolacji na
właściwości sieciowe.

www.energetyka.eu

• Wyładowania atmosferyczne: dane
statystyczne; praca linii przesyłowych
i dystrybucyjnych podczas wyładowań
przy zastosowaniu odgromników; zabezpieczenia linii niskonapięciowych;
zabezpieczenia farm wiatrowych; wykorzystanie danych z systemów lokalizacji
wyładowań.
• Zaawansowane narzędzia do analizy własności systemu elektroenergetycznego: numeryczna analiza pola
elektromagnetycznego przy badaniu
propagacji fal; techniki numeryczne
analiz od stanów ustalonych do stanów
szybkozmiennych; modelowanie niesymetrycznych warunków pracy systemów elektroenergetycznych.
• Dynamiczne modele pracy systemów elektroenergetycznych i ich
analiza: ocena bilansów mocy; wpływ
przekształtników mocy i urządzeń HVDC
na bezpieczeństwo systemu i wydajność
sieci zmiennoprądowej; metody modelowania i agregacji obciążenia w sieciach;
zagadnienia związane z zastosowaniem
długich kabli HVAC; dynamiczne interakcje pomiędzy urządzeniami wytwórczymi i przesyłowymi.

Zagadnienia rozważane
na sesji CIGRE 2014
W Komitecie C4 na sesję CIGRE 2014
w Paryżu przygotowano trzy główne tematy,
które obejmują szeroki zakres działań prowadzonych w grupach roboczych i uwzględniają postęp techniczny w różnych dziedzinach,
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takich jak jakość energii, kompatybilność
elektromagnetyczna i zakłócenia, koordynacja izolacji, wyładowania atmosferyczne
i modele zachowań systemu elektroenergetycznego oraz metody numeryczne. Są to
zatem zagadnienia znajdujące się w obszarach objętych działaniami Komitetu C4. Sesja CIGRE 2014 w Komitecie C4 odbyła się
w trzech głównych tematach [2].
• Temat 1: Techniczne problemy systemu w obliczu rozwoju dużej liczby
technologii wytwórczych przyłączanych przez urządzenia przekształtnikowe.
• Temat 2: Metody i techniki oceny
własności wyładowań piorunowych
i koordynacji izolacji.
• Temat 3: Zaawansowane metody, modele i narzędzia analiz technicznych
zagadnień systemu elektroenergetycznego.
W ramach wymienionych powyżej tematów zaakceptowano i opublikowano łącznie
32 referaty. Spomiędzy tej liczby referatów,
15 publikacji przedstawiono w Temacie 1,
7 publikacji – w Temacie 2, a 10 publikacji
w ramach Tematu 3. Całość tych publikacji
reprezentuje badania i zgromadzone doświadczenie w bardzo szerokim obszarze
tematycznym, co jest pewną cechą charakterystyczną zagadnień poruszanych przez
Komitet Studiów C4. Poniżej przedstawiono
skrótowo zarówno zagadnienia jak i poszczególne publikacje w ramach wyróżnionych głównych tematów.

Techniczne problemy systemu
w obliczu rozwoju dużej liczby
technologii wytwórczych
przyłączanych przez urządzenia
przekształtnikowe
Problematyka poruszana w temacie
głównym 1 objęła różne zagadnienia, w tym:
• wpływ na stabilność i niezawodność
systemu elektroenergetycznego z uwagi
na dużą liczbę źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych (PV) przyłączanych z wykorzystaniem urządzeń przekształtnikowych oraz dużą liczbę układów HVDC
(przyłączenia farm wiatrowych i „wstawki” systemowe);
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• wpływ generacji w źródłach wiatrowych,
PV oraz pływowych na jakość energii;
• wpływ na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) i jakość energii
wzrastającej liczby przekształtników
opartych na technologii sterowanych
źródeł napięciowych (Voltage Source
Converter).
Wśród przedstawionych w temacie
1 referatów można wyróżnić pewne podgrupy odnoszące się do wybranych aspektów technicznych prezentowanych przez
autorów. W tym zakresie są to podgrupy
zawierające referaty:
• Wpływ przyłączania źródeł odnawialnych (źródła wiatrowe i PV) na jakość
energii elektrycznej – publikacje C4101, C4-102, C4-103, C4-109, C4-113,
C4-114, C4-115 (łącznie 7 referatów);
• Wpływ na bezpieczeństwo i stabilność
pracy systemu elektroenergetycznego
z uwagi na przyłączenia źródeł wiatrowych i PV z wykorzystaniem dużej liczby
urządzeń przekształtnikowych – publikacje C4-104, C4-107, C4-108, C4-110,
C4-111 (łącznie 5 referatów);
• Wpływ połączeń i sieci HVDC na techniczne charakterystyki systemu oraz
kompatybilność elektromagnetyczną
– publikacje C4-105, C4-106, C4-112
(łącznie 3 referaty).
Wpływ przyłączania
źródeł odnawialnych na jakość
energii elektrycznej
W publikacji [3] autorzy skupili się na
zjawisku migotania światła w związku
z funkcjonowaniem farm wiatrowych przyłączonych do sieci rozdzielczej. W szczególności przeanalizowano przypadki
wpływu tego zjawiska przy przyłączach
zrealizowanych za pomocą długich odcinków linii oraz przy małej mocy zwarciowej sieci. Przedstawiono koncepcję
wykorzystania dodatkowych sterowników
o szybkiej odpowiedzi umiejscowionych
bądź w punkcie wspólnego przyłączenia
do sieci (PCC), bądź indywidualnie przy
każdej siłowni wiatrowej. Zaproponowane
rozwiązanie będzie spełniać swoją funkcję wówczas, gdy zostaną dobrane odpowiednio moce przekształtników. Ponadto
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w referacie omówiono dodatkowe pętle
sterowania, które będąc przeznaczone do
złagodzenia zjawiska migotania napięcia
działają wyłącznie w zakresie częstotliwości migotania. Są to urządzenia zawierające elementy aktywnych i reaktywnych
regulatorów mocy.
Referat [4] przedstawia doświadczenia
argentyńskie związane z wpływem pracy
dużych farm wiatrowych na jakość energii
elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. W publikacji zawarto wybrane wyniki
pomiarów terenowych w zakresie wskaźników migotania i wyższych harmonicznych
przeprowadzonych przy użyciu metody
EFS/MFS w dwóch lokalizacjach rozmieszczenia farm wiatrowych. Odnosząc się do
aktualnych argentyńskich przepisów dotyczących jakości energii elektrycznej stwierdzono, że zmierzone wartości były niższe
od ustalonych limitów. Tym samym może
to oznaczać, że albo emisja harmonicznych w okresach pomiarowych nie była
tak znacząca, albo że sieć elektroenergetyczna ma wystarczająco dobre parametry,
które pozwalają na tłumienie powstających
poziomów emisji harmonicznych.
W kolejnym referacie tej grupy zagadnieniowej [5] przedstawiono rozważania na
temat wymagań stawianych przyłączanym
do sieci przesyłowej źródłom odnawialnym. Przedmiotowe rozważania oparto na
analizie kilku dokumentów (kodeksów sieci i standardów) stosowanych w różnych
krajach. Autorzy dostrzegają pewne wymagania, które mogą zostać powszechnie
zastosowane w odniesieniu do systemu
przesyłowego w przypadkach przyłączania
dużych elektrowni wiatrowych i PV do sieci
średnich i wysokich napięć. Zasadniczym
przesłaniem referatu jest harmonizacja wymogów dotyczących odnawialnych źródeł
energii przyłączanych z wykorzystaniem
przekształtników energoelektronicznych,
przy czym zwraca się uwagę na charakterystykę danego punktu przyłączenia, w tym
parametrów oceny mocy zwarciowych pozwalających na uzyskanie właściwej odporności sieci na przenoszenie zakłóceń.
Publikacja [11] zawiera propozycję metody oceny wahań krótkookresowych mocy
generowanej przez źródła PV. Propozycje te
zostały sformułowane na podstawie analiz
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przeprowadzonych w Japonii w ramach projektu wspieranego przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Realizując założenia badawcze określono charakterystyki
krótkookresowe dla źródeł PV małej mocy
(rzędu kilowatów) rozproszonych na dużym
obszarze. Na podstawie analizy wahań strumienia promieniowania słonecznego (irradiancji) stwierdzono, że efekty wygładzania
wypadkowej obszarowo irradiancji są możliwe do aproksymacji w skali kilometrażowej.
W związku z powyższym zaproponowano
metodę szacowania krótkookresowych wahań generacji PV w badanym obszarze.
Wyniki badań modelowych wykazały, że
wahania zagregowanej produkcji w źródłach
PV zawierają się w granicach od 1% do 2%
minimalnego obciążenia wynikającego z zapotrzebowania w dni powszednie w danym
obszarze.
Doświadczenia rumuńskie związane
z monitoringiem jakości energii elektrycznej w związku z pracą odnawialnych źródeł energii (wiatrowych i PV) przedstawiono w referacie [15]. Od trzech lat rumuński
operator systemu przesyłowego Transelectrica wykorzystuje system monitoringu
jakości energii elektrycznej PQMS (Power
Quality Measurement System) w sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej. Rejestracja parametrów jakości jest prowadzona
zgodnie z wymogami określonymi przez
rumuński urząd regulacji. Jednym z ważnych aspektów jest kontrola jakości energii związana z rozwojem liczby instalowanych w systemie elektroenergetycznym
źródeł wiatrowych i PV. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów parametrów
migotania światła wykonanych w 2013
roku oraz prognozę na rok 2014. Przeprowadzone analizy wykazują poprawność
pracy mierzonych obiektów postrzeganą
przez pryzmat utrzymywania parametrów
jakościowych w przyjętych normach, jednocześnie wykazywane są potrzeby rozwoju metod statystycznych oceny tych
parametrów w związku z rozwojem liczby
przyłączanych źródeł do systemu elektroenergetycznego.
Referat [16] przedstawia doświadczenia związane z pomiarami i analizą wpływu na jakość energii elektrycznej pierwszej
farmy wiatrowej przyłączonej do systemu
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elektroenergetycznego Tajlandii. Zagadnienie dotyczy największej w południowo-wschodniej Azji farmy wiatrowej o mocy
180 MW. Wyniki pomiarów jakości energii
pokazują, że praca generatorów tej farmy
przyłączonej do sieci za pomocą przekształtników nie stanowi istotnego zagrożenia dla przekroczenia dopuszczalnych
poziomów parametrów. Zastosowane rozwiązania pozwalają na utrzymywanie w generatorach siłowni wiatrowych stałości parametrów napięcia, współczynnika mocy,
częstotliwości w granicach dopuszczalnych poziomów. Należy jednak zauważyć,
że poziomy emisji harmonicznych prądu
i harmonicznych napięcia nie zawsze są
zgodne z wymogami zawartymi w przepisach. W celu eliminacji tych przypadków
harmonicznych opracowano projekt i wykonano filtry odpowiednich harmonicznych
(rys. 1). Układ ten ograniczający poziom
harmonicznych został przewidziany do instalacji w 2014 roku.

Rys. 1. Filtr piątej harmonicznej
przygotowany do instalacji na farmie [16]

Ostatnią publikacją w tej grupie zagadnieniowej był referat [17] zawierający
wytyczne, dla monitorowania energii elektrycznej obecnie i w przyszłości, sformułowane przez łączoną grupę roboczą CIGRE/
CIRED JWG C4.112. Grupa JWG C4.112
pracowała w okresie od lutego 2011 roku
do grudnia 2013 roku. Ta grupa robocza
została powołana w celu analizy praktycznych zagadnień dotyczących monitoringu
jakości energii elektrycznej. Szczególną
uwagę w wykonanych pracach skupiono
na przedmiocie prowadzonych pomiarów, sposobie ich realizacji oraz procesach oceny zarejestrowanych danych.
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Sformułowane wytyczne dla monitorowania jakości energii elektrycznej są określane w zależności od postawionych celów
prowadzonego monitoringu. Wskazuje się
obszary wymagające dalszego rozwoju
i badań w celu rozwiązania kompleksowo
kwestii monitorowania jakości energii we
współczesnych i przyszłych strukturach
sieci elektroenergetycznych.
Wpływ na bezpieczeństwo
i stabilność pracy systemu
elektroenergetycznego z uwagi
na przyłączenia źródeł wiatrowych
i PV z wykorzystaniem dużej liczby
urządzeń przekształtnikowych
Rozwój źródeł odnawialnych stawia
nowe wyzwania przed operatorami systemów elektroenergetycznych. W publikacji
[6] przedstawiono działania, które podjął
brazylijski operator systemu, żeby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania przy
dużym udziale energetyki wiatrowej. Ze
względu na wielki potencjał energetyczny
wiatru w Brazylii zwiększa się moc zainstalowana elektrowni wiatrowych, zwłaszcza
w północno-wschodnich i południowych
regionach kraju. Moc zainstalowana w farmach wiatrowych w Brazylii osiągnęła
2000 MW w 2012 roku, a przewidywane
jest osiągnięcie poziomu mocy zainstalowanej 10 000 MW w 2017 roku. Wychodząc
naprzeciw tym zadaniom brazylijski operator systemu, w połączeniu z producentami
turbin wiatrowych, przygotował plan działań
i określił środki przewidziane na rozwiązywanie potencjalnych problemów powodowanych przez energetykę wiatrową. Do
działań tych zaliczono następujące:
• budowa modeli matematycznych dla
każdego rodzaju turbiny wiatrowej stosowanych w systemie elektroenergetycznym, w szczególności modeli umożliwiających badania i symulacje stanów
przejściowych elektromagnetycznych;
• zdefiniowanie zakresu badań przedoperacyjnych dotyczących napięcia
i stabilności dynamicznej, sterowania
częstotliwością w systemie elektroenergetycznym, jakości energii elektrycznej
oraz zjawisk przejściowych elektromagnetycznych;
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• zdefiniowanie listy badań, które należy
przeprowadzić w punkcie przyłączenia
przed i po uruchomieniu siłowni;
• uszczegółowienie wymagań technicznych dla turbin/farm wiatrowych;
• doskonalenie metod i narzędzi służących do prognozowania potencjału wiatru i produkcji energii elektrycznej.
Na podstawie przeprowadzonych rozważań można zauważyć, że wpływ generacji wiatrowej na bezpieczeństwo systemu
należy oceniać biorąc pod uwagę skutki
zarówno w czasie, jak i przestrzeni. W kontekście czasowym należy rozważyć konsekwencje niezbilansowania obciążenia i generacji w działalności operacyjnej (minut
do godziny). W wymiarze przestrzennym
należy uwzględniać skutki zarówno lokalne, jak i systemowe funkcjonowania energetyki wiatrowej.
W referacie [9] autorzy przeprowadzają przegląd podstawowych metod oceny
ryzyka wystąpienia interakcji sterowań
podsynchronicznych (SSCI) pomiędzy
szeregowo stosowanymi układami kompensacji w liniach najwyższych napięć
a źródłami odnawialnymi, takimi jak źródła wiatrowe czy PV. Występowanie SSCI
może prowadzić do dynamicznej niestabilności systemu elektroenergetycznego,
oscylacji napięć i prądów o dużej amplitudzie, a także uszkodzeń urządzeń energetycznych wytwórczych, przesyłowych czy
dystrybucyjnych zanim nastąpi wykrycie
przyczyn zakłóceń i odizolowanie ich źródła. Przeprowadzone analizy pokazują, jak
pewne techniki mogą zostać wykorzystane
do oceny i zapobiegania ryzyku wystąpienia SSCI na przykładzie aktualnie projektowanych kompensatorów szeregowych
w Texasie, gdzie siedmiu różnych operatorów systemu będzie wykorzystywać układ
przesyłowy o napięciu 345 kV do powiązania 18 456 MW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych.
Referat [10] przedstawia efekty prac,
które zostały przeprowadzone specjalnie
w celu zbadania oddziaływania na częstotliwość w wyniku zdarzeń o dużym ubytku
mocy. Badania te dotyczyły wschodniego
systemu USA przy dużym udziale energetyki wiatrowej. Na podstawie uzyskanych
wyników wykazano, że kontrola częstotli-
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wości w elektrowniach wiatrowych może
mieć znaczący pozytywny wpływ na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Bezwładność występująca w siłowniach wiatrowych może być wykorzystana
jako wspomaganie układów regulacji częstotliwości. Udział elektrowni wiatrowych
w regulacji pierwotnej częstotliwości będzie miał znaczący korzystny wpływ na
kształtowanie profilu częstotliwości. Aby
zapewnić tę funkcję, elektrownie wiatrowe
muszą być obciążane zgodnie z dostępnym potencjałem energii wiatru, stanowiąc
koszt alternatywny równy utraconej produkcji w innych źródłach. W tym przypadku sterowanie może być znacznie szybsze
w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi, cieplnymi i wodnymi, co oznacza
większą korzyść i zapotrzebowanie na takie usługi.
W publikacji [12] przedstawiono główne pojęcia i cechy metodyki oceny niezawodności systemu z dużą liczbą źródeł
odnawialnych oraz połączeń z małymi systemami wyspowymi (izolowanymi). Podstawy tej analizy opracowano i zastosowano
dla Grecji, gdzie odnotowuje się wzrastającą podaż źródeł odnawialnych (wiatrowych
i PV) przy znaczącym (wyspowym) rozproszeniu systemu. Prezentowane podejście
wykorzystuje kolejne następujące po sobie
symulacje Monte Carlo. W każdej symulacji
są uwzględniane odpowiednie charakterystyki techniczne i ruchowe źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, a także połączeń stałoprądowych (połączenia HVDC
w technologii VSC układów wyspowych).
Na tej podstawie wyznaczane są różne
wskaźniki systemowe w celu oceny wpływu niektórych parametrów na funkcjonowanie całego systemu elektroenergetycznego jak i małych systemów wydzielonych.
W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano różne scenariusze zakładając pracę trzech systemów wydzielonych.
Na tej podstawie wyprowadzono podane
niżej wnioski.
• Uwzględnienie połączeń międzysystemowych z układami izolowanymi zawierającymi źródła odnawialne może mieć
znaczący wpływ na zbilansowanie energii w całym systemie. W szczególności
dotyczy to pracy elektrowni konwencjo-
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nalnych, których obciążenie podlega
redukcji przy wzroście generacji w źródłach odnawialnych. Przyjmuje się, że
udział elektrowni wiatrowych jest tu
znaczący, inaczej niż źródeł PV z uwagi
na ich małą moc zainstalowaną.
• Stosowanie połączeń HVDC może
mieć zwiększony wpływ na efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach wyspowych.
Połączenia te pozwalają na zbilansowanie całego współpracującego systemu. Mają one jednak swoje ograniczenia techniczne.
• Znaczący jest wpływ lokalnych warunków pogodowych, takich jak zachmurzenie, na wydajności pracy źródeł PV
zainstalowanych w wydzielonych systemach, ponieważ może powodować lokalne niezbilansowanie. Nie jest to jednak wpływ istotny dla całego współpracującego systemu z uwagi na niewielką
moc przyjętą w tych źródłach.
Publikacja [13] prezentuje wyniki pięcioletniego (średniookresowego do 2018
roku) studium wpływu przyłączanych źródeł wiatrowych na parametry dynamiczne
systemu irlandzkiego. System irlandzki jest
systemem wyspowym, stąd ważna jest
ocena jego zachowań przy dużym udziale źródeł o niesynchronicznym charakterze pracy. W trzecim kwartale 2013 roku
w Irlandii odnotowywano 2433 MW mocy
zainstalowanej przy niecałych 7000 MW
zapotrzebowania szczytowego. Tworząc
scenariusze rozwojowe posłużono się
wskaźnikiem SNSP (System Non Synchronous Penetration), który jest definiowany
jako iloraz generacji w źródłach wiatrowych
wraz z importem z wykorzystaniem połączeń HVDC do zapotrzebowania w systemie powiększonego o eksport. Jako
główne cele przeprowadzonych obliczeń
obrano ocenę warunków granicznych dla
stabilności dynamicznej systemu w przypadku zwarcia trójfazowego. Warunki te
badano wyznaczając krytyczny czas wyłączenia zwarcia. Prace skupiły się również
na badaniach wpływu źródeł wiatrowych
przyłączanych do systemu dystrybucyjnego za pomocą obwodów o dużej rezystancji. W badaniach rozważono nawet scenariusze o wskaźniku SNSP powyżej 79%.
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Wyznaczając 
krytyczny czas wyłączenia
zwarcia nawet w 
takim scenariuszu nie
stwierdzono żadnych problemów ze stabilnością kątową wirnika maszyny. Uzyskane
wyniki wskazują, że najbardziej uciążliwe
dla stabilności obciążenia generatora będą
warunki występowania lokalnie wysokiej
generacji wiatrowej i zarazem importu
mocy za pomocą łącza HVDC. Pośrednio,
poprzez wpływ na lokalne poziomy napięć,
farmy wiatrowe mają możliwy potencjał
zwiększenia lub zmniejszenia zapasu stabilność jednostek wytwórczych.
Wpływ połączeń i sieci HVDC
na techniczne charakterystyki
systemu oraz kompatybilność
elektromagnetyczną
Wymagania współpracy połączonych
systemów, w tym rozwój rynków energii,
prowadzi do wzmacniania połączeń międzysystemowych. Od 1989 roku funkcjonuje połączenie HVDC Fenno-Skan 1 zrealizowane za pomocą 200 km kabla podmorskiego. Łącze to wiąże ze sobą obszary południowo-zachodniej Finlandii i środkowej Szwecji. Takie połączenie pracuje
równolegle do przesyłu za pomocą ciągu
linii prądu przemiennego o długości łącznej
2000 km w obszarze lądowym (rys. 2). Jesienią 2011 roku uruchomiono drugie łącze
HVDC nazywane Fenno-Skan 2. Oba układy, będąc budowane jako monopolarne,
przygotowano również do pracy w układzie
bipolarnym.

Rys. 2. Połączenia HVDC Fenno-Skan 1 oraz
Fenno-Skan 2 w systemie skandynawskim [7]
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W publikacji [7] przedstawiono wymagania i modyfikacje przeprowadzone w związku z rozwojem tych połączeń
w systemach sterowania i zabezpieczeń.
Rozwijając połączenia HVDC przeprowadzono również modyfikacje wynikające ze
zmiany pracy układów sieciowych, które
to nastąpiły w ciągu 20 lat funkcjonowania
łącza Fenno-Skan 1. Prezentowane wyniki,
w tym model i analizy dynamicznych zachowań systemu, prowadzą do wniosków
w zakresie rozwoju możliwości przesyłowych w systemach połączonych, realizowanych za pomocą łączy HVDC.
Innym zastosowaniem łączy prądu stałego HVDC jest powiązanie sieci zmiennoprądowej w obszarze lądowym z farmami
morskimi. Wpływ takich rozwiązań na funkcjonowanie i stabilność systemu elektroenergetycznego rozważono w publikacji [8].
Badania prezentowane w tym referacie są
związane z europejskim projektem TWENTIES realizowanym w ramach 7. programu roboczego. Celem projektu była ocena współpracy i oddziaływań związanych
z wielowęzłowym układem przesyłowym
HVDC pozwalającym na integrację dużej
liczby morskich farm wiatrowych. W szczególności autorzy skupili się na przedstawieniu zagadnień dotyczących usług systemowych (kontrola częstotliwości czy FRT),
udziału systemu DC w funkcjonowaniu
i bezpieczeństwie pracy systemu AC oraz
na możliwościach wykorzystania morskich
farm wiatrowych do odbudowy systemu
AC po dużych zakłóceniach w jego pracy
(awariach systemowych). Przeprowadzane
symulacje potwierdziły skuteczność rozważanych rozwiązań.
Ciekawym zagadnieniem są rozważania
przedstawione w referacie [14] dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC) dla platformy DolWin β będącej kompletnym rozwiązaniem stacji przekształtnikowej VSC. Autorzy publikacji dochodzą do
przekonania, że dla tego typu rozwiązania
zawierającego urządzenia HVDC i rozdzielnice wysokiego napięcia zabudowane na
metalowej platformie w środowisku morskim wymagane są nowe standardy EMC.
Szczególnymi obszarami są systemy bezpieczeństwa, systemy przeciwpożarowe,
systemy komunikacji lotniczej i morskiej.
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Ogólne przesłanie problematyki EMC dla
każdej instalacji HVDC, niezależnie od lokalizacji – morskiej lub lądowej – jest takie, że
podstawowy poziom zakłóceń zbliżony do
środowiska przemysłowego powinien wymagać specjalnej ochrony. Autorzy referatu
zalecają zatem zmianę i/lub rozszerzenie
obecnie obowiązujących norm DNV i IEC
o nowe lokalizacje pozalądowe. Dopóki
brak jest tego typu norm międzynarodowych lub przemysłowych dostępnych dla
nowych morskich stacji HVDC powinny być
wprowadzone odpowiednie rozwiązania
proponowane na etapie projektowym.

Metody i techniki oceny
własności wyładowań piorunowych
i koordynacji izolacji
Publikacje zakwalifikowane do tematu
głównego 2 wiążą się z wyładowaniami
atmosferycznymi, ochroną oraz układami izolacyjnymi. W związku z powyższym
można wyróżnić pewne podgrupy zagadnień tematycznych:
• ocena własności i modeli wyładowań
piorunowych (np. model lidera schodkowego versus EGM) dla linii najwyższych
napięć zarówno zmiennych jak i stałych
– publikacje C4-201, C4-204, C4-207
(razem 3 referaty);
• koordynacja izolacji w systemach przesyłowych najwyższych napięć, uwzględniająca wystarczalność modelowania
urządzeń – publikacje C4-202, C4-203,
C4-205, C4-206 (łącznie 4 referaty).
Ocena własności i modeli
wyładowań piorunowych dla linii
najwyższych napięć AC oraz DC
W publikacji [18] przedstawiono wyniki
badań przydatności modeli lidera schodkowego i EGM (Electro Geometric Model) w analizach ochrony odgromowej linii
przesyłowych ultrawysokich napięć (EHV/
UHV). Znane z literatury metody analizy
ochrony odgromowej są czasem krytycznie oceniane i stąd pożądane są dodatkowe badania dotyczące ochrony linii najwyższych napięć. W tym też celu zebrano
dane eksploatacyjne dla rzeczywistych
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linii 
przesyłowych prądu przemiennego
i porównano je z wynikami uzyskanymi dla
modeli analitycznych. Na podstawie wyników symulacji przeprowadzonych przez
autorów publikacji można zauważyć, że
model ścieżki rozwoju lidera schodkowego
wyładowania atmosferycznego uwzględnia
pewne czynniki losowe i stąd daje wyniki,
które są bardziej zgodne z danymi rzeczywistymi, podczas gdy model EGM ma
tendencję do zbyt optymistycznej oceny projektowanej ochrony odgromowej.
Zwłaszcza eksperymenty symulacyjne
przeprowadzone dla ochrony odgromowej
w warunkach testowych linii najwyższych
napięć w Kunming przedstawione w publikacji prezentują odpowiednie zakresy
aplikacyjne modelu EGM i lidera schodkowego. Z wyników doświadczalnych można
wnioskować, że model EGM nadaje się
dla linii o napięciu znamionowym poniżej
500 kV, natomiast nie nadaje się dla linii
najwyższych napięć przekraczających ten
poziom napięcia znamionowego. W związku z powyższym należy podjąć dalsze
działania w zakresie standaryzacji, które
dadzą odpowiednie procedury do stosowania ochrony odgromowej zależnej od
poziomu napięcia.
Również referat [21] dotyczy wyładowań piorunowych. W tym przypadku autorzy opisują pilotażowe próby funkcjonowania nowego rejestratora prądu pioruna (Lightning Current Recorder LCR).
Rejestrator ten pozwala zmierzyć przejściowy rozkład prądu bezpośrednio na
linii przesyłowej 220 kV, będąc umieszczonym na słupie bądź na przewodach
odgromowych (rys. 3). Wcześniejsze stadia rozwoju LCR nie są szczegółowo opisywane w niniejszym referacie, natomiast

publikacja podaje już pierwsze wyniki
pomiarów prowadzonych przez okres ponad jednego roku. W referacie przedstawiono wybrane wyniki zarejestrowanych
prądów piorunowych. Rejestrator LCR
może być wykorzystany do zbierania
danych statystycznych dotyczących prądów piorunowych w układach linii napowietrznych, co może być w dalszej kolejności wykorzystane do doboru ograniczników przepięć. System pozwala również
na podawanie informacji o nadchodzącej burzy. Zdaniem autorów rejestrator
LCR nie wymaga rutynowej konserwacji
dla sezonów burzowych i dlatego może
być polecany do masowego stosowania
w elektroenergetyce.
Ciekawe wyniki badań prezentuje
publikacja [24] dotycząca opisu sytuacji
oraz analiz związanych z zastosowaniem
na danej linii przesyłowej ograniczników
przepięć dla narażeń piorunowych. W referacie analizowana jest linia o napięciu
132 kV relacji Kuala Krai – Gua Musang,
która leży na terenie Malezji. Rejon ten
jest znany jako jeden z obszarów o najwyższych gęstościach wyładowań (określanych wskaźnikiem GFD) na świecie.
W tym konkretnym przypadku linia ma
113 km długości i w ciągu 12 lat zanotowano na niej 55 wyłączeń (w tym 11
w wyniku pojedynczych zwarć i 22 w wyniku zwarć podwójnych). Sytuacja ta
daje wskaźnik wyłączeń rzędu 4,58 wył./
km.rok. Taki poziom wskaźnika jest niedopuszczalnie wysoki zarówno w porównaniu ze średnią jego wartością rejestrowaną na obszarze TNB (Tenaga National
Berhad – malezyjski operator systemu), która wynosi 1,8 wył./100 km rok,
jak i w porównaniu z wynikami tego

