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1. Wstęp i sformułowanie problemu rozprawy 

Kołysania mocy mogą występować w systemach elektroenergetycznych, w których 

pracują generatory synchroniczne. Zjawisko to stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

pracy systemu, a co za tym idzie dla pewności dostarczania energii elektrycznej do odbiorców 

końcowych. W skrajnych przypadkach może ono istotnie przyczynić się do powstania 

rozległych awarii systemowych (ang. blackout). 

Kołysania mocy są wywołane zaburzeniami bilansu pomiędzy obciążeniem mocą 

czynną pracujących w sieci synchronicznych jednostek wytwórczych oraz zadanymi mocami 

mechanicznymi tych jednostek [24, 33]. Obciążenie czynne generatora jest w tym przypadku 

proporcjonalne do momentu hamującego na jego wale, a zadana moc mechaniczna, jest 

proporcjonalna do jego momentu napędowego. W stanie ustalonym momenty te równoważą 

się. W czasie stanów nieustalonych, a w szczególności podczas zmian konfiguracji sieci oraz 

zwarć [24, 33], równowaga ta zostaje zachwiana. W efekcie takich zaburzeń w pracy systemu, 

wirniki generatorów podlegają na zmianę dodatnim i ujemnym przyspieszeniom, w rezultacie 

czego wahaniom ulegają parametry elektryczne energii oddawanej przez te źródło do sieci. 

W zależności od poziomu zaburzenia równowagi pracy generatora synchronicznego 

w systemie kołysania mocy mogą mieć charakter synchroniczny lub asynchroniczny [24, 33]. 

W przypadku kołysań synchronicznych, po wystąpieniu zaburzenia równowagi (np. 

zmiany konfiguracji sieci, lub szybko zlikwidowanego zwarcia) wirnik generatora 

synchronicznego nie doznaje dużych przyspieszeń, dzięki czemu generator jest w stanie 

oscylacyjnie osiągnąć stan ustalony [24, 33]. W takim przypadku, prądy i napięcia generatora 

podlegają gasnącym wahaniom, poprzez które osiąga on stabilny punkt pracy. Opisywany typ 

kołysań jest stosunkowo niegroźny dla systemu, lecz oddziałuje on negatywnie na żywotność 

wału turbozespołu na skutek występowania kumulujących się momentów skręcających. 

W przypadku kołysań asynchronicznych, na skutek wystąpienia zaburzenia równowagi 

(np. znacznego spadku mocy zwarciowej sieci po zmianie jej konfiguracji lub zbyt wolno 

likwidowanego zwarcia) wirnik generatora podlega znacznemu przyspieszeniu, którego nie 

jest w stanie wytracić. Powoduje to utratę synchronizmu współpracy generatora z siecią. 

W takiej sytuacji, wirnik generatora zaczyna podlegać cyklicznym przyspieszeniom 

i opóźnieniom, przez co zaczyna kręcić się ze zmienną pędnością, nierówną prędkości 

synchronicznej [24, 33]. Opisywany typ kołysań mocy jest groźny dla pracy systemu oraz 

samego turbozespołu, który utracił synchronizm. W czasie asynchronicznych kołysań mocy 

maszyny synchroniczne są narażone między innymi na [50]: występowanie znacznych 

oscylacji prądów i napięć (porównywalnych z występującymi w czasie zwarć), dużych 

momentów skręcających na wałach turbozespołu (w skrajnych przypadkach mogących 

spowodować ich pęknięcie), nadmierne nagrzewanie się skrajnych elementów stojana 

generatora oraz niewłaściwą pracę napędów potrzeb własnych. Z powyższych powodów, 

generator synchroniczny podlegający kołysaniom asynchronicznym powinien zostać 

odłączony od sieci, w efekcie zadziałania jego zabezpieczenia od skutków utraty 

synchronizmu (zwanego też zabezpieczeniem od skutków poślizgu biegunów) [13, 24, 26, 33, 

51, 53]. Odcięcie od sieci jednostki wytwórczej podlegającej asynchronicznym kołysaniom, 

pozwala na utrzymanie jej części cieplno-mechanicznej oraz potrzeb własnych w pracy, co 

istotnie przyspieszy proces powtórnej synchronizacji takiego źródła z siecią. 
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Kołysania mocy mają też istotny wpływ na pracę automatyki zabezpieczeniowej 

bloków wytwórczych i elementów sieci. Szczególnie duże oddziaływanie na pracę układów 

zabezpieczeń mają asynchroniczne kołysania mocy, podczas których mają miejsce duże 

wahania prądów i napięć. W czasie tego typu stanów nieustalonych może dochodzić do 

zbędnych zadziałań zabezpieczeń bloków wytwórczych, transformatorów i linii 

elektroenergetycznych pracujących w sieci [26, 33, 51, 53]. 

Na nieprawidłowe działanie podczas kołysań mocy są szczególnie narażone 

zabezpieczenia pracujące w oparciu o kryterium podimpedancyjne [26, 33, 51, 53]. 

Bloki wytwórcze wyposaża się zwykle w dwa typy zabezpieczeń podimpedancyjnych: 

zabezpieczenie impedancyjne (mierzące prąd w punkcie neutralnym generatora i napięcie na 

jego zaciskach) oraz odległościowe (mierzące prąd i napięcie w polu blokowym stacji, do 

której blok jest przyłączony przez linię blokową). Zabezpieczenia te stanowią rezerwę 

w stosunku do zabezpieczeń różnicowych generatora, transformatora blokowego, linii 

blokowej oraz bloku. W zależności od przyjętych zasięgów stref, mogą one również być 

rezerwowymi zabezpieczeniami bloku od skutków zwarć zlokalizowanych w sieci. 

W czasie asynchronicznych kołysań mocy, trajektorie impedancji Z(t) widziane przez 

zabezpieczenia podimpedancyjne bloków wytwórczych mogą przechodzić z niewielką 

szybkością przez obszary stref rozruchowych tych zabezpieczeń. Tym samym, może 

dochodzić do zbędnego działania wskazanych zabezpieczeń w czasie kołysań mocy, co 

doprowadzi do całkowitego wyłączenia bloku. Po osiągnięciu takiego stanu, ponowne 

wprowadzenie bloku do sieci (resynchronizacja) będzie możliwe po upływie stosunkowo 

długiego czasu, potrzebnego na upewnienie się, że nie miało miejsce zwarcie w obwodach 

bloku (wszak zadziałało zabezpieczenie podimpedancyjne, które chroni blok przed skutkami 

zwarć), ponowne doprowadzenie turbiny do obrotów znamionowych i synchronizację bloku. 

Stwarza to ryzyko rozwinięcia się w systemie rozległej awarii w wyniku deficytu mocy. 

Należy mieć na uwadze fakt, że asynchroniczne kołysania mocy mogą wystąpić 

w szczególności w stanach awaryjnych sieci, czyli wtedy gdy występowało w niej zwarcie lub 

wyłączone zostały kluczowe jej elementy, przez co obniżyła się jej moc zwarciowa. Stan taki 

sam w sobie stanowi już awarię systemową. Jeśli podczas trwania kołysań mocy dojdzie do 

zbędnego wyłączenia bloku przez jego zabezpieczenia podimpedancyjne (zamiast odcięcia go 

od sieci przez zabezpieczenie od skutków utraty synchronizmu) stan systemu ulegnie 

dalszemu pogorszeniu, ponieważ wyłączony blok nie będzie mógł zostać szybko ponownie 

włączony do sieci. Jeśli kilka jednostek wytwórczych zostanie w ten sposób wyłączone 

istnieje duże ryzyko wywiązania się rozległej awarii systemowej skutkującej długotrwałym 

odcięciem odbiorców od zasilania. 

Zabezpieczenia podimpedancyjne pracujące w sieci również są narażone na zbędne 

działanie w czasie kołysań mocy (w szczególności asynchronicznych). Działanie tych 

zabezpieczeń w czasie kołysań mocy także zwiększa ryzyko powstania awarii systemowej. 

Aby ograniczyć zagrożenie zbędnym działaniem zabezpieczeń podimpedancyjnych 

bloków wytwórczych oraz innych elementów sieci w czasie kołysań mocy stosuje się blokady 

kołysaniowe tych zabezpieczeń [12, 26, 33, 36, 51]. Ich zadaniem jest blokowanie wybranych 

stref omawianych zabezpieczeń w czasie trwania kołysań mocy zagrażających ich zbędnym 

działaniem. W czasie kołysań mocy trajektorie impedancji przemieszczają się po płaszczyźnie 

impedancji z ograniczoną, lecz niezerową szybkością. Natomiast, w czasie rozwijania się 
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zwarcia przemieszczają się one skokowo z punktu obciążenia początkowego do punktu 

zwarcia, po czym utrzymują się w pobliżu tego punktu. W związku z tym, większość 

z dostępnych w obecnych generacjach urządzeń zabezpieczeniowych blokad kołysaniowych 

wykrywa występowanie kołysań mocy w oparciu o sprawdzanie szybkości zmian mierzonej 

impedancji. Jeśli wyznaczona szybkość zmian impedancji jest większa od zera, lecz mniejsza 

od przyjętego nastawienia, algorytm blokady uznaje, że mają miejsce kołysania mocy 

i zablokowane zostaje działanie wybranych do tego stref rozruchowych zabezpieczenia 

podimpedancyjnego. Natomiast jeśli szybkość zmian impedancji będzie większa od 

przyjętego nastawienia, blokada uznaje, że ma miejsce zwarcie i nie doprowadza w tej 

sytuacji do zablokowania zabezpieczenia. 

Określenie szybkości zmian impedancji przez blokady kołysaniowe odbywa się zwykle 

w sposób uproszczony. Większość z rozwiązań blokad korzysta w tym celu z dodatkowych 

stref podimpedancyjnych. W najprostszych rozwiązaniach blokad, szybkość zmian 

impedancji jest szacowana na podstawie czasu przejścia trajektorii impedancji pomiędzy 

dodatkowymi strefami. W bardziej rozbudowanych rozwiązaniach, po wkroczeniu trajektorii 

impedancji do dodatkowej strefy blokady, zabezpieczenie zaczyna wyznaczać przyrosty 

impedancji i na tej podstawie wykrywa występowanie kołysań mocy. 

W literaturze np. [4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 35, 36, 39, 42, 43] 

można znaleźć też wiele propozycji niekonwencjonalnych rozwiązań blokad kołysaniowych 

zabezpieczeń podimpedancyjnych, działających na różnych zasadach, często odmiennych od 

zasady sprawdzania szybkości zmian mierzonej impedancji. 

Nie wszystkie zabezpieczenia podimpedancyjne są wyposażone w blokady 

kołysaniowe. Ponadto, liczne badania symulacyjne i analizy rzeczywistych awarii np. [12, 36, 

28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 49] wskazują na występowanie zagrożeń niepoprawnej pracy 

dostępnych blokad kołysaniowych w specyficznych warunkach kołysań mocy. Zagrożeniem 

tym dotknięte są również blokady kołysaniowe zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków. 

Niepoprawna praca blokad kołysaniowych może prowadzić do zbędnego wyłączenia 

jednostki wytwórczej przez jego zabezpieczenia podimpedancyjne podczas kołysań mocy. 

2. Cel i teza pracy 

Problematyka nieprawidłowego działania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków 

wytwórczych oraz ich blokad kołysaniowych w czasie kołysań mocy jest nierozwiązania i 

wymaga dogłębnego zbadania. 

W związku z powyższym, w pracy skupiono się na zidentyfikowaniu na drodze badań 

symulacyjnych sytuacji, w których może dochodzić do nieprawidłowego działania tych 

zabezpieczeń i ich blokad kołysaniowych. Ponadto, opracowano nowy, niekonwencjonalny 

algorytm blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych, 

pozwalający znacznie zmniejszyć zagrożenie zbędnym działaniem tych zabezpieczeń podczas 

kołysań mocy. Zaproponowane rozwiązanie blokady bazuje na detekcji przeskoków 

trajektorii impedancji występujących np. w chwilach inicjacji i likwidacji zwarć oraz podczas 

zmian konfiguracji sieci. Po wystąpieniu wskazanych zdarzeń istnieje zagrożenie powstania 

kołysań mocy, w czasie których może dojść do zbędnego zadziałania zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków. Po wykryciu skokowej zmiany impedancji, zaproponowany 

algorytm blokady zaczyna wyznaczać pochodne rezystancji i reaktancji, na podstawie których 



 

Strona 8 z 45 

wykrywane jest występowanie kołysań mocy. Na tej podstawie, algorytm decyzyjny blokady 

jest w stanie zablokować działanie wybranych stref zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku 

wytwórczego. Zaproponowany algorytm blokady zamodelowano i poddano 

wielowariantowym badaniom symulacyjnym, potwierdzającym skuteczność jego działania. 