Rys. 3. Umiejscowienie LCR na konstrukcjach słupów [21]
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wskaźnika rejestrowanymi przez inne
przedsiębiorstwa przesyłowe rzędu
(1,5-2,8) wył./100 km.rok. Od 2007 roku
analizowana linia została wyposażona
w 120 ograniczników przepięć. Okazało
się, że zastosowanie ograniczników nie
poprawiło zasadniczo parametrów niezawodnościowych linii. W związku z powyższym przeprowadzono badania symulacyjne weryfikujące zastosowane środki
ochrony. Wyniki badań przedstawione
w referacie pokazują, że ochrona i dobór
jej parametrów muszą być prowadzone
dla danych rzeczywistych konkretnej linii
z uwzględnieniem symulacji numerycznych, tak aby znaleźć potrzebną liczbę
i efektywne miejsca instalacji ograniczników. Na wydajność zastosowanych środków ochrony bez wątpienia wpływają wysokie wartości wskaźnika GFD i również
szczytowa wartość prądu pioruna, ale
także sposób rozmieszczenia ograniczników na słupach linii.
Koordynacja izolacji w systemach
przesyłowych najwyższych napięć
uwzględniająca wystarczalność
modelowania urządzeń
Referat [19] przedstawia badania
bardzo szybkich przepięć przejściowych
(VFTO) powodowanych przez działania
łączeniowe w izolowanych gazem systemach (GIS), z uwzględnieniem ładunku zgromadzonego na szynach układu.
Przepięcia przejściowe VFTO charakteryzują się wysoką częstotliwością oraz
bardzo krótkim i stromym czołem fali, stąd
są groźne na poziomie napięcia 800 kV
i wyższym. Na tych poziomach napięciowych mogą wystąpić duże zagrożenia dla
izolacji GIS oraz przyłączonych urządzeń.
W publikacji [19] autorzy przedstawili symulacje przejściowych zjawisk elektromagnetycznych dla prądów łączeniowych
i porównali je z pomiarami dla operacji
łączeniowych GIS o napięciu 550 kV. Bazując na tych wynikach przeprowadzono
obliczenia dla układu 765 kV GIS oszacowując zgromadzony ładunek. Ma to istotne znaczenie dla koordynacji izolacji przy
wprowadzaniu poziomów napięć ultra wysokich (UHV).
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Rys. 4. Lokalizacja ograniczników przepięć
bezpośrednio na przewodach linii [20]

Liniowe ograniczniki przepięć są powszechnie stosowane w celu zwiększenia
niezawodności linii przesyłowych. Ich zastosowanie pozwala na poprawę ochrony przed
wyładowaniami atmosferycznymi prowadzącymi do indukowania przeskoków i w efekcie
przerw w przesyle. Kwestię projektowania
i wykorzystania liniowych ograniczników
przepięć (TLA) przedstawiono w referacie
[20]. Artykuł opisuje mechaniczne i elektryczne zagadnienia projektowe oraz zasady
rozmieszczenia ograniczników w linii (rys. 4).
W publikacji przeanalizowano warunki pracy
linii 500 kV i różne lokalizacje potencjalnych
instalacji TLA. W symulacjach posłużono się
programem EMTP dla wyznaczenia wskaźników przepięć SSF. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły określić takie lokalizacje,
które będą spełniały przyjęte kryteria wynikające z przyjętych poziomów wskaźników
SSF. Instalacja TLA charakteryzuje się krótkim czasem montażu i minimalnymi kosztami
pracy. Dodatkowo prace te można prowadzić
nawet pod napięciem unikając wyłączeń.
Publikacja [22] przedstawia wyniki badań prowadzonych przez przedsiębiorstwo
Iberdrola Distribución Eléctrica ukierunkowanych na ocenę skuteczności systemu
ochronnego w wybranych konfiguracjach
stacji 220 kV i 132 kV. Przedmiotem badań
były modele wykorzystywane do symulacji
elektromagnetycznych stanów nieustalonych wynikających z wyładowań atmosferycznych. Modelowano typowy układ stacji
GIS (dwuszynowy) z dwoma polami liniowymi, dwoma polami transformatorowymi i polem sprzęgłowym analizując różne przyłącza transformatora (stosując GIL lub kabel)
oraz przyłącze linii napowietrznej (z wyko-
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rzystaniem GIL bądź kabla). W tych układach zastosowano ograniczniki przepięć
tylko w punktach przyłącza linii napowietrznych. Autorzy publikacji dochodzą do wniosku, że dodatkowe ograniczniki przepięć są
potrzebne w stacji GIS, jeśli przyłącze jest
wykonane z wykorzystaniem GIL lub kabla.
Nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia, jeśli zarówno transformator i linia napowietrzna są przyłączone z wykorzystaniem
linii kablowych wysokiego napięcia.
W referacie [23] przedstawiono bieżącą sytuację w zakresie koordynacji izolacji w Japonii, opisano jej zasady i ostatnie
działania dotyczące stosowanych poziomów izolacji. W ramach tych działań zredukowano wymagania przeprowadzania prób
napięciowych w sposób skoordynowany
w celu uzyskania racjonalnego poziomu
izolacji dla spełnienia wymagań technicznych, gospodarczych i funkcjonalnych. Zakres prób napięciowych został zestandaryzowany dla sieci w przedziale od napięć
66/77 kV aż do ultrawysokich napięć (UHV)
1100 kV. Dla zakresu napięć 66/77 kV do
550 kV zredukowane próby napięciowe
dla udarów piorunowych napięcia zostały
znormalizowane i zastosowano wysokiej jakości tlenki w ogranicznikach przepięć. Na
poziomie napięć UHV zastosowano nowe
techniki tłumienia przepięć podczas operacji łączeniowych, w tym również stosując
nowe rozwiązania w wykonaniu ograniczników przepięć. W tym zakresie wykorzystano
najnowsze badania warunków wyładowań
atmosferycznych i przepięć piorunowych.
Kwestie techniczne tych japońskich działań
związanych z koordynacją izolacji zostały
opublikowane. Autorzy referatu przedstawiają pogląd, iż praktyki te przyczynią się do
rewizji działań w kierunku koordynacji izolacji w ramach CIGRE i IEC.

Zaawansowane metody, modele
i narzędzia analiz technicznych
zagadnień systemu
elektroenergetycznego
Referaty przypisane do tematu głównego 3 obejmują problematykę modelowania
w zakresie następujących zagadnień będących zarazem podgrupami tematycznymi:
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• zastosowanie narzędzi hybrydowych do
modelowania systemów elektroenergetycznych w układach trójfazowych oraz
składowej zgodnej, a także metod numerycznych analiz EMT i FDTD – referat
C4-304;
• opis i modelowanie geomagnetycznych
prądów indukcyjnych – publikacje C4301, C4-302, C4-306, C4-307 (razem
4 referaty);
• analizy technicznych właściwości systemu z dużą liczbą kabli zmiennoprądowych jako potencjalnych źródeł rezonansu harmonicznych – publikacje C4303, C4-305, C4-308, C4-309, C4-310
(łącznie 5 referatów).
Poniżej przedstawiono skrótowo treści
publikacji w tym temacie głównym z zachowaniem podziału na podgrupy tematyczne.
Zastosowanie narzędzi hybrydowych
do modelowania systemów
elektroenergetycznych w układach
trójfazowych oraz składowej zgodnej
W ramach tego zagadnienia został
zgłoszony tylko jeden referat [28], który
skupia się na problematyce angażowania
się różnych podmiotów w rozwój narzędzi
symulacyjnych, w szczególności narzędzi
pozwalających na analizę stanów przejściowych elektromagnetycznych (EMT). Referat
[28] przedstawia praktykę i doświadczenia
w zakresie symulacji EMT w systemach
elektroenergetycznych podmiotów: C
 RIEPI,
EDF, Hydro-Québec oraz RTE. W publikacji
przedstawiona zostaje nowa wersja programu symulacyjnego EMTP-RV oraz jej
wykorzystanie przez powyższe podmioty
w rozwiązywaniu strategicznych kwestii badawczych w rozległych sieciach ze złożonymi elementami, takimi jak wielopoziomowe
przekształtniki modułowe w układach przesyłowych HVDC i źródłach. Program EMTP-RV ma wiele zalet, w tym nowoczesne rozwiązania: otwartą architekturę kodu, modułowość, programowanie obiektowe, dynamiczne i automatyczne zarządzanie pamięcią, programowanie DLL, możliwość tworzenia i rozwoju zaawansowanych opcji dla
modeli zdefiniowanych przez użytkownika,
jak i zarządzanie danymi za pomocą interfejsu graficznego. W publikacji p
 rzedstawiono
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również badania prowadzone w dziedzinie
symulacji EMT. Należą do nich: modelowanie linii kablowych, modelowanie transformatorów wysokiej częstotliwości, symulacje
stochastyczne z wykorzystaniem EMTP-RV,
narzędzia obliczeniowe macierzy rzadkich,
a także możliwości zrównoleglenia obliczeń
i współsymulacji. Narzędzia obliczeniowe
EMT są bardzo złożone, ale też nadal rosną
potrzeby ich rozwoju. Należy podkreślić, że
narzędzia te powinny uwzględniać na bieżąco pojawiające się nowe rozwiązania w zakresie urządzeń elektroenergetycznych.
Wymaga to wysokiego poziomu technicznej
współpracy i zaangażowania między użytkownikami i autorami tych narzędzi. Zaangażowanie tych podmiotów jest niezbędne
w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
i wymagań dla modelu systemu oraz narzędzi do zarządzania złożonymi strukturami
sieciowymi.
Opis i modelowanie geomagnetycznych
prądów indukcyjnych
Burze geomagnetyczne i towarzyszące im indukowane prądy geomagnetyczne
powinny być postrzegane jako potencjalne zagrożenia dla sieci elektroenergetycznych, w szczególności dla długich
linii zlokalizowanych na wysokich szerokościach geograficznych. Bardzo niskie
częstotliwości zakłóceń geomagnetycznych (Geomagnetic Disturbance GMD)
mogą być postrzegane, jako przyczyny
uszkodzeń w systemie elektroenergetycznym, a stąd mogą stanowić potencjalne
zagrożenie, które powinno być poddane
badaniom. Indukowane prądy niskiej częstotliwości „quasi-DC” mogą powodować
uszkodzenia instalowanych w sieci urządzeń (zwłaszcza transformatorów/ dławików) lub być przyczyną nieprawidłowego
zadziałania innych urządzeń (szczególnie
SVC lub kondensatorów), ale co ważniejsze mogą powodować zapady napięcia,
a tym samym prowadzić do rozległych
awarii sieciowych.
Referat [25] przedstawia powiązania
pomiędzy efektami symulacji GMD a regulacją napięcia w systemie elektroenergetycznym. Autorzy do symulacji wykorzystali
zmodyfikowaną wersję systemu modelo-
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wego IEEE 39-węzłowego. Analizy prowadzone były z wykorzystaniem narzędzia
EMTP-RV. Dodatkowo uwzględniono baterie kondensatorów w celu zapobiegania
zapadom napięcia. Wykorzystano model
linii o stałych parametrach (CP-Line) z rezystancją składowej zerowej równą rezystancji składowej zgodnej. Krzywe magnesowania transformatora zamodelowano na
podstawie wyników uzyskanych w drodze
pomiarów terenowych. Wszystkie transformatory zostały uziemione z rezystancją
0,2 Ohm oraz uwzględniono funkcje przełącznika zaczepów. Maszyny synchroniczne zostały zamodelowane z odpowiednimi
impedancjami w osiach d i q oraz stałymi
czasowymi, w celu dokładnej reprezentacji
zachowań przejściowych.
Do wyznaczenia relacji pomiędzy prądem stałym (pochodzącym od pola elektrycznego GEF) przepływającym w przewodzie zerowym transformatora a wynikowym prądem biernym wprowadzanym
do systemu posłużono się symulacjami
w dziedzinie czasu. Następnie symulowano zapady napięcia, które mogą pochodzić
od wielu czynników, takich jak początkowy
punkt pracy, wydolność przełącznika zaczepów, utrata urządzeń kompensujących
(np. SVC, kondensatory, itp) jak i działań
operacyjnych. Wykorzystując ten model
powiązań zbadano wpływ w różnych lokalizacjach urządzeń kompensujących. Zbadane przypadki dla różnych natężeń GEF
(Geomagnetic Electric Field) przedstawiono w publikacji [25]. W wyniku badań autorzy stwierdzili, że stosunek „przyrostowego
prądu biernego” do „prądu stałego w przewodzie zerowym transformatora” jest rzędu 0,47, a w większości przypadków mieścił się w zakresie od 0,2 do 0,64, z wyjątkiem transformatorów trójkolumnowych,
gdzie jest równy 0. Stwierdzono również,
że kierunek i moduł GEF są równoważne
co do skutków oraz że stosowanie baterii
kondensatorów bocznikowych pozwala
uniknąć zapadów napięcia bardziej efektywnie niż stosowanie kompensacji szeregowej linii przesyłowych.
Referat [26] przedstawia badania dla
rzeczywistej sieci Manitoba Power Grid.
Przedmiotem prezentowanych analiz są
również zapady napięcia jako najbardziej
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prawdopodobne efekty GMD. Ta publikacja skupia się na analizie geomagnetycznego prądu indukowanego (Geomagnetic
Induced Current GIC) z wyróżnieniem symulatora GIC oraz kalkulatora zapadów
napięcia. Do wyznaczania GIC w każdej
stacji w sieci wykorzystano model rezystancyjny stałoprądowy, model konduktywności Ziemi oraz dane magnetometryczne. Do wyznaczenia ryzyka zapadu
napięcia wykorzystano standardowy program rozpływowy PSSE. Uzyskane wyniki
porównano z danymi rzeczywistymi uzyskując należytą dokładność. Dodatkowo
określono wpływ na prądy GIC wprowadzanych kondensatorów szeregowych
oraz urządzeń umieszczonych w wyprowadzeniu przewodu zerowego. Referat
przedstawia również kategoryzację GMD
przy wykorzystaniu modelu wyłączeń
awaryjnych NERC uwzględniającym zakres GEF i jego wpływ na system elektroenergetyczny.
Teoretyczne podstawy metod modelowania, które mogą być wykorzystane
do badania skutków występowania GIC
w sieci elektroenergetycznej w różnych
aspektach, takich jak rozpływy mocy,
analizy wyłączeń i analizy stabilności napięcia, opisano w publikacji [30]. Autorzy
przedstawiają zasady redukcji (ekwiwalentowania) systemu elektroenergetycznego do stałoprądowego modelu rezystancyjnego pozwalającego na obliczanie
GIC, uwzględniając przy tym różne typy
urządzeń (np. linie elektroenergetyczne,
transformatory jednofazowe lub autotransformatory). W publikacji [30] przedstawiono również sposób modelowania
dodatkowych strat mocy biernej spowodowanych występowaniem GIC. Zaproponowano prosty model skalujący, w którym
funkcja skalująca może dotyczyć zarówno ogólnego modelu transformatora jak
i określonej jednostki. W tym przypadku,
podobnie jak w publikacji [26], dodatkowe straty mocy biernej w transformatorze
z tytułu GIC zostały uwzględnione w modelach rozpływowych jako stały prąd bierny. Zastosowano równomierny rozkład natężenia pola GEF o wartości 1 V/km przy
kierunku w zakresie od 0 do 300 stopni
w celu określenia maksymalnych strat
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mocy biernej. Przy tak ustawionych parametrach GEF analizowano wpływ na
napięcia sieciowe. W kolejnych krokach
analizowano wpływ wyłączeń elementów
sieci na poziom napięć. Na tej podstawie, przy ustalonych parametrach GEF
i znanych warunkach zapadów napięcia,
można wyznaczyć dopuszczalne granice
wartości GMD dla danej sieci.
Ostatnią publikacją w tej grupie tematycznej był referat [31], który przedstawia rozwój modelu systemu przesyłowego Eskom (Eskom Main Transmission
System Model) dając możliwość oceny
wpływu GMD. W referacie przedstawiono
podejście metodyczne oraz podjęte działania zmierzające do opracowania oceny
zachowania się i zabezpieczenia systemu
elektroenergetycznego. Podkreśla się, że
niespodziewana utrata źródeł mocy biernej, takich jak baterie kondensatorów lub
SVC, w wyniku wystąpienia GMD może
prowadzić do utraty stabilności systemu.
Częstotliwości prądów GIC zawierają się
zazwyczaj w przedziale od 0,0001 Hz do
1 Hz, stąd można je uznać za prąd quasi-stały (quasi-DC) i dlatego uzasadnionym jest stosowanie w analizach modelu
stałoprądowego systemu. Założenia do
budowy tego modelu przyjęto podobne,
jak opisano w publikacji [30]. W efekcie
przeprowadzonych analiz zauważono, że
wprowadzenie kompensacji szeregowej
za pomocą baterii kondensatorów pozwala na zmniejszenie GIC w kompensowanych liniach. Następuje przemieszczenie
prądu GIC do innych części sieci, a wówczas linie kompensowane są postrzegane
jako źródła wysokiej wartości GIC, co ma
większy wpływ na limity stabilności pracy
systemu niż sam GIC.
Z przedstawionych publikacji jasno wynika, że choć moment, wartość i kierunek
GMD są nieprzewidywalne, ale – mimo iż
skomplikowane – są dostępne metody,
narzędzia i techniki wykorzystywane do
modelowania interakcji GMD z systemem
elektroenergetycznym. Największym ryzykiem wnoszonym przez występowanie
GMD jest możliwość doprowadzenia do
załamania napięcia lub niestabilności pracy systemu w wyniku zwiększonych strat
mocy biernej, a nie ryzyko uszkodzenia
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samego urządzenia. Ten wypływ na zapady napięcia może zostać pogłębiony poprzez reakcję zachowań innych urządzeń,
w szczególności kompensatorów mocy
biernej – takich jak układy SVC czy baterie
kondensatorów.
Analizy technicznych właściwości
systemu z dużą liczbą kabli
zmiennoprądowych
Tradycyjne sieci elektroenergetyczne
NN i WN składają się z generatorów (głównie maszyn synchronicznych), transformatorów, linii napowietrznych i odbiorników
(maszyn indukcyjnych i obciążeń rezystancyjnych), które to urządzenia po wielu latach badań mają dobrze opracowane
i akceptowalne modele. Jednak z czasem
sieci elektroenergetyczne stały się układami znacznie bardziej złożonymi wraz
z wprowadzeniem większej liczby odbiorników nieliniowych (np. napędów o zmiennej prędkości), źródeł mocy o niestabilnej
produkcji, które wykorzystują złożone
energoelektroniczne układy przekształtnikowe (np. źródła wiatrowe i PV), zintegrowane układy HVDC i występujące w coraz
większej liczbie sieci kablowe zmiennoprądowe, służące do przyłączania tych źródeł
bądź odbiorników do systemu elektroenergetycznego.
Wprowadzenie wzrastającej liczby
długich odcinków kablowych do zmiennoprądowych układów przesyłowych,
przede wszystkim układów indukcyjnych,
daje dodatkową okazję do powstawania
w sieci zjawisk, takich jak rezonans LC.
Te warunki pogarsza wzrost liczby nieliniowych odbiorników/źródeł i występujących stanów łączeniowych przejściowych
wywoływanych przez nowoczesne urządzenia (np. wyłączniki próżniowe). Jak
można zauważyć, nowoczesne systemy
zasilania stają się coraz bardziej skomplikowane, a tym samym ich poprawne modelowanie lub analizy są bardzo trudne.
Ta problematyka jest poruszona w pięciu
publikacjach objętych niniejszym podtematem.
W referacie [27] przedstawione zostały doświadczenia francuskiego operatora
systemu (RTE) z wdrożenia do eksplo-
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atacji w systemie elektroenergetycznym
długich linii kablowych bardzo wysokich
napięć (EHVAC). Publikacja przedstawia
zarówno problematykę tych układów jak
i sposób, w jaki RTE radzi sobie z nią.
W ramach tego zjawiska można wyróżnić
zagadnienia dotyczące:
• przepięć występujących podczas ładowania się kabli oraz podczas rozładowywania, ze szczególnym uwzględnieniem ładunku gromadzonego w tych
układach,
• przejściowych napięć powrotnych (Transient Recovery Voltage TRV) na wyłącznikach,
• efektu braku przejścia przez zero podczas wyłączania prądu,
• wzmacnianie się tła harmonicznych,
• ładowania się transformatora, modelowania sieci, badania topologii sieci oraz
ekwiwalentów sieci będących funkcją
częstotliwości (FDNE).
Autorzy referatu wnioskują, że zasadniczo nie ma potrzeby przeprowadzania
specjalistycznych badań dla wolnozmiennych zjawisk przemijających, takich jak ładowanie linii kablowej lub dla TRV podczas
zwarcia w pobliżu kabla pod warunkiem,
że nie występuje powiązanie urządzeń
takich jak linia kablowa i dławiki szeregowe. Wyróżnia się również stwierdzenie,
że powinny być przeprowadzone szczegółowe badania dla każdego rozwiązania
z uwagi na przepięcia przejściowe występujące podczas ładowania transformatora,
jak i wzmacnianie się tła harmonicznych.
Podkreślono również, że należy pamiętać o efekcie braku przejścia przez zero,
ale jest to zagadnienie, które nie wymaga
skomplikowanych badań.
Podobny temat badawczy podnoszony jest w publikacji [29] przez zespół włosko-maltański. Referat ten dotyczy badań
prowadzonych w dziedzinie częstotliwości
dla połączenia pomiędzy Maltą a Sycylią.
Jest to połączenie o długości 118 km przy
zaprojektowanym napięciu 245 kV. Obecnie jest to linia kablowa łączona w odcinkach lądowych (wykonanie podziemne)
i podmorskich. W publikacji przedstawiono wyniki analiz prowadzonych na modelach w funkcji częstotliwości realizowane
za pomocą aplikacji ATP-EMTP.
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Kolejna publikacja przedstawia wyniki
badań prowadzonych przez irlandzkiego
operatora systemu (EirGrid). W referacie
[32] przedstawiono analizy harmonicznych w systemie elektroenergetycznym,
które pojawiają się wraz z rozwojem liczby
odnawialnych źródeł energii przyłączanych z wykorzystaniem linii kablowych. Te
zniekształcenia napięcia związane z harmonicznymi mogą przekroczyć poziom
planowany i mają niepożądane konsekwencje w przypadku braku zapobiegania. Stąd wynika potrzeba zwiększenia
wysiłków w zakresie badań nad wymogami technicznymi dotyczącymi jakości
zasilania. W referacie przedstawiono metodykę przyjętą przez EirGrid do oceny na
poziomie przesyłu wpływu harmonicznych
wynikających z instalacji linii kablowych
WN/NN związanych z przyłączeniami farm
wiatrowych. Prezentowane podejście pozwala na oszacowanie przydziału zakresu
dopuszczalnych harmonicznych dla danej
grupy (klastra) farm wiatrowych. Ponadto
można w ten sposób ocenić potencjalne
rozwiązania prewencyjne na poziomie
układu przesyłowego, co może być bardziej efektywne kosztowo niż rozwiązanie indywidualne dla danej farmy. Metoda
ta składa się z dwóch etapów. Pierwszy
obejmuje ocenę infrastruktury przesyłowej, dla której mierzony jest poziom tła
harmonicznych, a następnie odtwarzany
w modelach analitycznych, poprzez skanowanie harmonicznych i ich rozpływu
przed i po przyłączeniu nowego obiektu.
Drugi etap obejmuje przypisanie limitów
zniekształceń do elektrowni wiatrowych.
W ramach tego następuje ustalenie tła
zakłóceń w punkcie przyłączenia, wyznaczenie dostępnych zdolności do absorpcji
harmonicznych, obliczanie współczynników wpływu oraz czynników redukujących, rozkład potencjału harmonicznych
przy użyciu metodyki IEC oraz obliczanie
impedancji dla poszczególnych harmonicznych.
Kolejny w tej grupie tematycznej referat [33] przedstawia wyniki analiz prowadzonych przez zespół holenderski. W publikacji tej badane są zachowania w elektromagnetycznych stanach przejściowych
w holenderskiej sieci 380 kV, która składa
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się z wielu mieszanych odcinków linii napowietrznych i kablowych z przewodami
kompensującymi. Autorzy wykorzystali
modele w dziedzinie częstotliwości dostosowując je do analiz wpływu przewodu
kompensującego, jak również do badania
skuteczności rezystancji uziemienia zarówno w odcinkach linii napowietrznych
oraz kablowych. W publikacji tej wysuwane są pewne wnioski co do wpływu
zarówno przewodu kompensującego jak
i rezystancji uziemienia na odpowiedź stanu przejściowego.
W ostatniej publikacji [34] przynależnej do niniejszej tematyki nakreślono zagadnienie dotyczące tego, jak topologia
zbiorczej sieci morskich farm wiatrowych
wpływa na występowanie rezonansu
elektrycznego w obszarze farmy wiatrowej w zakresie od średnich do wysokich
częstotliwości. Do badań dla głównych
komponentów układu wykorzystano modele szerokopasmowe. W modelach fal
przemieszczających się użytych do obrazowania zjawisk występujących w liniach
kablowych uwzględniono zależność parametrów linii od częstotliwości. Transformatory są modelowane za pomocą parametrów skupionych, w tym indukcyjności,
rezystancji uzwojeń i pojemności uzwojeń. Wyłączniki i kondensatory są modelowane jako elementy idealne. Struktury
sieci wewnętrznych farm wiatrowych zawierają zarówno układy promieniowe jak
i rozgałęzione. Analizy objęły symulacje
w dziedzinie częstotliwości i czasu. Wykazane znaczne przepięcia występują
w pewnych zakresach częstotliwości.
Analizy również wykazały, że długość linii
kablowych i charakterystyki transformatorów miały istotny wpływ na uzyskane
wyniki. Autorzy zauważają, że na etapie
projektowania morskiej farmy wiatrowej
mogą być wykorzystane metody regularnej zmienności parametrycznej do szczegółowych analiz wrażliwości. W wyniku
tych badań możliwa jest ocena zależności
rezonansu od parametrów linii kablowych
(np. długości).
Z przedstawionych publikacji i poruszanych tematów jasno wynika, że istnieje
wiele potencjalnych problemów i złożonych zjawisk wynikających z zastosowa-
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nia dużej liczby przewodów zmiennoprądowych w sieciach wysokich napięć oraz
że opracowywanie metodyki badań i modeli dla tych sieci i zjawisk nie jest łatwym
zadaniem.

Podsumowanie
Problematyka objęta zakresem zainteresowań Komitetu Studiów C4 jest bardzo
szeroka. W szczególności jednak poruszane zagadnienia dotyczą warunków, parametrów i zachowań pracy systemu elektroenergetycznego w stanach ustalonych
i nieustalonych. Wśród prezentowanych
metod i narzędzi analitycznych poruszane
są również bieżące zagadnienia oddziaływania nowych technologii począwszy
od układów przesyłowych, dystrybucyjnych, a skończywszy na technologiach
rozproszonych i źródłach odnawialnych.
Rozważane problemy skupiają się wokół
interakcji pomiędzy systemem elektroenergetycznym a podsystemami i urządzeniami, a także przypadkami narażeń
na oddziaływania zewnętrzne. Problemy
te są często wspólne dla operatorów systemów, nie tylko w Europie, ale również
w państwach pozaeuropejskich. Ciągły
rozwój urządzeń, instalacji i technologii
wytwórczych wyznacza nowe potrzeby
i wyzwania dla przyszłych struktur systemów elektroenergetycznych. Prezentowane treści są wyznacznikiem przyszłych
kierunków badań.
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Rynki energii elektrycznej i regulacja
– Komitet Studiów C5
Electricity Markets and Regulation – Study Committee C5
Obecnie istnieją dwa czynniki decydujące w największym stopniu o obliczach rynków energii elektrycznej. Gwałtowny rozwój
nowych technologii, w szczególności odnawialnych źródeł energii (OZE) i magazynów
energii, a także wdrażanie mechanizmów
zarządzania popytem (ang. DSR – Demand
Side Respose), stwarzają nowe możliwości biznesowe, ale i wprowadzają znaczące zmiany w istocie samych rynków energii
elektrycznej. Nowe technologie i mechanizmy rynkowe to nie tylko pewne trudności
w prowadzeniu ruchu systemu, ale i wprowadzanie regulacji prawnych porządkujących
kwestie dotyczące rynków energii. Z drugiej
strony, osiągnięty do tej pory poziom integracji OZE, pozwala na wyciągnięcie ciekawych
wniosków na temat ich wpływu na rynek
energii i skuteczności mechanizmów wsparcia. Dlatego też istotne jest dokonanie oceny
doświadczeń i korzyści wynikających z funkcjonowania rynków energii elektrycznej w tej
nowej konfiguracji.
W związku z tym, Komitet Studiów
C5 analizuje różne podejścia i rozwiązania rynkowe oraz ich wpływ na elastyczne
funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. W 2014 r., w zakresie tematyki
prowadzonej przez Komitet C5, wybrano
trzy zagadnienia.
• Temat 1: Zarządzanie rynkiem energii – modele rynkowe i rozwój.
• Temat 2: Integracja pomiędzy popytem a podażą energii elektrycznej
a rozwój rynku energii.
• Temat 3: Integracja odnawialnych
źródeł energii z punktu widzenia rynku energii.
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W niniejszym artykule przedstawione zostały najważniejsze spostrzeżenia
i wnioski zawarte w wybranych artykułach zaprezentowanych podczas 45. sesji
CIGRE w podziale na trzy powyższe obszary tematyczne, dotyczące rynków energii elektrycznej i ich regulacji.