Na podstawie powyższych rozważań sformułowano następującą tezę rozprawy: 

„W wyniku występowania kołysań mocy powstaje zagrożenie nieprawidłowym 

działaniem zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz ich 

blokad kołysaniowych. Ograniczenie tego zagrożenia może zostać osiągnięte 

przez zastosowanie w tych zabezpieczeniach algorytmu blokady kołysaniowej, 

bazującego na detekcji przeskoków trajektorii impedancji." 

3. Struktura rozprawy 

Rozprawę podzielono na pięć części. 

Część pierwszą stanowi rozdział 1 zawierający wstęp i krótkie omówienie zagadnień 

poruszanych w pracy. 

Część druga pracy to przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat zagadnień 

poruszanych w rozprawie. W rozdziałach 2 - 6 omówiono zasadę działania i budowę urządzeń 

zabezpieczeniowych realizujących funkcje oparte na kryterium podimpedancyjnym. W części 

tej przedstawiono też podstawowe algorytmy filtracji cyfrowej, wyznaczania wielkości 

kryterialnych oraz algorytmy decyzyjne tego typu urządzeń zabezpieczeniowych. W rozdziale 

7 przedstawiono zagadnienie zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych, 

omówiono ich rodzaje, typowe logiki i charakterystyki działania oraz metody doboru ich 

nastawień. W rozdziale 8 przedstawiono problematykę kołysań mocy. Skupiono się na 

mechanizmach powstawania oraz specyfice synchronicznych i asynchronicznych kołysań 

wirników generatorów. W rozdziale tym, omówiono też, czynniki kształtujące trajektorie 

impedancji i pochodnej impedancji obserwowane przez zabezpieczenia podimpedancyjne 

bloków wytwórczych podlegających kołysaniom mocy. W rozdziale 9 przedstawiono różne 

rozwiązania blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostek 

wytwórczych. Opisano zarówno konwencjonalne rozwiązania, dostępne w różnych 

generacjach urządzeń zabezpieczeniowych, jak i niekonwencjonalne układy blokad. 

Trzecią część rozprawy stanowią rozdziały 10 i 11. W części tej potwierdzono, na 

drodze badań symulacyjnych, zagrożenia związane z nieprawidłowym działaniem 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz ich blokad kołysaniowych 

w czasie kołysań mocy. W rozdziale 10 przedstawiono opis i wyniki przeprowadzonych przez 

autora badań symulacyjnych sprawdzających zachowanie się zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz dostępnych komercyjnie rozwiązań blokad 

kołysaniowych w czasie rozwijania się kołysań mocy. Badania potwierdziły duże zagrożenie 

zbędnym działaniem wskazanych zabezpieczeń w czasie asynchronicznych kołysań mocy. 

Pokazały one również, że w specyficznych warunkach kołysań mocy, typowe rozwiązania 

blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych mogą działać 

nieprawidłowo. W rozdziale 11 zebrano i zaproponowano sposoby ograniczania ryzyka 

zbędnego działania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz 

konwencjonalnych rozwiązań ich blokad kołysaniowych w czasie kołysań mocy, poprzez 

odpowiedni dobór ich nastawień. 
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W związku ze zidentyfikowaniem powyższego zagrożenia nieprawidłowym działaniem 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz ich blokad kołysaniowych, 

w rozdziale 12 pracy (rozpoczynającym czwartą częścią rozprawy) przedstawiono koncepcję 

oraz model symulacyjny własnego niekonwencjonalnego rozwiązania blokady kołysaniowej 

przeznaczonego dla tych zabezpieczeń. 

Następnie, począwszy od rozdziału 13 pracy, przedstawiono wyniki badań 

symulacyjnych potwierdzających prawidłowość działania zaproponowanego rozwiązania 

blokady. W ramach badań, sprawdzono zachowanie się blokady zarówno w różnych 

wariantach synchronicznych i asynchronicznych kołysań mocy (rozdział 13) jak i w czasie 

zwarć (rozdział 14). Testowano też reakcje blokady na zmienne warunki obciążenia bloku 

wytwórczego (rozdział 15) oraz na działanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów 

transformatora blokowego (rozdział 16). W rozdziale 17 przeprowadzono analizę pracy 

opisanego algorytmu blokady kołysaniowej w obecności szumów w wejściowych sygnałach 

analogowych. W rozdziale 18 przeanalizowano wpływ parametrów zabezpieczanego bloku na 

warunki działania oraz nastawienia zaproponowanego rozwiązania blokady kołysaniowej. 

W rozdziale 19 sprawdzono poprawność działania opisywanego algorytmu blokady 

kołysaniowej w układzie wielomaszynowy, pozwalającym na lepsze odwzorowanie 

warunków panujących w rzeczywistej sieci. Rozdział 20 przedstawia natomiast weryfikację 

poprawności działania zaproponowanego rozwiązania blokady podczas odtworzonego (na 

podstawie rejestracji) rzeczywistego zakłócenia w systemie elektroenergetycznym. 

Merytoryczną część pracy zamykają rozdziały 21 i 22, będące jednocześnie piątą 

częścią rozprawy. W rozdziale 21 zawarto ocenę zaproponowanego przez autora rozwiązania 

blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych. Ponadto, 

w rozdziale tym zamieszczono rozważania na temat czynników wpływających na warunki 

działania tej blokady oraz zalecenia dotyczące doboru jej nastawień. W rozdziale 21 

przedstawiono też dalsze kierunki badań oraz perspektywy udoskonalenia zaproponowanego 

algorytmu. Rozdział 22 zawiera krótkie podsumowanie rozprawy. 

4. Przegląd zawartości rozprawy 

4.1 Zabezpieczenia podimpedancyjne jednostek wytwórczych 

Bloki wytwórcze wyposaża się w dwa typy zabezpieczeń podimpedancyjnych: 

zabezpieczenie impedancyjne (21e) wchodzące w skład zabezpieczeń jednostki wytwórczej 

zainstalowanych w elektrowni oraz zabezpieczenie odległościowe (21s) zaimplementowane w 

terminalu zabezpieczeniowym w polu blokowym stacji przyelektrownianej [51, 53]. 

4.1.1 Zabezpieczenie impedancyjne bloku (21e) 

Zabezpieczenie impedancyjne bloku wchodzi w skład układu zabezpieczeń jednostki 

wytwórczej zainstalowanego w elektrowni. Jest to rezerwowe zabezpieczenie bloku i linii 

blokowej od skutków zwarć międzyfazowych w obrębie bloku, linii blokowej i sieci 

zewnętrznej [51, 53]. Zabezpieczenie to wyznacza impedancję pętli zwarcia na podstawie 

pomiaru prądów w punkcie neutralnym generatora oraz napięć na jego zaciskach (rys. 4.1a). 

Zabezpieczenie 21e pracuje zwykle z dwustrefową, bezkierunkową, kołową np. [1, 2, 

25] lub kwadratową np. [45] charakterystyką rozruchową (rys. 4.1b). Środkowi 

charakterystyki zabezpieczenia 21e odpowiada zwarcie w miejscu instalacji zabezpieczenia 

na zaciskach generatora. 
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Dzięki zastosowaniu bezkierunkowej charakterystyki, zabezpieczenie 21e obszarem 

działania obejmuje zarówno transformator blokowy, linię blokową jak i część uzwojeń 

stojana generatora i transformatora odczepowego. Zabezpieczenie to obejmuje też szyny stacji 

przyelektrownianej oraz, w pewnym stopniu, linie odpływowe tej stacji [53]. Typowa logika 

działania dwustrefowego zabezpieczenia impedancyjnego bloku pokazana jest na rys. 4.2. 
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Rys. 4.1. Zabezpieczenie impedancyjne bloku (21e): a) układ pracy, b) typowe charakterystyki 
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PLK praca luzem kotła (otwarcie wyłacznika

blokowego WBL, generatorowego WG,

potrzeb własnych WTO, wzbudzenia WW,

odcięcie dopływu pary do turbiny).

Dwustanowe syganły wejściowe:

WSo Otwarcie wyłacznika samoczynnego w

obwodzie pomiaru napięcia zabezpieczenia;

WBLo Otwarcie wyłącznika blokowego WBL.

 
Rys. 4.2. Typowa logika działania zabezpieczenia impedancyjnego bloku (21e) 

Strefa wewnętrzna zabezpieczenia 21e (21.2 na rys. 4.1 i rys. 4.2) nie powinna swoim 

zasięgiem wykraczać poza transformator blokowy – jej zasięg nastawia się zwykle na 

ok. 70% jego reaktancji. Strefa ta stanowi rezerwowe zabezpieczenie bloku od skutków zwarć 

międzyfazowych w obwodach jego dolnego napięcia oraz częściowo w uzwojeniach 

transformatora blokowego i odczepowego. Strefa ta działa zwykle z niewielkim (t < 400 ms) 

czasem zwłoki lub bezzwłocznie na całkowite wyłączenie części elektrycznej bloku poprzez 

otwarcie wyłączników: generatorowego (WG), blokowego (WB), wzbudzenia (WW), potrzeb 

własnych (WTO) oraz doprowadzenie części cieplno-mechanicznej bloku do stanu biegu 

luzem turbiny (BLT – ograniczenie dopływu pary do turbiny) lub pracy luzem kotła (PLK – 

zamknięcie zaworów odcinających dopływ pary do turbiny). 



 

Strona 11 z 45 

Strefa zewnętrzna zabezpieczenia 21e (21.1 na rys. 4.1 i rys. 4.2) powinna swoim 

zasięgiem obejmować cały transformator blokowy oraz linię blokową. Strefa ta w miarę 

możliwości powinna sięgać też w sieć zewnętrzną. Zwykle zasięg tej strefy dobiera się jako 

co najmniej 120% reaktancji transformatora blokowego. Strefa ta stanowi rezerwowe 

zabezpieczenie bloku od skutków zwarć zewnętrznych oraz wewnętrznych. Czas zwłoki 

działania strefy 21.2 zabezpieczenia 21e powinien być dłuższy o przyjęty czas stopniowania 

od najdłuższego czasu zwłoki rezerwowanych zabezpieczeń odległościowych pracujących w 

stacji przyelektrownianej (zwykle t1 = 0,8 ÷ 4 s). Zadziałanie strefy 21.1 powinno, z czasem 

t1, powodować odcięcie bloku od sieci przez otwarcie wyłącznika blokowego (WB) i 

doprowadzenie bloku do stanu pracy na potrzeby własne (PPW – ograniczenie dopływu pary 

do turbiny). Jeżeli po tej operacji strefa 21.1 odwzbudzi się, będzie to oznaczało, że zwarcie 

było zlokalizowane w sieci zewnętrznej. Jeżeli strefa nie odwzbudzi się, będzie to oznaczało, 

że zwarcie wystąpiło w obrębie bloku lub linii blokowej. Aby strefa 21.1 była w stanie 

również wyłączać takie zwarcia, należy zastosować drugi stopień czasowy, który z czasem t2 

powinien inicjować całkowite wyłączenie części elektrycznej bloku i doprowadzenie jego 

części cieplno-mechanicznej do stanu BLT lub PLK. Czas t2 powinien być dłuższy od czasu t1 

strefy 21.1 o przyjęty stopień czasowy. Jeżeli wyłącznik blokowy był otwarty (blok pracował 

na potrzeby własne) przed pojawieniem się zakłócenia, zaleca się [51], aby strefa zewnętrzna 

zabezpieczenia 21e działała z niewielką zwłoką (t3 = 0,1 s) lub bezzwłocznie na całkowite 

wyłączenie części elektrycznej bloku i doprowadzenie części cieplno-mechanicznej do stanu 

BLT lub PLK. Zaleca się, aby w taki sposób strefa 21.2 działała również krótko po 

zamknięciu wyłącznika blokowego, rezerwując tym samym działanie innych zabezpieczeń 

chroniących blok przed skutkami załączenia go na zwarcie [51]. 

Działanie zabezpieczenia 21e powinno być blokowane w sytuacji pojawienia się zwarć 

w obwodach wtórnych pomiaru napięcia. Takie zakłócenia mogą istotnie zaburzyć pomiar 

napięcia realizowany przez urządzenie zabezpieczeniowe, a co za tym idzie może dojść do 

zbędnego zadziałania omawianej funkcji podimpedancyjnej. Aby nie dopuścić do tego, w 

logice zabezpieczenia 21e stosowana jest dwustanowa blokada, w sytuacji kiedy wyłącznik 

samoczynny (WS) w obwodach pomiaru napięcia funkcji 21e jest otwarty. Z tego powodu 

należy przewidzieć i doprowadzić do zabezpieczenia sygnał dwustanowy „WSo – wyłącznik 

samoczynny w obwodach napięciowych zabezpieczenia otwarty” (rys. 4.2). 

4.1.2 Zabezpieczenie odległościowe bloku (21s) 

Funkcja zabezpieczenia odległościowego bloku zaimplementowana jest zwykle w 

terminalu zabezpieczeniowym zainstalowanym w polu blokowym stacji przyelektrownianej. 

Jest to rezerwowe zabezpieczenie bloku i linii blokowej od skutków zwarć w obrębie bloku, 

linii blokowej i sieci zewnętrznej [51, 53]. Zabezpieczenie 21s wyznacza impedancję pętli 

zwarcia na podstawie pomiaru prądu i napięcia trójfazowego w polu blokowym stacji 

przyelektrownianej (rys. 4.3a). Pracuje ono zwykle z cztero- lub pięciostrefową, 

dwukierunkową, poligonalną charakterystyką rozruchową. Zwykle strefy I i II zabezpieczenia 

21s skierowane są w stronę bloku (w przód), a pozostałe strefy (III, IV i ewentualnie V) w 

stronę sieci zewnętrznej (w tył). 

Przykładowe charakterystyki rozruchowe pojedynczej strefy zabezpieczenia 21s 

pokazane są na rys. 4.3b [51, 53]. Logika działania zabezpieczenia 21s pokazano na rys. 4.4.  
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Rys. 4.3. Zabezpieczenie odległościowe bloku (21s): a) układ pracy, b) typowe charakterystyki rozruchowe 
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Rys. 4.4. Zabezpieczenie odległościowe bloku (21s): logika działania 

Strefa I zabezpieczenia 21s (21-I na rys. 4.4) powinna obejmować swoim zasięgiem 

reaktancyjnym cała linię blokową oraz około 70% uzwojeń transformatora blokowego. Zasięg 

rezystancyjny powinien być dobrany analogicznie jak zasięg reaktancyjny. Rozszerzony 

zasięg rezystancyjny strefy I dla zwarć doziemnych powinien być odstrojony od minimalnej 

impedancji ruchowej. W przypadku stref zabezpieczenia 21s patrzących w stronę bloku 

(strefa I i II) minimalna impedancja ruchowa wystąpi w czasie samorozruchu napędów 

potrzeb własnych, w czasie zasilania ich z systemu elektroenergetycznego. Działanie strefy I 

zabezpieczenia 21s powinno być bezzwłoczne lub opóźnione o minimalny czas zwłoki 

(t1 ≤ 0,4 s). Powinno ono powodować wyłączenie części elektrycznej bloku i doprowadzenie 

części cieplno-mechanicznej bloku do stanu BLT lub PLK. 
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Strefa II zabezpieczenia 21s (21-II na rys. 4.4) powinna obejmować swoim zasięgiem 

reaktancyjnym cała linię blokową i transformator blokowy oraz około 60% uzwojeń 

transformatora odczepowego. Zasięg rezystancyjny powinien być dobrany analogicznie jak 

zasięg reaktancyjny. Rozszerzony zasięg rezystancyjny strefy dla zwarć doziemnych, 

powinien być odstrojony od minimalnej impedancji ruchowej tak jak w przypadku strefy I 

zabezpieczenia. Działanie strefy II zabezpieczenia 21s powinno być opóźnione o czas t2 

(zwykle ok. 0,2÷0,6 s). Powinno ono powodować wyłączenie części elektrycznej bloku i 

doprowadzenie części jego cieplno-mechanicznej do stanu BLT lub PLK. 

Pozostałe strefy zabezpieczenia 21s (21-III, 21-IV i ewentualnie 21-V na rys. 4.4) 

powinny być skierowane w stronę systemu, w którym pracuje blok. Zasięgi oraz czasy zwłoki 

tych stref powinny być skoordynowane z nastawieniami innych zabezpieczeń 

odległościowych pracujących w pobliskiej sieci. Z tego powodu, strefy III, IV i V 

zabezpieczenia 21s działają zwykle ze stosunkowo długimi czasami zwłoki (zwykle w 

zakresie 0,8 ÷ 4 s). Zadziałanie wskazanych stref zabezpieczenia 21s powinno powodować 

odcięcie bloku od sieci poprzez otwarcie wyłącznika blokowego (WB) i doprowadzenie 

części cieplno-mechanicznej bloku do stanu pracy na potrzeby własne (PPW). 

Zaleca się [51, 53], aby wszystkie strefy zabezpieczenia 21s realizowały logikę 

bezzwłocznego działania w sytuacji załączenia bloku na zwarcie. Taki sposób działania 

powinien być też aktywny przez krótki czas od momentu zamknięcia wyłącznika blokowego. 

Tak jak w przypadku zabezpieczenia 21e, działanie zabezpieczenia 21s musi być 

blokowane w sytuacji powstania zwarcia we wtórnych obwodach pomiaru napięcia. Do 

realizacji tego blokowania stosuje się logikę w oparciu o sygnał stanu otwartego wyłącznika 

samoczynnego w obwodzie pomiaru napięcia („WSo” na rys. 4.4). 

4.2 Kołysania mocy w systemie elektroenergetycznym 

Kołysania mocy w systemie elektroenergetycznym wywołane są zaburzeniami bilansu 

pomiędzy obciążeniem mocą czynną jednostek wytwórczych oraz zadanymi mocami 

mechanicznymi tych jednostek [24, 33]. Powodem powstawania kołysań mocy mogą być 

zmiany konfiguracji sieci (zmieniające jej impedancję zastępczą) oraz zwarcia [24, 33]. 

Zagadnienia stabilności współpracy generatora z siecią w czasie stanów nieustalonych 

można wyjaśnić posługując się kątowymi charakterystykami mocy P(δ’) oraz metodą 

równych pól [24, 26, 33, 34, 36, 50, 51, 53]. W analizach tego typu sieć można zagregować 

do reaktancji zastępczej XZ i napięcia Us. Generator może być odwzorowany: jako 

wewnętrzna siła elektromotoryczna w stanie przejściowym E’ o kącie δ’ (będącym kątem 

mocy generatora w stanie przejściowym wyznaczanym względem wektora napięcia US) 

i reaktancja przejściowa Xd’. Zgodnie z powyższymi założeniami, kątowa charakterystyka 

mocy generatora w stanie przejściowym Pg(δ') opisana jest następującą zależnością: 

 'sin
'

'
3

ZTBd

S

g
XXX

UE
P  (4.1) 

Punkt pracy na charakterystyce Pg(δ') określany jest przez kąt mocy w stanie 

przejściowym δ'. Wartość tego kąta wynika z zadanej mocy mechanicznej turbiny Pt, a więc 

zależy od strumienia pary przepływającej przez turbinę. Przy pominięciu strat mechanicznych 

można przyjąć, że moc mechaniczna turbiny jest równa mocy czynnej oddawanej do sieci. Na 

charakterystyce Pg(δ') występują dwa punkty przecięcia z prostą odpowiadającą mocy 
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mechanicznej turbiny Pt (rys. 4.5) - dla kąta: δ’ i 180
o
 - δ’. Punkty te są punktami równowagi: 

trwałej (dla kąta δ1’) i nietrwałej (dla kąta 180
o
 - δ’) [33]. 

 
Rys. 4.5. Przykładowa charakterystyka mocy generatora w stanie przejściowym (Pgp) 

Na skutek powstania zwarcia lub zmiany konfiguracji sieci dochodzi do zmiany 

wysokości charakterystyki Pg(δ'), głównie w wyniku zmiany reaktancji zastępczej sieci XZ, 

zgodnie z równaniem (4.1). W wyniku zmiany wysokości charakterystyki Pg(δ'), obciążenie 

generatora mocą czynną przestaje być równe zadanej mocy mechanicznej turbiny Pt. W takiej 

sytuacji wirnik generatora zacznie przyspieszać lub opóźniać się względem częstotliwości 

napięcia sieci US zgodnie z  równaniem ruchu wirnika (4.2) [33]. 
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Z równania (4.2) wynika, że przyspieszenie wirnika generatora w stanie przejściowym 

d
2
δ’/dt

2
 zależy od różnicy mocy mechanicznej turbiny Pt i obciążenia bloku mocą czynną 

Pg(δ'). Jeśli moc PT jest większa od mocy Pg(δ'), co odpowiada nagłemu odciążeniu bloku lub 

zwarciu, przyspieszenie wirnika jest dodatnie i zaczyna on obracać się z prędkością większą 

od prędkości synchronicznej ωs = 2πf. Jeśli moc Pg(δ') jest większa od mocy Pt, co odpowiada 

dociążeniu bloku, to wirnik zaczyna hamować - przyspieszenie wirnika jest ujemne. 

Współczynnik Tm w równaniu (4.2) jest mechaniczną stałą czasową turbozespołu [24, 33]. 

Ruch wirnika jest tłumiony na skutek tarcia i oddziaływania pola uzwojenia tłumienia 

w zależności od aktualnej prędkości wirnika (dδ’/dt). W równaniu (4.2) tłumienie 

reprezentowane jest przez współczynnik D. 

4.2.1 Kołysania mocy powstałe w wyniku zmian konfiguracji sieci 

Na skutek zmian konfiguracji sieci, zmianie ulega wartość reaktancji zastępczej 

pomiędzy generatorem i systemem zastępczym (XZ), co objawia się zmianą wysokości 

charakterystyki mocy Pg(δ'). Przy założeniu, że moc turbiny jest stała, każdej zmianie 

wysokości charakterystyki będzie towarzyszyć zmiana kąta mocy δ’ zgodna z równaniem 

(4.2), prowadząca do nowego punktu pracy. Sytuację taką ilustruje rys. 4.6a [33]. 

W przypadku pokazanym na rys. 4.6a powiązanie generatora z systemem zostało 

osłabione (np. na skutek wyłączenia części linii). Skutkuje to wzrostem reaktancji zastępczej 

sieci XZ, a co za tym idzie obniżeniem wartości maksymalnej charakterystyki mocy Pg(δ') 

z poziomu Pmax1 do poziomu Pmax2. Ze względu na dużą bezwładność wirnika, w pierwszej 

chwili po obniżeniu charakterystyki Pg(δ'), generator nie jest w stanie wprowadzić do systemu 

całej mocy czynnej wynikającej z aktualnej mocy mechanicznej turbiny Pt. Jego obciążenie 

obniża się do wartości na nowej charakterystyce mocy dla kąta δ0’. Ponieważ jednak, moc 

mechaniczna turbiny jest w tej sytuacji wyższa od obciążenia mocą czynną (ΔP > 0), wirnik 
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zaczyna przyspieszać ponad prędkość synchroniczną zgodnie z równaniem (4.2), co skutkuje 

zwiększeniem się kąta δ’ [24, 33]. Moc mechaniczna i obciążenie wyrównają się przy kącie 

mocy równym δ1’, przy którym ΔP = 0. Zakreskowane pole pod prostą Pt z rys. 4.6a (tzw. 

pole przyspieszeń) jest proporcjonalne do wzrostu energii kinetycznej ruchu obrotowego 

wirnika w czasie przyspieszania po obniżeniu się charakterystyki [33]. 

Na skutek dużej bezwładności wirnika, po przekroczeniu kąta δ1’ kąt mocy nie przestaje 

rosnąć. Dochodzi do sytuacji, w której Pg(δ') > Pt, przez co wirnik zaczyna obracać się 

z ujemnym przyspieszeniem, a prędkość obrotowa zaczyna spadać. Wyrówna się ona 

z prędkością synchroniczną przy kącie δ2’, kiedy cała energia kinetyczna uzyskana w czasie 

przyspieszenia zostanie wykorzystana na pracę hamowania. Zakreskowane pole ponad 

krzywą Pt z rys. 4.6a odpowiada energii kinetycznej wirnika oddanej w czasie hamowania 

(tzw. pole hamowań) i jest równe polu przyspieszeń uzyskanemu pomiędzy kątami δ0’ i δ1’. 

Po zrównaniu się pola hamowań z polem przyspieszeń wirnik osiąga prędkość 

synchroniczną, ale dalej moc obciążenia wynikająca charakterystyki Pg(δ') jest większa od 

zadanej mocy mechanicznej turbozespołu (ΔP < 0), w związku z czym wirnik zwalnia poniżej 

prędkości synchronicznej Punkt równowagi, przy którym obciążenie mocą czynną generatora 

jest równe mocy turbiny, zostaje osiągnięty poprzez oscylacje wokół kąta δ1’ tłumione 

proporcjonalnie do aktualnej prędkości wirnika i współczynnika D [24, 33]. 