Zarządzanie rynkiem energii
– modele rynkowe i rozwój
Po latach deregulacji oraz organizacji
narodowych rynków energii, wg Komitetu
Studiów C5, udało się wypracować pewne
status quo. Stąd część sesji Komitetu była
poświęcona analizie doświadczeń, rozumianych jako bilans sukcesów i porażek,
dotyczących wdrażania i rozwoju różnych
modeli rynkowych na poziomie narodowym
i ponadkrajowym.
W ramach sesji zaprezentowano 9 referatów [1-9], opisujących doświadczenia
europejskich operatorów systemów przesyłowych i narodowych rynków energii
krajów, takich jak: Australia, Brazylia,
Chorwacja, Indie, Belgia, USA, Japonia
i Meksyk.
Artykuł [1] prezentuje działania podejmowane przez europejskich operatorów
systemów przesyłowych, których najważniejszymi zadaniami są: zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego UE, rozumianego jako zapobieżenie dużym awariom systemu elektroenergetycznego oraz wprowadzenie ponadkrajowego rynku energii IEEM (ang. Internal
European Electricity Market).
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Artykuł przybliża wypracowywany przez
12 europejskich operatorów systemów
przesyłowych mechanizm znany w języku angielskim jako: redispatching cost
sharing, czyli partycypowanie operatorów
w kosztach międzynarodowego przesyłu.
Mechanizm ten polega na rozliczaniu kosztów przesyłu między krajami europejskimi
na zasadach rynkowych. Redispatching
cost sharing jest niezbędny na europejskim
rynku energii, podzielonym na obszary regulacyjne, często tożsame z terytoriami
poszczególnych krajów, a tak naprawdę
tworzącymi jeden wspólny system elektroenergetyczny. Do tej pory nieplanowane
międzynarodowe przesyły były rozliczane
indywidualnie. Obecnie, w europejskim systemie elektroenergetycznym zdarzają się
nieplanowane przesyły, których przyczyny
należy upatrywać m.in.: z tytułu przyłączeń
źródeł niestabilnych, jakimi są OZE. Operatorzy systemów przesyłowych są wyposażeni w narzędzia techniczne, które pozwalają zapobiegać skutkom ewentualnych awarii. Należy tu jednak wziąć pod uwagę fakt,
iż wykorzystanie owych narzędzi często
wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów
finansowych, które powinny być odpowiednio alokowane.
W artykule, jako przykład zagrożenia
wynikającego z pojawienia się nieplanowanych międzynarodowych przesyłów
mocy, przedstawiony został przypadek
z 25 marca 2013, kiedy na skutek korzystnych warunków pogodowych elektrownie
wiatrowe i fotowoltaiczne osiągnęły moc
ok. 10,7 GW, podczas gdy w innych krajach europejskich nie zaplanowano dużych
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importów mocy. Stąd, w systemie elektroenergetycznym pojawiły się znaczące nadwyżki mocy, a prognozowany przesył miał
być znacznie większy od planowanego.
W tej sytuacji na wielu elementach systemu, szczególnie na linii 220 kV Krajnik –
Vierraden i transformatorze w stacji w Mikułowej spodziewano się 170% obciążenia
znamionowego. Dzięki aktywnej współpracy operatorów europejskich udało się uniknąć takich obciążeń, których efektem końcowym mogła być awaria, jednak koszty
finansowe działań były znaczące. W tabeli 1 przedstawiono procentowy udział w zapobieganiu awarii europejskiego systemu
elektroenergetycznego z 2013 r., wyliczony
za pomocą metod zaprezentowanych w artykule [1].
Udział w kosztach zapobiegania awarii
operatorów narodowych został wyliczony
za pomocą metody PvM (ang. Planed vs.
Measured), która porównuje ceny energii planowane na rynku dnia następnego
z rzeczywistymi. W artykule przeanalizowano tę metodę wyliczania dispatching
cost sharing i zaprezentowano wyniki różnych metod wyliczenia udziału w kosztach
awarii wywołanych nieplanowanym przesyłem na przykładzie awarii z 2013 r.
W pozostałych artykułach przedstawionych na sesji „Zarządzanie rynkiem
energii – modele rynkowe i rozwój” przeanalizowano doświadczenia różnych krajów we wprowadzaniu narodowych rynków
energii. Poniżej zaprezentowano krótkie
podsumowanie wybranych artykułów.

W artykule [2] przedstawiono konsekwencje 20-letniej polityki energetycznej
prowadzonej na australijskim rynku energii.
Na skutek braku właściwej polityki energetycznej kraju, ceny energii elektrycznej dla
użytkownika końcowego w 2013 r. podwoiły się w porównaniu z tymi z roku 2007.
Opłata przesyłowa zwiększyła się o 130%,
co jednoznacznie wskazuje na brak organu
rządowego, który zweryfikowałby cenę narzucaną przez operatora systemu przesyłowego w Australii. W konsekwencji taka sytuacja pociągnęła za sobą lawinowy wzrost
zainteresowania obywatelską energetyką
domową – mikroinstalacje odnawialnych
źródeł energii u odbiorów końcowych.
Artykuł [3] opisuje rynek energii w Brazylii, gdzie 70% rynku jest ściśle zorganizowane i dotyczy kontraktów długoterminowych. Wg autorów, rynek średnio- i długoterminowy funkcjonuje zgodnie ze swoim celem: pozwala na utrzymanie niskich
cen energii elektrycznej dla użytkowników,
którzy mają możliwość oszacowania zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości. Sytuacja nie jest tak zadowalająca
na rynku kontraktów krótkoterminowych.
Autorzy opisują trudności w optymalizacji
mixu energetycznego.
W artykule [4] przedstawione są różne
scenariusze i działania Chorwacji związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej,
mające na celu dostosowanie narodowego
rynku energii do możliwości nawiązania
ścisłej współpracy z europejskimi operatorami systemu przesyłowego.

Artykuł [5] dotyczy Indii – jednego z największych rynków energii na świecie. W artykule przedstawione zostały kroki, jakie
zostały poczynione w celu wprowadzenia
nowego typu opłaty przesyłowej, bazującej na analitycznych metodach wyliczania
kierunków przepływu mocy dla poszczególnych, dużych użytkowników systemu.
Mechanizm wyliczania taryf przesyłowych,
w zależności od punktu przyłączenia (ang.
Point of Connection PoC), został wprowadzony w 2011 r. i jest stosowany dla transakcji długo-, średnio- i krótkoterminowych.
Według autorów, mechanizm PoC jest milowym krokiem na drodze rozwoju rynku
energii w Indiach i wprowadzenia dobrych
praktyk planowania przesyłu.
Artykuł [8] opisuje rewolucję sektora
energetycznego w Japonii, która pojawiła się jako konsekwencja trzęsienia ziemi
w 2011 r. Japoński system energetyczny
wcześniej funkcjonował strefowo, gdzie do
każdego obszaru przypisany był operator.
Po 2011 r. rozpoczął się proces wprowadzania konkurencyjnego rynku dla klientów
detalicznych i bilansowania podaży i popytu m.in.: za pomocą DSR.
Podsumowując sesję „Zarządzanie rynkiem energii – modele rynkowe i rozwój”,
stwierdzić można, iż nie istnieje jeden, uniwersalny model rynkowy, który można zaimplementować we wszystkich krajach. Nawet
w krajach UE różnice w rozwoju narodowych rynków energii są na tyle znaczące,
że stworzenie wspólnego prawodawstwa
i modelu zarządzania rynkiem nie jest zadaniem łatwym.

Tabela 1
Procentowy udział w kosztach zapobiegania awarii w europejskim systemie
elektroenergetycznym – 25 marca 2013 r. [1]
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Tennet DE

D2

39.16%

PSE-O

Z

26.21%

CEPS

C

11.25%

APG

O

9.10%

Amprion

D7

7.85%

swissgrid

S

2.29%

50 Hz

D8

1.71%

MA VIR

M

0.89%

Energienet_DK

D1

0.81%

HEP-OPS

H

0.67%

Transnet BW

D4

0.03%

ELES

L

0.02%
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Integracja pomiędzy
popytem i podażą energii
a rozwój rynku energii
Najważniejszym zagadnieniem poruszanym w obszarze tej sesji był mechanizm rynkowy zwany reakcją strony
popytowej (ang. Demand Side Response
DSR), czyli gotowością strony odbiorczej
do reagowania na sygnały ekonomiczne
prowadzące do zmiany (głównie redukcji)
zapotrzebowania. Dotychczas przyjmowano, iż popyt na energię elektryczną jest
nieelastyczny. Mechanizm DSR pozwala
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na wprowadzenie zarządzania popytem
poprzez tymczasowe działanie odbiorcy,
powodujące zmianę wielkości jego zapotrzebowania pod wpływem różnorodnych
bodźców, realizowane zasadniczo na
podstawie umowy. Główne cele mechanizmów DSR to: redukcja maksymalnych
obciążeń szczytowych, przesunięcie obciążeń pomiędzy różnymi porami dnia
lub roku oraz dopasowanie obciążenia
do aktualnych warunków pracy systemu
elektroenergetycznego. DSR to narzędzie o dużym potencjale, które może wywrzeć znaczący wpływ na działania operatorów, a tym samym na oblicza rynków
energii. Pamiętać jednak należy, że choć
przystąpienie do mechanizmu DSR jest
dobrowolne dla dużych odbiorców końcowych (lub odbiorców agregowanych), to
jednak po deklaracji uczestnictwa w DSR,
redukcja generowanej lub pobieranej
mocy jest obowiązkowa.
W ramach sesji przedstawionych zostało 7 artykułów, które dotyczyły dwóch
podstawowych zagadnień: doświadczeń
krajów, które wprowadziły mechanizm DSR
(Australia, Korea Południowa, Niemcy, Tajlandia, Irlandia) oraz innowacji mechanizmu
DSR wprowadzanych w Egipcie, Hiszpanii
i Korei. Najciekawsze doświadczenia tych
krajów zostały krótko opisane.
W Australii, pomimo odnotowanego
wzrostu gospodarczego, nastąpił zauważalny spadek popytu na energię elektryczną [9]. Obniżenie popytu ma związek
z podwojeniem się cen energii dla użytkowników końcowych. Obniżenie popytu
na energię elektryczną bynajmniej nie
oznacza zmniejszenia sumarycznej ilości
wytwarzanej energii. Autorzy wymieniają główne, zależne od siebie przyczyny
obniżenia popytu, takie jak: lawinowe
zainteresowanie energetyką obywatelską (panele fotowoltaiczne instalowane
na dachach budynków) czy programy
wsparcia dla energetyki prosumenckiej.
Doprowadziło to do sytuacji, w jakiej
energia, dotąd pobierana z sieci przesyłowych czy dystrybucyjnych, została
zastąpiona energią produkowaną u odbiorców końcowych w mikroinstalacjach,
a zużycie nośnika, jakim są wymienione
sieci, znacząco zmalało.
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Artykuł [10] przedstawia wyniki analizy
matematycznej opartej na symulacji ograniczenia pracy jednostek wysokoemisyjnych w Egipcie, a co za tym idzie, możliwości wprowadzenia oszczędności w gospodarowaniu energią elektryczną. Obniżenie kosztów jest możliwe dzięki zastosowaniu mechanizmu DSR, a także maksymalizacji jednostkowego współczynnika
mocy u odbiorców przemysłowych poprzez zastosowanie wysoce efektywnych
silników regulowanych przekształtnikami
energoelektronicznymi – napędów o regulowanej prędkości (ang. Variable Speed
Drives VSD).
Artykuł [11] przedstawia szczegółową
analizę porównawczą cen rynków dnia bieżącego i następnego w latach 2003 - 2013
na Europejskiej Giełdzie Energii (ang. European Energy Exchange EEX). Drugi co
do wielkości rynek europejski Nord Pool,
obejmujący region krajów skandynawskich, nie był analizowany. W pierwszej
części artykułu przeanalizowany został
innowacyjny system taryf dla małych odbiorców domowych – Phelix, działający na
rynku energii dnia następnego. Następnie
przeanalizowano rynek transakcji natychmiastowych w latach 2007 - 2009. Okazało
się, że na giełdach energii cena jednostki
energii potrafi osiągać wartość ujemną,
gdy występuje znaczna nadwyżka energii
wygenerowanej przez OZE. W tej sytuacji
nie opłaca się produkować energii elektrycznej, gdyż za wyprodukowaną nadwyżkę należy zapłacić. Spread, rozumiany
jako różnica ceny energii w trakcie dnia
i w nocy, jest znaczący, gdyż ceny w nocy
są zdecydowanie niższe od energii w trakcie dnia, co wynika z konieczności uruchamiania konwencjonalnych źródeł energii,
podczas gdy nie pracują panele fotowoltaiczne, a niespokojne elektrownie wiatrowe
pracują z większą wydajnością.
Artykuł [12] przedstawia wyniki wdrażania pilotażowego programu Perfila w Hiszpanii. Projekt ma na celu poprawę profilowania obciążenia i jest prowadzony przez
hiszpańskiego operatora sieci przesyłowej
REE (hiszp. Red Eléctrica de España) we
współpracy ze wszystkimi operatorami
hiszpańskiego systemu dystrybucyjnego.
Projekt wykorzystuje pomiary z inteligent-
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nej struktury pomiarowej, bazującej na AMI
(ang. Advanced Metering Infrastructure),
zainstalowanej u odbiorców końcowych.
Artykuł przedstawia wybrane metody statystyczne służące do analizy profilowania
obciążenia.
Podsumowując sesję „Integracja pomiędzy popytem i podażą energii a rozwój
rynku energii” stwierdzić można, że w wielu krajach nieprzerwanie trwają prace nad
wypracowaniem nowych modeli gospodarowania produkowaną i zużywaną ilością
energii elektrycznej. Nowe modele wykorzystują nie tylko osiągnięcia techniki, jak
AMI czy VSD, ale w znaczącej mierze opierają się na mechanizmach finansowych
i rynkowych. Szczególnie uważnie należy
się przypatrywać mechanizmowi DSR, który, w perspektywie nieopłacalności stosowania magazynów energii, stanowi istotne
źródło regulowania zapotrzebowania na
moc strony popytowej.

Integracja odnawialnych
źródeł energii z punktu widzenia
rynku energii
Odnawialne źródła energii (OZE) mają
ogromny potencjał w spełnianiu założeń
zdywersyfikowanego mixu energetycznego, a także pozwalają na uniezależnienie
się od paliw kopalnych i redukcję wytwarzania gazów cieplarnianych w sektorze
energetycznym. Spośród wielu rodzajów
OZE największy wzrost notują źródła niespokojne, jakimi są elektrownie wiatrowe
i fotowoltaiczne. Lawinowe rozpowszechnianie się OZE w systemie elektroenergetycznym jest w największej mierze efektem
wprowadzenia korzystnych dla OZE regulacji finansowo-prawnych, takich jak: system taryf gwarantowanych (ang. feed-in tariffs), zielone certyfikaty czy aukcje energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Stale zwiększająca się liczba OZE
przyłączanych do sieci wymusiła nie tylko
znaczące zmiany w systemie elektroenergetycznym, ale także na rynku energii,
takie jak: konieczność utrzymywania w gotowości bloków konwencjonalnych źródeł
energii, wzrost cen energii spowodowany
wzrostem cen produkcji i inne.
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Obszar tematyczny dotyczący integracji OZE i rynków energii, zaprezentowany
na 45. sesji CIGRE, dotyczy wpływu magazynów energii i OZE na system elektroenergetyczny, a także wprowadzania
modeli rynkowych biorących pod uwagę
źródła niespokojne.
Artykuł [17] przedstawia krótki opis
obecnie stosowanych rozwiązań magazynów energii, takich jak elektrownie szczytowo-pompowe, baterie czy technologia
koła zamachowego. Co więcej, w artykule
można znaleźć propozycję przyjęcia zasad oceny magazynów energii w kontekście uzyskania spodziewanych korzyści
ekonomicznych wynikających z zainstalowania magazynu w sieci elektroenergetycznej.
W artykule [20] przedstawiona jest innowacyjna koncepcja hybrydowego magazynu energii, polegająca na połączeniu
elektrowni szczytowo-pompowej z elektrownią fotowoltaiczną i wiatrową. Projekt
był realizowany w Chinach, w prowincji
Hebei, przez operatorów systemów dystrybucyjnych.
Artykuły [18] i [19] opisują rynek energii w Brazylii w kontekście wzrastającej
liczby farm wiatrowych. Przedstawione
są nowe strategie i procedury wdrażania
energii z niespokojnych źródeł do rynku
energii, której ilość, wedługg prognoz,
zwiększy się dziewięciokrotnie w latach
2009-2016.
W pozostałych artykułach przedstawione są rozwiązania rynkowe dotyczące
rozpowszechniania OZE w takich krajach,
jak Włochy, Japonia i Meksyk.
Podsumowując sesję „Integracja odnawialnych źródeł energii z punktu widzenia
rynku energii” stwierdzić można, iż okres
rozkwitu OZE jeszcze się nie skończył.
Wciąż powstają nowe instalacje, które znacząco oddziałują nie tylko na zasady działania sieci elektroenergetycznej, ale i na
oblicza rynków energii. Warto zauważyć,
że technologia magazynów energii nie jest
na tyle dojrzała, aby można było ją wprowadzać jako standard do systemu elektroenergetycznego. Ciągle trwają prace nad
udoskonaleniem technologii, a także nad
zwiększeniem jej opłacalności.
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Systemy rozdzielcze i wytwarzanie rozproszone
– Komitet Studiów C6
Distribution Systems and Dispersed Generation
– Study Committee C6
Sesja plenarna Komitetu Studiów C6
obejmowała trzy tematy preferowane:
• Planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z wysokim udziałem generacji
rozproszonej i nowymi odbiorcami1).
• Sterowanie pracą (aktywnej) sieci
dystrybucyjnej z udziałem generacji
rozproszonej 2).
• Nowa rola i usługi systemowe świadczone przez sieci dystrybucyjne na
potrzeby operatora sieci przesyłowej 3).
Publikacje zgłoszone na ostatnią sesję prezentują dobrze znane problemy wynikające z masowego i, w przypadku sieci
niskich napięć, niekontrolowanego przyłączania źródeł DER do sieci dystrybucyjnej. Rozwiązaniem powstałych problemów
mają być aktywne systemy sterowania
pracą sieci oraz magazyny energii. Publikacje koncentrują się na poszukiwaniu
nowych, efektywnych metod planowania
i prowadzenia ruchu sieci oraz prezentują
instalacje pilotażowe i projekty demonstracyjne realizowane w celu praktycznej weryfikacji rozwiązań opracowanych w pracach
studialnych. Wraz ze wzrostem udziału
generacji rozproszonej w sieciach niskich

1)

ang. Design of distribution networks with high penetration of DER and new loads

2)

ang. Operation and control of active distribution
networks and dispersed generation

3)

ang. New roles and services of distribution systems for transmission system operation
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i średnich napięć jest obserwowany wzrost
wpływu tej generacji na warunki pracy systemu przesyłowego. W rezultacie, w miarę
wzrostu udziału generacji rozproszonej
w bilansie systemu elektroenergetycznego,
niezbędne będzie wprowadzenie konieczności świadczenia usług systemowych
przez generację rozproszoną, której praca
będzie zarządzana z poziomu OSD.

Panel 1
Panel 1 miał być poświęcony planowaniu rozwoju sieci dystrybucyjnych przy
uwzględnieniu generacji rozproszonej.
Zgłoszone referaty odbiegały od założonego tematu i często dotyczyły zagadnień
poruszanych w Panelu 2. Wyjątkiem jest
publikacja [5], która jest poświęcona planowaniu rozwoju sieci SN.
Prezentowana w [5] metodyka stanowi
rozwinięcie standardowych metod planowania i rozwoju sieci elektroenergetycznej.
Zakres analiz, których celem jest opracowanie planów rozbudowy i modernizacja
sieci dystrybucyjnej, został uzupełniony
o analizy (optymalnego) rozmieszczenia
urządzeń pomiarowych i łączników zdalnie
sterowalnych. W rezultacie ulega zwiększeniu stopień obserwowalności i automatyzacji sieci. Celem rozbudowy sieci jest
uzyskanie możliwości rezerwowego zasilania dla jak największej liczby elementów
sieci dystrybucyjnej przy uwzględnieniu
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kosztów inwestycyjnych. Do wyznaczenia
optymalnych kierunków rozbudowy sieci
elektroenergetycznej wykorzystano algorytmy GDMOE oraz NTO. Pierwszy algorytm jest przykładem wykorzystania metod
programowania dynamicznego z zastosowaniem systemów GIS (Geographical Information System) do optymalizacji zbioru
inwestycji sieciowych w zakresie budowy
nowych połączeń, modernizacji istniejących elementów z uwzględnieniem kosztów inwestycji i ograniczeń środowiskowych. Drugi algorytm (Network Topology
Optimizer) jest wykorzystywany do optymalizacji układu pracy sieci elektroenergetycznej dla przyjętej struktury przy założeniu zachowania układu promieniowego
pracy. Pomiędzy obydwoma algorytmami
zastosowano dwukierunkową wymianę danych. Opracowana metodyka uwzględnia
dane historyczne o częstości występowania awarii, dane statystyczne o awaryjności poszczególnych elementów, czynniki
środowiskowe i wpływ warunków pracy na
poziom zawodności.
Pozostałe referaty zgłoszone na Panel 1 opisują wpływ elementów aktywnych
na pracę sieci dystrybucyjnej lub wykorzystanie elementów aktywnych do poprawy
warunków pracy sieci dystrybucyjnej. Prace analityczne poświęcone wymienionym
zagadnieniom są realizowane przez instytucje międzynarodowe przy wykorzystaniu
odmiennych programów narzędziowych.
W rezultacie wymiana doświadczeń i moż-
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liwości weryfikowania rezultatów badań są
ograniczone. W związku z tym w [3] została zaprezentowana propozycja modelu
referencyjnego przeznaczonego do modelowania źródeł rozproszonych. Okazuje
się, że stopień skomplikowania modelu
referencyjnego wpływa na czas trwania symulacji, co w przypadku analiz dla dużego
obszaru sieci dystrybucyjnej z wysokim poziomem nasycenia źródłami DER prowadzi
do istotnego wydłużenia czasu symulacji.
Autorzy zaproponowali wprowadzenie
trzech kategorii modeli obliczeniowych
przeznaczonych do wykorzystania w analizach zjawisk w trzech skalach czasowych.
Przy czym dla zjawisk wolnozmiennych
wyróżnione zostały trzy modele różniące
się dokładnością odwzorowania obiektu.
W rezultacie, wyróżnione zostały modele
do analizy:
• szybkich stanów przejściowych o czasie trwania 100 µs - 100 ms,
• zjawisk wolnozmiennych o czasie trwania (trzy modele): krótkim (100 ms - 1 s),
średnim (1 s - 1 min) i długim (1 s - 1 min),
• quasi-statycznych o czasie trwania dłuższym niż 10 s.
Przykładowy szkielet modelu źródła
generacji rozproszonej do modelowania
zjawisk szybkozmiennych został zaprezentowany na rysunku 1a, natomiast na rysunku 1b pokazano model do analizy zjawisk
quasi-statycznych.
Publikacja [4] opisuje metodykę wyznaczania optymalnego miejsca przyłączenia
źródeł DER do sieci SN. Celem optymalizacji jest minimalizacja strat energii elektrycznej i poprawa profilu napięciowego.

a)

Power
Source

Converter

Converter
Control

DC
Link

Zaprezentowany materiał został ograniczony do sposobu wyznaczenia optymalnego miejsca przyłączenia źródła (źródeł)
generacji rozproszonej o następujących
konfiguracjach: 1 × 1,6 MW, 2 × 0,8 MW
i 3 × 0,53 MW.
Autorzy [6] opisują koncepcję wykorzystania źródeł DER do zminimalizowania negatywnego wpływu tych źródeł na
parametry pracy sieci. Zaprezentowano
koncepcję a) automatyki odciążającej linie
SN, b) automatyki odciążającej transformator WN/SN oraz c) automatyki obniżającej napięcie. Działanie zastosowanych
metod zostało zweryfikowane na modelu
sieci elektroenergetycznej Moskwy. Praca
została ograniczona do źródeł typu generatory synchroniczne i generatory diesel,
ponieważ nasycenie źródłami tego typu
jest największe w tej części Rosji.
Publikacja [7] dotyczy sieci niskiego napięcia. Z powodu niskiej obserwowalności
sieci niskich napięć, liczba publikacji dotyczących tej sieci jest ograniczona (w porównaniu z publikacjami dotyczącymi sieci
SN). W związku z coraz powszechniejszą
instalacją przydomowych paneli PV oraz
przydomowych elektrociepłowni CHP,
w sieci niskich napięć będą obserwowane
problemy związane z niekontrolowanymi
zmianami warunków pracy sieci. Jednocześnie upowszechnienie liczników AMI instalowanych u odbiorców końcowych oraz
wykorzystanie standardu PRIME zwiększa
poziom obserwowalności sieci niskich napięć. Autorzy prezentują metody wykorzystania liczników AMI i komunikacji metodą
PRIME do:

Inverter

Grid
Interface

Grid

Grid
Regulator
+
Modulator

Panel 2
Referaty zgłoszone na Panel 2 dotyczą pracy i prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Publikacje opisują zagrożenia
dla bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej
stwarzane przez generację rozproszoną,
w szczególności panele PV. Część referatów porusza problem samochodów elektrycznych jako nowy typ obiektu w sieci
elektroenergetycznej. Oprócz opisu zagrożeń, autorzy publikacji wskazują potencjalne rozwiązania zmierzające do rozwiązania
tychże problemów. Osobnym zagadnieniem jest wykorzystanie magazynów energii do poprawy parametrów pracy sieci
dystrybucyjnej średnich i niskich napięć.

b)
Power
Source

Inverter
Control

• wskazania bieżącej topologii sieci niskich napięć,
• przypisania odbiorców z przyłączem
jednofazowym do odpowiedniej fazy,
• wyznaczenia wartości średnich i maksymalnych prądów i napięć.
Zaproponowane metody zostały poddane testom w sieci niskiego napięcia,
w której na 13 obwodach zainstalowano
688 inteligentnych liczników. Testy obiektowe przebiegły pomyślnie, a zastosowane algorytmy pozwoliły m.in. zidentyfikować błędy w systemie informatycznym
operatora.
Publikacje [1], [2], [8] i [10] zostały
omówione w Panelu 2, razem z pozostałymi publikacjami o zbieżnej tematyce. Referat zgłoszony z numerem [9] nie został
opublikowany.