W przypadku pokazanym na rys. 4.6a występujące oscylacje wirnika prowadzą do 

ustalenia się nowego stabilnego punktu pracy turbozespołu i są nazywane synchronicznymi 

kołysaniami mocy [33]. Zaistniałym kołysaniom wirnika towarzyszą stosunkowo niewielkie 

oscylacje prądów i napięć generatora. 
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Rys. 4.6. Charakterystyka mocy Pg(δ') w czasie zmiany konfiguracji sieci: a) niewielkie obniżenie mocy 

zwarciowej systemu (wzrost XZ), b) duże obniżenie mocy zwarciowej systemu (duży wzrost XZ) [33] 

W przypadku dużego wzrostu reaktancji zastępczej sieci XZ (dużego obniżenia 

wysokości charakterystyki mocy Pg(δ') - rys. 4.6b) przyspieszenie wirnika uzyskane 

pomiędzy kątami mocy δ0’ i δ1’ będzie na tyle duże, że uzyskana energia kinetyczna wirnika 

nie zdąży się wytracić w czasie hamowania (pole przyspieszeń będzie większe od dostępnego 

pola hamowań) i kąt mocy przekroczy wartość graniczną δgr’. W takiej sytuacji, obciążenie 

mocą czynną turbozespołu zacznie znowu być mniejsze od zadanej mocy mechanicznej 

(ΔP > 0), więc wirnik ponownie zacznie przyspieszać. Kąt mocy zacznie hiperbolicznie 

wzrastać. Po przekroczeniu 180
o
 generator utraci synchronizm, nastąpi obrót asynchroniczny 

wirnika [24, 33]. Tak powstałej pracy asynchronicznej generatora odpowiadają silne, 

niejednostajne zmiany kąta mocy w granicach 0 –360
o
. Stan taki nazywa się 
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asynchronicznymi kołysania mocy [33]. Zaistniałym kołysaniom towarzyszą bardzo duże 

(porównywalne ze stanem zwarcia) oscylacje prądów i napięć generatora, a co za tym idzie 

również innych parametrów elektrycznych, w tym także impedancji. 

4.2.2 Kołysania mocy powstałe w wyniku zwarć 

Generator synchroniczny pracujący w sieci, pod względem warunków stabilności, 

zachowuje się analogicznie w czasie zwarć. W chwili powstania zwarcia, obciążenie mocą 

czynną bloku obniża się w zależności od lokalizacji i typu zakłócenia [24, 33]. Najgorszym 

przypadkiem jest zwarcie trójfazowe pomiędzy generatorem, a systemem zastępczym – 

w takim przypadku generator nie może przesłać do sieci mocy czynnej (jego obciążenie mocą 

czynną spada do zera), co skutkuje obniżeniem się charakterystyki Pg(δ') do zera. W takich 

warunkach wirnik generatora podlega największym przyspieszeniom zgodnie z równaniem 

(4.2). Sytuację taką ilustruje rys. 4.7. 
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Rys. 4.7. Charakterystyka mocy generatora w stanie przejściowym w czasie zwarcia trójfazowego: 

a) przypadek szybkiej likwidacji zwarcia, b) przypadek powolnej likwidacji zwarcia [33] 

To czy generator po zwarciu utraci synchronizm z siecią zależy od czasu, typu 

i lokalizacji zwarcia oraz od wstępnego obciążenia bloku przed zakłóceniem (od poziomu Pt). 

Jeśli zwarcie zostało szybko zlikwidowane to uzyskane w jego czasie pole przyspieszeń 

będzie mniejsze od dostępnego pola hamowań (rys. 4.7a). W tej sytuacji generator po 

zakończeniu zwarcia osiągnie przez kołysania synchroniczne nowy stabilny punkt pracy [33]. 

Jeśli zwarcie będzie likwidowane zbyt długo, to uzyskane w jego czasie pole przyspieszeń 

będzie większe od możliwego do osiągnięcia pola hamowań i kąt mocy przekroczy wartość 

graniczną δgr’ (rys. 4.7b). W tej sytuacji prędkość wirnika znowu zacznie rosnąć (ΔP > 0) i po 

osiągnięciu 180
o
 generator utraci synchronizm i rozpoczną się kołysania asynchroniczne [33]. 

W czasie zwarć niesymetrycznych część mocy czynnej może przepłynąć do systemu, 

więc w przypadku takich zakłóceń charakterystyka Pg(δ') nie ulegnie obniżeniu do zera [24, 

33]. Wysokość charakterystyki mocy w czasie zwarcia niesymetrycznego będzie tym wyższa 

im więcej faz będzie niedotkniętych przez to zakłócenie. Zatem, przyspieszenie wirnika w 

czasie zwarcia niesymetrycznego będzie mniejsze niż w czasie zakłócenia trójfazowego, a co 

za tym idzie również pole przyspieszeń uzyskane w jego czasie będzie mniejsze niż 

w przypadku zwarcia trójfazowego trwającego taki sam okres [33]. Z powyższych relacji 

wynik, że w przypadku zwarć niesymetrycznych większa będzie szansa na utrzymanie 

generatora w pracy synchronicznej. Poniżej na rys. 4.8 przedstawiono przykład 

charakterystyk mocy w czasie zwarć niesymetrycznych [33]. 
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Rys. 4.8. Charakterystyka mocy turbozespołu dla stanu przejściowego dla różnych typów zwarć [33] 

4.2.3 Zagrożenia wynikające z występowania kołysań mocy 

W wyniku utraty synchronizmu mogą występować [50]: 

 duże wartości prądu stojana generatora; 

 duże momenty skręcające działające na wał turbozespołu. Niszczące działanie tych 

momentów kumuluje się wpływając na skrócenie żywotności wału; 

 nadmierne nagrzewanie skrajnych elementów stojana; 

 wahania napięcia i częstotliwości stwarzające ryzyko niewłaściwej pracy napędów. 

Z powyższych powodów, generator powinien zostać odłączony od sieci w sytuacji 

rozwinięcia się kołysań asynchronicznych przez zabezpieczenie od skutków utraty 

synchronizmu (zwane też zabezpieczeniem od skutków poślizgu biegunów). Opis tego 

zabezpieczenia można znaleźć np. w [13, 24, 26, 33, 51, 53] oraz w dokumentacjach 

technicznych urządzeń zabezpieczeniowych np. [1, 25, 45]. 

4.2.4 Impedancja widziana na płaszczyźnie impedancji zespolonej przez zabezpieczenia 

podimpedancyjne w czasie kołysań mocy  

Wahania prądów i napięć towarzyszące rozwijaniu się kołysań mocy mogą powodować 

błędne pobudzanie się i niewłaściwe działanie zabezpieczeń bloku i pobliskiej sieci, 

w szczególności tych pracujących w oparciu o pomiar impedancji. 

Kształt trajektorii impedancji widzianych w czasie kołysań mocy na płaszczyźnie 

impedancji zespolonej przez zabezpieczenia impedancyjne 21e i odległościowe 21s bloku 

można określić wyznaczając prąd, napięcie oraz impedancję mierzoną przez przekaźnik 

zabezpieczeniowy w układzie zastępczym pokazanym na rys. 4.9. 
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Rys. 4.9. Zmienność napięć w obrębie bloku i sieci w czasie asynchronicznych kołysań mocy 

Na przykładzie zabezpieczenia odległościowego bloku 21s: prąd Ip i napięcie Up 

mierzone przez zabezpieczenie można określić, jako [53]: 
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Impedancję Zp mierzoną przez analizowane zabezpieczenie można opisać zależnością: 
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zależność (4.4) można zapisać jako: 
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Z zależności (4.6) można wyznaczyć k, jako: 
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Na płaszczyźnie impedancji zespolonej dla k = const. zależności (4.6) odpowiada okrąg 

Apoloniusza [52], będący zbiorem punktów, dla których stosunek odległości od końca 

wektora [Rz+jXz] i [j(Xd'+XTB)] jest stały [22, 36, 53]. Dla różnych wartości modułu k>0 

powstaną dwa podzbiory okręgów Apoloniusza [53] (rys. 4.10). Podzbiory te przedzielone 

będą linią prostą odpowiadającą k=1. Środek odcinka łączącego wierzchołki wektorów 

[Rz+jXz] i [j(Xd'+XTB)] określany jest mianem środka kołysań asynchronicznych (rys. 4.9 i rys. 

4.10) [36, 53]. To, gdzie wystąpi środek kołysań zależy od aktualnej wartości impedancji 

zastępczej sieci (ZZ=RZ+jXZ). Wraz ze wzrostem wartości ZZ środek kołysań przesuwa się 

w stronę sieci. Zwykle lokuje się on w obrębie reaktancji transformatora blokowego (XTB). 
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Rys. 4.10. Trajektorie impedancji kołysań mocy widziane przez zabezpieczenie odległościowe bloku 

w czasie asynchronicznych (1) i synchronicznych (2) kołysań mocy [53] 

Dla wartości k>1, czyli kiedy E'<Us, powstanie podzbiór okręgów Apoloniusza 

odpowiadający trajektoriom impedancji Zp w czasie kołysań asynchronicznych odbywających 

się po stronie bloku, poniżej środka kołysań [53]. Dla wartości 0<k<1, czyli kiedy E'>Us, 

powstanie drugi podzbiór okręgów odpowiadający trajektoriom impedancji Zp w czasie 

kołysań asynchronicznych odbywających się po stronie sieci, powyżej środka kołysań [53]. W 

czasie rzeczywistych kołysań mocy zarówno lokalizacja środka kołysań jak i wartość modułu 

współczynnika k zmieniają się w czasie. 
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Impedancja Zp podczas kołysań asynchronicznych odbywających się po stronie systemu 

(k<1) zmienia się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a w czasie kołysań po 

stronie bloku (k>1) zmienia się przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. 

Podczas kołysań synchronicznych generatora, impedancja Zp widziana przez 

przekaźniki podimpedancyjne bloku również będzie zmieniać się po trajektorii przebiegającej 

po łukach okręgów Apoloniusza [53]. 

Powyższe rozważania są poprawne także dla zabezpieczenia 21e. Zabezpieczenie to 

mierzy napięcie na zaciskach generatora, w związku z tym punkt (0,0) na płaszczyźnie 

impedancji z rys. 4.10 dla zabezpieczenia 21e znajduje się na początku wektora Xd'. 

4.2.5 Inicjacja kołysań mocy widziana na płaszczyźnie impedancji zespolonej 

Z punktu widzenia poprawnej pracy zabezpieczeń podimpedancyjnych ważny jest też 

sposób inicjacji kołysań mocy, a więc to po jakich trajektoriach i z jaką dynamiką koniec 

wektora Zp przemieszcza się z punktu pracy lub z punktu zwarciowego do punktu, w którym 

rozpoczynają się kołysania. Powyższe przejścia odbywają się zgodnie ze zmianami wysokości 

charakterystyk P(δ') opisujących analizowane warunki stabilności. 

W przypadku kołysań rozwijających się po likwidacji zwarcia (rys. 4.7), punkt pracy 

generatora w chwili likwidacji zakłócenia przy kącie mocy δ'1 podnosi się skokowo z niskiej 

charakterystyki P(δ') odpowiadającej zwarciu (rys. 4.8) na wyższą charakterystykę P(δ') 

odpowiadającą pozwarciowej konfiguracji sieci. Rozpoczyna się hamowanie wirnika, czego 

skutkiem jest zwiększanie się kąta mocy. Na płaszczyźnie impedancji będzie to widziane jako 

przeskok trajektorii z punktu zwarcia do punktu na okręgu Apoloniusza odpowiadającego 

wartości kąta mocy δ'1 w chwili likwidacji zakłócenia. Po przeskoku, koniec wektora 

impedancji Zp zacznie się przesuwać po okręgu Apoloniusza w stronę większych kątów δ', co 

odpowiada hamowaniu wirnika po zwarciu. 

W przypadku kołysań wynikających ze zmiany konfiguracji sieci (rys. 4.6), również 

dochodzi do skokowej zmiany wysokości charakterystyki mocy generatora w stanie 

przejściowym. W zależności od tego czy po zmianie konfiguracji sieci dochodzi do wzrostu 

mocy zwarciowej, czy do jej obniżenia, charakterystyka P(δ') ulegnie podniesieniu lub 

obniżeniu, a co za tym idzie wirnik zacznie zwalniać lub przyspieszać. Tak jak w przypadku 

kołysań następujących po likwidacji zwarcia, zmiana wysokości charakterystyki mocy 

spowoduje skokowe przemieszczenie się końca wektora impedancji Zp z punktu pracy przed 

zmianą konfiguracji sieci, do punktu na okręgu Apoloniusza odpowiedniego kątowi mocy δ'0 

(rys. 4.6). Następnie, w zależności od tego czy wirnik zacznie przyspieszać czy zwalniać, 

koniec wektora Zp zacznie przemieszczać się po okręgu Apoloniusza w stronę większych 

(przy przyspieszaniu) lub mniejszych (przy hamowaniu) kątów δ'. 