Converter, Converter Control,
DC Link, Inverter, Inverter
Control, Grid Interface

Grid

Zero/First/
Second Order
Dynamic

Grid

Regulator
+
Modulator

Rys. 1. Szkielet modelu źródła rozproszonego do symulacji: a) zjawisk szybkich, b) zjawisk wolnozmiennych
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Problem niekontrolowanego podłączania do sieci samochodów elektrycznych jest
omawiany w publikacjach [2], [11] i [15].
W pracy [2] autorzy dokonali analizy danych statystycznych zaludnienia, mobilności
oraz zabudowy na terenie 18 dystryktów
w północnej Austrii. Przyjęto, że każdy z dystryktów stanowi jednocześnie mikrosieć, której zadaniem jest praca optymalna (zgodnie
z koncepcją prezentowaną w projekcie G[e]
oGreen). Wyniki analizy zostały wykorzystane do oceny wpływu masowego ładowania
akumulatorów w samochodach elektrycznych na warunki pracy sieci elektroenergetycznej. Autorzy wnioskują, że w godzinach
południowych i popołudniowych zainstalowane na tym obszarze panele PV będą
w stanie pokryć wzrost zapotrzebowania
spowodowany niekontrolowanym ładowaniem samochodów elektrycznych. Natomiast
w pozostałych godzinach zainstalowana
generacja rozproszona nie będzie w stanie
pokryć wzrostu zapotrzebowania. Wnioski
te, w połączeniu z wynikami analizy mobilności społeczeństwa, pozwalają autorom postawić następującą tezę: jest możliwe takie
zaplanowanie prowadzenia ruchu sieci, aby
przy typowym sposobie wykorzystania aut
elektrycznych nie wprowadzać zagrożeń dla
pracy sieci elektroenergetycznej. Rozwinięcie tego stwierdzenia zostało opisane w kolejnych publikacjach.
W pracach [11] i [15] aspekty społeczne, takie jak zaludnienie, gęstość zabudowy informacje o mobilności społeczeństwa
i czas spędzony na codziennych dojazdach
na trasie dom-praca-dom zostały poddane
analizie. Zgromadzone dane statystyczne
zostały wykorzystane do oszacowania rozkładu prawdopodobieństwa stopnia rozładowania akumulatorów w samochodach
elektrycznych. Otrzymane wyniki posłużyły
do opracowania algorytmów:
a) wykorzystania energii zgromadzonej
w akumulatorach samochodów elektrycznych do kształtowania profilu zapotrzebowania sieci elektroenergetycznej
w celu optymalizacji kosztów w krótkim
horyzoncie czasowym [11],
b) kolejkowania aut elektrycznych z uwzględnieniem priorytetów do ładowania w zależności od stopnia rozładowania akumulatora i bieżących potrzeb użytkownika [15].
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Na potrzeby realizacji zadań określonych w a) zdefiniowano mechanizm mający
zachęcić użytkowników samochodów elektrycznych do udostępnienia energii zgromadzonej w akumulatorach samochodów
elektrycznych do zasilania sieci w zde
wanych okresach [11]. Z kolei w [15] wykorzystano koncepcję VPP do zarządzania
procesem ładowania aut elektrycznych. Na
podstawie analizy stanu pracy sieci dystrybucyjnej oraz prognozy zapotrzebowania
i generacji są sygnalizowane następujące
stany: brak ograniczeń w ładowaniu aut
elektrycznych bądź ograniczenia w potencjalnym ładowaniu aut. W zależności od
aktualnego stanu pracy sieci są dostępne
trzy strategie ładowania auta różniące się
czasem i szybkością ładowania. Oprócz
tego użytkownik (czyli kierowca auta) ma
możliwość zdefiniowania aktualnego zapotrzebowania na ładowanie auta.
Koncepcja opisana w [15] została przetestowana w rzeczywistych warunkach
z wykorzystaniem 46 aut elektrycznych od
siedmiu producentów.
Kolejne publikacje prezentują doświadczenia z realizacji projektów pilotażowych
w zakresie:
• regulacji napięć w sieci niskiego napięcia z wysokim udziałem paneli PV [10],
• przygotowania stanowiska do przeprowadzania testów obiektowych źródeł
wytwórczych wraz z układami sterowania [1],
• wykorzystania instalacji PV do kształtowania napięć w sieci elektroenergetycznej [12] i [26].
Pozycja [10] opisuje doświadczenia
z realizacji projektu pilotażowego MetaPV.
W projekcie zainstalowano 85 przydomowych źródeł PV w rejonie Lomar (Belgia).
Następnie zweryfikowano skuteczność dostępnych rozwiązań w zakresie sterowania
i regulacji w celu uzyskania pożądanego
profilu napięciowego w sieci niskiego napięcia z wykorzystaniem paneli PV. Z kolei
w [1] omówiono instalację wykonaną na
fragmencie sieci SN. Prezentowana instalacja umożliwia podłączenie do sieci elektroenergetycznej SN obiektów prototypowych na potrzeby weryfikacji skuteczności
działania zastosowanych algorytmów sterowania. Instalacja prototypowa umożliwia
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przeprowadzenie prób wydzielenia wyspy
oraz ponownej synchronizacji i przejścia
do pracy synchronicznej z całym systemem elektroenergetycznym. W obydwu
konfiguracjach pracy jest możliwe symulowanie operacji łączeniowych i aplikowanie
aplikowania zapadów napięcia.
Autorzy [12] i [26] potwierdzają występowanie problemu napięciowego spowodowanego dużym nasyceniem źródeł PV
w sieci elektroenergetycznej.
W [12] autorzy testują skuteczność zastosowania transformatorów SN/nn z regulacją przekładni pod obciążeniem, obiektów
STATCOM oraz magazynów energii w celu
uzyskania pożądanego profilu napięć w sieci niskiego napięcia. Analogiczne analizy zostały przeprowadzone w [26], gdzie
zweryfikowano skuteczność zastosowania
SVC i regulacji napięcia z wykorzystaniem
tyrystorowego przełącznika zaczepów. Wykonane analizy stanowią wstęp do projektu pilotażowego w Kansai (wyspa Honsiu,
Japonia). Celem projektu pilotażowego jest
opracowanie nowych algorytmów regulacji
napięcia w sieci dystrybucyjnej.
Kolejne prace prezentują:
• analizy warunków przyłączenia wydawanych w Brazylii w zakresie sposobu przyłączenia, sterowania źródłem rozproszonym i stosowanych zabezpieczeń [13];
• fragmenty poradnika IEEE – projekt
P1854 zatytułowany: Smart Distribution
Application Guide [25],
• zastosowanie wybranych algorytmów
obliczeniowych do optymalizacji rozpływu [23],
• wykorzystanie komunikacji radiowej
do zmiany nastaw w celu uzyskania koordynacji działania zabezpieczeń w sieci po zmianie konfiguracji tej sieci oraz
wykrywania obszarów odizolowanych
(praca wyspowa) [24],
• porównanie aktywnego i pasywnego
zarządzania siecią dystrybucyjną [18].
Ostatnia publikacja wskazuje ogólne wytyczne do prowadzenia wybranych
czynności, jak planowanie rozwoju, planowanie prowadzenia ruchu i prowadzenie
ruchu w sieci aktywnej i pasywnej. Autorzy
sygnalizują: a) konieczność wprowadzenia możliwości redukcji poziomu generacji
mocy czynnej źródła DER, jako polecenie
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stosowane w ostateczności oraz b) zacieśnienie współpracy pomiędzy OSP i OSD
w zakresie uzgadniania i wydawania warunków przyłączenia.
Kolejna grupa publikacji opisuje założenia, implementacje lub wnioski z realizacji projektów demonstracyjnych i pilotażowych.
W projekcie demonstracyjnym PriceGen [17] wykorzystano dane pomiarowe
z inteligentnych liczników do realizacji
funkcji bilansowania mikrosieci. W tym
celu został opracowany algorytm estymacji
stanu pracy sieci, który wykorzystuje prognozę zapotrzebowania, prognozę generacji oraz dane historyczne. W algorytmie
uwzględniono możliwość wystąpienia sytuacji, w której obserwowalność sieci jest
ograniczona. Rezultatem działania algorytmu jest prognoza warunków pracy sieci elektroenergetycznej w funkcji gęstości
prawdopodobieństwa.
Wdrożone funkcjonalności umożliwiają
identyfikację nielegalnych przyłączeń, estymację topologii sieci, identyfikację błędnych pomiarów.
W projekcie Flexible Plug & Play [21],
zostały wdrożone algorytmy umożliwiające przyłączanie źródeł rozproszonych do
sieci elektroenergetycznej, w której są już
obserwowane zagrożenia dla pracy sieci
spowodowane przyłączoną generacją rozproszoną. Projekt ten jest realizowany na
obszarze 700 km2 we wschodniej Anglii od
stycznia 2014 r. Na tym obszarze są przyłączone źródła rozproszone o łącznej mocy
121 MW. Pomimo występujących zagrożeń przewiduje się przyłączenie kolejnych
200 MW. Wdrożone funkcjonalności to:
• regulacja przekładnią transformatora
z zastosowaniem przesuwnika fazowego
(przy pracy w układzie zamkniętym),
• uwzględnienie dynamicznych zmian obciążalności dopuszczalnej linii,
• automatyczna regulacji napięcia,
• gromadzenie i akwizycja danych z terminali,
• sterowanie pracą generacji rozproszonej.
Zastosowanie wymienionych funkcjonalności umożliwiło wydanie warunków
przyłączenia do sieci 33 kV, 11 kV i niskiego napięcia dla sześciu źródeł wytwórczych o łącznej mocy 21 MW.
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Celem projektu IGREENGrid [27] jest
wykorzystanie danych z systemu zarządzania dystrybucją (DMS) oraz pomiarów
z inteligentnych liczników do rozszerzenia
funkcjonalności tegoż DMS-u. Na podstawie dostępnych pomiarów, prognozy generacji i zapotrzebowania jest opracowywana
prognoza stanu pracy sieci na każdą godzinę doby następnej. Następnie są przeprowadzane analizy rozpływowe w celu
wyznaczenia rozkładów napięć i obciążeń
w sieci, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia danego stanu oraz
błędów w prognozie. W rezultacie uzyskuje
się zbiór rozwiązań: obciążeń i poziomów
napięć w funkcji gęstości prawdopodobieństwa.
Zastosowanie analiz statystycznych do
analizy pracy sieci dystrybucyjnej zostało
zaprezentowane również w [22]. Zdaniem
autorów, prezentowana metoda umożliwia
przeprowadzenie bieżącej optymalizacji
pracy sieci dystrybucyjnej podczas pracy
w trybie czasu rzeczywistego. W samej
publikacji autorzy skupili się na prezentacji metodyki szacowania dostępnej mocy
przyłączeniowej na wskazanym obszarze
sieci dystrybucyjnej.
W [16] zaprezentowane zostały doświadczenia z wykorzystania instalacji
pilotażowych RiesLing (Niemcy) i InovGrid
(Portugalia). Obydwie instalacje pilotażowe zostały wykorzystane do weryfikacji
wniosków i algorytmów sterowania opracowanych podczas realizacji prac studialnych realizowanych m.in. w ramach
projektu suSTAINABLE. Przeprowadzone
testy dotyczyły:
• rekonfiguracji sieci po wystąpieniu
zwarcia,
• monitoringu stanu pracy sieci, weryfikacji
obciążeń i optymalizacji warunków pracy,
• regulacji napięcia w SN z wykorzystaniem transformatora WN/SN przy zastosowaniu pomiarów z głębi sieci SN,
• regulacji napięcia w sieci niskiego napięcia z wykorzystaniem energoelektroniki,
• identyfikacji ograniczeń na podstawie
prognozy generacji i zapotrzebowania,
• procedur zapobiegania wystąpieniom
ograniczeń sieciowych przez zastosowanie prewencyjnej rekonfiguracji sieci.
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Na podstawie przeprowadzonych testów autorzy sformułowali następujący
wniosek: prognoza zapotrzebowania i generacji w połączeniu z estymacją stanu
pracy sieci SN i nn są niezbędnymi elementami do realizacji zaawansowanych
funkcjonalności w systemach zarządzania
dystrybucją, np. do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ograniczeń w pracy sieci
dystrybucyjnej.
W [20] opisano założenia do realizacji projektu demonstracyjnego Grid4EU,
który wystartował w 2011 r. Głównym celem projektu jest implementacja nadrzędnego systemu sterowania, który zwiększy
potencjał sieci dystrybucyjnej do przyłączenia nowych źródeł energii rozproszonej. Instalacja pilotażowa objęła 20 linii
SN z ponad 100 rozdzielnicami SN/nn.
Na testowym obszarze jest przyłączona
generacja rozproszona o mocy sumarycznej 5 MW. Przewiduje się wykonanie
testów weryfikujących następujące funkcjonalności:
• regulacja napięcia i sterowanie przepływem mocy w sieci SN,
• detekcja pracy wyspowej i odłączenie
źródeł wytwórczych pracujących na
sieć wydzieloną,
• wykorzystanie magazynów energii do
optymalizacji pracy sieci,
• zarządzanie pracą generacji rozproszonej.
Zgodnie z założeniami, system będzie
aktywowany:
• po 15 minutach bezczynności,
• po przekroczeniu wartości kryterialnych
zdefiniowanych parametrów (poziom
napięcia, wartość obciążenia),
• po zmianie konfiguracji sieci.
Testy laboratoryjne systemu zostały przeprowadzone w 2013 r., natomiast
w roku 2014 było planowane uruchomienie
projektu.
Tematem przewodnim kolejnych trzech
publikacji jest instalacja i wykorzystanie
magazynów energii.
W [8] jest prezentowana koncepcja
wykorzystania magazynów energii do minimalizowania szybkich zmian poziomu
generacji mocy czynnej z paneli PV. Autorzy zakładają, że zastosowanie magazynu
energii o pożądanej wydajności będzie
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zabiegiem kosztownym w porównaniu
z potencjalnymi korzyściami. W zastępstwie zaproponowali rozwiązanie w postaci
instalacji i pracy skoordynowanej przydomowej pompy ciepła CHP i magazynu energii. W takiej konfiguracji magazyn
energii jest wykorzystywany do wygładzenia szybkich zmian poziomu generacji
mocy czynnej z panelu PV, podczas gdy
CHP – do kształtowania profilu obciążenia
w dłuższym (np. godzinowym) horyzoncie
czasowym. Po zastosowaniu odpowiedniego algorytmu sterowania uzyskane rezultaty są porównywalne z konfiguracjami z pojedynczym magazynem energii. Działanie
algorytmu zostało sprawdzone w Symulatorze Sieci Smart Grid z zastosowaniem
skali 1/1000.
Publikacja [28] prezentuje doświadczenia z instalacji magazynu energii o mocy
znamionowej 1 MW i pojemności 1 MWh
w Korei Południowej. Magazyn energii został wykorzystany do kształtowania profilu
obciążenia. Testy były przeprowadzane
w okresie jednego roku. Zarządzanie pracą magazynu energii doprowadziło do
zmniejszenia wartości szczytowych zapotrzebowania o ok. 300 kW, jednak na chwilę obecną koszt instalacji magazynu jest
na tyle duży, że inwestycja tego typu jest
nieopłacalna. Prowadzone są dalsze testy,
których celem jest weryfikacja żywotności
magazynu energii.
W [19] opisano instalację z magazynem energii przyłączonym do sieci niskiego napięcia wraz z 30 odbiorcami (największy o mocy do 100 kW). Opisywana
instalacja pilotażowa stanowi element
większego projektu, w ramach którego
spółka dystrybucyjna Enel uruchomiła
w 2014 r. trzy instalacje pilotażowe na terenie południowych Włoch. Instalacje pilotażowe obejmują instalację magazynów
energii o mocy znamionowej 1 - 2 MW
i pojemności 1 - 2 MWh w sieci średniego
i niskiego napięcia. W ramach realizacji
projektu jest przewidywana weryfikacja
skuteczności wykorzystania magazynów
energii do:
• kształtowania profilu obciążenia,
• ograniczenia niestabilności źródeł DER,
• poprawy parametrów jakości napięcia,
• korekcji współczynnika mocy.
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Panel 3

Wnioski

Na Panel 3 zostały zgłoszone dwie
publikacje. Autorzy [29] opisują realizację
projektu NiceGrid, który jest jednym z sześciu projektów uruchomionych w ramach
inicjatywy GRID4EU. W publikacji zaprezentowano koncepcję skoordynowanego zarządzania zapotrzebowaniem wraz
z możliwością redukcji zapotrzebowania
na polecenie operatora sieci przesyłowej
(OSP). Przewiduje się, że polecenie redukcji będzie wykorzystywane przez OSP
w celu ochrony systemu elektroenergetycznego.
Praktyczne wykorzystanie opisanej
funkcjonalności wymaga jej wdrożenia na
odpowiednio dużym obszarze sieci wraz
z implementacją odpowiedniego systemu
sterowania. W związku z tym, zaprezentowano hierarchiczny system zarządzania
pracą sieci elektroenergetyczną i sterowania zapotrzebowaniem. Pierwsze testy algorytmu były przeprowadzone zimą
2014 r.
Publikacja [30] opisuje doświadczenia
z pracy systemu dystrybucyjnego z dużym nasyceniem źródłami DER. Autorami
są m.in. pracownicy MITNETZ i 50 Hertz
(odpowiednio: OSD i OSP) oraz instytucji
badawczej.
Na opisywanym obszarze, obejmującym sieć elektroenergetyczną spółki dystrybucyjnej, wartość mocy zainstalowanej przekracza dwukrotnie wartość mocy
szczytowej zapotrzebowania. W rezultacie jest obserwowany niedobór zdolności
regulacyjnych napięcia w sieci dystrybucyjnej. Udostępniona przez źródła DER
funkcjonalność w postaci regulacji mocy
biernej nie może być wykorzystana. Jest
to spowodowane nieoptymalnymi warunkami pracy – wartości zadanych dla układów regulacji napięcia. Autorzy publikacji
postulują zwiększenie koordynacji działań
OSP i OSD w zakresie np. gospodarki
mocą bierną.
Autorzy wskazują na konieczność
optymalizacji warunków pracy dla całej
sieci elektroenergetycznej w celu optymalnego wykorzystania dostępnych możliwości regulacyjnych rozproszonych źródeł energii.

Tematy preferowane 1 i 2 dotyczą planowania rozwoju i pracy oraz zarządzania
pracą sieci dystrybucyjnej z dużym nasyceniem generacji rozproszonej. Zakłada
się, że źródła generacji rozproszonej będą
traktowane jak obiekty aktywne z możliwością regulacji mocy biernej, natomiast możliwość regulacji mocy czynnej będzie ograniczona z powodu źródła energii pierwotnej
w postaci wiatru i słońca. Niewykorzystana
energia wiatru i słońca jest bezpowrotnie
tracona. Zdolności źródeł rozproszonych do
regulacji mocy czynnej mogą być rozszerzone przy założeniu instalacji magazynów
energii, których bieżący tryb pracy (ładowanie i rozładowanie) może być dostosowany
do warunków panujących w sieci. Przy zastosowaniu stosownych algorytmów sterowania, magazyn energii może być wykorzystany do realizacji funkcji niedostępnych
źródłom rozproszonym.
Cześć referatów porusza temat samochodów elektrycznych, traktując je
jako nowy typ odbioru, który cechuje
się zmiennością zarówno w czasie jak
i w przestrzeni. Autorzy proponują wykorzystanie samochodów elektrycznych jako
źródła energii elektrycznej w tych stanach
sieci, w których jest to niezbędne, przy
uwzględnieniu stochastycznych zachować użytkowników aut.
Zaobserwowano zmniejszenie udziału generacji konwencjonalnej w bilansie
elektroenergetycznym systemu z powodu
pracującej generacji rozproszonej. W rezultacie ulegają ograniczeniu zdolności do
świadczenia usług systemowych przez generację konwencjonalną. Wobec rozwoju
generacji rozproszonej jest konieczne wykorzystanie źródeł generacji rozproszonej
do świadczenia usług systemowych. Temat ten był tematem przewodnim trzeciego
panelu tematycznego.
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Materiały i nowoczesne techniki badawcze
– Komitet Studiów D1
Materials and Emerging Test Techniques
– Study Committee D1
Działalność Komitetu Studiów D1
 IGRE obejmuje zagadnienia oceny i moC
nitorowania rozwoju nowych materiałów
elektrotechnicznych i nowoczesnych technik badawczych ich właściwości eksploatacyjnych. Problemy te dotyczą zarówno
materiałów izolacyjnych jak i przewodzących. Kolejnym obszarem zainteresowania
Komitetu są techniki diagnostyczne oraz
metody analizy i interpretacji wyników badań procesów przemian w ich strukturach
przy narażeniach elektrycznych, cieplnych
środowiskowych i innych. Szczególnym
zainteresowaniem objęte są nowe techniki
badawcze mające zastosowanie dla oceny
stanu obiektów w elektroenergetyce.
W skład Komitetu wchodzi 24 członków regularnych, 9 obserwatorów, 7 grup
doradczych, 28 grup roboczych oraz 505
ekspertów z 41 krajów.
Podczas obrad 45. sesji CIGRE w ramach Komitetu Studiów D1 przedstawiono 30 zaakceptowanych wcześniej artykułów. Przedstawione w nich problemy
skupiały się wokół trzech preferowanych
tematów.
• Temat 1: Układy izolacyjne przy napięciu stałym (4 artykuły):
– właściwości materiałów elektrotechnicznych,
– ładunek przestrzenny i powierzchniowy oraz rozkład potencjału,
– testy narażeń eksploatacyjnych.
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• Temat 2: Nowoczesne techniki badawcze i narzędzia diagnostyczne
(17 artykułów):
– ultrawysokie napięcia AC i DC,
– narażenia eksploatacyjne, trudne
warunki środowiskowe (korekty atmosferyczne i wysokościowe),
– rozwój nowych metod i analiz diagnostycznych wysokonapięciowych
układów izolacyjnych.
• Temat 3: Właściwości i zastosowania
nowych materiałów (9 artykułów):
– materiały do kształtowania pola elektrycznego,
– materiały przyjazne środowisku,
– materiały nadprzewodzące.

Układy izolacyjne
przy napięciu stałym
Artykuły prezentowane w ramach pierwszego preferowanego tematu obejmowały
zagadnienia materiałowe związane z zastosowaniem:
• materiałów izolacyjnych w systemach
HVDC, w szczególności w odniesieniu
do izolatorów dla hybrydowych linii napowietrznych AC/DC,
• materiałów dla kompaktowych systemów HVDC z izolacją gazową oraz
• materiałów przeznaczonych do układów izolacyjnych kabli HVDC.
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W artykule [1] przedstawiono kryteria
projektowe dla napowietrznych izolatorów
kompozytowych pracujących przy równoczesnych narażeniach AC/DC w hybrydowych liniach napowietrznych (rys. 1).
Temat artykułu jest efektem prac nad
przystosowaniem istniejących linii napowietrznych 380 kV AC do równoczesnego
przesyłu energii elektrycznej przy napięciu stałym, w celu zwiększenia zdolności
przesyłowej tych linii w niemieckiej sieci
elektroenergetycznej. Autorzy artykułu
przedstawili symulacje rozkładu natężenia
pola elektrycznego na izolatorach w hybrydowych liniach napowietrznych AC/
DC jako podstawę opracowania przyspieszonych testów starzeniowych materiałów
konstrukcyjnych izolatorów.

380 kV AC

400 kV AC

R

+
T

S

S R T

2 x 110 kV AC

a)

RL

-

R T S

b)

c)

Rys. 1. Schemat słupa hybrydowej
linii AC/DC
a – widok z przodu, b – widok boczny,
c – model izolatorów [1]

marzec

2015

45. SESJA

enclosure ϑ = 50oC, Φ = 0 kV

conductor
ϑ – 80oC, Φ – 500 kV

conductor
ϑ – 80oC, Φ – 500 kV

a)

kV / mm
2,5

b)

2
1,5
1
0,5
0

1,0

normalized tangen tial field
Etan/Emax, tan

MFF-filled mateiral

r = 400 mm

enclosure ϑ = 50oC, Φ = 0 kV

Conventional material
r = 70 mm

0,8
0,6
0,4
Conventional 30oC / 30oC
MFF-filled 30oC / 30oC
Conventional 80oC / 30oC
MFF-filled 80oC / 30oC

0,2
0,0

0

5

10

15

20

25

30

35

radial position x on the insulators surface in cm
c)

Rys. 2. Symulacje pola elektrycznego izolatorów dyskowych GIS,
z uwzględnieniem wpływu temperatury przy napięciu 500 kV
a) izolator z konwencjonalnym materiałem, b) izolator z materiałem kształtującym pole
elektryczne MMF (MMF – mica functional filler), c) znormalizowana składowa styczna pola
elektrycznego na powierzchni izolatora dla wybranych temperatur [2]
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dów izolacyjnych kabli DC o właściwościach
porównywalnych z właściwościami materiału
standardowego, jakim jest polietylen sieciowany XLPE.

a)
Disk electrode
4mm

Nowoczesne techniki badawcze
i narzędzia diagnostyczne
W ramach drugiego preferowanego tematu zgłoszono 17 artykułów, które można
pogrupować w następujące kategorie:
• diagnostyka olejowych układów izolacyjnych,
• metodyka badań drzewienia wodnego
w kablach energetycznych,
• procedury badań w stacjach ultrawysokich napięć (UHV),
• weryfikacja przebiegów impulsowych
wysokiego napięcia,
• nowe aspekty diagnostyki wyładowań
niezupełnych,
• korekty wpływu wysokości i narażeń
środowiskowych.
W artykule [8] wykazano, że zwilżalność
papieru Kraft, określona metodą pomiaru
kąta zwilżania dla cieczy polarnych, dobrze
koreluje ze stopniem depolaryzacji papieru
transformatorowego. Z tego względu autorzy postulują, aby pomiary kąta zwilżania
były stosowane do określania stopnia starzenia izolacji transformatorowej.
Z kolei porównanie danych statystycznych zawilgocenia izolacji dużej populacji
transformatorów olejowych, otrzymanych
metodą Karla-Fishera oraz z zastosowaniem pojemnościowych czujników wilgoci,
przedstawiono w artykule [9].
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105mm
90mm

Artykuły [2-3] odnoszą się do badań układów izolacyjnych w kompaktowych rozdzielnicach gazowych HVDC. Pierwszy z nich [2]
przedstawia symulacje i pomiary potencjału
oraz rozkładu ładunków wzdłuż izolatorów
dla różnych ich konfiguracji geometrycznych.
Autorzy rozważali różne wartości rezystywności skrośnej i powierzchniowej materiału
izolatora, uwzględniając zależność temperaturową rezystywności elektrycznej, analizowali rozkłady pola elektrycznego (rys. 2)
w przypadku materiału konwencjonalnego
oraz z wypełniaczem MMF (ang. MFF – mica
functional filler). Celem pracy było wykazanie, że stosowanie materiałów kształtujących
pole elektryczne w przypadku izolatorów GIS
może pozwolić na zmniejszenie gabarytów
instalacji gazowych. Dodatkowo omawiana
była możliwość wprowadzania mieszaniny gazów powietrza (np. CO2) do instalacji
HVDC GIS, z zamiarem zastąpienia mieszanin N2/SF6.
Artykuł [3] omawia czynniki wpływające na rozkład pola elektrycznego wewnątrz
izolacji stałej w rozdzielnicach gazowych
HVDC, natomiast artykuł [4] zawiera rozważania dotyczące wymagań dla materiałów
izolacyjnych stosowanych w kablach HVDC
na napięcie powyżej 320 kV. Wykazano, że
wymagana duża rezystywność elektryczna
i wysoka wytrzymałość elektryczna tych materiałów mogą być osiągnięte przez zwiększenie ich czystości fizycznej i chemicznej,
a więc redukcję nośników ładunków elektrycznych i wolnych grup polarnych. Skupiono się szczególnie na procesie technologicznym materiałów polimerowych, w celu
opracowania nowych materiałów do ukła-

Artykuł [20] dotyczy wpływu rodzaju
papieru na wytrzymałość elektryczną izolacji międzyzwojowej przy napięciu udarowym piorunowym i łączeniowym oraz
przemiennym w modelach uzwojeń transformatorów.
Ciągle aktualnym tematem jest metodyka badań drzewienia wodnego w kablach stosowanych w sieciach rozdzielczych. W artykule [14] przedstawiono
metodę detekcji ładunku szczątkowego
zgromadzonego w kanałach drzewienia.
Ostatnie prace nad rozwinięciem tej metody wykazały, że stosując ładowanie i depolaryzację impulsów napięciowych (czas
~ 1 ms) zamiast kombinacji napięcia DC/
AC, można uzyskać lepszą czułość metody
oraz skrócenie czasu pomiaru.

Test tank

Bushing
Filled with
insulating oil

Oil flow

Earthing
terminal

b)

Rys. 3. Schemat układu pomiarowego (a)
oraz modelowe uzwojenie transformatora
z izolacją gazową (b)
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Rys. 4. Przykład rozmieszczenia czujników elektrycznych i akustycznych
wyładowań niezupełnych (a), lokalizacja źródła wyładowań niezupełnych (b) [6]

Artykuł [15] prezentuje procedury badawcze urządzeń elektrycznych w stacjach
ultrawysokich napięć. Autorzy opisują
nową metodę oceny niezawodności izolacji olejowej i gazowej transformatorów na
podstawie wyników badań eksperymentalnych i kryteriów ich oceny na podstawie pomiarów wyładowań niezupełnych
(rys. 3). Na specjalną uwagę zasługują połączone badania przy napięciu przemiennym i udarowym, których celem jest opracowanie kryteriów akceptacji poziomów
wyładowań niezupełnych przy tego typu
wymuszeniach dla wymienionych rodzajów
transformatorów.
W kontekście oceny parametrów przebiegów udarowych wysokiego napięcia
zostało przedstawione porównanie [7] wyników uzyskanych według norm IEC (IEC
60060) oraz IEEE (IEEE Std 4-2013) na
podstawie zarejestrowanych przebiegów
impulsowych i przebiegów uzyskanych
z generatora danych IEC. Jedna z istotnych zmian w znowelizowanych standardach dotyczy udarów piorunowych oraz
uciętych na grzbiecie, w celu poprawy
dokładności wyników analizy, zwłaszcza
w przypadkach, gdy nałożone są przerzuty
i oscylacje.
W dziedzinie diagnostyki wyładowań
niezupełnych przedstawiono zastosowanie
metod w zakresie ultrawysokich częstotliwości (UHF) do detekcji i lokalizacji wyładowań w transformatorach mocy [6, 21].
W artykule [6] wyniki badań metodą UHF
są porównywane z wynikami otrzymanymi
w konwencjonalnych pomiarach wyładowań niezupełnych wykonywanych wg IEC
60270. Rozmieszczenie czujników aku-
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Rys. 5. Zależność czasu do przebicia
w powietrzu od wilgotności bezwzględnej [5]

stycznych i elektrycznych jest pokazane na
rysunku 4a wraz z przykładową metodologią lokalizacji źródła wyładowań (rys. 4b).
Metoda opisana w artykule [21] bazuje na
charakterystyce propagacji fal elektromagnetycznych i wieloczujnikowej akwizycji
sygnałów w zakresie UHF.
Zagadnienie kalibracji wysokoczęstotliwościowych transformatorów pomiarowych dla niekonwencjonalnych pomiarów
wyładowań niezupełnych w kablach wysokiego napięcia zostało zaprezentowane
w artykule [12]. Z kolei w artykule [9] przedstawiono konstrukcje szerokopasmowej
anteny do pomiaru wyładowań niezupełnych, pracującej w pasmie 0,1-100 MHz,
w zastosowaniu do przenośnych urządzeń
pomiarowych.
Osobny zestaw artykułów został poświęcony korektom stosowanym w technikach badawczych urządzeń elektroenergetycznych w celu uwzględnienia w tych
korektach warunków atmosferycznych,
wysokościowych i środowiskowych. Artykuł [5] opisuje współczynniki korekt atmosferycznych w przypadku dodatnich napięć
udarowych w warunkach wysokiej wilgotności powietrza w odniesieniu do norm IEC
i IEEE. Badania wykonywane były w warunkach wilgotności bezwzględnej powietrza w zakresie między 7 i 25 g/m³ (rys. 5).
Zastosowanie modeli pogodowych
do oceny ESDD (ang. ESDD- Equivalent
Salt Deposit Density) przy wysokich zanieczyszczeniach środowiskowych przedstawiono w artykule [16]. Zaproponowany
został zmodyfikowany model wiatrowy,
zweryfikowany w czterech projektach testowych w różnych krajach.
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W artykule [17] autorzy zaprezentowali atmosferyczne i wysokościowe korekty wytrzymałości elektrycznej izolacji
napowietrznej dla wysokości do 5000 m.
Przedstawione wyniki badań dotyczą wytrzymałości elektrycznej dużych przerw
powietrznych, jak również porównania
pracy izolatorów w warunkach czystych
i zabrudzeniowych. Przykład rozwoju wyładowania powierzchniowego wzdłuż tego
samego izolatora, otrzymany podczas pomiarów w Chinach na poziomie morza i na
wysokości 4000 m, jest pokazany na rysunku 6.

a) Sea level

b) 4000 m

Rys. 6. Przykład rozwoju wyładowania
wzdłuż tego samego izolatora otrzymany
w Chinach na poziomie morza (a)
i na wysokości 4000 m (b) [17]

Właściwości i zastosowania
nowych materiałów
Trzeci temat preferowany dotyczył
właściwości i zastosowań nowych materiałów w konstrukcjach urządzeń elektrycznych.
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Rys. 7. Napięciowa wytrzymałość udarowa czystego oleju
(PAO) oraz oleju z nanocząstkami (NAO) [24]
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szanie cząstek wypełniacza o różnej wielkości, jakim jest tlenek metalu w materiale
bazowym żywicy epoksydowej (rys. 10).
Oczekuje się, że zastosowanie tego rodzaju materiałów w konstrukcjach izolatorów pozwoli na sterowanie rozkładem

ace
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W artykule [28] Autorzy omawiali możliwość zastąpienia żywic termoutwardzalnych, np. epoksydowych, w izolacji stałej
rozdzielnic gazowych wysokiego napięcia. Przedstawiono wyniki badań materiału PET (PET – Polyethyleneterephtalate), opartych na badaniach elektrycznych
(rys. 8), mechanicznych i termicznych.
Autorzy zaprezentowali również eksploatowaną obecnie kompaktową rozdzielnicę gazową GIS na napięcie 145 kV z izolatorami PET (rys. 9).
Wyniki badań dotyczących wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych (ang. FGM - functionally graded materials) o różnych profilach rozkładu przenikalności elektrycznej, w zastosowaniu
do izolatorów w rozdzielnicach gazowych,
były treścią artykułu [30]. Materiały o takim
przeznaczeniu otrzymuje się przez zmie-

Sp

W artykule [22] omówiono zastosowanie wymagań standardu IEC 61788-3
w badaniach taśm nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji.
Wyniki badań dotyczących migracji
wilgoci między celulozą i estrami w impregnowanych układach izolacyjnych składających się ze stabilizowanego termicznie
papieru Kraft, impregnowanego naturalnym olejem estrowym, pokazano w artykule [23].
Autorzy artykułu [24] przedstawili
wpływ dyspersji nanocząstek półprzewodzących TiO2 w silnie starzonym oleju mineralnym na jego wytrzymałość elektryczną. Wykazano, że dodanie nanocząstek
zwiększa wytrzymałość udarową na przebicie oleju mineralnego (rys. 7).
Analizę skutków burz piaskowych, zanieczyszczeń przemysłowych oraz kwaśnych zanieczyszczeń zabrudzeniowych
o wysokim stężeniu na właściwości hydrofobowe izolatorów z kauczuku silikonowego przedstawiono w artykule [25].
Ciągle aktualne jest zagadnienie ograniczania gazu SF6 w urządzeniach wysokonapięciowych [26, 27, 29]. W artykule
[26] podsumowano badania prowadzone
w ostatnich latach z zastosowaniem cząstek fluorowanych. Stwierdzono, że dodanie kilku procent takich cząstek do CO2
pozwala na zachowanie podobnej wytrzymałości elektrycznej gazu jak w przypadku czystego SF6 w tym samym zakresie
ciśnień.