4.3 Blokady kołysaniowe zabezpieczeń podimpedancyjnych jednostek wytwórczych 

Jak wynika z rys. 4.10, w czasie asynchronicznych kołysań mocy trajektorie impedancji 

widziane przez zabezpieczenia podimpedancyjne bloku mogą przechodzić z niewielką 

szybkością przez reaktancje zastępcze transformatora blokowego, generatora w stanie 

przejściowym oraz impedancję zwarciową sieci. Istnieje, zatem duże ryzyko wkroczenia 

wektora mierzonej impedancji Zp w czasie kołysań mocy do stref rozruchowych zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku oraz zabezpieczeń odległościowych pracujących w stacji 

przyelektrownianej i w stacjach sąsiednich, co może prowadzić do ich zbędnego działania. 
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W przypadku zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych na zbędne 

zadziałanie podczas rozwijania się i trwania kołysań mocy narażone są w szczególności, 

szybkie strefy: wewnętrzna strefa zabezpieczenia 21e oraz strefy I i II zabezpieczenia 21s 

[28]. Z tego powodu, zabezpieczenia podimpedancyjne bloków wytwórczych powinny być 

wyposażane w blokady kołysaniowe (ang. Power swing blocking - PSB) zapewniające 

wykrywanie kołysań mocy zagrażających zbędnym działaniem wskazanych stref tych 

zabezpieczeń oraz ich blokowanie [8, 12, 22, 29, 34, 36, 49]. 

Praktycznie wszystkie urządzenia zabezpieczeniowe mogące realizować funkcję 

zabezpieczenia odległościowego bloku (21s) są wyposażone w algorytm blokady 

kołysaniowej tego zabezpieczenia. Z drugiej strony, stosunkowo niewielu producentów 

urządzeń zabezpieczeniowych realizujących funkcję zabezpieczenia impedancyjnego bloku 

(21e) oferuje dla nich algorytm blokady kołysaniowe, pomimo tego, że zabezpieczenie 21e 

jest tak samo narażone na zbędne działanie w czasie kołysań mocy, jak zabezpieczenie 21s. 

4.3.1 Konwencjonalne rozwiązania blokad kołysaniowych zabezpieczeń 

podimpedancyjnych 

Konwencjonalne, najczęściej spotykane rozwiązania blokad kołysaniowych 

zabezpieczeń podimpedancyjnych działają na zasadzie sprawdzania czasu przejścia pomiędzy 

dodatkowymi strefami podimpedancyjnymi (zewnętrzną i wewnętrzną). Taki sposób detekcji 

kołysań mocy był już stosowany w układach zabezpieczeń generacji elektromechanicznej. 

Przykładowe, najprostsze charakterystyki blokady kołysaniowej zabezpieczenia 

odległościowego bloku (21s) opartej na powyższym schemacie pokazano na rys. 4.11 [22]. 

 
Rys. 4.11. Przykładowe charakterystyki blokady kołysaniowej zabezpieczenia odległościowego opartej na 

zasadzie sprawdzania czasu przejścia trajektorii impedancji między dodatkowymi strefami blokady 

W przedstawionym na rys. 4.11 przykładzie blokady, w sytuacji powstania zwarcia (np. 

w strefach rozruchowych zabezpieczenia) dojdzie do skokowego przemieszczenia się 

trajektorii impedancji z punktu obciążenia do punktu zwarcia (na rys. 4.11 jest to pokazane za 

pomocą trajektorii oznaczonej czerwonym kolorem). W takiej sytuacji zmierzony czas 

przejścia trajektorii impedancji pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną strefą blokady będzie 

bardzo krótki (rzędu pojedynczych milisekund) - powinien on być krótszy od nastawienia 

czasu przejścia blokady. W tej sytuacji, blokada nie zostanie aktywowana i będzie możliwe 

zadziałanie zabezpieczenia odległościowego w czasie zwarcia. 
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W przypadku wywiązania się asynchronicznych kołysań mocy trajektorie impedancji 

będą przemieszczać się po płaszczyźnie impedancji ze stosunkowo małą, zmienną prędkością 

zataczając okręgi kolejnych obrotów asynchronicznych (na rys. 4.11 jest to pokazane za 

pomocą trajektorii oznaczonej niebieskim kolorem). Jeśli trajektorie te przejdą przez 

charakterystyki blokady kołysaniowej, to zmierzony czas przejścia pomiędzy strefami 

blokady będzie większy niż w przypadku zwarcia (zwykle wyniesie on od kilkunastu do 

kilkudziesięciu milisekund) - powinien on być dłuższy od nastawienia czasu przejścia 

blokady. W tej sytuacji blokada zostanie aktywowana, co spowoduje zablokowanie 

wybranych do tego stref rozruchowych zabezpieczenia. 

Blokady kołysaniowe oparte na opisanym powyżej mechanizmie są najczęściej 

spotykane w dostępnych na rynku urządzeniach zabezpieczeniowych realizujących funkcję 

zabezpieczenia odległościowego (21s). W zależności od przyjętego rozwiązania, stosowane są 

różne kształty stref podimpedancyjnych blokady. Zwykle są one zbliżone do kształtu stref 

rozruchowych zabezpieczenia odległościowego w danym urządzeniu zabezpieczeniowym. 

Różne mogą też być metody odblokowywania zabezpieczenia np. w sytuacji powstania 

zwarcia w czasie kołysań mocy. Zdecydowana większość konwencjonalnych blokad posiada 

algorytmy deblokady zrealizowane w oparciu o kryterium czasowe (blokada jest 

dezaktywowana po upływie nastawionego czasu deblokowania niezależnie od jej stanu) oraz 

kryteria monitoringu zerowych i przeciwnych składowych symetrycznych prądu lub napięcia 

(jeśli w monitorowanych przez zabezpieczenie prądach lub napięciach podczas aktywności 

blokady pojawią się monitorowana składowa będzie to świadczyć o powstaniu zwarcia 

niesymetrycznego i blokada zostanie wtedy dezaktywowana) [3, 15, 16, 45, 46, 47, 48]. 

W stosunkowo niewielkiej liczbie urządzeń realizujących funkcje zabezpieczeń 

podimpedancyjnych dostępne są rozwiązania blokad kołysaniowych odmienne od opisanego 

powyżej. Rozwiązania te bazujące zwykle na szacowaniu przyrostów lub pochodnych 

składowych impedancji po wkroczeniu trajektorii impedancji do dodatkowej strefy 

rozruchowej blokady kołysaniowej [45]. Omawiany typ blokady kołysaniowej wyznacza 

przyrosty lub pochodne składowych impedancji w stałych odstępach czasu (zwykle 5 lub 

20 ms) [46, 47, 48] począwszy od wkroczenia trajektorii do dodatkowej strefy blokady. 

W sytuacji zwarcia, po wystąpieniu skokowej zmiany impedancji w momencie jego 

inicjacji pochodne składowych impedancji oraz ich przyrosty krótkotrwale osiągną dużą 

wartość a następnie utrzymywać się będą na niskim poziomie. Na tej podstawie, omawiany 

typ blokady zidentyfikuje to zjawisko jako zwarcie i nie aktywuje się – będzie możliwe 

prawidłowe zadziałanie blokowanego zabezpieczenia podimpedancyjnego. 

W sytuacji wystąpienia asynchronicznych kołysań mocy trajektorie impedancji będą 

przemieszczać się po płaszczyźnie impedancji po okręgach Apoloniusza z niezerową i 

stosunkowo niską pochodną impedancji. W związku z tym, przyrostami impedancji również 

będą utrzymywać się na niezerowym poziomie. Na tej podstawie, omawiany typ blokady 

kołysaniowej będzie w stanie wykryć, po wkroczeniu trajektorii impedancji do dodatkowej 

strefy blokady, występowanie kołysań mocy. 

Omawiane rozwiązania blokady bardzo często wyposażany jest w dodatkowe kryteria 

pozwalające odróżnić kołysania mocy od zwarć oraz innych stanów nieustalonych. W 

szczególności, monitorowana może być [46, 47, 48]: monotoniczność, jednostajność i 

ciągłość trajektorii impedancji. Ponadto, omawiane algorytmy blokady kołysaniowej 
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wyposażone są też zwykle w układy odblokowywania zabezpieczenia w sytuacji powstania 

zwarcia (na podstawie monitoringu składowych zerowych lub przeciwnych prądu lub 

napięcia) oraz po upływie czasu deblokady [45]. 

4.3.2 Niekonwencjonalne rozwiązania blokad kołysaniowych zabezpieczeń 

podimpedancyjnych 

W literaturze można znaleźć wiele ciekawych, niekonwencjonalnych algorytmów 

działania blokad kołysaniowych. Poniżej przedstawiono najciekawsze z nich. 

4.3.2.1 Blokada typu d(Ugcosφ)/dt 

Ciekawym, niekonwencjonalnym rozwiązaniem blokady kołysaniowej jest blokada typu 

d(Ugcosφ)/dt [22, 36, 7, 35]. Opisywana metoda monitoruje zmiany pochodnej sygnału 

Ugcosφ zależnego od wartości kąta mocy δ'. Napięcie Ug to napięcie na zaciskach generatora, 

a kąt φ jest przesunięciem fazowym pomiędzy jego prądem i napięciem. Zatem, sygnał 

Ugcosφ równy jest części czynnej napięcia generatora. Zależność Ugcosφ od kąta δ' opisana 

jest równaniem (4.8), któremu odpowiada uproszczony wykres wektorowy pokazany na rys. 

4.12 [22, 36, 7, 35]. 
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Rys. 4.12. Wykres wektorowy ilustrujący zależność Ugcosφ od kąta mocy w stanie przejściowym 

Jak wynika z rys. 4.12, wartość Ugcosφ jest w przybliżeniu równa wartości napięcia Usk 

w środku kołysań. Rys. 4.13a pokazuje jak sygnał Ugcosφ zmienia się w zależności od 

wartości kąta δ'. Jak wynika z rys. 4.13a, wartość Ugcosφ jest dodatnia dla kątów δ' 

mniejszych od 180
o
 oraz ujemna dla kątów większych od 180

o
. Wartość sygnały Ugcosφ 

zeruje się przy kątach δ' będących wielokrotnością 180
o
 [35]. Również sygnał d(Ugcosφ)/dt 

jest zależny od kąta δ' (rys. 4.13b). Wartość d(Ugcosφ)/dt jest dodatnia dla niewielkich kątów 

δ' (w zakresie ±30
o
) oraz ujemna dla szerokiego zakresu (30

o
 - 330

o
) kąta δ'. Minimalna 

wartość pochodnej d(Ugcosφ)/dt występuje dla kąta δ'=180
o
[35]. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.13. Zmienność sygnału Ugcosφ (a) oraz d(Ugcosφ)/dt (b) w zależności od wartości kąta δ' 
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Ciekawe zastosowanie algorytmu typu d(Ugcosφ)/dt zostało przedstawione w [7]. 

Zaproponowane w [7] rozwiązanie blokady kołysaniowej oparte na omawianym kryterium 

nie wymaga wprowadzenia przez użytkownika żadnych nastawień. Wartości rozruchowe 

określane są w sposób adaptacyjny na podstawie trendów wielkości kryterialnych. Sygnał 

d(Ugcosφ)/dt można też stosować do szacowania kąta δ' [11]. Ponadto, zerowanie się sygnału 

Ugcosφ przy δ'=180
o
 świadczy o wystąpieniu utraty synchronizmu generatora, co można 

wykorzystać do realizacji zabezpieczenia od skutków utraty synchronizmu [35]. 

4.3.2.2 Blokada typu "R-dot" 

W literaturze np. [21, 22, 10, 19] można znaleźć rozwiązanie blokady „R-dot”, 

sprawdzające szybkość zmian rezystancji na tle jej wartości widzianej przez zabezpieczenie. 

Podczas kołysań asynchronicznych w zakresie kątów mocy δ' od około 60
o
 do 300

o
 

rezystancja widziana przez przekaźnik maleje ze zmienną szybkością (rys. 4.10). Pochodna 

rezystancji w trakcie przesuwania się końca wektora impedancji w określonym wyżej zakresie 

kąta δ' jest zatem ujemna. Natomiast, w czasie kołysań synchronicznych, kiedy wektor 

impedancji zacznie przemieszczać się w stronę większych rezystancji jej pochodna stanie się 

dodatnia [22, 26, 36, 23]. Autorzy blokady R-dot wykorzystali powyższe cechy kołysań mocy 

tworząc algorytmy blokowania działające na podstawie pomiaru tylko składowej czynnej 

impedancji. Pochodna rezystancji wyznaczana jest na podstawie kolejnych wartości 

mierzonej rezystancji [22, 10, 19]. 

4.3.2.3 Inne niekonwencjonalne rozwiązania blokad kołysaniowych 

Oprócz wymienionych powyżej niekonwencjonalnych rozwiązań blokad 

kołysaniowych, w literaturze można znaleźć również wiele innych nietypowych rozwiązań. 

Wiele z nich bazuje na wyznaczaniu pochodnych sygnałów takich jak rezystancja, 

reaktancja, konduktancja i susceptancja widziane przez przekaźnik, a także pochodnych mocy 

czynnej i biernej mierzonej przez zabezpieczenia np. [9, 14, 17, 18]. 

Spotykane są też propozycje rozwiązań blokad oparte na szybkiej transformacie 

Fouriera sygnałów mocy czynnej np. [5, 41]. Nietypowym podejściem do wykrywania 

kołysań mocy jest również rozwiązanie przedstawione w [39] oparte na transformacie 

falkowej sygnałów prądu i impedancji. Coraz częściej w literaturze można też spotkać 

rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i logice rozmytej np. [4, 6, 20, 27, 43]. 