Rys. 8. Napięcie przebicia próbek PET oryginalnych
i starzonych w polu elektrycznym 9 kV/mm i 15 kV/ mm [28]
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Rys. 9. Kompaktowa rozdzielnia gazowa GIS
na napięcie 145 kV z izolatorami [28]
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Rys. 10. Koncepcja działania funkcjonalnych
materiałów gradientowych (a), rozkład pola
elektrycznego w przypadku jednorodnego
izolatora (b – lewy) oraz izolatora na bazie
FGM (b – prawy) [30]
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pola elektrycznego w celu zwiększenia
napięcia przebicia. Innym proponowanym
rozwiązaniem była koncepcja sterowania
pola elektrycznego poprzez osadzanie na
powierzchni izolatorów cienkiej warstwy
półprzewodzącej.
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Systemy informatyczne i telekomunikacja
– Komitet Studiów D2
Information Systems and Telecommunication
– Study Committee D2
Zakres działań Komitetu Studiów D2
obejmuje specyfikowanie wymagań, projektowanie, budowę, użytkowanie, utrzymanie,
aspekty ekonomiczne i zarządcze dotyczące
systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w sektorze elektroenergetycznym.
Działania odnoszą się zarówno do obszaru
operacyjnego jak i biznesowego przedsiębiorstwa. Obejmują urządzenia, media i sieci
do obsługi usług transmisji danych, transmisji głosowych i wideo, telezabezpieczeń, systemów SCADA, EMS, DMS, MMS.
Zakres działań SC/D2 obejmuje także
monitorowanie nowych technologii w tych
sektorach w celu oceny ich ewentualnego
wpływu na przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, prowadzenie analizy oddziaływania różnorodnych regulacji na ten obszar
oraz zapewnienie wsparcia technicznego
w ramach międzynarodowych działań normalizacyjnych.
Działalność Komitetu skupia się na następujących zagadnieniach technicznych:
• TD1 – Wymagania stawiane sieciom telekomunikacyjnym przedsiębiorstwa.
• TD2 – Architektura utrzymania i serwisu
teleinformatyki
• TD3 – Strategie wdrażania nowych
technologii telekomunikacyjnych.
• TD4 – Bezpieczeństwo IT.
Podczas 45. sesji CIGRE Komitetu
Studiów przedstawiono 21 referatów, obejmujących zagadnienia w obszarze trzech
tematów wiodących.
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Temat wiodący PS1
Rozwiązania i technologie
przyłączania rozproszonych
źródeł energii (DER)
Rozproszone źródła energii (DER) cechuje dużą różnorodność: począwszy od
instalacji paneli fotowoltaicznych indywidualnych użytkowników, a skończywszy na
dużych farmach wiatrowych. Z punktu widzenia sieci telekomunikacyjnej zwrócono
uwagę na dwa aspekty:
• duże rozproszenie geograficznie instalacji DER,
• sterowanie i monitorowanie DER przez
operatora systemu elektroenergetycznego lub podmioty trzecie.
Powyższe cechy determinują konieczność zbudowania rozległych sieci telekomunikacyjnych, współdzielonych przez
różne podmioty, co skutkuje koniecznością zapewnienia interoperacyjności i bezpieczeństwa informatycznego.
Poniżej przedstawiono streszczenia
zgłoszonych referatów w zakresie tematu
wiodącego.
D2-101. Teoria i praktyka metody
oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego Smart Grid – Chiny
Proces wdrażania sieci inteligentnej
Smart Grid oraz szerokie wykorzystanie teleinformatyki w obszarze generacji,
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

www.energetyka.eu

spowodował wysoki stopień integracji
procesów biznesowych i przepływu informacji. Konsekwencją dużej ilości urządzeń i systemów teleinformatycznych jest
zwiększenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa IT. Wobec tych wyzwań pojawiła się
pilna potrzeba budowy aktywnego systemu ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa w sieci, którego kluczowym elementem jest ocena stanu bezpieczeństwa
(CSSE – cybersecurity situation evaluation). Wykorzystując szeroką gamę incydentów oraz rezultaty monitoringu, CSSE
może wypracować ocenę stanu bezpieczeństwa IT oraz przewidywać trendy
zagrożeń w przyszłości. CSSE obejmuje
głównie funkcje ostrzegania (CSSAw),
oceny (CSSAs) i prognozowania potencjalnych zagrożeń (CSSF).
System został zbudowany z wykorzystaniem algorytmu Ada-boosting 1) .
Projekt, wdrożony w State Grid of Corporation China (SGCC), potwierdził przydatność rozwiązań w trakcie 3-letniego
wykorzystania, jako system wczesnego
ostrzegania i ochrony przed zagrożeniami
bezpieczeństwa IT.

1)

AdaBoost działa w ten sposób, że w kolejnych
iteracjach trenuje, a następnie mierzy błąd wszystkich dostępnych słabych klasyfikatorów. W każdej
następnej iteracji „ważność” źle zakwalifikowanych obserwacji jest zwiększana, tak że klasyfikatory zwracają na nie większą uwagę.
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D2-102. Inteligentny system reagowania na zapotrzebowanie odbiorców
DR oparty na założonym przetwarzaniu
zdarzeń (CEP) - Chiny
Reakcja odbiorców na zapotrzebowanie
(DR), polegającą na działaniach na rzecz
ograniczenia zapotrzebowania w okresach
szczytowego zapotrzebowania na energię
elektryczną, jest efektywnym sposobem
rozwiązania problemów związanych z niezawodnością sieci i szczytowym zapotrzebowaniem w środowisku sieci inteligentnej
Smart Grid. Tradycyjny DR bazuje na prostych regułach czasowych (zwykle kilka dni
lub godzin wprzód) i nie zapewnia dwukierunkowej komunikacji oraz wystarczającej
ilości danych pomiarowych. Tymczasem
poziom rozwoju Smart Grid oraz możliwości
pozyskiwania dużej ilości danych z nowej
generacji liczników i innych źródeł informacji umożliwiają analizę i działanie w czasie
rzeczywistym celem efektywnego i elastycznego wpływania na profil obciążenia odbiorców końcowych. Zważywszy na szereg zalet, jakie oferuje technika złożonego przetwarzania zdarzeń2) (Complex Event Processing
– CEP) w monitorowaniu i analizie dużych
ilości zdarzeń, autorzy referatu zdecydowali
się na wykorzystanie CEP do budowy inteligentnego systemu DR podejmowania decyzji dokładnie na czas, z uwzględnieniem dużej rozdzielczości czasowej. Rezultaty badań
eksperymentalnych są obiecujące. Wskazują
na konieczność dalszych prac z wykorzystaniem eksploracji danych (data maining)
celem rozwoju elastycznego sposobu zarządzania Smart Grid.
D2-103. Transmisja danych z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej
do rozproszonych źródeł energii (DER)
– Hiszpania
Rozproszone źródła energii (DER) są
zwykle rozlokowane na poziomie średniego i niskiego napięcia. Regulacje prawne
zapewniają ciągłość przyłączenia DER do

2)

Complex Event Processing (CEP) to jedna z technik
przetwarzania zdarzeń w aplikacjach zdarzeniowych, posługujących się paradygmatem „nasłuchuj-i-odpowiedz” (ang. listen-and-respond), czyli
takich, w których logika biznesowa jest uruchamiana w wyniku pojawienia się określonego zdarzenia.
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sieci. Z tego powodu komunikacja z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej jest
atrakcyjnym rozwiązaniem. Referat koncentruje się na wymaganiach zapewniających
poprawną integrację DER z siecią dystrybucyjną, w szczególności siecią niskich
napięć. Przedstawia charakterystykę sieci
niskich napięć jako medium telekomunikacyjnego. Analizuje przydatność poszczególnych technologii PLC na potrzeby np. PRIME lub wysyłania poleceń załącz-wyłącz.
D2-104. Analiza wpływu braku komunikacji na działanie regulacji napięcia w sieci o dużym nasyceniu rozproszonymi źródłami energii – Włochy
Potrzeba przyłączenia dużej liczby
rozproszonych źródeł energii, zarządzania
systemami magazynowania energii oraz
duża zmienność zapotrzebowania na moc
odbiorców powoduje konieczność stosowania nowych metod sterowania i transmisji
danych w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym. Opracowanie bazuje na
przykładzie włoskiej sieci średnich napięć
o dużym nasyceniu DER i ocenie ryzyka
niedostępności funkcjonalność regulacji napięcia spowodowanej zakłóceniami w obszarze infrastruktury teleinformatycznej
ICT. Krytyczne znaczenie tej infrastruktury
wynika z wykorzystania sieci teleinformatycznych obecnych w rozdzielniach sieci
średnich i wysokich napięć do zdalnego
sterowania urządzeniami stacyjnymi, wymianą danych z ośrodkami nadrzędnymi
oraz z podmiotami zarządzającymi rozproszonymi źródłami energii. Analiza ryzyka
obejmuje konsekwencje potencjalnych ataków cybernetycznych na zarządzanie siecią
energetyczną, ilość niedostarczonej energii,
wpływ na sieć telekomunikacyjną oraz sam
system regulacji napięcia. Rezultatem prac
jest tablica oceny ryzyka wykorzystywana
przez grupę roboczą Smart Grid Information
Security w ramach CEN/CENELEC/ETSI
Smart Grid Coordination Group. Podsumowaniem referatu jest zestawienie zaleceń
oraz standardów bezpieczeństwa infrastruktury telekomunikacyjnej, jakie zdaniem
autorów należy uwzględnić budując system
regulacji napięcia w sieci średniego napięcia o dużym nasyceniu rozproszonymi źródłami energii.
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D2-105. System oceny wydajności
przekształtnika systemu fotowoltaicznego – Meksyk
Systemy fotowoltaiczne cechuje duży
wzrost zarówno w zakresie rozpowszechnienia jak i ilości generowanej energii elektrycznej. Główną przyczyną ich wzrostu jest
rozwój technologii oraz regulacje prawne
w poszczególnych krajach. Systemy fotowoltaiczne charakteryzują się różnorodnością
rozwiązań technicznych – od małych instalacji wolno stojących po systemy przyłączone
do sieci dystrybucyjnej. Systemy wolno stojące nie są przyłączone do sieci i wymagają
baterii/magazynu energii w sytuacji braku
możliwości jej konsumpcji. Systemy przyłączone do sieci dystrybucyjnej umożliwiają
wykorzystanie energii elektrycznej w całym
okresie jej produkcji. Pomiędzy przetwornikiem energii (panelem fotowoltaicznym)
a siecią elektryczną występuje energoelektroniczny przekształtnik mocy. Minimalizacja
strat przekształtnika jest ważnym zagadnieniem, szczególnie z perspektywy opłacalności przedsięwzięcia w okresie nocnym.
Przekształtniki mocy stały się istotnym elementem fotowoltaicznego systemu generacji
energii elektrycznej i są produkowane przez
wiele firm na całym świecie.
Meksykański Electrical Research Institute opracował jednofazowy przekształtnik
o mocy 1 kW. Urządzenia tego typu wymagają ciągłego monitorowania wydajności.
Referat opisuje system ciągłego monitorowania i sterowania celem badania wydajności przekształtnika. Oprogramowanie komputerowe gromadzi szereg wejściowych
i wyjściowych parametrów elektrycznych
przekształtnika. Dodatkowo umożliwia
zdalne sterowanie trzema łącznikami, które
pozwalają symulować zdarzenia awaryjne,
takie jak praca wyspowa sieci dystrybucyjnej, odłączanie i załączanie farmy fotowoltaicznej. System umożliwia zdalny dostęp
z wykorzystaniem smartfona.
D2-106. Wykorzystanie prywatnych
sieci telekomunikacyjnych na potrzeby przedsiębiorstwa dystrybucyjnego
DSO – Holandia
Wdrożenie Smart Grid oznacza modernizację tradycyjnej sieci elektroenergetycznej mającą na celu wzrost jej
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efektywności, stabilności, możliwości
wykorzystania rozproszonych źródeł
energii i mikrogeneracji oraz obniżenia
kosztów jej utrzymania. Dyrektywa UE
przewiduje, że w państwach członkowskich Unii do 2020 r. co najmniej 80%
konsumentów powinno być wyposażonych w inteligentne systemy pomiarowe
energii elektrycznej. Jednym z powodów
jest dostarczenie konsumentom informacji o profilu zużycia energii elektrycznej,
co powinno mieć wpływ na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji
dwutlenku węgla.
Spółki dystrybucyjne stają przed wyzwaniem gwałtownego wzrostu zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne. Złożone systemy informatyczne, np. SCADA,
nie tylko umożliwiają monitorowanie elementów sieci elektroenergetycznej, ale
również ich zdalne sterowanie. Inteligentne
liczniki umożliwiają konsumentom monitorowanie zużycia energii, a operatorom
zdalne sterowanie np. systemów fotowoltaicznych.
Dostawcy komercyjnych rozwiązań
dla łączności komórkowej i internetowej
nie koncentrują się na zagadnieniach jakościowych usług telekomunikacyjnych,
które są ważne w aspekcie wdrażania
sieci i liczników inteligentnych. Wymagania operatorów sieci elektroenergetycznej dotyczą aspektów długoterminowej
niezawodności i bezpieczeństwa telekomunikacji. Z tego też powodu przedsiębiorstwa dystrybucyjne rozważają
wykorzystanie sieci prywatnych – PLC,
RF Mesh lub sieci komórkowej w pasmie
450 MHz.
Alliander, holenderskie przedsiębiorstwo dystrybucyjne, zdecydowało się
na budowę prywatnej sieci komórkowej
w pasmie 450 MHz. Rozwiązanie to zapewnia kompromis pomiędzy oferowanym
zasięgiem i wymaganą przepustowością
przez aplikacje inteligentnej sieci Smart
Grid. Niższa częstotliwość pasma prywatnej sieci komórkowej niż 900 MHz umożliwia mniejszą gęstość stacji przekaźnikowych przy zapewnieniu wymaganego zasięgu łączności, co zmniejsza wymagany
poziom nakładów inwestycyjnych do jej
zbudowania.
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D2-107. Infrastruktura inteligentnego opomiarowana sieci energetycznych przyszłości – Jordania
Referat koncentruje się na potrzebie
opracowania otwartego standardu danych
pomiarowych dla inteligentnych liczników
i infrastruktury inteligentnego opomiarowana sieci energetycznych (AMI), który
pozwoli na rozwiązanie aktualnych problemów i umożliwi efektywne wykorzystanie nowych możliwości AMI. Określa braki
oraz pożądane funkcjonalności otwartego
standardu, jako wnioski z projektu AMR/
AMI w jordańskich przedsiębiorstwach
NEPCO i EDCO.
Wdrożenie inteligentnych liczników,
pochodzących od różnych dostawców,
tworzy heterogeniczne (zróżnicowane) środowisko protokołów komunikacyjnych. Infrastruktura inteligentnego opomiarowana
AMI powinna zapewniać sterowniki do każdego typu licznika celem automatycznego
pozyskania danych pomiarowych (AMR).
Zapewnienie poprawnej współpracy poszczególnych elementów (interoperacyjności) prowadzi do znacznej złożoności
infrastruktury AMI/AMR. Błędy implementacji sterownika licznika mogą skutkować
poważnymi zakłóceniami procesu automatycznego pozyskiwania danych. Doświadczenia z projektu wskazują na celowość
wprowadzenia technologii GIS do nowych
liczników. Uzupełnienie protokołu wymiany
danych o obsługę zdarzeń znacznie rozszerza wszechstronność jego wykorzystania, np. w usługach typu Demand Response, zarządzaniu włączeniami i awariami,
zarządzaniu zapotrzebowaniem, identyfikowaniu kradzieży energii.
Doświadczenia i wnioski płynące z projektu powinny zostać wykorzystane podczas tworzenia otwartego standardu wymiany danych pomiarowych oraz w przypadku
modyfikacji istniejących już rozwiązań.
D2-108. Wykorzystanie usług webowych do elektronicznej wymiany danych
rynku energii w Europie – Hiszpania
Dotychczasowa komunikacja B2B
w ramach ENTSO-E odbywała się z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań,
zwykle uzgadnianych bilateralnie, np. ftp,
e-mail. Referat definiuje implementację
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usług webowych wymaganych do wdrożenia jednolitej elektronicznej wymiany
danych pomiędzy uczestnikami rynku
energii elektrycznej w Europie (European Energy Market for Electricity – EME)
w trybie zbliżonym czasu rzeczywistego
z zapewnieniem wymaganego poziomu
bezpieczeństwa.
Referat wykorzystuje profile implementacyjne normy IEC 61968-100 dla następujących usług webowych:
• List Message – usługa wykorzystywana
przez aplikację kliencką do zapytania
o listę dostępnych wiadomości do pobrania,
• Get Message – usługa wykorzystywana przez aplikację kliencką do pobrania
określonej wiadomości z serwera,
• Put Message – usługa wykorzystywana przez aplikację kliencką do wysłania
określonej wiadomości na serwer (zwykle w celu jej przetworzenia).
Usługi webowe są dojrzałą i szeroko
rozpowszechnioną technologią. Otwartość definicji usług była dotychczas dużym
utrudnieniem przy zapewnieniu interoperacyjności i wykorzystaniu do produkcyjnej
wymiany informacji na potrzeby rynków
energii. Referat demonstruje obsługę podstawowych mechanizmów elektronicznej
wymiany danych, zapewniając interoperacyjność i zgodność z istniejącymi standardami wspieranymi przez Java i .NET.
Umożliwia to wykorzystanie szerokiej
gamy dostępnych narzędzi informatycznych do budowy aplikacji na potrzeby obsługi mniejszych uczestników rynku energii
elektrycznej.
D2-109. Doświadczenia z wykorzystania włókien światłowodowych
w przewodach fazowych (OPPC) w REE
– Hiszpania
Referat przedstawia telekomunikacyjne doświadczenia hiszpańskiego operatora systemu przesyłowego Red Electrica
de Espana z wykorzystania przewodów
typu OPPC.
Światłowody są głównym medium
transportowym stosowanym we współczesnej telekomunikacji, wykorzystywanym również na potrzeby wymiany danych z rozproszonymi źródłami energii.
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 echnologia OPGW (Optical Ground Wire)
T
– światłowód skojarzony z przewodem odgromowym linii energetycznej oraz ADSS
(All Dielectric Self Supporting Cable) – samonośne światłowodowe przewody dielektryczne zawieszone pomiędzy słupami linii
energetycznej, umożliwiły masowe wykorzystanie światłowodów przez operatorów
systemów przesyłowych. Nie zapewniają
one jednak realizacji wszystkich potrzeb,
np. OPGW można wykorzystać tylko w liniach z przewodem odgromowym.
Rozwiązanie włókien światłowodowych
skojarzonych z przewodem fazowym linii
energetycznej (Optical Phase Conductor –
OPPC) – jest technologią dojrzałą, ale dotychczas mało wykorzystywaną. Jednym
z głównych utrudnień jest konieczność
stosowania dodatkowych urządzeń łączących i terminujących. Zwykle w przypadku
braku przewodu odgromowego wykorzystywane są samonośne przewody ADSS.
Dopiero w przypadku braku możliwości zastosowania przewodu ADSS rozważa się
wykorzystanie technologii OPPC.
Informacja o temperaturze przewodu
fazowego jest niezbędna do prawidłowej
oceny jego chwilowej obciążalności. Rozpowszechniają się optyczne technologie
pomiarowe, takie jak DTS (Distributed
Temperature Sensing). Wykorzystanie do
tego celu rozwiązań OPPC może spowodować gwałtowny wzrost ich popularności
przy jednoczesnym wyparciu technologii
OPGW. Co więcej, w przypadku potrzeby
uzupełnienia istniejącej linii energetycznej
o przewód światłowodowy, wykorzystując
OPPC można zaoszczędzić na wytrzymałości konstrukcji słupów, które nie wymagają
dodatkowego wzmocnienia na przewód odgromowy, jak w przypadku OPGW.

Temat wiodący PS2
Utrzymanie niezawodności
środowiska IT
Znaczenie poprawnie funkcjonujących
systemów IT w aspekcie automatyki zabezpieczeniowej i prowadzenia ruchu systemu
elektroenergetycznego nie podlega dyskusji.
Poziom niezawodności systemów technologicznych (OT) nie może powodować zmniej-
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szenia niezawodności systemu elektroenergetyczne, a wręcz przeciwnie: OT powinno
wpływać na zwiększenie niezawodności systemu. Zważywszy na rosnące wykorzystanie
IT oraz coraz większą jego złożoność, poziom niezawodności IT staje się coraz trudniejszy do określenia i zarządzania.
Poniżej przedstawiono streszczenia
zgłoszonych referatów w zakresie tematu
wiodącego.
D2-201. Infrastruktura informatyczna japońskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych – Japonia
Japońskie przedsiębiorstwa elektroenergetyczne stają przed koniecznością
znaczącej redukcji kosztów, wywołaną poważnymi zmianami w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw zainicjowanymi wielkim trzęsieniem ziemi w marcu 2011 r.
Dodatkowo, japoński sektor elektroenergetyczny musi zmierzyć się z wyzwaniami,
jak zabezpieczyć infrastrukturę systemów
informatycznych przed katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, tsunami, tajfuny,
ulewne deszcze, biorąc na siebie ciężar zapobiegania skutkom takich katastrof bądź
minimalizacji negatywnego wpływu tych zdarzeń na funkcjonowanie całego sektora.
Artykuł prezentuje dotychczasowe
osiągnięcia w tej dziedzinie wybranych
przedsiębiorstw japońskich, wskazując jednocześnie na szereg istotnych kwestii wynikających z wdrożonych działań i podjętych
środków zaradczych.
1. Przedsiębiorstwo Tohoku wdrożyło
i zintegrowało środowisko gromadzenia
i zarządzania danymi wykorzystujące
mechanizmy wirtualizacji. Zapewnienie
wysokiej niezawodności jest realizowane przez ujednolicenie mechanizmów
nadzoru i zarządzania pracą systemów
informatycznych, w tym wprowadzenie
cyklicznych backupów danych.
2. Podjęta została dodatkowo decyzja
o wdrożeniu środków umożliwiających
utrzymanie kluczowych elementów systemów w niezakłóconej eksploatacji jak
również zapewnienie możliwości ciągłej
komunikacji z wykorzystaniem poczty
e-mail czy zapewnienie dostępności kluczowych danych biznesowych zgodnie
z nowym Planem Ciągłości Działania.
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3. Przedsiębiorstwo Kyushu zbudowało system zarządzania kryzysowego,
którego rolą jest zbieranie danych gromadzonych w trakcie normalnej pracy
w innych systemach informatycznych.
W sytuacji zagrożenia, dane te są dostępne w jednej lokalizacji, co umożliwia
ich szybkie wykorzystanie do działań
zmierzających do przywrócenia normalnych warunków pracy systemu elektroenergetycznego.
4. Firma zbudowała i uruchomiła również
system monitorowania pracy systemu
elektroenergetycznego, dostarczający
na bieżąco dane o aktualnych warunkach pracy sieci.
5. System monitorowania pracy systemu elektroenergetycznego, wdrożony
w Electric Power Development Company, ma na celu nie tylko zapewnienie
bieżącego podglądu warunków pracy
sieci, ale gromadzi również dane o awariach i zakłóceniach, umożliwiając zapobieganie występowaniu podobnych
zdarzeń w przyszłości.
Japoński sektor elektroenergetyczny
podejmował podobne działania przed marcem 2011 r. Okazały się one skuteczne podczas trzęsienia ziemi w marcu 2011 r. i będą
sukcesywnie rozwijane w przyszłości.
D2-202. Wpływ wdrożenia Smart
Grid na zarządzanie organizacją IT –
Meksyk
Wdrożenie idei sieci inteligentnej
(Smart Grid) wymaga od przedsiębiorstw
elektroenergetycznych wdrożenia metodyk i praktyk definiowanych jako zasady
ładu organizacyjnego w zarządzaniu IT
(IT Governance). Sieć inteligentna to sieć
elektroenergetyczna, w której obecne są
najnowsze rozwiązania techniczne umożliwiające przepływy energii elektrycznej
zgodnie z warunkami kontraktowymi,
umożliwiająca dwustronną komunikację
i sterowanie posiadanymi zasobami zgodnie z potrzebami użytkownika sieci. Sieć
inteligentna powinna być elastyczna, łatwo dostępna, niezawodna i ekonomicznie
efektywna. Zasady ładu organizacyjnego IT Governance są niezbędne do oceny skuteczności działań podjętych przez
przedsiębiorstwo elektroenergetyczne,
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zmierzających do transformacji posiadanej
infrastruktury do działającego modelu sieci
inteligentnej, poprawy tych działań bądź
wdrożenia innych scenariuszy dojścia do
modelu docelowego.
Artykuł prezentuje doświadczenia
meksykańskiej Federalnej Komisji Elektroenergetyki we wdrażaniu zasad IT Governance. Komisja zaadaptowała zasady
zarządzania procesami IT o nazwie MAAGTIC-SI, przygotowane przez rząd meksykański. Zasady te normalizują i instytucjonalizują najlepsze praktyki w obszarze
planowania, nabywania, wdrażania i monitorowania usług IT oraz bezpieczeństwa
informacji w celu zapewnienia, że aktywa
informatyczne przedsiębiorstwa wspierają
osiąganie jego celów biznesowych. Zasady MAAGTIC-SI bazują na najlepszych,
powszechnie akceptowanych, światowych
standardach, takich COBIT i ITIL. Dodatkowo wykorzystano inne metodyki i standardy, w zależności od obszaru IT, takie
jak CMM, ASL, normy ISO 62351, ISO
9001 oraz PMI. Zasady MAAGTIC-SI są
podzielone na 4 perspektywy: perspektywa
rządu, perspektywa strategii i organizacji,
perspektywa realizacji i dostaw oraz perspektywa wsparcia. MAAGTIC-SI bazuje
na modelu architektury korporacyjnej, który
zaspokaja potrzeby informacyjne związane
z procesem biznesowym w przedsiębiorstwie. Elementami architektury korporacyjnej są architektura biznesowa (plany
strategiczne i opis procesów biznesowych)
oraz architektura IT (przepływy danych,
systemy operacyjne, korporacyjna magistrala usług, komunikacja i bezpieczeństwo
informacji). Z punktu widzenia wymagań
i potrzeb przedsiębiorstw elektroenergetycznych, zasady MAAGTIC-SI stanowią,
w ocenie meksykańskiej Federalnej Komisji
Elektroenergetyki, ciekawą alternatywę dla
ogólnych zasad IT Governance w procesie
transformacji i wdrożenia Smart Grid.
D2-203. Bezpieczeństwo usług zdalnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne – SC D2
Usługi świadczone zdalnie są nieodłącznym elementem współczesnego
przedsiębiorstwa elektroenergetycznego.
Wraz z nowymi technologiami, nowymi po-
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trzebami oraz metodami działania, zakres
usług świadczonych zdalnie rozszerzy się
o codzienną eksploatację w elektrowni,
w sieci dystrybucyjnej oraz przesyłowej.
Przykładowe zmiany w zakresie usług
świadczonych zdalnie:
• diagnostyka zdalna z natychmiastowym
powiadomieniem o zdarzeniu, dostarcza informacje do odległej lokalizacji,
• zdalny monitoring zapewniający monitorowanie funkcjonalności aktywów
i okresu ich wykorzystania,
• zdalne utrzymanie umożliwiające modyfikację i dopasowanie funkcji w ramach
procesów lub ich parametrów do bieżących wymagań,
• zdalna administracja umożliwiająca aktualizacje i konserwacje systemów informatycznych z odległego miejsca.
Usługi świadczone zdalnie podnoszą
efektywność i wydajność poprzez redukcję
czasów niedostępności urządzeń, instalacji i systemów, podnoszą jakość usług
utrzymania i eksploatacji, ograniczają ilość
wyłączeń, eliminując w niektórych przypadkach konieczność fizycznej obecności
podczas wykonywania prac eksploatacyjnych czy czynności konserwacyjnych.
Wraz z wprowadzeniem technologii
prac wykonywanych zdalnie, które nie są
przeznaczone dla określonej lokalizacji
bądź nie uwzględniają określonych reżimów czasowych, pojawia się ryzyko dla
bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania obiektu bądź instalacji.
Zagrożeniem dla niezawodności i bezpieczeństwa są np.:
• włamania do systemów komputerowych,
• wprowadzenie złośliwego oprogramowania,
• przejęcie usługi świadczonej zdalnie,
w wyniku czego dochodzi do ujawniania
informacji,
• ataki typu Denial of Service, skutkujące uniemożliwieniem działania usług
świadczonych zdalnie,
• nadużywanie prawa dostępu umożliwiające wykonywanie nielegalnych operacji
za pośrednictwem usług zdalnych,
• błędy w konfiguracji skutkujące niezamierzonym działaniem usług zdalnego
serwisu.
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Artykuł prezentuje kwestie związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa elementów architektonicznych usług świadczonych
zdalnie, w tym jako klastra usług, poddając
analizie odpowiednie standardy bezpieczeństwa i najlepsze praktyki w celu zaprojektowania strefowego modelu usług zdalnego serwisu. Artykuł przedstawia również
aktualny stan norm dotyczących prezentowanego zakresu, wskazując na niektóre
z zagrożeń i ryzyk dla działalności przedsiębiorstwa elektroenergetycznego.
Warunki kontraktowe nabywania tego
typu usług stanowią kolejną istotną kwestię,
która wymaga szczególnej uwagi przedsiębiorstw, udziałowców i interesariuszy.
Artykuł proponuje skróconą listę wymagań
kontraktowych, która ma zastosowanie przy
zamawianiu usług świadczonych zdalnie.
Ma ona na celu wsparcie przedsiębiorstw
przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu
usług zdalnych świadczonych przez firmy
trzecie, wskazując na wymagania, które muszą być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu takich decyzji. Wykorzystano w tym
celu wytyczne dotyczące zamówień opracowane przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) i Departament
Energii (DOE) rządu USA.
Artykuł wskazuje również, co powinno
być celem ochrony w architekturze zdalnego dostępu przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, łącząc je ze strategiami ograniczania ryzyka poprzez kontrole fizyczne,
organizacyjne oraz techniczne.
Konkluzją artykułu są przykłady przypadków użycia dla różnych dziedzin (obszarów) biznesowych wraz z odniesieniem
się do konkretnych technologii i modeli
operacyjnych.