Alternatywnym, niechętnie stosowanym w energetyce podejściem do działania 

zabezpieczeń podimpedancyjnych w czasie kołysań mocy jest blokowanie ich przez cały 

okres pracy (w czasie pracy normalnej i kołysań mocy) i odblokowywanie ich po wykryciu 

zwarcia [36]. Blokady kołysaniowe zrealizowane w oparciu o tę filozofię bazować mogą na 

pomiarze pochodnej napięcia [36] lub na podstawie monitorowania fazy prądu lub napięcia za 

pomocą odpowiednio zaprojektowanych filtrów SOI [44]. Takie rozwiązania blokad mogą 

istotnie wydłużać czasy własne działania zabezpieczeń podimpedancyjnych. Mogą one też 

stwarzać ryzyko brakujących zadziałań zabezpieczeń w czasie rozwijających się zwarć, co 

może je dyskwalifikować w pewnych sytuacjach [36]. 

4.4 Ryzyko nieprawidłowego działania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku oraz 

ich blokad kołysaniowych w czasie kołysań mocy 

Zgodnie z przedstawionymi np. w [8, 12, 22, 28, 32, 34, 36, 49] oraz w rozprawie 

wynikami badań symulacyjnych i analiz, zabezpieczenia podimpedancyjne bloków 
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wytwórczych są narażone na zbędne działanie podczas asynchronicznych kołysań mocy. 

Dzieje się tak ponieważ podczas tego typu stanów nieustalonych trajektorie impedancji mogą 

z niewielką prędkością przechodzić przez strefy rozruchowe zabezpieczeń 21e i 21s. W takiej 

sytuacji może dochodzić do zbędnego działania w szczególności ich szybkodziałających stref. 

Zgodnie z wynikami symulacji, również konwencjonalne rozwiązania blokad 

kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku mogą działać nieprawidłowo w 

przypadku wielu specyficznych sytuacji towarzyszących rozwijaniu się i trwaniu 

asynchronicznych kołysań mocy. Nieprawidłowe działania zabezpieczeń podimpedancyjnych 

bloku oraz ich blokad kołysaniowych mogą doprowadzić do zbędnych zadziałań tych 

zabezpieczeń w czasie kołysań mocy, co może przyczynić się do rozwoju awarii systemowej. 

4.4.1 Zagrożenie nieprawidłowym działaniem konwencjonalnych blokad kołysaniowych 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w czasie asynchronicznych kołysań mocy 

następujących po likwidacji zwarć 

W przypadku konwencjonalnych blokad kołysaniowych zabezpieczeń 

podimpedancyjnych jednostek wytwórczych, szczególne niebezpieczeństwo wystąpienia 

brakujących blokowań pojawia się w przypadku wywiązania się asynchronicznych kołysań 

mocy po likwidacji bliskiego zwarcia w sieci. 

Przykład trajektorii impedancji widzianych przez zabezpieczenie odległościowe bloku 

21s w czasie symulacji opisanego zakłócenia pokazano na rys. 4.14. W przedstawionym na 

rys. 4.14 przykładzie, likwidacja zakłócenia nastąpiła po przekroczeniu granicznego czasu 

zwarcia (dla rozpatrywanych warunków), przez co po wyłączeniu linii sieciowej, w której 

występowało zakłócenie, zamodelowana jednostka wytwórcza utraciła synchronizm. Na rys. 

4.14 jest to obserwowane jako skokowe przemieszczenie się trajektorii impedancji z punktu 

zwarcia (lokującego się w strefie III zabezpieczenia 21s - 2 na rys. 4.14) do punktu 3 na rys. 

4.14, od którego rozpoczyna się pierwszy obrót asynchroniczny. 

 
Rys. 4.14. Przykładowe trajektorie impedancji widziane przez zabezpieczenie odległościowe bloku (21s) 

wyposażone w konwencjonalną blokadę kołysaniową w czasie rozwijania się asynchronicznych kołysań 

mocy po likwidacji bliskiego zwarcia w sieci 
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W przedstawionym na rys. 4.14 przykładzie, po zakończeniu zwarcia trajektorie 

impedancji nie opuszczają wewnętrznej strefy blokady kołysaniowej zabezpieczenia 21s (nie 

wkraczają w pasmo pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną strefą blokady), przez co kryterium 

blokowania nie jest w tym przypadku w ogóle sprawdzane. Blokada zatem nie ma możliwości 

wykrycia kołysań mocy rozwijających się po likwidacji analizowanego zwarcia, a co za tym 

idzie niemożliwe jest zablokowanie działania zabezpieczenia 21s w czasie pierwszego obrotu 

asynchronicznego. W rozpatrywanym przypadku prowadzi to do zbędnego zadziałania 

działającej bezzwłocznie strefy I zabezpieczenia 21s podczas pierwszego obrotu 

asynchronicznych kołysań mocy. 

To, w którym miejscu znajdą się trajektorie impedancji po likwidacji zwarcia 

(lokalizacja punktu 3 na rys. 4.14) zależy od warunków napięciowych panujących w sieci, 

parametrów zastępczych systemu i jednostki wytwórczej oraz stopnia przekroczenia 

granicznego czasu likwidacji zwarcia (zgodnie z rozważaniami przedstawionymi w rozdziale 

4.2.4 oraz [8, 22, 33, 36, 49, 53). 

W niektórych warunkach może dojść do sytuacji, w której trajektorie impedancji po 

likwidacji zwarcia przemieszczą się poza wewnętrzną strefą blokady. W takiej sytuacji 

kryterium blokowania zostanie sprawdzone i jeśli trajektorie będą przebywać w paśmie 

blokady przez okres dłuższy niż nastawiony, dojdzie do prawidłowego zablokowania 

zabezpieczenia podimpedancyjnego w czasie kołysań mocy. Stanie się tak w szczególności 

jeśli czas likwidacji zwarcia jest tylko nieznacznie dłuższy od czasu granicznego, a obszar 

strefy wewnętrznej blokady będzie zbliżony do granic blokowanych stref rozruchowych. 

Z drugiej strony, jeśli czas likwidacji zwarcia będzie znacznie dłuższy od granicznego, 

trajektorie impedancji po zakończeniu zakłócenia mogą przemieścić się bezpośrednio z 

punktu zwarcia do punktu wewnątrz szybkich stref rozruchowych zabezpieczenia 

podimpedancyjnego. Powyższy przypadek należy traktować jako najtrudniejszy do wykrycia 

niezależnie od zastosowanego rozwiązania blokady kołysaniowej. W takiej sytuacji, 

omawiany typ konwencjonalnej blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych 

bloku nie mają możliwości wykrycia kołysań mocy i nieuchronnie dojdzie w opisywanym 

przypadku do zbędnego zadziałania szybkodziałających stref, do których wkroczą trajektoria 

impedancji, podczas pierwszych chwil asynchronicznych kołysań mocy [28, 32, 36, 49]. 

W przypadku blokad zabezpieczeń 21e i 21s wyznaczających przyrosty lub pochodne 

składowych impedancji, istnieje ryzyko powstania brakującego zadziałania blokady 

w sytuacji, w której w czasie rozwijania się kołysań asynchronicznych po likwidacji zwarcia 

zlokalizowanego w strefach zabezpieczenia, wektor impedancji po wyłączeniu zakłócenia 

skokowo przemieści się do bezzwłocznej strefy rozruchowej blokowanego zabezpieczenia, 

jak pokazano na przykładzie blokady zabezpieczenia 21e na rys. 4.15. Omawiane typy blokad 

wymagają zwykle do wykrycia kołysań mocy skończonego czasu (np. około 20 ms lub 30 ms 

w zależności od algorytmu) [45, 47]. W takiej sytuacji blokada może nie zdążyć zablokować 

zabezpieczenia podimpedancyjne pozwalając na zbędne zadziałanie jego bezzwłocznej strefy. 

Stanie się to już po wyłączeniu zwarcia, podczas którego kryteria blokady nie były spełnione. 

Na nieprawidłowe działanie blokady może też przełożyć się przyjęta logika blokowania 

np. w niektórych rozwiązaniach blokad jeśli przed pobudzeniem blokady pobudzona była 

strefa rozruchowa zabezpieczenia, jego zablokowanie nie jest możliwe do momentu 

odwzbudzenia się jego stref rozruchowych. Zatem, przy tak sformułowanych kryteriach 
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działania blokady, w sytuacji jak na rys. 4.15 zablokowanie działania strefy wewnętrznej 

zabezpieczenia 21e byłoby niemożliwe, ponieważ przed oraz w trakcie pobudzeniem blokady 

strefa zewnętrzna zabezpieczenia 21e była pobudzona. 

 
Rys. 4.15. Zachowanie się blokady kołysaniowej zabezpieczenia 21e w czasie kołysań asynchronicznych po 

powolnie wyłączonym, bliskim, trójfazowym zwarciu w sieci 

4.4.2 Zagrożenie nieprawidłowym działaniem konwencjonalnych blokad kołysaniowych 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w skutek działania automatyki SPZ w 

czasie trwania asynchronicznych kołysań mocy 

Drugim przykładem sytuacji, w czasie której występuje szczególnie duże zagrożenie 

nieprawidłowym działaniem konwencjonalnych blokad kołysaniowych zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku jest przypadek działania automatyki samoczynnego ponownego 

załączenia (SPZ) linii podczas trwania asynchronicznych kołysań mocy. Przykład trajektorii 

impedancji ilustrujących wskazaną sytuację pokazano na rys. 4.16. 

 
Rys. 4.16. Przykładowe trajektorie impedancji widziane przez zabezpieczenie odległościowe bloku (21s) 

wyposażone w konwencjonalną blokadę kołysaniową w czasie trwania asynchronicznych kołysań mocy po 

zmianie konfiguracji sieci podczas których dochodzi do samoczynnego ponownego załączenia linii 

W przedstawionym na rys. 4.16 przykładzie zasymulowano obniżenie mocy zwarciowej 

systemu, na który pracuje modelowana jednostka wytwórcza, poprzez wyłączenie części linii 

w nim pracujących. Spowodowało to utratę synchronizmu jednostki wytwórczej i jej 

asynchroniczne kołysania mocy rozpoczynające się od przeskoku trajektorii impedancji z 
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początkowego punktu obciążenia (1 na rys. 4.16) do punktu 2. na rys. 4.16, od którego 

rozpoczynają się asynchroniczne kołysania mocy. W czasie trwania pierwszego obrotu 

asynchronicznego zasymulowano ponowne załączenie części z wyłączonych linii. Wpłynęło 

to skokowo na warunki kołysań mocy. W efekcie ponownego załączenia linii obniżyła się 

impedancja zastępcza systemu oraz zmieniły się warunki napięciowe panujące w 

modelowanej sieci, a co za tym idzie środek kołysań mocy przesunął się w stronę bloku, a 

trajektorie impedancji przeniosły się z III ćwiartki płaszczyzny impedancji do ćwiartki II. W 

następstwie, wystąpił przeskok trajektorii impedancji (przejście trajektorii z punktu 3 do 

punktu 4 na rys. 4.16), na skutek którego okres przebywania trajektorii impedancji w paśmie 

blokady uległ radykalnemu skróceniu. W symulowanym przypadku, doprowadziło to do 

brakującego działania blokady zabezpieczenia 21s. Z tego powodu doszło również do 

zbędnego zadziałania tego zabezpieczenia podczas asynchronicznych kołysań mocy. 

W przypadku blokad kołysaniowych zabezpieczeń 21e i 21s wyznaczających przyrosty 

lub pochodne składowych impedancji, nie jest pewne w jaki sposób tego typu blokady 

zachowają się w sytuacji pojawienia się skokowych zmian trajektorii impedancji w czasie 

asynchronicznych kołysań mocy (np. przy zmianach konfiguracji sieci na skutek działania 

automatyki SPZ). W pierwszej chwili, przeskok trajektorii impedancji może zostać 

rozpoznany przez blokadę jako zwarcie trójfazowe. Z tego powodu, poprawnie aktywowana 

blokada może zostać chwilowo dezaktywowana. Jeśli wskutek takiego przeskoku trajektoria 

impedancji wejdą w bezzwłoczną strefę rozruchową zabezpieczenia 21e lub 21s może dojść 

do zbędnego jej zadziałania. Do zbędnego odblokowania blokady kołysaniowej wskutek 

przeskoków trajektorii impedancji może dochodzić w zależności od zastosowanych kryteriów 

blokowania oraz algorytmu deblokującego blokady. 

4.4.3 Podsumowanie i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań 

Wskazane powyżej przypadki nieprawidłowego działania konwencjonalnych blokad 

kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku są najbardziej prawdopodobne. W 

rozprawie oraz w np. [28, 32, 36, 49] można znaleźć więcej przykładów nieprawidłowego 

działania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku oraz różnych rozwiązań blokad 

kołysaniowych, w tym przykłady z rzeczywistych zakłóceń. 

Zmniejszenie ryzyka zbędnego działania zabezpieczeń 21e i 21s niewyposażonych 

w blokady kołysaniowe w czasie asynchronicznych kołysań mocy może zostać osiągnięte 

przez koordynację zasięgów i opóźnień działania tych zabezpieczeń. Zasięg reaktancyjny 

strefy wewnętrznej zabezpieczenia 21e oraz strefy I zabezpieczenia 21s powinien być 

ograniczony do niezbędnego minimum (nie powinien przekraczać 70% reaktancji 

transformatora blokowego). Nadmierne zwiększanie zasięgu reaktancyjnego tych stref 

podnosi ryzyko przejścia przez nie trajektorii impedancji w czasie asynchronicznych kołysań 

mocy, co stwarza zagrożenie zbędnego ich zadziałania. 

Ponadto, jeśli nie ma możliwości aktywacji blokady kołysaniowej zabezpieczeń 21e 

oraz 21s, ich działanie nie może być bezzwłoczne. Zastosowanie zerowego czasu opóźnienia 

działania stref tych zabezpieczeń, przy nieaktywnej lub niedostępnej blokadzie kołysaniowej, 

uniemożliwi poprawne zadziałanie zabezpieczenia od skutków poślizgu biegunów (78), jeśli 

dojdzie do pobudzenia tych stref w czasie kołysań mocy. Zatem, bezzwłoczne działanie stref 

zabezpieczeń 21e i 21s powinno być dopuszczane tylko jeśli podlegają one blokowaniu 
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w czasie kołysań mocy. Jeśli nie ma możliwości aktywowania blokady kołysaniowej 

zabezpieczeń 21e lub 21s, należy wprowadzić odpowiednio długie opóźnienia działania stref 

tych zabezpieczeń. Czasy opóźnienia powinny być dobrane z uwzględnieniem spodziewanej 

dla danych warunków i lokalizacji minimalnej szybkości zmian impedancji lub częstotliwości 

kołysań asynchronicznych. Przy doborze czasu opóźnienia stref zabezpieczeń 21s i 21e 

należy uwzględnić też ich maksymalną szerokość w osi rezystancji. Im strefa jest szersza 

w osi rezystancji, tym dłużej może trwać przejście przez nią trajektorii impedancji w czasie 

obrotu asynchronicznego. W większości przypadków asynchronicznych kołysań mocy, 

zastosowanie dla stref zabezpieczeń 21e i 21s zwłok czasowych większych lub równych od 

0,4 s powinno całkowicie wykluczyć ryzyko zbędnego zadziałania tych zabezpieczeń 

w czasie kołysań mocy. Zastosowanie krótszych czasów opóźnienia powinno być 

poprzedzone weryfikacją za pomocą indywidualnych badań symulacyjnych. 

W przypadku stosowania blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych 

bloku należy mieć na uwadze specyfikę działania zastosowanego typu algorytmu blokowania, 

ponieważ różne rozwiązania mogą działać nieprawidłowo lub z różną dynamiką w różnych 

sytuacjach. W przypadku blokad kołysaniowych zabezpieczeń 21e lub 21s działających 

według kryterium sprawdzania czasu przejścia pomiędzy dodatkowymi strefami 

podimpedancyjnymi (rys. 4.11), zasięg strefy wewnętrznej blokady powinien być dobrany 

jako niewiele większy od zasięgu blokowanych stref. Korzystne jest niezależne nastawienie 

zasięgu rezystancyjnego i reaktancyjnego stref blokady w kierunku "do przodu" i "do tyłu". 

Pozwoli to przybliżyć granicę strefy wewnętrznej blokady do blokowanych stref. Dzięki temu 

w sytuacji rozwinięcia się kołysań mocy po likwidacji zwarcia wystąpi większe 

prawdopodobieństwo opuszczenia strefy wewnętrznej blokady przez trajektorię impedancji 

po wyłączeniu zakłócenia (rys. 4.16), a co za tym idzie sprawdzenia jej kryterium aktywacji. 

Ponadto, szeroko dobrane pasmo pomiędzy strefą zewnętrzną i wewnętrzną analizowanego 

rozwiązania blokad jest korzystne z punktu widzenia wykrywania kołysań przy przeskokach 

trajektorii impedancji spowodowanych np. działaniem automatyki SPZ. Z tego powodu zasięg 

rezystancyjny strefy zewnętrznej blokady opisywanego typu powinien być dobrany, 

w odniesieniu do spodziewanej minimalnej rezystancji ruchowej. Nastawienia czasów 

przejścia pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną strefą blokady powinny zostać dobrane 

indywidualnie dla danej lokalizacji sieciowej (węzła sieciowego), z uwzględnieniem 

spodziewanej dla niej maksymalnej częstotliwości asynchronicznych kołysań mocy. Jeśli 

pozwala na to algorytm blokady, należy nastawiać krótsze czasy przejścia przez jej pasmo dla 

kolejnych obrotów asynchronicznych niż dla pierwszego przejścia. Pozwoli to zwiększyć 

szansę podtrzymania aktywności blokady w sytuacji długotrwale utrzymujących się 

asynchronicznych kołysań mocy. 

W odniesieniu do blokad kołysaniowych wyznaczających przyrosty lub pochodne 

składowych impedancji, często nie posiadają one parametrów nastawieniowych dostępnych 

dla użytkownika. Wartości rozruchowe blokady wyznaczane są adaptacyjnie poprzez 

algorytm jej działania. Takie podejście jest korzystne ponieważ zwalnia ono użytkownika 

z wyznaczania trudnych do określenia parametrów. Z drugiej strony, utrudnia to weryfikację 

działania blokady (użytkownik nie posiada dostępu do szczegółowych danych algorytmu 

blokady). Z tego powodu, wszystkie niepewności w odniesieniu do działania blokad tego typu 

powinny być weryfikowane poprzez badania symulacyjne oraz testy przekaźników. 
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4.5 Koncepcja niekonwencjonalnego rozwiązania blokady kołysaniowej 

przeznaczonego dla zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku 

Jak wskazują przedstawione w rozprawie i rozdziale 4.4 przykłady, konwencjonalne 

rozwiązania blokad kołysaniowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku mogą w 

pewnych sytuacjach działać nieprawidłowo, zezwalając na zbędne działanie tych 

zabezpieczeń w czasie asynchronicznych kołysań mocy. W pewnych sytuacjach może też 

dochodzić do zbędnych aktywacji konwencjonalnych rozwiązań blokad (np. podczas kołysań 

mocy przebiegających po trajektoriach odległych od stref rozruchowych blokowanych 

zabezpieczeń). Może to prowadzić do wydłużenia czasu działania zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku w sytuacji powstania zwarcia w czasie kołysań mocy. Ryzyko 

nieprawidłowego działania typowych rozwiązań blokad kołysaniowych można w dużym 

stopniu ograniczyć poprzez prawidłowy dobór jej nastawień w odniesieniu do zasięgów 

blokowanych stref zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku oraz warunków występujących w 

danym węźle sieciowym w czasie kołysań mocy. Z drugiej strony, znaczna część dostępnych 

rozwiązań blokad kołysaniowych posiada niestety niewystarczająco szeroką dokumentację, 

opisującą szczegóły zastosowanych algorytmów. Istotnie ogranicza to możliwość weryfikacji 

działania zastosowanych w tych blokadach rozwiązań, pod kątem poprawności ich działania 

w specyficznych sytuacjach powstawania kołysań mocy. 

Z powyższych powodów, w rozprawie zaproponowano niekonwencjonalne rozwiązanie 

blokady kołysaniowej dedykowane specjalnie dla zabezpieczeń podimpedancyjnych 

jednostek wytwórczych. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia specyfikę powstawania 

kołysań mocy generatorów synchronicznych, obserwowanych przez ich zabezpieczenia. 

4.5.1 Założenia przyjęte przy tworzeniu niekonwencjonalnej blokady zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku 

Kołysania mocy w pobliżu generatorów synchronicznych rozwijają się na skutek 

likwidacji zwarć oraz jako efekt zmian konfiguracji sieci wpływających na jej impedancję 

zastępczą. W obu przypadkach, po wystąpieniu czynnika inicjującego kołysania mocy 

dochodzi do skokowej zmiany wysokości charakterystyki mocy generatora Pg(δ'). Zmianie tej 

odpowiada skokowe przemieszczenie się trajektorii impedancji widzianej przez 

zabezpieczenia podimpedancyjne bloku z punktu zwarcia lub punktu obciążenia 

początkowego do punktu na okręgu Apoloniusza, od którego rozpoczynają się kołysania 

mocy, obserwowane przez zabezpieczenia podimpedancyjne bloku jako wolne, niejednostajne 

przemieszczanie się trajektorii impedancji po płaszczyźnie impedancji (rozdział 4.2). 

Zaproponowany w rozprawie algorytm blokady zabezpieczeń podimpedancyjnych 

bloku wykrywa kołysania mocy na podstawie opisanego mechanizmu ich powstawania, 

w oparciu o detekcję przeskoków trajektorii impedancji oraz monitoring pochodnych jej 

składowych. Przy opracowywaniu algorytmu przyjęto między innymi następujące założenia: 

1. Do wyznaczania składowych impedancji widzianej przez zabezpieczenia 

podimpedancyjne bloku zastosowano algorytm Phadke&Ibrahim, cechujący się 

stosunkowo prostą implementacją i dobrą dynamiką. Ponadto, przyjęto typową dla 

obecnej generacji układów zabezpieczeń częstotliwość próbkowania równą fp=1000 Hz. 

2. Uznano, że zabezpieczenia podimpedancyjne bloku stanowią rezerwę w stosunku do 

zabezpieczeń różnicowych pracujących w obrębie bloku i linii blokowej [13, 51, 53]. 
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W związku z tym dopuszczalne jest ich działanie z czasami własnymi dłuższymi od 

zabezpieczeń różnicowych. 

3. Kołysania mocy mają charakter trójfazowy (występują tylko składowe zgodne prądów 

i napięć). W związku z tym, składowe impedancji podczas kołysań mocy są poprawnie 

wyznaczane zarówno przez pętle zwarć międzyfazowych jak i pętle zwarć doziemnych 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. Z tego powodu, proponowany algorytm 

blokady kołysaniowej może być realizowany indywidualnie dla każdej pętli zwarciowej 

zabezpieczenia odległościowego i impedancyjnego bloku. 

4. W normalnych stanach pracy systemu elektroenergetycznego impedancja widziana 

przez zabezpieczenia podimpedancyjne bloku może się zmieniać w wyniku 

występowania zmian obciążenia. Zmiany te mają ciągły lub quasi-ciągły charakter. 

W czasie tych wahań obciążenia mogą występować skokowe zmiany impedancji o małe 

wartości ΔZ następujące po sobie w niewielkich odstępach czasu oraz mogą 

utrzymywać się niewielkie, zmienne wartości pochodnych składowych impedancji. 

Opisane powyżej nieustanne zmiany stanu systemu elektroenergetycznego będą 

obserwowane przez zabezpieczenia podimpedancyjne jako szum pomiaru impedancji. 

Będzie to generować szum wyznaczanych przyrostów impedancji oraz pochodnych 

rezystancji i reaktancji. Proponowane rozwiązanie blokady powinno być niewrażliwe na 

opisane szumy lub odstrojone od spodziewanych poziomów tych zakłóceń. 

5. Zwarcie widziane jest przez zabezpieczenia podimpedancyjne bloku jako skokowa 

zmiana położenia końca wektora impedancji z punktu obciążenia początkowego do 

punktu zwarcia. Przeskok trajektorii impedancji inicjujący zwarcie jest większy od 

wahań impedancji towarzyszących zmianom obciążenia generatora. W czasie trwania 

zwarcia, impedancja mierzona przez zabezpieczenie podimpedancyjne bloku może się 

zmieniać w stosunkowo niewielkim zakresie w sposób ciągły lub skokowy, np. 

w wyniku występowania: zjawiska spływu prądów i zmian impedancji przejścia (w 

szczególności rezystancji łuku elektrycznego). Podobnie jak w przypadku zmian 

obciążenia, opisane zjawiska będą powodować wahania pomiaru impedancji oraz jej 

przyrostów i pochodnych w czasie zwarcia. Proponowane rozwiązanie blokady 

kołysaniowej powinno uwzględniać w swoim działaniu występowanie tych zjawisk. 

6. Likwidacja zwarcia, przez wyłączenie zwartego elementu sieci, obserwowana jest przez 

zabezpieczenia podimpedancyjne bloku jako skokowe przejście trajektorii impedancji 

z punktu zwarcia do punktu inicjującego kołysania mocy. Z tego punktu, trajektorie 

impedancji zaczynają przemieszczać się oscylacyjnie w stronę nowego punktu pracy (w 

przypadku wystąpienia kołysań synchronicznych) lub rozpoczyna się pierwszy obrót 

asynchroniczny (w przypadku wystąpienia kołysań asynchronicznych). 