Temat wiodący PS3
Trendy w zarządzaniu
siecią telekomunikacyjną
przedsiębiorstwa
elektroenergetycznego
Zmiany technologiczne i plany migracji
do nowych technologii wymuszają zmianę
architektury i modeli utrzymania sieci telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych. Wzrost wielkości i skala
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złożoności nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej wymagają odpowiednich
narzędzi do jej efektywnego wykorzystania
i sprawnego zarządzania w celu osiągnięcia wymaganej niezawodności. Wyzwania
te przejawiają się poprzez:
• spełnianie restrykcyjnych wymagań
w zakresie rozwiązań krytycznych obsługujących automatykę zabezpieczeniową i sterowanie systemem elektroenergetycznym,
• nadążanie za rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych,
• utrzymanie heterogenicznych środowisk rozwijającej się sieci telekomunikacyjnej,
• ochronę infrastruktury krytycznej przed
zagrożeniami cybernetycznymi.
Poniżej przedstawiono streszczenia
zgłoszonych referatów w zakresie tematu
wiodącego.
D2-302. Doświadczenia z wykorzystania sieci IP/MPLS dla potrzeb przedsiębiorstwa elektroenergetycznego –
Belgia
Operatorzy systemów przesyłowych stają przed wzrastającymi potrzebami komunikacyjnymi w zakresie zapewnienia wymiany
informacji z podmiotami zewnętrznymi, takimi
jak klienci (odbiorcy końcowi), uczestnicy rynku energii, farmy wiatrowe itp. Jednocześnie
OSP budują sieci wykorzystujące komutację
pakietów do połączenia urządzeń komunikującymi się za pomocą protokołu IP.
Artykuł opisuje doświadczenia operatora belgijskiego Elia z technologią z IP/MPLS
(Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching) oraz przedstawia główne założenia
projektu zrealizowanego przez tego operatora. Technologia IP/MPLS pozwala wdrożyć wewnętrzną sieć wykorzystującą komutację pakietów oraz umożliwić bezpieczną
komunikację z urządzeniami zewnętrznymi.
VPN (Virtual Private Network) można skonfigurować w taki sposób, aby rozdzielić wewnętrzny ruch sieci od danych pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
Jest to znana i dojrzała technologia
stosowana przez wielu dostawców usług
telekomunikacyjnych w nowych generacjach sieci komputerowych. Bezpieczeństwo komunikacji w sieciach pakietowych
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stanowi wciąż niezagospodarowany obszar u wielu OSP. Na chwilę obecną nie
prowadzi się na dużą skalę testów interoperacyjności urządzeń odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo wymiany informacji
z urządzeniami sieciowymi oferowanymi
przez różnych producentów.
Artykuł prezentuje konfigurację testową, metodykę prac oraz główne wyniki
projektu zrealizowanego przez Elia.
D2-303. Dostosowanie usług telekomunikacyjnych do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa Eletrobras Eletronorte – Brazylia
Artykuł omawia proces zarządzania
problemami związanymi ze świadczeniem
usług w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Eletrobras Eletronorte (Brazylia),
zgodnie z eTOM (enhanced Telecom Operations Map), tj. rozszerzoną mapą procesów telekomunikacyjnych, odzwierciedlającą szeroko stosowany model procesowy
przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego.
Artykuł prezentuje analizę jakościową
wskazującą obszary możliwej poprawy
świadczonych usług z wykorzystaniem metodyki BPMN, biorąc pod uwagę rosnące
zapotrzebowanie klientów na łącza DWDM
i Ethernet z wykorzystaniem sieci DWDM.
Przedstawiona została ogólna koncepcja
całego procesu wraz z miarami (KPI) umożliwiającymi ocenę wydajności sieci telekomunikacyjnej.
D2-304. Analiza bezpieczeństwa informacji – Brazylia
Realizując politykę bezpieczeństwa
informacji, brazylijskie przedsiębiorstwo
Sao Francisco Hydroelectric Company
(Chesf – Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco), będące częścią Eletrobras, największego brazylijskiego producenta energii oraz operatora systemu przesyłowego,
przeprowadziło badanie podatności posiadanych aktywów telekomunikacyjnych na
zagrożenia cyfrowe.
Wyniki tej analizy były omawiane podczas Sesji Technicznej CIGRE w 2012 r., na
której przedstawiono prawdopodobieństwo,
wpływ i zależność poszczególnych obszarów biznesowych od poszczególnych ryzyk
dla poszczególnych grup aktywów.
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Utworzenie wewnętrznej grupy roboczej ds. bezpieczeństwa informacji w ramach departamentu telekomunikacji, składającej się z przedstawicieli pozostałych
departamentów (projekty, wykorzystanie
i eksploatacja), było jedną z inicjatyw na
rzecz promowania ciągłego rozwoju polityki i procedur formalnych w tym zakresie,
pełniąc również rolę komitetu do spraw
monitorowania i kontroli ryzyka. Barierą
we wprowadzaniu nowych polityk w zakresie bezpieczeństwa są nawyki i zwyczaje
kulturowe. Z tego też względu pierwszym
źródłem ryzyka są ludzie. W ostatecznym
efekcie, zasady i procedury nie mają wpływu na faktyczne działania, które podejmują pracownicy w celu wdrożenia zmian.
Inną, wymagającą wzmianki kwestią, jest
proces wzrostu firmy i rozszerzenia obszarów działalności. Chesf musi stosować
się do wytycznych rządowych będąc spółką należąca do państwa. Podstawowa
zasada dotyczy struktury własności nowych projektów – Chesf może mieć tylko
do 49% udziałów w większości nowych
przedsięwzięć, pozostała część przypada
na właścicieli prywatnych. Jeżeli zachodzi potrzeba określenia zasad bezpieczeństwa dla wszystkich przedsięwzięć,
w których uczestniczy Chesf, uzgodnienia
w tym zakresie obejmują również udział
obecnych i przyszłych partnerów. Artykuł
prezentuje dalsze działania podjęte po
zakończeniu etapu badania i diagnozy aktywów, napotkane trudności oraz wypracowane rozwiązania.
D2-305. Architektura sieci telekomunikacyjnej w aspekcie nowych usług
Smart Grid – Brazylia
Wdrożenie w sieciach elektroenergetycznych dużej ilości „inteligentnych aplikacji” wymaga usług komunikacyjnych
opartych na technologiach Ethernetu
bądź Internetu. Wiele istniejących aplikacji
również ewoluuje w tym kierunku. Rosną
wymagania dotyczące sieci z komutacją
pakietów i wzrost ten utrzyma się przez
następne lata. Migracja obecnych sieci telekomunikacyjnych do technologii pakietowych jest uwarunkowana istnieniem sporej
ilości systemów z łączami komutowanymi,
użytkowanych na przestrzeni ostatnich lat,
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które według założeń miały pozostać niezmienne dla zastosowań w elektroenergetyce. Cechy łączy komutowanych stanowią
podstawę deterministycznego zachowania
pracy sieci pozwalając na kontrolowalną
i bezpieczną wymianę informacji w całym
systemie elektroenergetycznym. Deterministyczne i kontrolowane zachowanie
pracy sieci opiera się na dwóch fundamentach: jak wykorzystać zasoby sieci
do niezwłocznego przesłania różnych
strumieni informacji od źródła do miejsca
przeznaczenia (czyli architektura i zasady
działania) oraz w jaki sposób sieć ta może
być nadzorowana, eksploatowana i rozwijana (tj. zarządzanie siecią). Pojawienie
się i wzrost ilości pakietowych technologii komunikacyjnych w elektroenergetyce
w dużej mierze jest i będzie uwarunkowane stopniem zapewnienia przez nowe
technologie takiego deterministycznego
i kontrolowanego zachowania, jak również
zależy od możliwości stopniowej i łagodnej
migracji z obecnie istniejących systemów
do rozwiązań docelowych.
Artykuł przedstawia i analizuje architektury systemów telekomunikacyjnych z komutacją pakietów, wraz z rozwiązaniami
w zakresie zarządzania takimi systemami,
umożliwiając planistom opracowanie odpowiedniej strategii bezzakłóceniowego wdrożenia takich sieci telekomunikacyjnych.
Po wstępnym opisie wymagań dokument przybliża możliwe architektury i technologie umożliwiające uruchomienie takiej
sieci oraz jej utrzymanie w całym cyklu
życia. Łatwość zarządzania jest istotnym
aspektem w tym zakresie. Artykuł analizuje złożoność architektoniczną, podział na
domeny i strukturę hierarchiczną z punktu
widzenia operacyjnego zarządzania taką
siecią, podkreślając cechy, które umożliwiają świadczenie usługi w ramach obecnie funkcjonującego w przedsiębiorstwie
elektroenergetycznym zestawu kompetencji i procesów.
Zapewnienie odpowiedniej łączności
pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi
a różnymi platformami przetwarzania, sterowania i monitorowania transmisji danych
w elektroenergetycznej sieci przesyłowej
jest jednym z głównych wyzwań paradygmatu sieci inteligentnych.
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Sieć przesyłowa najwyższych napięć została, w większości przypadków,
wyposażona w urządzenia umożliwiające transmisję szerokopasmową (włókna
optyczne w liniach przesyłowych). Jednakże, wzrastająca ilość aplikacji wykorzystujących technologie Ethernetu bądź
Internetu (systemy ochrony integralności
systemu elektroenergetycznego, monitorowanie i sterowanie z wykorzystaniem
synchrofazorowych systemów pomiarowych – PMU, zdalny dostęp i monitoring
stanu aktywów w stacji elektroenergetycznych, monitoring i kontrola dostępu)
sprawiają, że obecne rozwiązania, oparte na mechanizmach multipleksowania,
wydają się zbyt sztywne, pracochłonne
w utrzymaniu i niewystarczająco skalowalne. Należy znaleźć bardziej odpowiedni sposób zapewnienia transportu
pakietów w tej sieci bez utraty wydajności, nierozerwalnie związanej z obecnym,
komutacyjnymi systemami wymiany informacji, od których zależy działanie istniejących aplikacji.
Na poziomie sieci dystrybucyjnej,
w stacjach średnich napięć, występujących
w dużej ilości i połączonych w sposób bardziej zróżnicowany, komunikacja w większości przypadków jest dużo gorsza. Pomijając dostęp do końcówek klienckich,
wewnętrznie się różniących, współczesne
aplikacje automatyki i sterowania rozproszonymi źródłami energii wymagają rozszerzonych kanałów komunikacji. W przypadku, gdy dostęp do końcówek klienckich
odbywa się poprzez sieć elektroenergetyczną, wymaga on zapewnienia odpowiedniej komunikacji na potrzeby przesyłania informacji zwrotnej z inteligentnych
liczników.
Wspólnym mianownikiem wszystkich wdrożeń jest ekonomiczna, łatwa
w obsłudze, skalowalna sieć z pakietową transmisją danych, obejmująca sieć
elektroenergetyczną, centra sterowania,
stacje WN i SN oraz rozproszone źródła
energii. Sieć powinna spełniać wymagania pod względem wydajności, niezawodności, opóźnień transmisji, odporności
na zakłócenia oraz bezpieczeństwa dla
każdego z planowanych zastosowań jak
również dla całej sieci.
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Dostępnych jest kilka technologii i spore
możliwości ich łączenia, umożliwiające budowę sieci transmisji danych o cechach opisanych powyżej; niektóre z nich zaczerpnięto
z rozwiązań przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Mimo technologicznego podobieństwa, nowy system transmisji danych, co
najmniej w części dotyczącej obsługi procesów technologicznych, nie stanowi elementu
korporacyjnej sieci transmisji danych.
Mając na względzie operacyjne warunki
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przygotowując się do projektu budowy
sieci z pakietową transmisją danych, rozważyć należy, oprócz aspektów wydajnościowych, także kwestie związane z mechanizmami zarządzania pracą takiej sieci.
Sieć obejmująca setki lub tysiące
miejsc rozproszonych na rozległym geograficznie obszarze, która łączy krytyczne
czasowo aplikacje, wymaga obsługi z ograniczonej liczby obiektów przez ograniczone
ilościowo zespoły utrzymania i eksploatacji, które będą ją realizować bezpośrednio
na poziomie stacji. Innymi słowy sieć taka
musi posiadać cechy, jakie posiada każda współczesna sieć telekomunikacyjna,
spełniając jednocześnie nowe wymagania
w obszarze transmisji danych.
D2-306. Doświadczenia w zakresie
budowy dużej sieci telekomunikacyjnej
z wykorzystaniem OPGW – Indie
Przedsiębiorstwo POWERGRID posiada system telekomunikacyjny oparty na łączach światłowodowych, który jest obecnie
przedmiotem rozległej rozbudowy, polegającej na ułożeniu przewodów OPGW w liniach najwyższych napięć w całych Indiach.
Potrzeby w zakresie przepustowości łączy
w projektach sieci inteligentnych, synchrofazorów czy Narodowego Centrum Zarządzania Majątkiem Przesyłowym są bardzo
wysokie. Po zakończonej modernizacji, rozbudowany system będzie prawdopodobnie
największym, wśród tego typu systemów
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa
przesyłowe, na świecie systemem wykorzystującym przewody OPGW.
W ramach prowadzonych przez POWERGRID projektów wdrożenia Zunifikowanych Centrów Dyspozycji Mocy
i Telekomunikacji (Unified Load Dispatch
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& Communication – ULDC), zainstalowano w poszczególnych regionach kraju
około 9500 km nowych linii światłowodowych w celu umożliwienia uruchomienia
zaawansowanych systemów SCADA/EMS
do zarządzania pracą sieci lokalnych. Projekty te były realizowane od lipca 2002 r.
do lutego 2006 r. kolejno na południu, północy, północnym wschodzie, wschodzie
i zachodzie kraju.
Kolejnym etapem wdrożenia Zunifikowanych Centrów Dyspozycji Mocy i Telekomunikacji był rozwój systemu elektroenergetycznego, któremu towarzyszył
dalszy rozwój niezawodnej i wydajnej sieci
telekomunikacyjnej. Nowe technologie,
instalowane w dalszym ciągu w sieciach
elektroenergetycznych, wymagały stosowania łączy o dużej przepustowości.
Bazując na 10-letnim doświadczeniu
POWERGRID-u z wykorzystaniem technologii OPGW należy stwierdzić, iż światłowody OPGW stanowią niezawodne medium transmisyjne, które oferują bardzo
wysoką dostępność oraz są odpowiednie
dla zastosowań w systemie elektroenergetycznym oraz projektach sieci inteligentnych.
Wcześniej instalowano urządzenia
SDH z przepływnością STM-1, która okazała się wystarczająca dla zastosowań
w elektroenergetyce. Jednakże wzrastające zapotrzebowanie na szerokopasmową
komunikację oraz wsparcie dla interfejsów
ethernetowych spowodowało, że obecnie
instalowane są urządzenia z przepływnością STM-4, zapewniające wsparcie zarówno dla istniejących urządzeń SDH jak
i nowych.
Artykuł opisuje doświadczenia POWERGRID-u obejmujące planowanie,
projektowanie, implementację (wdrożenie)
oraz utrzymanie sieci telekomunikacyjnej
indyjskiego operatora systemu przesyłowego. Przedstawia także plany dotyczące
dalszego rozwoju tej sieci w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z wdrażania nowych technologii i innych potrzeb
związanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego. W końcowej
części artykułu znajduje się omówienie
przydatności i ocena technologii SDH
i OPGW.
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D2-307. Integracja systemów SCADA jako element budowy inteligentnej
sieci Smart Grid – Indie
Większość systemów SCADA w Indiach nie stanowi systemów kompletnych.
Stąd też wdrożenie sieci inteligentnych
Smart Grid w Indiach jest prawdziwe tylko
w teorii. Część operatorów systemów elektroenergetycznych posiada systemy SCADA/EMS dla sieci 400 i 220 kV, część wykorzystuje systemy SCADA/DMS do zarządzania pracą sieci 33 i 11 kV. Żaden inny
stan w Indiach, oprócz stanu Karnataka,
nie posiada kompletnego systemu SCADA
obejmującego sieć od 11 do 400 kV.
Narodowa Polityka Energetyczna Indii,
uchwalona w 2003 r., zawiera niezbędne
wymagania dotyczące sieci i systemów
na potrzeby realizacji zadań publicznych,
będące następstwem rozdzielenia działalności w obszarze wytwarzania, przesyłu
i dystrybucji. Dotyczą one:
• tworzenia systemów otwartego dostępu,
• dostarczania informacji o przepływach
na liniach w czasie rzeczywistym klientom oraz innym operatorom,
• podejmowania działań na rzecz przejrzystości,
• rozszerzania katalogu informacji przekazywanych operatorom systemów
dystrybucyjnych o działania wynikające
z taryfy ABT (informacji o planach pracy
jednostek wytwórczych),
• tworzenia odrębnych Centrów Dyspozycji Mocy w przedsiębiorstwach pełniących funkcję OSD na potrzeby zarządzania pracą sieci podległych OSD,
• tworzenia odrębnych Centrów Dyspozycji Mocy w przedsiębiorstwach pełniących funkcję OSP,
• zautomatyzowania procesów obliczania
strat sieciowych na wszystkich poziomach napięć.
Potrzeba spełnienia tych wymagań
spowodowała, że stan Karnataka zainicjował w 2008 r. projekt o nazwie „Integrated
Extended SCADA”. Przed jego rozpoczęciem, władze stanowe dysponowały systemem SCADA/EMS w Centralnej Dyspozycji Mocy i Komunikacji obejmującym wyłącznie sieć 400 i 220 kV oraz 112 węzłów.
Środowisko to cechowało się następującymi ograniczeniami:
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• żadne z wymagań opisanych w Narodowej Polityce Energetycznej 2003 nie
mogło zostać spełnione w ramach istniejącego systemu SCADA,
• system nie zbierał danych z 1265 stacji,
• wdrożenie szczegółowych, dotyczących
obszaru stanu, zasad wynikających z taryfy ABT było zagrożone, nawet jeżeli
funkcjonowały zasady ABT na poziomie
międzystanowym,
• operatorzy systemów dystrybucyjnych
nie posiadali możliwości monitorowania
zużycia energii elektrycznej na swoim
obszarze,
• obliczenia strat sieciowych były niewiarygodne,
• żadna z funkcji EMS nie mogła zostać
uruchomiona z powodu braku danych
z pozostałych stacji,
• brak symulatora szkoleniowego,
• brak automatycznej procedury uzyskiwania dostępu do danych,
• ograniczenia baz danych uniemożliwiające dodanie nowych stacji w regionie
południowym.
Mając na uwadze opisany wyżej stan,
podjęto decyzję o całkowitym wyłączeniu istniejącego Centrum Dyspozycji Mocy i Komunikacji i wdrożeniu projektu „Integrated Extended SCADA”, obejmującego 1377 węzłów.
Utworzono 16 centrów sterowania siecią:
• jeden węzeł główny posiadający wszystkie funkcje EMS i DMS,
• węzeł zapasowy (przywrócenie funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych)
zlokalizowany w odległości 25 km od
węzła głównego, posiadający wszystkie
funkcje EMS i DMS,
• 5 centrów sterowania dla OSD,
• 6 centrów sterowania dla obszarów
(stref) przesyłowych,
• odrębne centrum sterowania dla automatycznego systemu dystrybucji energii
w mieście Bangalore.
D2-308. Sieci telekomunikacyjne we
wdrożeniu Smart Grid – Hiszpania
Procesowi wdrażania sieci inteligentnych
towarzyszy wzrost wykorzystania urządzeń
komunikujących się pomiędzy sobą (machine to machine – M2M) wymaganych do
łączenia różnych elementów sieci, które następnie są zdalnie zarządzane.
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Obecnie tysiące nowych urządzeń jest
instalowanych w sieci w celu zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych dostaw
energii o wysokich parametrach jakościowych, po ekonomicznie uzasadnionych
kosztach i niskich stratach sieciowych.
Zarówno obecnie jak i w przyszłości,
teleinformatyka będzie odgrywała krytyczną rolę w rozwoju infrastruktury sieci
inteligentnych, oferując nowe możliwości
i redukując koszty. Celem artykułu jest
omówienie wyników analizy obecnych
sieci telekomunikacyjnych, pod katem
rozmieszczenia w nich urządzeń Smart
Grid, z różnych punków widzenia: standaryzacji, technologii, usług, procesów oraz
bezpieczeństwa.
Rozwój i adaptacja otwartych standardów informatycznych jest najbardziej
efektywną strategią zapewnienia interoperacyjności, konkurencyjności i innowacji.
Przykładowo, TR-069 jest standardowym
protokołem Forum Broadband, który umożliwia zdalne zarządzanie, monitoring i sterowanie wieloma typami urządzeń Smart
Grid. Mimo iż model SGAM (Smart Grids
Architecture Model), który jest europejskim
rozwinięciem amerykańskiego modelu
koncepcyjnego (NIST), definiuje kompletne
wymagania oparte na pięciu strefach i dziedzinach, jak również na pięciu wymiarach
interoperacyjności, rzeczywistość projektów Smart Grid jest całkiem inna.
Z telekomunikacyjnego punktu widzenia, granica przebiega na poziomie
stacji SN/nn. Od tego miejsca „w dół”,
najbardziej rozpowszechnioną technologią jest PLC, stanowiąca implementację
standardu ITU-T G.9904. Z kolei dla komunikacji „w górę”, wykorzystywane są
technologie Broadband Power Line (BPL),
GPRS/UMTS, DSL, światłowody. Sieci telekomunikacyjne dla zastosowań Smart
Grid posiadają pewne ograniczenia, które
determinują projektowanie i zarządzanie
taką siecią.
Z punku widzenia usług dostępnych
w takiej sieci są one niezwykle zróżnicowane. Niektóre z nich skupiają się na odczycie
danych, inne monitorują jakość przesyłanej
energii. Inne zaś koncentrują się na zdalnym sterowaniu, bilansowaniu czy poprawie dostępności usług w sytuacji awarii.
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Rozwój infrastruktury AMI (Advanced
Metering Infrastructure) jest kluczowym
elementem dalszej rozbudowy sieci telekomunikacyjnych związanych z sieciami
inteligentnymi.
Różnorodność oferowanych usług sieciowych skutkuje zróżnicowanymi wymaganiami dotyczącymi systemów telekomunikacyjnych. Projekty sieciowe powinny być dostosowane do różnych potrzeb w  zakresie
obciążenia ruchem sieciowym, przepustowości, dostępności, opóźnień i zniekształceń sygnału, różniących się w zależności
od usługi.
Ze względu na różnorodność technologii, protokołów oraz sieci (publiczne,
prywatne, elektroenergetyczne), potrzebny
jest system zarządzania globalnego, zdolny do korelacji zdarzeń sieciowych, integracji informacji z różnych źródeł, również
od publicznych dostawców usług. Potrzeba takiego systemu wymusza koncentrację
dostawców. System taki musi umożliwiać
inwentaryzację, monitoring, zarządzanie
siecią oraz raportowanie.
Jednocześnie system taki musi oferować wsparcie w następujących kluczowych obszarach i procesach: samodzielna
instalacja nowych urządzeń, implementacja znaczących zmian w sieci, wymiana
urządzeń wskutek działań naprawczych
i korygujących. Niezbędne jest posiadanie
urządzeń, które wspierają procesy tego
typu w celu uproszczenia instalacji urządzeń, redukcji kosztów, jak również w celu
wdrożenia zmian wynikających z zakresu
wymagań dla określonej kategorii usług.
W rzeczywistości, podczas budowy
takich sieci należy myśleć w kategoriach
integracji wszystkich procesów, tak aby infrastruktura komunikacyjna stała się przedłużeniem innych systemów. Co więcej,
integracja taka ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa usług sieciowych z uwagi na
centralizację i unifikację.
W przypadku dostępu do informacji poufnych, bezpieczeństwo odgrywa główną
rolę. Integralność, dostępność, uwierzytelnianie i szyfrowanie danych powinny być
poddane szczegółowej analizie. Dostępność
i uwierzytelnianie powinny posiadać wyższy
priorytet w stosunku do integralności i szyfrowania danych. W rzeczywistości, niektóre
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protokoły posiadają wbudowane mechanizmy sprawdzania spójności danych, np.
CRC. Bezpieczeństwo sieci jest podstawową kwestią, która musi być wzięta pod uwagę podczas projektowania sieci.
D2-310. Trendy rozwojowe sieci telekomutacyjnych w japońskich przedsiębiorstwach elektroenergetycznych
– Japonia
Japońskie przedsiębiorstwa energetyczne angażują się w projekty sieci inteligentnych w celu późniejszego ich wykorzystania
na dużą skalę przy integracji rozproszonych
źródeł energii oraz systemów rezerwowych,
wzmacniających środki bezpieczeństwa na
wypadek wystąpienia katastrofy naturalnej
bądź zdarzeń o charakterze przestępczym.
Realizacja tych przedsięwzięć wymaga
wzmocnienia środków komunikacji oraz rozwoju nowych metod wymiany informacji.
Artykuł prezentuje przykładowe rozwiązanie w zakresie środków komunikacji wykorzystywanych w sieciach inteligentnych
przez japońskie przedsiębiorstwa energetyczne, w szczególności omawia budowę
modeli do oceny nowych inteligentnych
systemów komunikacji oraz prezentuje
wyniki testów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych. Artykuł przedstawia
również przykłady rozwiązań sieci opartych na adresacji IP dla japońskich przedsiębiorstw energetycznych.
D2-312. Smart Communication System SCS – Wenezuela
Aktualna infrastruktura telekomunikacyjna przedsiębiorstw energetycznych jest
oparta w 90% na technikach TDM realizowanych na bazie pierścieni światłowodowych, łączy radiowych lub komunikacji
z wykorzystaniem linii zasilających PLC.
Z uwagi na pierścieniową naturę sieci elektroenergetycznych, naturalnym jest wykorzystanie heterogenicznej infrastruktury
telekomunikacyjnej obecnej w takich sieciach do automatycznego tranzytu ruchu
niezależnie od technologii obecnej w każdym punkcie połączenia sieciowego.
System inteligentnej komunikacji (SCS)
określa filozofię współpracy urządzeń PLC
nowej generacji z wykorzystaniem łączy
światłowodowych i łączności radiowej,
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tworzących sieć umożliwiającą komutację
pakietów, wykorzystującą wszystkie połączenia sieciowe, w tym z obszaru rozwiązań technologii TDM. SCS umożliwia
wdrażanie sieci inteligentnych w liniach zasilających, ustanawiając pomost pomiędzy
systemami generacji, centrami dyspozytorskimi oraz sieciami dystrybucyjnymi.
Tradycyjne protokoły SCADA, używane
na poziomie stacji, wywodzą się z technologii TDM (DNP, MODBUS). Do komunikacji z centrum dyspozytorskim stosowane
są protokoły IEC 60870-5-101 lub DNP 3.0
z wykorzystaniem technologii sieciowych
TDM, takich jak pierścienie światłowodowe, PLC lub łącza radiowe. Przełączanie
ruchu sieciowego w węzłach pośredniczących odbywa się z udziałem człowieka, co
zajmuje kilka minut, godzin bądź nawet dni
w sytuacji awarii węzła.
Nowym trendem w systemach SCADA
jest wykorzystanie protokołu IEC 61850 do
komunikacji wewnątrz stacji oraz protokołu
IEC 60870-5-104 w komunikacji z centrum
dyspozytorskim, uwzględniając implementację mechanizmów przełączania w warstwie 2
i 3. W tej technologii cały ruch w sieci oraz
przełączanie pakietów odbywa się automatycznie. W artykule przedstawiono również
kwestię wykorzystania istniejącej infrastruktury TDM do ruchu sieciowego z komutacją
pakietów dla nowych węzłów.

Urządzenia PLC z możliwością routingu stanowią kluczowy element zapewnienia
niezawodności kanałów komunikacji, umożliwiając transmisję głosu i danych, zapewniając interfejsy do istniejących łączy światłowodowych oraz radiowych, wykorzystując każdy punkt połączenia sieciowego do stworzenia inteligentnego system komunikacyjnego
stanowiącego hybrydową platformę zdolną
do transmisji danych z wykorzystaniem protokołów TDM oraz IP.

Podsumowanie
Referaty prezentowane podczas sesji CIGRE wpisują się w opublikowane
przez Komitet Studiów D2 w czerwcowym
numerze miesięcznika ELEKTRA wyniki
szeroko zakrojonej ankiety, przeprowadzonej wśród 44 przedsiębiorstw elektroenergetycznych z 18 krajów pt. „Cele
strategiczne teleinformatyki”. Działaniom
przypisano wagi: od 0 – nieistotne (strata
czasu) do 5 – najwyższy priorytet. Rezultaty przedstawia poniższa tabela.
Wyniki ankiety wskazują rzeczywiste
i aktualne problemy teleinformatyki w energetyce, a jednocześnie zostały wykorzystane przez SC/D2 do określenia bieżących priorytetów działania grup roboczych
komitetu, zdefiniowanych jako:

• bezpieczeństwo informatyczne ewoluujących przedsiębiorstw elektroenergetycznych w powiązaniu z ich operacyjnymi procesami (w tym zdalny dostęp
oraz usługi mobilne),
• rozwój aplikacji Smart Grid (w tym zaawansowane narzędzia analityczne),
• zagadnienia związane z zarządzaniem
teleinformatyką (wzrost złożoności systemów IT oraz kosztów ich wdrożenia
i utrzymania).
Właściwie zarządzana teleinformatyka
powinna zwiększać niezawodność działania całego systemu elektroenergetycznego. Niewłaściwie zarządzana teleinformatyka obniży niezawodność systemu elektroenergetycznego.

Referaty Komitetu
Studiów D2
PS1: Information and telecommunication
technologies for connecting distributed energy resources
[1]

D2-101. Study and practice of cybersecurity situation evaluation method for smart
grid, K. Gao, Y. Wang, R. Xu.

[2]

D2-102. Study on just-in-time decision of
demand respond based on complex event
processing, J.Y. Wang, N. Li, Y.X. Xie, X.Z.
Li, D.P. Wang, F.Y. Wang.

[3]

D2-103. Powerline communications for
connecting distributed energy resources,
D. Gil, A. Llano, F. Castro, J.A. Moreno, S.

Issue – Long Name
Remote control of critical infrastructure – cyber security reference models and controls.

168.5

Emerging Smart Grid Applications and Issues. (Evolution beyond Advanced Metering)

166.5

Cyber-security reference models for securing information systems against
new vulnerabilities caused by mobile devices and social media systems.
Situational aware prioritization and presentation of large amounts of information
for trading and SCADA applications
Case studies on the EPU use of SOA (Service Oriented Architecture) and CIM
(Common Information Model)

161.0

152.0
149.5
147.5

urs, G. Dondossola, R. Terrugia.
[5]

D2-105. Control and measurement system
formance, R. Guevara, C. Tello, J. Rodríguez.

[6]

D2-106. DSO’s strategic choice for private
telecom networks, G. Robichon.

[7]

D2-107. Future smart meters and meter
data management, A.I. Bataineh.

[8]

D2-108. Utilization of web services for
electronic data interchanges on the European energy market for electricity, A. Mar-

146.5

tín Barbero, E. Jiménez Raya, J. Bembibre

144.0

Use of IEC 61968 (CIM for distribution systems)

138.5

Efficient data structures

137.0

Processing vast amounts of data

126.0
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impact analysis and anomalous behavio-

158.5

Case studies for the use of mobility devices and applications
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D2-104. Security of communications in
voltage control for Grids connecting DER:

to evaluate solar power grid-tie inverter per154.0

Integration of communications and Information Systems both operationally and in design.
(Including organisational structures, skillsets, cultural issues)
Cyber security response by EPUs - framework for a tool that EPU operators can use
to automate their response to a cyber-initiated threat.
New operational and business applications and issues for EPUs caused by the explosion
in mobile device technologies (iPads, iPhones, Androids, etc.) and social media systems
(Facebook, Twitter, etc.)
Management of privacy issues in the Smart Grid

[4]

163.0

Reliable access to mission critical data
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Martinez, T. Arzuaga.

Score

Regueiro.
[9]

D2-109. A new experience of Optical Phase Conductor (OPPC) in Red Eléctrica de
España, S. Kwik Allan, J.M. Delgado Alvarez.
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PS2: Maintaining operational IT reliability in
an evolving environment
[10] D2-201. IT platforms of Japanese electric power companies, T. Yoshida, M. Okamoto, N.
Tamehisa, M. Kikegawa, C. Tsuji, T. Hanakita.
[11] D2-202. Experiences and practices in the
implementation of IT governance in Mexican
electrical utility, I. Parra, G. Arroyo, A. Garcia.
[12] D2-203. Security in remote services used
by EPUs, P. Sitbon, C. Poirier, J. Zerbst, D.
Holstein.
PS3: Trends in managing utility communication networks
[13] D2-302. Experiences with an IP/MPLS network in utility environment, T. Leroy.

[14] D2-303. The telecommunications business expansion at Eletrobras Eletronorte
and the needs for changes in operation
and maintenance, M. Costa De Araujo, M.
Alves Rodrigues.
[15] D2-304. Beyond Chesf’s telecommunications information security analysis, A. Temporal, H. Burle, C.A. Bastos.
[16] D2-305. Managing adapted packet network
architectures for smart IP-based services,
M. Mesbani, A. Moaini, V. Meneguim.
[17] D2-306. Challenges in establishment of
large OPGW based communication network – Indian experience, N.S. Sodha,
H.H. Sharan, Sheela Rani.

[18] D2-307. Smart grid network through integrated SCADA System-Karnataka Model
– A case study, K.R. Adisheshan.
[19] D2-308. Telecommunication networks for
smart grids deployment, B. Peralta.
[20] D2-310. Trends of communication networks in Japanese electric power utilities, H. Tsuchiya, K. Takahashi, K.
Shimoosako, N. Takahashi, S. Ono, Y.
Tada.
[21] D2-312. Smart Communication System
SCS, J. Ramirez, H. Cabrera.
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Mariusz Krupa
Sekretarz PKWSE

Tematy wskazane 46. Sesji Generalnej CIGRE 2016
Preferred subjects for the 46th CIGRE General Session 2016
46. Sesja Generalna CIGRE odbędzie się w Paryżu w dniach 21-26 sierpnia 2016 r. PKWSE – jako polski komitet
krajowy CIGRE – ma prawo zgłoszenia
trzech referatów na Sesję. Warto dodać,
że istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowych referatów, pod warunkiem uznania
ich zawartości merytorycznej, przez poszczególne Komitety Studiów, za szczególnie interesujące. Zgłoszenia referatów
krajowych można dokonywać jedynie za
pośrednictwem PKWSE. Wszystkich zainteresowanych, w imieniu PKWSE, uprzejmie zapraszamy do zgłaszania propozycji
referatów w postaci streszczeń obejmujących minimum 500 słów lub w miarę możliwości pełnych tekstów. Zgłoszenie powinno również zawierać wskazanie tematu wskazanego (Preferential Subject, PS),
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którego referat dotyczy oraz podanie adresu e-mail głównego autora. Streszczenia powinny być opracowane w języku angielskim i zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie CIGRE (www.cigre.org).
Jednocześnie przypominamy, że główny
autor referatu musi być członkiem CIGRE
– indywidualnym lub przedstawicielem
członka zbiorowego.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie streszczeń referatów do sekretariatu PKWSE
(e-mail: pkwse@ien.com.pl) w terminie do
30 maja 2015 r. tak, aby można było wybrać referaty najlepiej dostosowane do aktualnej tematyki prac CIGRE i zgłosić je do
Biura Centralnego CIGRE w wymaganym
terminie.
Poniżej wymieniono tematy wybrane
46. Sesji Generalnej CIGRE.
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Study Committee A1:
Rotating Electrical Machines
PS1 – Developments of Rotating Machines and Experience in Service
• Design, manufacture, maintenance
and performance improvements in generators and excitation systems and
in starting methods of pump storage
units.
• Influence of customer specifications
and grid operator requirements on generator design and performance.
• New developments for improving the
performance, design, cost and flexibility
of operation of large generators.
• Efficiency, operation, control and design
of motors for power stations and dispersed generation.
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PS2 – Asset Management of Rotating
Machines
• Refurbishment, replacement, power up-rating and efficiency improvement of
aged generators and associated project
cost benefit analysis.
• State of the Art equipment and experience with Robotic inspections.
• Improvements in monitoring, diagnosis
and prognosis systems.
PS3 – Rotating Machines for Renewable and Dispersed Generation
• Design, manufacture, generator costs,
efficiency, monitoring and diagnosis.
• Effects of faults and system disturbances on design and control strategies.
• Evolution and trends in machines for renewable generation.

Study Committee A2:
Transformers
PS1 – Advances in transformer diagnostic and monitoring
• Innovative practices for data interpretation and condition assessment: prognosis, case studies and success stories.
• Diagnostics, monitoring, maintenance
and operation information for strategic
management of a transformer fleet.
• Specification, integration, and management of monitoring systems to ensure
effective utilization of data.
PS2 – EHV/UHV and EHV DC/UHV DC
- Transformers and their components
• Specification, design, material, manufacturing and testing requirements and
facilities.
• Transportation constraints, installation,
commissioning, reliability, operation and
maintenance.
• Shunt reactors.
PS3 – Transformer windings
• Design, manufacturing processes, application and performance of different
winding types and material, experience
with new insulation materials.
• Experience and evaluation of winding mechanical (short-circuit and load noise), thermal, dielectric and efficiency performance.
• Effects of ageing and maintenance practices on winding performance.
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Study Committee A3:
High Voltage Equipment
PS1 – High voltage equipment for
emerging power system conditions
• Requirements for AC equipment, e.g.
disconnecting switch, earthing switch,
instrumental transformer.
• Requirements for DC equipment, e.g. DC
circuit breaker, disconnecting switch, earthing switch, surge arrester / varistor.
• Developments in testing and verification.
PS2 – Lifetime management of transmission & distribution equipment
• Impact of maintenance, monitoring, diagnostics.
• Influence of environmental and operating conditions.
• Optimized maintenance practices.
• Mitigation methods for overstresses and
overloads.
PS3 – Application of information technology tools for development & management of high voltage equipment
• Advanced simulations and design tools.
• Integration of intelligence into high voltage equipment.
• Translating data into useful information
and actions.

Study Committee B1:
Insulated Cables
PS1 – Feedback from newly installed or
upgraded cable systems
• Design, installation, operation and techniques to improve safety from induced
voltages and currents.
• Advances in testing and relevant experience.
• Lessons learnt from permitting, consent
and implementation of mitigation measures.
PS2 – Best use of existing cable systems
• Condition assessment, diagnostic testing and monitoring of cable systems
and accessories.
• Upgrading methodologies and related
experience.
• Trends in maintenance strategies, remaining life assessment and asset management.
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PS3 – Insulated cables in the Power
System of the Future
• New functionalities, innovative cable
designs, accessories and systems.
• Advances in modelling.
• Environmental challenges for future cable systems.
• Longer lengths and higher voltage levels for AC and DC Cables.

Study Committee B2:
Overhead Lines
PS1 – Overhead Lines for high power
transfer capacity
• Design for AC and DC Lines including
dedicated metallic return.
• Climatic and environmental considerations.
• Influence of operational aspects on reliability and line security.
PS2 – Project management, construction and maintenance
• New methods including replacement
and refurbishment.
• Experience with contracting and financing models.
• Reliability evaluation of installed components and their change with time.
PS3 – Application of new materials and
technologies
• Conductors, insulators, fittings and structures.
• Experience and trends.
• Specification and test requirements for
line components.

Study Committee B3:
Substations
PS1 – Advances in substation technology
• GIS and GIL developments including
DC technologies.
• Integrating Non-Conventional instrument transformers.
• Integrating new materials and new technologies into substations.
PS2 – Developments and new thinking
in substation design
• Integrating IEC 61850 into existing substations.
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• Maximising substation availability.
• Modular, pre-fabricated, fast deployment and off-shore substation solutions.
• Adaption of substations to meet emerging power system requirements.
PS3 – Evolution in Substation Management
• Risk quantification and optimised asset
decision making, substation economics,
maintenance management.
• Customer and stakeholder interaction
with design and life cycle management.
• Substation asset performance, residual
life, health and condition metrics.
• Substation auxiliary and ancillary systems.
• Knowledge management, design methodologies and training.

Study Committee B4:
HV DC and Power Electronics
PS1 – HV DC systems and their applications
• Planning and implementation of HVDC
projects including, need, justification, design, integration of wind generation, environmental and economic assessment.
• Application of new technologies in HVDC,
HVDC Grids / Multi-Terminal HVDC.
• Refurbishment and upgrading.
• Service and operating experience.
PS2 – FACTS and other Power Electronic (PE) systems for transmission
• Planning and implementation including,
need, justification, FACTS devices for
renewables, environmental and economic assessment.
• Application of new technologies.
• Refurbishment and upgrading.
• Service and operating experience.
PS3 – DC and other Power Electronic
(PE) systems for distribution
• Applications for harvesting and integration of renewables, power quality improvements and increasing asset utilisation.
• Service and operating experience.
• Planning and implementation including
need justification, environmental and
economic assessment.
• New concepts, designs and control algorithms.
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Study Committee B5:
Protection and Automation
PS1 – Protection Automation and Control System (PACS) Optimization and
Life Time Ass et Management
• Lifecycle management of existing
PACS including maintenance and design.
• Optimization and improvement in lifecycle management of PACS by design
modifications.
• Optimization techniques including functional integration, use of process bus
and interfacing and monitoring of HV
equipment and infrastructure.
PS2 – Coordination of Generator and
power system Protection
• Requirements for power plant protection to cater for developing stress
points.
• Generator protection security for recoverable grid events.
• Power plant protection schemes and
backup setting criteria to enhance grid
stability.

Study Committee C1:
System Development and
Economics
PS1 – State of the art approaches and
standardization in asset management
decision making
• Life-cycle cost-based techniques.
• Using enhanced asset data and information.
• Investment requirements for better integration of transmission and distribution.
PS2 – Interface and allocation issues in
planning T&D networks with multi-party projects
• Business models for sharing of costs,
benefits and risks between parties; approvals from different authorities.
• Centralisation or decentralisation of system design decisions.
• Examples: interconnectors; distribution-transmission interface; system services
from external systems, e.g. distribution,
neighbouring transmission.
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PS3 – New system solutions and planning techniques for flexible and robust
system plans
• Taking into account environmental and
social impact using scenario based
techniques.
• Achieving optimal solutions for the entire power system with all stakeholders.
• The particular cases of embedded
HVDC, offshore grids and the technological fit of system services from renewable energy sources.

Study Committee C2:
System Operation and Control
PS1 – Grid operation solutions to changes in generation mix including distributed and renewable generating resources
• Monitoring, operation and control of frequency and voltage.
• Control of stability including excitation system, power stabilizers, governors and converters (due to decreased system inertia).
• Managing integration of HVDC into the
interconnected power grid.
PS2 – Managing system disturbances
and system restoration
• Essential load and critical generator
consideration.
• Disturbance management and restoration strategies, including cross border
approach.
• TSO s/DSO s/Grid User Cooperation requirements.

Study Committee C3:
System Environmental
Performance
PS1 – Environmental liabilities of transmission and distribution assets
• Best practices regarding prevention, investigation and remediation of environmental damage.
• Operational and financial impact on property transfer and grid projects (substations, cables & lines), and of incidents
on existing assets.
• Methodologies and techniques for environmental due diligence audits.
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PS2 – Overhead lines and underground cables: acceptability issues
• Specific impact assessments (e.g. EMF,
visual impact, biodiversity, noise, soil
heating, land use, grid losses) during
life-cycle of the assets.
• Mitigation and compensation policies
and measures.
• Strategies, methodologies and techniques for stakeholder engagement.
PS3 – Climate Change: Implications for
Electric Power Systems
• Methodologies and techniques to improve grid energy efficiency.
• Greenhouse gas (GHG) emissions accounting and reduction measures for
T&D companies.
• Risk assessment, resilience and adaptation measures.

Study Committee C4:
System Technical
Performance
PS1 – Impact of inverter based generation and Energy Storage
• Potential improvement of power system
dynamic performance from new functionalities.
• Challenges for system dynamic performance caused by high penetration levels (especially in island systems).
• Modelling, measurement and assessment of PQ and EMC related issues.
PS2 – Challenges with modelling and
evaluation of lightning performance
and insulation coordination in the power system of the future
• Transient analysis and modelling for
HVDC and large renewable power
plants.
• Analysis of, and operational experience with, lightning performance in
high-voltage networks, including detection systems and lightning attraction models.
• Methods for the analysis of transient
and temporary over-voltages and their impact on high voltage equipment
including suitability of standard wave
forms.
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PS3 – Bridging the gap between EMT,
FEM and positive sequence grid simulation
• Limitations of positive sequence modeling methods and techniques.
• Hybrid EMT-positive sequence modeling methods, especially for HVDC and
inverter based generation.
• Advanced numerical techniques in modeling and simulation, such as high frequency transformer modelling, finite element methods and finite difference time
domain methods.

Study Committee C5:
Electricity Markets
and Regulation
PS1 – Interactions between wholesale
and retail markets; the future of regulation
• Policy drivers, jurisdictional aspects and
incentive mechanisms to foster the alignment between wholesale and retail
markets.
• Market design aspects of wholesale
compared to retail markets; the role of
resource aggregation and the changing
nature of retail market.
• Interaction between networks and markets in the future.
PS2 – Market models and regulatory
structures in an evolving industry situation
• Experiences with market mechanisms to
maintain security of supply and economic
efficiency through the industry transition.
• Impact of political and environmental investment drivers on market design.
• Lessons learned for supporting infrastructure investments with multiple regulatory jurisdictions in regional market
structures.
PS3 – Distributed resource and demand
response integration from the perspective of electricity market structures
• Experiences and Lessons learned.
• Designing a market model to accommodate distributed and alternative resource management.
• Business aggregation and market information flows for distributed and alternative resources.
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Study Committee C6:
Distribution Systems
& Dispersed Generation
PS1 – Integrated planning and operation for up grading distribution networks
• Novel methods for integrating planning
and operation including asset management, control and protection.
• Enabling technologies for increasing
penetration of renewables, including
energy storage and demand side integration.
• Distribution systems perspective on interaction with TSO, aggregators, further
market participants. Contribution of DER
to system stability, interconnection, and
communication requirements.
PS2 – Energy infrastructure for urban
networks
• Smart Cities.
• Multi-energy systems including heat,
cooling, gas, water, transport.
• Impact of developments in energy technology, IT , big data and further trends
on the distribution system.
PS3 – Microgrids and offgrid hybrid
systems
• Technological challenges.
• Real world installations.
• Business cases and road maps.

Study Committee D1:
Materials and Emerging
Test Techniques
PS1 – Compact Insulation Systems (AC
and DC)
• High field strength phenomena.
• Field grading.
• Ageing and long-term performance.
PS2 – New materials
• Nanocomposites.
• Eco-friendly materials.
PS3 – Non-standardised stresses and
emerging test techniques
• Offshore and subsea application (high
pressure, corrosion, etc.).
• Advanced diagnostic techniques.
• Impact of non-standardised stresses on
materials.
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Study Committee D2:
Information Systems
and Telecommunication
PS1 – New applications to control power systems
• Smart Grid applications for DSO and
TSO.
• Big data, applications and solutions.

• Convergence of SCA DA, EMS, DMS
and MMS applications.
PS2 – EPU response to evolving cyber
security landscape
• Protection of digital systems against
current and upcoming threats.
• Impact of evolving cyber security regulations.
• Security architecture for power system
information infrastructure.

PS3 – Mobile operational applications,
systems and infrastructure
• Wireless access to EPU field assets,
operation and support platforms.
• Service continuity during disaster or
blackout situations.
• Use of public versus private infrastructure.

CIGRE

Mariusz Krupa
Sekretarz PKWSE

Grupy robocze w CIGRE (stan na 23 lutego 2015 r.)
Working Groups in CIGRE (23 February 2015)
Podstawowym obszarem działalności
CIGRE jest funkcjonowanie grup technicznych działających w ramach szesnastu
Komitetów Studiów. To właśnie na poziomie grup najpełniej dokonuje się wymiana
informacji, doświadczeń oraz współpraca
między ekspertami z całego świata. Wynikiem prac grup są broszury techniczne
stanowiące kompendium aktualnej wiedzy
z danej tematyki.
Obecnie w strukturach CIGRE działa
ponad 3 500 ekspertów z całego świata.

Bardzo ważne jest liczniejsze zaangażowanie się polskich ekspertów w prace grup,
gdyż jest to szansa na kontakt ze specjalistami z wiodących ośrodków na świecie
oraz doskonała okazja do promowania
polskich rozwiązań i myśli technicznej na
arenie międzynarodowej.
W ramach struktur Komitetów Studiów
można wyróżnić następujące typy grup:
• grupa robocza – Working Group (WG)
• zespół zadaniowy – Task Force (TF)
• grupa doradcza – Advisory Group (AG)

• grupa współpracy – Co-operation Group (CG)
• wspólna grupa robocza – Joint Working
Group (JWG) oraz
• wspólny zespół roboczy – Joint Task
Force (JTF),
w skład których wchodzą specjaliści różnych Komitetów Studiów.
Osoby zainteresowane włączeniem się
w prace nowo utworzonych grup i zespołów prosimy o kontakt z Polskim Komitetem Wielkich Sieci Elektrycznych.

Study Committee A1: Rotating Electrical Machines
Rodzaj i numer

Nazwa

Przewodniczący

WG A1-51

Monitoring, Reliability & Availability of Wind Generators

WG A1-50

Factory Quality Assurance Testing Requirements for Turbo-generator Components

WG A1-49

Magnetic core dimensioning limits in Hydro-Generators

WG A1-48

Guidance on the Requirements for High Speed Balancing / Overspeed Testing
of Turbine Generator Rotors Following Maintenance or Repair

WG A1-47

Technological Feasibility Studies for Super (IE4) and Ultra (IE5)
Premium Efficient Motors

WG A1-46

Guide on Use of Premium Efficiency IE3 (IEC 60034-30)
Motors & Determining Benefits of Green House Gas Emission Reduction
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Data utworzenia

D. McMillan (GB)

06/02/2015

Sergio RODRIGUEZ (ES)

09/01/2015

Johnny Rocha (BR)

21/11/2014

Ben Adams (GB)

03/11/2014

Dohyun Kang (KR)

03/11/2014

D-K. CHATURVEDI (IN)

24/08/2014
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WG A1-45

Guide for Determining the Health Index of Large Electric Motors

WG A1-44

Guideline on Testing of Turbo and Hydro generators

WG A1-43

State of the art of rotor temperature measurement

WG A1-42

Phumlani Khumalo (ZA)

15/07/2014

Dave Tarrant (ZA)

20/12/2013

Ante Elez (HR)

21/11/2013

Influence of Key Requirements to Optimise the Value of Hydro-generators

Eduardo Guerra (AR)

15/08/2013

WG A1-41

Inventory of main maintenance interventions on turbo generators

Vincent Fernagut (FR)

16/07/2013

WG A1-40

Survey on Hydro Generator Instrumentation and Monitoring

Mark Bruintjies (ZA)

02/01/2013

WG A1-39

Application of dielectric dissipation factor measurements on new stator coils and bars

WG A1-38

Howard Sedding (CA)

11/11/2012

Guide for Generator On-Line Over and Under Excitation Operation Issues

Zlatanovici Rodica (RO)

12/08/2012

WG A1-37

Turbo-generator Stator Winding Support System Experience

Alberto Villarrubia (ES)

12/08/2012

WG A1-36

Vibration and Stability Problems Met In New, Old and Refurbished Hydro Generators,
Root Causes and Consequences

Jouni Ahtiainen (FI)

06/05/2012

WG A1-35

Hydroelectric Generators Behaviour under Abnormal Operating Conditions

Edgar Robles (MX)

08/01/2012

WG A1-34

Testing Voltage of Doubly-Fed Asynchronous Generator-Motor Rotor Windings
for Pumped Storage System

Osamu Nagura (JP)

20/10/2011

WG A1-33

Guide for the Proper Storage and Cleanliness of turbo-generators
and their Components

Kevin Mayor (CH)

14/10/2011

WG A1-32

A Survey on Small Hydro Power Plants Considering Technical and Strategic Aspects:
Present Status and Future Outlooks

Alexander Gromow (BR)

09/08/2011

WG A1-31

State of the art of stator winding supports in slot area and winding overhang of Hydro
Generators

Franz Ramsauer (AT)

01/06/2011

WG A1-30

Usage of Magnetic Slot Wedges in Hydro Generators

Josip Študir (HR)

03/01/2011

WG A1-29

Guide on New Generator-Grid Interaction Requirements

Luis Rouco (ES)

25/10/2010

WG A1-24

Literature survey on diagnostics trends for wind generators for reliability improvement

Sameh Salem (US)

25/01/2010

WG A1-25

Survey on hydro generator cleaning

Geir Aalvik (NO)

25/01/2010

WG A1-05

Generator Economic Evaluation of Generator Refurbishment / Replacement

Sam Salem (US)

09/04/2008

Study Committee A2: Transformers
Rodzaj i numer

Nazwa

JWG A2/C4-52

High-frequency transformer models for non-standard waveforms

JWG A2/D1-51

Improvement to Partial Discharge Measurements for Factory and Site Acceptance
Tests of Power Transformers

Przewodniczący

Data utworzenia

Bjørn Gustavsen (NO)

26/02/2014

Sebastian Coenen (DE)

26/02/2014

Jean-Christophe Riboud (FR)

18/12/2012
18/12/2012

WG A2-50

Effect of the distributed energy sources and consequent induced reverse power
flow (step up) on transmission and distribution transformers

WG A2-49

Condition Assessment of Power Transformers

Peter Cole (AU)

WG A2-48

Technology and utilization of Oil Insulated High Voltage Shunt Reactors

Greg Hanna (IE)

18/12/2012

Ronny Mertens (BE)

21/06/2011

JWG A2/D1-46

Field experience with transformer solid insulating ageing markers

WG A2-45

Transformer failure investigation and post-mortem analysis

Marie-Claude Lessard (CA)

21/06/2011

WG A2-44

Transformer Intelligent Condition Monitoring

Carlos-Julio Dupont (BR)

15/12/2010

WG A2-43
JWG A2/D1-41

Transformer bushings reliability (Um > or = 72,5 kV)

A Mikulecky (HR)

15/06/2010

HVDC transformer insulation – Oil conductivity

Prof Küchler (DE)

24/02/2010

WG A2-42

Guide on Transformer Transportation

WG A2-40

Copper sulphide long-term mitigation and risk assessment

Asgeir MJELVE (NO)

24/11/2009

Jelena Lukic (RS)

09/04/2009

WG A2-38
WG A2-37

Transformer Thermal Modelling

J. Lapworth (GB)

13/02/2008

Transformer Reliability Survey

Stefan Tenbohlen (DE)

14/01/2008

Study Committee A3: High Voltage Equipment
Rodzaj i numer

Przewodniczący

Data utworzenia

System conditions for and probability of Out-of-Phase

Anton Janssen (NL)

09/05/2014

WG A3-36

Application and Benchmark of Multi Physic Simulations and Engineering Tools
for Temperature Rise Calculation

Martin Kriegel (CH)

09/05/2014

WG A3-35

Guidelines and Best Practices for the Commissioning of Controlled
Switching Projects

André Mercier (CA)

14/10/2013

Christian Franck (CH)

20/08/2013

JWG A3/B5/C4-37

JWG A3/B4-34
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WG A3-33
WG A3-32/CIRED

Experience with equipment for Series / Shunt Compensation
Non-intrusive methods for condition assessment of distribution
and transmission switchgears

WG A3-31

Accuracy, Calibration & Interfacing of Instrument Transformers with Digital Outputs

WG A3-30

Impact of overstressing of substation equipment

WG A3-29

Deterioration of ageing substation equipment and possible mitigation techniques

WG A3-26

Influence of shunt capacitor banks on circuit breaker fault interruption duties

WG A3-25

MO varistors and surge arresters for emerging system conditions

Guofu LI (CN)

20/05/2013

Nenad Uzelac (US)

20/05/2013

Farnoosh Rahmatian (CA)

25/07/2011

Antonio Carvalho (BR)

19/08/2010

Ankur MAHESHWARI (IN)

19/07/2010

Anne Bosma (SE)

11/12/2008

Bernhard Richter (CH)

11/12/2008

Przewodniczący

Data utworzenia

Tiebin ZHAO (US)

06/02/2015

Study Committee B1: Insulated Cables
Rodzaj i numer
WG B1-50

Nazwa
Sheath Voltage Limiters and Bonding Systems (Design, Testing, Operation
and Monitoring)

WG B1-51

Fire issues for insulated cables installed in air

WG B1-52

Fault Location on Land and Submarine Links (AC & DC)

JWG B1/B3-49
WG B1-48

Standard design of a common, dry type plug-in interface for GIS
and power cables up to 145 kV
Trenchless technologies for Underground Cables

WG B1-47

Implementation of Long AC HV & EHV Cable Systems

WG B1-46

Conductor Connectors: Mechanical and Electrical Tests

WG B1-45

Paolo MAIOLI (IT)

06/02/2015

Robert DONAGHY (IE)

06/02/2015

Pierre Mirebeau (FR)

30/06/2014

Eugene Bergin (IE)

30/06/2014

Ken Barber (AU)

24/04/2014

Milan Uzelac (US)

24/04/2014

Thermal monitoring of cable circuits and grid operators’ use of dynamic
rating systems

Blandine Hennuy (BE)

24/04/2014

WG B1-44

Guidelines for safe work on cable systems under induced voltages or currents

Caroline Bradley (GB)

03/04/2013

WG B1-42

Testing of Transition Joints Between HVDC Cables with Lapped and Extruded
Insulation up to 500 kV

Gunnar Evenset (NO)

28/02/2013

WG B1-41

Long term performance of soil and backfill of cable systems

WG B1-38

After laying tests on AC and DC cable systems with new technologies

Walter Zenger (US)

28/02/2013

Mark Fenger (CA)

20/08/2012

WG B1-39

On shore generation cable connections

Olivier MOREAU (FR)

23/05/2012

WG B1-36

Life cycle assessment and environmental assessment of underground HV
cable systems

Aude LAURENS (FR)

10/06/2012

WG B1-43

Recommendations for mechanical testing of submarine cables

WG B1-40

Offshore generation cable connections

WG B1-37

Guide for the operation of fluid filled cable systems

WG B1-35

Guide for rating calculations of HV Cables

WG B1-34

27/02/2012
27/02/2012

Colin Peacock (AU)

14/08/2011

F.H. de Wild (NL)

01/06/2011

Johannes Kausmanns (DE)

14/08/2011

Feasibility of a common, dry type interface between GIS and power cables
of 52kV and above

Pierre Mirebeau (FR)

14/08/2011

WG B1-28

On site Partial Discharges Assessment

Nigel Hampton (US)

03/11/2008

WG B1-11

Upgrading and Uprating of underground cables

Frédéric Lesur (FR)

30/12/2005

Przewodniczący

Data utworzenia

JWG B1/B3-33

Mechanical forces in large cross section cable systems

Marc Jeroense (SE)
Christian Jensen (DK)

Study Committee B2: Overhead lines
Rodzaj i numer

Nazwa

WG B2-61

Transmission Line Structures with Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites

WG B2-60

Affordable Overhead Transmission Lines for Sub-Saharan Countries

Hugo Valente (PT)

WG B2-59

Forecasting Dynamic Line Ratings

Dale Douglass (US)

30/06/2014

WG B2-58

Vibration Modeling of High Temperature Low Sag conductors – Self damping
characterization

Giorgio Diana (IT)

12/05/2014

WG B2-57

Survey of operational Composite Insulator Experience and Application Guide for
Composite Insulators

Frank Schmuck (CH)

14/04/2014

WG B2-56

Ground Potential Rise at Overhead AC Transmission Line Structures during Faults

WG B2-55

Conductors for the Uprating of Existing Overhead Lines

WG B2-53

Management guidelines for outsourcing OHTL technical expertise

WG B2-52

The use of robotics in assessment and maintenance of ohl
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George Watt (CA)

17/08/2012

Dale Douglass (US)

08/01/2012

Keith Lindsey (US)

17/05/2011

André LEBLAND (CA)

17/05/2011
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WG B2-51

Methods for the optimized design of transmission lines

Rob Stephen (ZA)

11/01/2011

WG B2-48

Experience with the mechanical performance of `novel’ conductors’

Brian Wareing (GB)

15/12/2010

WG B2-50

Safe handling of fittings and conductors

Peter Dulhunty (AU)

15/12/2010

WG B2-49

Safe design tensions for conductors fitted with elastomer cushioned suspension units

Dave Sunkle (US)

15/12/2010

WG B2-47

Remedial actions for aged fittings & repair of conductors

Kjell Halsan (NO)

15/12/2010

WG B2-46

Wind induced motion on bundled conductors (excluding ice galloping)

Giorgio Diana (IT)

15/12/2010

WG B2-45

Bushfire Characteristics and the Potential Impacts on Overhead Line Performance

WG B2-44

Coatings for protecting overhead power network equipment in winter conditions

Hein Vosloo (ZA)

06/09/2010

Masoud Farzaneh (CA)

06/09/2010

WG B2-42

Guide to Operation of Conventional Conductor Systems above 100oC

Len Custer (US)

30/03/2010

WG B2-28

Meteorological data for assessing climatic loads. Update of IEC TR 61774

Brian Wareing (GB)

30/03/2010

WG B2-24

Qualification of HV and UHV OHL supports under static and dynamic loads

Asim Haldar (CA)

30/03/2010

WG B2-40

Preparatory studies for revision of IEC standard calculations of the electrical
distances between live parts and obstacles for OHL

Robert Lake (NZ)

15/02/2008

WG B2-38

Evaluation of HSIL solutions for increased natural capacity of OHL

Oswaldo Regis (BR)

15/02/2008

Przewodniczący

Data utworzenia

Study Committee B3: Substations
Rodzaj i numer
WG B3-44

Nazwa
Substation servicing and supervision using mobile devices and smart sensing

WG B3-42

Reliability analysis and design guidelines for LV AC/DC Auxiliary Systems

WG B3-41

Mobile Substations Incorporating HV GIS – Design Aspects

Nicolaie Fantana (DE)
Jianbin Fan (CN)

10/12/2014

Paul Fletcher (GB)

11/08/2014

WG B3-40

SF6 Gas Measurement Guide

Eamonn Duggan (IE)

17/06/2014

WG B3-39

Impact of NCIT applications on HV Gas Insulated Switchgear

Karsten Pohlink (CH)

24/04/2014

WG B3-38

Management of risk in Substations

WG B3-37

Internal arc effects in medium voltage switchgear (1-52kV) - mitigation techniques

Gérald Buchs (CH)

09/02/2014

Didier Fulchiron (FR)

26/07/2013

WG B3-35

Substation earthing system design optimisation through the application
of quantified risk analysis

Bill CARMAN (AU)

16/02/2013

WG B3-24

Benefits of PD diagnosis on GIS condition assessment

Mark Reuter (DE)

16/06/2012

WG B3-36

Special Considerations for AC Collector Systems and Substations associated
with HVDC connected Wind Power Plants

Peter Sandeberg (GB)

27/10/2011

JWG B3/B1-27

Factors for investment decision GIL vs. Cables for AC Transmission

Hermann KOCH (DE)

29/03/2011

WG B3-34

Expected impact of future grid concept on substation management

Johan SMIT (NL)

03/05/2011

WG B3-31

Substations in Severe Climate Condition

WG B3-32

Saving through Optimized Maintenance of Air Insulated Substations

WG B3-13

Reducing replacement time of HV Equipment

Mark McVEY (US)

01/02/2011

Toly MESSINGER (CA)

09/02/2011

François Gallon (FR)

25/08/2005

Study Committee B4: HVDC and Power Electronic
Rodzaj i numer
WG B4-71

Nazwa
Application guide for the insulation coordination of Voltage Source Converter HVDC
(VSC HVDC) stations

Przewodniczący

Data utworzenia

Mojtaba Mohaddes (CA)

10/02/2015

WG B4-70

Guide for Electromagnetic Transient Studies involving VSC converters

Sébastien Dennetière (FR)

16/10/2014

WG B4-69

Minimizing loss of transmitted power by VSC during overhead line fault

Dennis WOODFORD (CA)

30/09/2014

WG B4-68

Revision of Technical Brochure 92 – DC Harmonics and Filtering

Nigel SHORE (GB)

21/07/2014

WG B4-67

Harmonic aspects of VSC HVDC, and appropriate harmonic limits

Nigel SHORE (GB)

21/07/2014

WG B4-66

Implications for harmonics and filtering of the staggered installation of HVDC
converter stations in proximate locations

Fernando CATTAN (BR)

21/07/2014

Recommended voltages for HVDC grids

Alexandre PARISOT (FR)

10/02/2013

Carl BARKER (GB)

25/02/2013

JWG B4/C1-65
WG B4-64

Impact on AC System Characteristics on the Performance of HVDC schemes

WG B4-63

Commissioning of VSC HVDC Schemes

WG B4-62

Connection of Wind Farms to Weak AC networks

WG B4-61

General Guidelines for HVDC Electrode Design

WG B4-60

Designing HVDC Grids for Optimal Reliability and Availability performance
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Les Brand (AU)

10/02/2013

Nalin Pahalawaththa (AU)

10/02/2013

Jingxuan Hu (CA)

01/06/2011

Norman McLEOD (GB)

23/02/2011
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JWG B4/B5-59
WG B4-58

Control and Protection of HVDC Grids

Kees KOREMAN (NL)

23/02/2011

Load flow control and direct voltage control in a meshed HVDC Grid

Kerstin LINDEN (SE)

23/02/2011

WG B4-57

Guide for the development of models for HVDC converters in a HVDC grid

Cormac McCARTHY (IE)

23/02/2011

WG B4-56

Guidelines for the preparation of “connection agreements” or “Grid Codes”
for HVDC grids

Philippe ADAM (FR)

23/02/2011

WG B4-55

HVDC connection of offshore wind power plants.

Kent Søbrink (DK)

02/12/2010

WG B4-54

Guidelines For Life Extension of Existing HVDC Systems

R Sasmal (IN)

08/11/2010

WG B4-53

Guidelines for procurement and testing of STATCOMs

Dan Kell (CA)

24/10/2010

WG B4-51

Study of Converter Voltage Transients Imposed on the HVDC converter transformers

Y Fu (NL)

25/02/2009

Przewodniczący

Data utworzenia

Study Committee B5: Protection and Automation
Rodzaj i numer

Nazwa

WG B5-55

Application of Travelling Wave Technology for Protection and Automation

WG B5-56

Optimization of Protection Automation and Control Systems

WG B5-54

Protection and Automation Issues of Islanded Systems during System
Restoration/Black Start

WG B5-53

Test Strategy for PAC functions in a full digital substations based
on IEC 61850 applications

WG B5-52

Analysis and comparison of fault location systems in Substation Automation Systems

WG B5-51

Requirements and Use of Remotely Accessed Information
for SAS Maintenance and Operation

WG B5-50

IEC 61850 Based Substation Automation Systems – Users Expectations
and Stakeholders Interactions

JWGB5/C6-26/
CIRED

Protection of Distribution System with DER

WG B5-48

Protection for developing network with limited fault current capability of generation

WG B5-49

Protection & Automation of Shunt Capacitors

WG B5-47

Network Protection Performance Audits

WG B5-43

Coordination of Protection and Automation for Future Networks

Peter Crossley (GB)

08/01/2015

Klaus-Peter Brand (CH)

08/01/2015

Nirmal Nair (NZ)

09/12/2013

Alex Apostolov (US)

09/12/2013

Sepehr Sefidpour (SE)

19/11/2013

Li Li (CN)

11/11/2012

Grégory Huon (BE)

11/11/2012

Paul Myrda (US)

20/07/2012

Bin Su (CN)

04/03/2012

Simon Chano (CA)

10/02/2012

Peter Watson (GB)

24/01/2012

Mark ADAMIAK (US)

18/01/2011

WG B5-42

Experience concerning availability and reliability of DSAS

Massimo PETRINI (IT)

03/01/2011

WG B5-45

Acceptance, Commissioning and Field Testing Techniques for Protection
and Automation Systems

Eric Cahuet (FR)

03/01/2011

WG B5-44

Protection Schemes for Special Transformers

Zoran Gajic (SE)

11/01/2011

WG B5-41

Investigation of possibilities to improve metering systems for billing purposes
in substations

Harrie Lenting (NL)

01/04/2010

WG B5-39

Documentation requirements from design to operation to maintenance
for Digital Substation Automation Systems

Rodney HUGHES (AU)

01/04/2010

WG B5-24

Protection Requirements on Transient Response of Voltage and Current Digital
Acquisition Chain

Janez Zakonjsek (SI)

04/12/2008

WG B5-14

Wide Area Protection & Control Technologies

V Terzija (GB)

19/12/2007

Study Committee C1: System Development and Economics
Rodzaj i numer
WG C1-30
JWG C1/C3-31
WG C1-32
JWG C1-29/CIRED

Nazwa

Przewodniczący

Technical risks and solutions from periodic, large surpluses or deficits of available
renewable generation in a particular area
Including stakeholders in the investment planning process
Establishing best practice approaches for developing credible electricity demand
and energy forecasts for network planning

Data utworzenia

Christian Schorn (DE)
Alan CROES (NL)
Graeme Ancell (NZ)

24/04/2014

Planning criteria for Transmission Network in presence of active distribution systems

John Wilson (GB)

24/07/2013

WG C1-27

Definition of reliability in light of new developments in various devices and services
which offer customers and system operators new levels of flexibility

Jeff Palermo (US)

17/03/2011

WG C1-21

What advanced components and technologies are needed and which are available
or under development to meet future network development requirements?
What are the limits on their use?

Andrea Mansoldo (IE)

07/09/2009

WG C1-23

Transmission investment decision points and trees

Ronald Marais (ZA)

03/06/2009

marzec

2015

www.energetyka.eu

strona

249

PKWSE
POLSKI KOMITET WIELKICH SIECI ELEKTRYCZNYCH

New investment decision processes and regulatory practices required to deal
with changing economic drivers

Olivier Herz (FR)

03/06/2009

WG C1-20

Accommodating high load growth and urban development in future plans

Kevin Leask (ZA)

03/06/2009

WG C1-15

Review the drivers for transmission investment decisions and the role of technical
planning criteria in transmission investment

Adele Sleator (IE)

03/06/2009

WG C1-12

The impact of transmission codes on the planning of systems

Peter Wallace (AU)

05/07/2006

WG C1-22

Study Committee C2: System Operation and Control
Rodzaj i numer

Nazwa

Przewodniczący

WG C2-23

System Restoration Procedure and Practices

WG C2-35

Operations Performance, Training Goals and Operator

WG C2-22

Data utworzenia

Ben LI (CA)

21/05/2013

Ninel Cukalevski (RS)

26/04/2013

Application of resilience engineering to safety management principles in Control
Centers, ensuring and enhancing power system reliability

Teresa Carolin (ZA)

07/07/2009

WG C2-16

Challenges in the control centre (EMS) due to distributed Generation and Renewables

Michael Power (IE)

31/01/2011

WG C2-34

Capabilities and requirements of a control centre in the 21st century
– Functional and human resources view

Udo Spanel (DE)

27/03/2009

WG C2-21

Lessons learnt from recent Emergencies and Blackout Incidents

Ben Li (CA)

18/06/2010

Study Committee C3: System Environmental Performance
Rodzaj i numer
WG C3-15

Nazwa

Przewodniczący

Best environmental and socio-economic practices for improving public acceptance
of high voltage substations

Data utworzenia

Henk Sanders (NL)

WG C3-14

Impact of Environmental liability on transmission and distribution activities

Vincent Du Four (BE)

24/04/2014

WG C3-12

Methodologies for Greenhouse gas inventory and reporting for T&D utilities

Francisco Parada (PT)

01/09/2010

JWG C3/B2/B1-13
WG C3-09

Environmental issues of HV transmission lines for rural and urban areas

Hector Pearson (GB)

20/05/2010

Corridor management

Stephen Martin (AU)

19/02/2008

WG C3-08

Internalization of external costs for power lines

Pierpaolo Girardi (IT)

14/01/2008

JWG C3/C6-05

Environmental impact of dispersed generation

Thomas Smolka (DE)

19/07/2006

M. Plante (CA)

04/04/2006

WG C3-01

Power frequency electric and magnetic fields and health

Study Committee C4: System Technical Performance
Rodzaj i numer

Nazwa

Przewodniczący

Data utworzenia

JWG C4-42/CIRED

Continuous assessment of low-order harmonic emissions from customer installations

Igor PAPIC (SI)

10/02/2015

Liisa HAARLA (FI)

08/01/2015

Kenji Tsuge (JP)

10/12/2014

Mark HALPIN (US)

21/11/2014

C4/B5-41
C4-39
JWG C4-40/CIRED
JWG C4/B4-38

Challenges with series compensation application in power systems
when overcompensating lines
Effectiveness of line surge arresters for lightning protection
of overhead transmission lines
Revisions to IEC Technical Reports 61000-3-6, 61000-3-7, 61000-3-13,
and 61000-3-14

Zia Emin (GB)

23/05/2014

Electromagnetic Computation Methods for Lightning Surge Studies with Emphasis
on the FDTD Method

Yoshihiro Baba (JP)

09/05/2014

C4-36

Winter Lightning – Parameters and Engineering Consequences for Wind Turbines

Masaru Ishii (JP)

09/02/2014

JWG C4/C6-35/
CIRED

Modelling and dynamic performance of inverter based generation in power system
stability studies

C4-37

Network Modelling for Harmonic Studies

Alberto Cerretti (IT)

19/11/2013

C4-34

Application of Phasor Measurement Units for monitoring power system technical
performance and providing wide-area control and protection

Udaya Annakkage (CA)

10/06/2013

C4-33

Impact of Soil-Parameter Frequency Dependence on the Response of Grounding
Electrodes and on the Lightning Performance of Electrical Systems

Silverio Visacro (BR)

28/02/2013

JWG C4-24/CIRED

Power Quality and EMC Issues associated with future electricity networks

Francisc Zavoda (CA)

22/10/2013

JWG C4-31/CIRED

EMC between communication circuits and power systems

David Thomas (GB)

23/10/2012

WA Radasky (US)

23/10/2012

C4-32
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C4-30

EMC in Wind Generation Systems

C4-27

Benchmarking of Power Quality Performance in Transmission Systems

JWG C4/C6-29

Power-quality aspects of solar power

C4-28

Extrapolation of measured values of power frequency magnetic fields
in the vicinity of power links

C4-23

Guide to procedures for estimating the lightning performance of transmission lines

C4-26

Evaluation of Lightning Shielding Analysis Methods for EHV and UHV DC
and AC Overhead Transmission Lines

C4-25

Issues related to ELF Electromagnetic Field exposure and transient contact currents

C4-111

Review of LV and MV Compatibility Levels for Voltage Fluctuations

C4-503

Numerical techniques for the computation of power systems, from steady-state
to switching transients

C4-410

Lightning Striking Characteristics to Very High Structures

C4-305

Practices in insulation coordination of modern electric power systems aimed
at the reduction of the insulation level

JWG C4-207/CIRED

EMC of communication circuits, low voltage systems and me-tallic structures
in the vicinity of power systems

C4-603

Analytical techniques and tools for power balancing assessments

WH Siew (GB)

23/10/2012

Davor Vujatovic (GB)

02/10/2012

Jeff Smith (US)

10/06/2012

François Deschamps (FR)

10/06/2012

Christiaan Engelbrecht (NL)

13/06/2012

He Jinliang (CN)

25/01/2012

Harri Kuisti (FI)

01/06/2011

Mark Halpin (US)

19/08/2010

Jean MAHSEREDJIAN (CA)

18/08/2010

Takatoshi Shindo (JP)

27/05/2010

Ante-Sekso Telento (HR)

13/11/2009

David Thomas (GB)

02/03/2009

Kjetil Uhlen (NO)

10/09/2008

Study Committee C5: Electricity Markets and Regulation
Rodzaj i numer

Nazwa

Przewodniczący

Data utworzenia

WG C5-21

Impacts of Environmental Regulations on Power Markets

Adam Keech (US)

28/11/2014

WG C5-20

Drivers for Major Changes in Electricity Markets

David Bowker (AU)

28/11/2014

WG C5-19

Regulatory aspects of Demand Response and Demand Side Management
for integration within Electricity Markets

Clotilde Levillain (FR)

19/12/2013

WG C5-18

Market price signals and regulated frameworks for regional coordination
of grid investments

Alain Taccoen (FR)

19/12/2013

WG C5-15

Risk Management in Evolving Regulatory Frameworks

WG C5-16

Costs of Electric Service, Cost Allocation Methods, and Residential Rate Trends

Adrien Ford (US)

14/10/2013

Angela Chuang (US)

14/10/2013

WG C5-17

Capacity markets: needs, solutions and state of affairs

Gerard Doorman (NO)

29/10/2013

WG C5-14

Regulatory Incentives for Innovation in Electricity Networks

Konstantin Petrov (DE)

14/10/2013

WG C5-13

Interaction of Markets and Regulation Actions with Emerging Technologies

A.L. Ott (US)

04/05/2012

Study Committee C6: Distribution Systems and Dispersed Generation
Rodzaj i numer

Nazwa

Przewodniczący

WG C6-28

Hybrid Systems for off-grid power supply

WG C6-23

Terminology

WG C6-30

The Impact of Battery Energy Storage Systems on Distribution Networks

JWG C6-27/CIRED
JWG C6/B5-25/
CIRED

Data utworzenia

Ravi Seethapathy (CA)

17/06/2014

Alex Baitch (AU)

01/07/2010

Nikos Hatziargyriou (GR)

01/07/2014

Asset management for distribution networks with high penetration of distributed
energy resources

Britta Buchholz (DE)

20/07/2012

Control and Automation Systems for Electricity Distribution Networks
of the Future

Giuseppe Mauri (IT)

20/07/2012

WG C6-22

Microgrids Evolution Roadmap

WG C6-21

Smart Metering

WG C6-20

Integration of electric vehicles in electric power systems

Chris Marnay (US)

20/04/2010

Eduardo Navarro (ES)

25/05/2010

Nikos Hatziargyriou (GR)

09/01/2010

Study Committee D1: Materials and Emerging Test Techniques
Rodzaj i numer

Nazwa

Przewodniczący

WG D1-62

Surface Degradation of Polymeric Insulating Materials for Outdoor Applications

WG D1-61

Optical corona detection and measurement

WG D1-60

Traceable measurement techniques for very fast transients
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Data utworzenia

Bernd Komanschek (DE)

03/10/2014

Nishal Mahatho (ZA)

26/09/2014

Yi Li (AU)

26/09/2014
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WG D1-59

Methods for dielectric characterisation of polymeric insulating materials
for outdoor applications

Jens Seifert (DE)

30/01/2014

WG D1-58

Evaluation of dynamic hydrophobicity of polymeric insulating materials under AC
and DC voltage stress

Jens Seifert (DE)

08/01/2014

JWG D1/B3-57

Dielectric Testing of gas-insulated HVDC Systems

WG D1-56

Field grading in electrical insulation systems

WG D1-54

Basic principles and practical methods to measure the AC and DC resistance
of conductors of power cables and overhead lines

WG D1-53

Ageing of upgraded cellulose and cellulose impregnated in ester liquids
and other liquids (Revision of Technical Brochure No 323)

WG D1-52

Moisture measurement in insulating fluids and transformer insulation
– An evaluation of solid state sensors and chemical methods

WG D1-51

Dielectric performance of eco-friendly gas insulated systems

WG D1-50

Atmospheric and altitude correction factors for air gaps and clean insulators

JWG D1/B1-49

Harmonised test for the measurement of residual inflammable gases
in insulating materials by gas chromatography

Claus Neumann (DE)

20/12/2013

Volker Hinrichsen (DE)

17/03/2013

Boris Dardel (CH)

21/01/2013

Lars Lundgaard (NO)

01/10/2012

Ivanka Atanasova Höhlein
(DE)

01/10/2012

Hiroyuki Hama (JP)

01/10/2012

Johannes Rickmann (US)

15/04/2012

John-Peter Mattmann (CH)

12/04/2012

WG D1-48

Properties of insulating materials under VLF voltages

Serge Pélissou (CA)

24/10/2011

WG D1-45

Testing of insulator performance under heavy rain

Jens Seifert (SE)

24/10/2011

WG D1-44

Testing of naturally polluted insulators

Igor Gutman (SE)

24/10/2011

New frontiers of Dissolved Gas Analysis (DGA) interpretation for power
transformers and their accessories

Michel Duval (CA)

21/06/2011

A Cavallini (IT)

15/12/2010

Michel Fréchette (CA)

11/11/2010

Toshikatsu Okamoto (JP)

16/08/2010

JWG D1/A2-47
WG D1-43

Rotating machine insulation voltage endurance under fast, repetitive voltage
transients

WG D1-40

Functional Nanomaterials for Electric Power Industry

WG D1-42

Radiation Ageing of Polymeric Insulating Materials

WG D1-36

Special requirements for dielectric testing of Ultra High Voltage (UHV) equipment

Uwe Riechert (CH)

16/08/2010

JWG D1-39

Methods for Diagnostic/Failure Data Collection and Analysis

Peter Morshuis (JP)

27/05/2010

WG D1-38

Emerging Test Techniques Common to High Temperature Superconducting (HTS)
Power Applications

Hitoshi Okubo (JP)

27/05/2010

JWG D1-37

Maintenance and evaluation of measuring procedures for conventional
and unconventional partial discharge testing

Edward Gulski (NL)

27/05/2010

Sudhakar Cherukupalli (CA)

18/12/2009

Lars Lundgaard (NO)

16/12/2009

WG D1-34

Condition assessment for oil-impregnated insulation used in ac cables

JWG D1-31

Dielectric Performance of insulating liquids for transformers

JWG D1-29

Partial Discharges in Transformers

Hiroyuki Fuhr (CH)

18/12/2009

WG D1-25

Application guide for PD detection in GIS using UHF or acoustic methods

U. Schichler (DE)

10/09/2008

WG D1-23

Diagnostics and accelerated life endurance testing of polymeric materials
for HVDC application

G.C. Montanari (IT)

10/09/2008

Study Committee D2: Information Systems and Telecommunications
Rodzaj i numer
JWG D2/B2-39

Nazwa
Design, deployment and maintenance of Optical Cables associated
to Overhead HV Transmission Lines

Przewodniczący

Data utworzenia

Carlos DI PALMA (AR)

22/01/2015

Jens ZERBST (SE)

08/01/2015

Dennis Holstein (US)

24/01/2014

WG D2-40

Cyber risks and cyber security for the next generation of digital systems
in Electric Power Utilities (EPUs)

WG D2-38

A framework for EPU operators to manage the response to a cyber-initiated threat
to their critical infrastructure

WG D2-36

Communication solutions for information exchange in the smart delivery
of electrical energy

Jan Piotrowski (PL)

01/12/2012

WG D2-35

Scalable Communication Transport Solutions over Optical Networks

Marco Janssen (NL)

30/03/2012

WG D2-34

Telecommunication and Information Systems for Assuring Business Continuity
and Disaster Recovery

Herwig Klima (AT)

30/03/2012

WG D2-31

Security architecture principles for digital systems in Electric Power Utilities

Jens Zerbst (DE)

13/09/2010
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ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA jest firmą inżynieryjno-konsultingową
o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu Istnieje już 66 lat
Ponad 140-osobowa grupa projektantów stanowi największy kapitał firmy.
Są wśród nich członkowie Komitetów Studiów i Grup Roboczych CIGRE. Dzięki wysokim
kwalifikacjom, zdobytym podczas szkoleń i praktyk w kraju i za granicą, zapewniają oni
specjalistyczne i kompleksowe usługi na wszystkich etapach realizacji inwestycji energetycznych w obszarze przesyłu i rozdziału.
ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA to firma innowacyjna, na bieżąco monitorująca i analizująca rozwój nowoczesnych technologii, które wprowadza do swoich rozwiązań, stosując nowoczesne systemy CAD. Dorobkiem firmy są projekty większości linii 400 kV i 220 kV oraz stacji
elektroenergetycznych 400/220/110 kV, zaprojektowanych i wybudowanych w Polsce.
Firma posiada certyfikat ISO 9001, co gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych usług.
Tytuł Gazeli Biznesu, uzyskany kolejny raz, świadczy o kwalifikacjach, wiarygodności, przejrzystości działalności firmy. Potwierdza to również posiadany certyfikat Przejrzystości Firmy.
W 2006 roku firma dołączyła do międzynarodowej grupy firm ELTEL Networks (Finlandia),
co potwierdziło jej atrakcyjność jako partnera i ugruntowało pozycję na rynku energetycznym.