7. Zmiana konfiguracji sieci, podobnie jak zwarcie, jest widziana przez zabezpieczenia 

podimpedancyjne bloku jako skokowa zmiana impedancji z punktu obciążenia 

początkowego do punktu odpowiadającego obciążeniu generatora w pierwszej chwili po 

zmianie wysokości charakterystyki P(δ'). Od tego punktu, w przypadku kołysań 

synchronicznych, trajektorie impedancji zaczynają przemieszczać się oscylacyjnie 

w stronę nowego punktu pracy. W przypadku wywiązania się kołysań 

asynchronicznych, w punkcie tym rozpoczyna się pierwszy obrót asynchroniczny. 
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8. Podczas synchronicznych i asynchronicznych kołysań mocy utrzymują się zmienne 

i stosunkowo wysokie wartości pochodnych składowych impedancji, co odróżnia je od 

zwarć oraz niewielkich zmian obciążenia w trakcie pracy normalnej sieci i bloku. 

9. Wygaśnięcie synchronicznych kołysań mocy lub odcięcie bloku od sieci w czasie 

kołysań asynchronicznych jest obserwowane na płaszczyźnie impedancji przez 

zabezpieczenia podimpedancyjne bloku jako ustalenie się nowego punktu pracy 

generatora, dla którego dZ/dt ≈ 0. 

10. W sytuacji powstania zwarcia w czasie kołysań mocy dojdzie do przeskoku trajektorii 

impedancji do punktu zwarcia. Po tym przeskoku, pochodne mierzonej impedancji 

obniżą się znacznie, w porównaniu ze stanem kołysań mocy. 

Działanie proponowanego algorytmu blokady kołysaniowej, zgodnie z przedstawionymi 

założeniami, ma charakter sekwencyjny i jest podzielone na trzy etapy, opisane poniżej. 

4.5.2 Etap 1: algorytm detekcji przeskoku trajektorii impedancji 

Pierwszym etapem działania proponowanego algorytmu blokady kołysaniowej jest 

detekcja przeskoków trajektorii impedancji, świadczących o wystąpieniu i likwidacji zwarć 

lub o zmianie konfiguracji sieci. Detekcja ta jest realizowana poprzez wyznaczanie 

przyrostów impedancji dla kolejnych chwil. Jest ona stale aktywna, niezależnie od wartości 

chwilowej mierzonej impedancji. Jednocześnie, realizacja tego etapu algorytmu jest prosta 

obliczeniowo, dzięki czemu nie stanowi on dużego obciążenia dla mikroprocesoro urządzenia 

zabezpieczeniowego. Reprezentacja graficzna algorytmu detekcji przeskoku trajektorii 

impedancji została pokazana na przykładzie strefy I zabezpieczenia 21s na rys. 4.17. 
X
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Rys. 4.17. Zasada działania detektora przeskoku trajektorii impedancji 

Detektor można sobie wyobrazić jako kołową strefa nadimpedancyjna o środku 

podążającym za aktualnym punktem obciążenia (Zp(n)) oraz promieniu równym nastawionej 

wartości przyrostu impedancji (dZnast.). Algorytm detekcji wyznacza dla kolejnych chwil 

moduły przyrostów impedancji. Detektor wykrywa przeskok trajektorii, jeśli wyznaczony 

moduł przyrostu impedancji |dZp(n)| dla danej chwili jest większy lub równy nastawionemu 

parametrowi dZnast., czyli, kiedy pomiędzy kolejnymi chwilami mierzona impedancja uległa 

zmianie o wektor większy od promienia strefy detektora. Sytuację taką pokazano 

w uproszczeniu na rys. 4.17. Odpowiada jej przeskok wektora impedancji z punktu Zp(n+2) do 

punktu Zp(n+3) w chwili powstania zwarcia. Przejście to zostanie zidentyfikowane przez 

algorytm jako przeskok trajektorii impedancji. W sytuacji ciągłych zmian obciążenia 

generatora, przyrosty impedancji dla kolejnych chwil będą niewielkie. Zmianę taką pokazano 

na rys. 4.17. Odpowiada jej stopniowe przesuwanie się wektora impedancji z punktu Zp(n-1) do 

punktu Zp(n), Zp(n+1) i Zp(n+2). W trakcie opisanych zmian nie dochodzi, do detekcji przeskoku. 
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Wykrycie przeskoku trajektorii impedancji zainicjuje pracę drugiego etapu 

zaproponowanego rozwiązania blokady, który stanowi algorytm wykrywania kołysań mocy. 

4.5.3 Etap 2: algorytm wykrywania kołysań mocy 

Wykrycie przeskoku trajektorii impedancji może świadczyć o likwidacji zwarcia lub 

o zmianie konfiguracji sieci. Po wystąpieniu tych zdarzeń mogą powstać synchroniczne lub 

asynchroniczne kołysania mocy, w czasie których może być konieczne zablokowanie 

szybkich stref zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. W związku z tym, po wykryciu 

przeskoku trajektorii impedancji, swoje działanie rozpoczyna drugi etap proponowanego 

algorytmu blokady kołysaniowej. Jego zadaniem jest wyznaczanie pochodnych składowych 

impedancji dla kolejnych chwil. Pochodne te określane są jako ilorazy różnicowe. 

W kolejnych chwilach, począwszy od detekcji przeskoku, moduły wyznaczonych 

pochodnych są porównywane z nastawioną wartością pochodnej rozruchowej dZnast./dt. Jeśli 

|dRp(n)/dt| lub |dXp(n)/dt| jest w danej chwili większe lub równe nastawieniu dZnast./dt, kryterium 

blokady jest spełnione. Wystąpienie takiego stanu będzie świadczyć o powstaniu kołysań. 

W sytuacji, kiedy powodem wystąpienia przeskoku trajektorii impedancji było 

rozpoczęcie się zwarcia, wyznaczone moduły pochodnych szybko staną się bliskie zeru. Przez 

co kryterium blokady nie będzie lub szybko przestanie być spełnione. 

Sygnał wyjściowy opisywanego algorytmu, świadczący o spełnieniu kryterium 

wykrywania kołysań mocy, podawany jest dalej do modułu realizującego jego trzeci etap, 

odpowiedzialny za podjęcie decyzji o zablokowaniu zabezpieczenia. 

4.5.4 Etap 3: algorytm blokowania stref zabezpieczenia podimpedancyjnego bloku 

Po wykryciu kołysań mocy, algorytm blokowania musi podjąć decyzję o zablokowaniu 

lub niezablokowaniu danej strefy rozruchowej zabezpieczenia podimpedancyjnego bloku. 

W proponowanym rozwiązaniu, sygnałem blokującym jest sygnał wyjściowy algorytmu 

wykrywania kołysań mocy (rozdział 4.5.3). Utrzymywanie się stanu wysokiego tego sygnału 

świadczy o występowaniu kołysań mocy. Stan taki nie powoduje jeszcze zablokowania 

zabezpieczenia podimpedancyjnego bloku. Wybrana strefa rozruchowa tego zabezpieczenia 

zostanie zablokowana dopiero jeśli dojdzie do jej zadziałania w czasie, kiedy spełniony jest 

warunek wykrywania kołysań mocy. 

W przypadku działających bezzwłocznie stref podlegających blokowaniu, sygnały ich 

zadziałania muszą zostać dodatkowo opóźnione o niewielki czas zwłoki top (np. 5 ms), aby 

sprawdzenie warunków blokowania następowało przed pojawieniem się sygnału zadziałania 

blokowanej strefy. Jest to szczególnie ważne w przypadku blokowania strefy wewnętrznej 

zabezpieczenia 21e oraz strefy I zabezpieczenia 21s. Jeśli nie byłoby dodatkowego 

opóźnienia, strefy te mogłyby zadziałać zbędnie w sytuacji wystąpienia przeskoku trajektorii 

impedancji, inicjującego kołysania mocy, bezpośrednio do wnętrza tych stref. W przypadku 

stref działających zwłocznie, dodatkowe opóźnianie w algorytmie blokady nie jest potrzebne, 

ponieważ minimalna nawet zwłoka działania strefy będzie wystarczająca do sprawdzenia 

w jej czasie warunków blokowania. 

Odblokowanie strefy rozruchowej nastąpi po opuszczeniu jej przez trajektorię 

impedancji lub jeśli nastąpi dezaktywacja algorytmu wykrywania kołysań mocy (rozdział 

4.5.3). W pierwszym przypadku, do opuszczenia zablokowanej strefy może dojść w czasie 

trwania kołysań mocy. W tej sytuacji, kryterium wykrywania kołysań mocy będzie dalej 
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spełnione. Jeśli w takich warunkach dojdzie do ponownego wkroczenia wektora impedancji 

do strefy rozruchowej (np. podczas kolejnego obrotu asynchronicznego), zostanie ona 

powtórnie zablokowana. W drugim przypadku, dezaktywacja algorytmu wykrywania kołysań 

mocy może wystąpić, jeśli w czasie ich trwania powstanie zwarcie. W tej sytuacji pochodne 

składowych impedancji staną się bliskie zeru i przestanie być spełnione kryterium 

wykrywania kołysań mocy. W tych warunkach, dojdzie do dezaktywacji blokady jeśli stan 

nieaktywnego kryterium blokowania utrzyma się przez nastawiony czas resetu (np. 5 ms). 

Sygnał dezaktywacji blokady, wyłącza również moduł odpowiedzialny za realizację 

algorytmu wykrywania kołysań mocy (rozdział 4.5.3). 

4.5.5 Parametry nastawieniowe oraz zalecenia odnośnie konfiguracji zaproponowanego 

algorytmu blokady kołysaniowej 

Zgodnie przyjętymi przy tworzeniu algorytmu blokady założeniami, zaproponowane 

rozwiązanie posiada dwa główne parametry nastawieniowe: rozruchowy przyrost impedancji 

dZnast. (będący wartością progową detekcji przeskoku trajektorii impedancji) oraz rozruchową 

pochodną impedancji dZnast./dt (stanowiącą wartość progową algorytmu wykrywania kołysań 

mocy). Parametry te nastawiane są jako wartości względne. 

W prowadzonych analizach, przyjęto, że nastawienie parametru dZnast. blokady 

odnoszone będzie do impedancji bazowej Zn urządzenia zabezpieczeniowego, określanej jako: 
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gdzie: Un to znamionowe, międzyfazowe napięcie generatora (dla zabezpieczenia 21e) lub 

strony górnej transformatora blokowego (dla zabezpieczenia 21s), In to znamionowy prąd 

generatora odniesiony do napięcia strony dolnej transformatora blokowego (dla 

zabezpieczenia 21e) lub do jego strony górnej (dla zabezpieczenia 21s). 

Nastawienie parametru dZnast./dt blokady odnoszone jest do wartości bazowej pochodnej 

impedancji dZn/dt danego przekaźnika zabezpieczeniowego, określanej jako: 
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gdzie: Zn to impedancja bazowa przekaźnika wyznaczona według zależności (4.9), a Δt to 

przyrost czasu, przyjęty jako 1 s. 

Nastawienia parametrów dZnast. i dZnast./dt przekładają się bezpośrednio na czułość 

detekcji kołysań mocy przez omawiany algorytm. Zatem, im nastawienia te są niższe tym 

pewniejsze będzie blokowanie zabezpieczeń podimpedancyjnych podczas kołysań mocy. Z 

drugiej strony, przy zbyt niskich nastawieniach tych parametrów można spodziewać się 

obniżenia selektywności działania blokady, objawiającego się powstawaniem jej zbędnych 

pobudzeń w czasie pracy normalnej jednostek wytwórczych (np. na skutek występowania 

szumów w sygnałach wejściowych, w czasie ruchowych zmian obciążenia lub podczas 

przełączeń podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatorów). Do opisywanych 

zbędnych pobudzeń blokady może też dochodzić np. w czasie odległych zwarć. 

W przypadku stosowania blokady kołysaniowej w odniesieniu do stref zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków obejmujących ich obwody (w szczególności chodzi tu o strefę 

wewnętrzną zabezpieczenia 21e oraz strefy I i II zabezpieczenia 21s skierowane w stronę 

bloku), dopuszczalne jest stosowanie zaniżonych nastawień parametrów dZnast. i dZnast./dt, 
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kosztem ewentualnego występowania zbędnych pobudzeń blokady w czasie odległych zwarć 

w sieci. W czasie omawianych niepotrzebnych pobudzeń blokady, wskazane strefy nie będą 

pobudzone, a zatem nie będzie miało miejsce ich zbędne zablokowanie. Jednocześnie 

obniżone nastawiania blokady nie przełożą się istotnie na wydłużenie czasu działania 

omawianych zabezpieczeń jednostki wytwórczej podczas zwarć w jej obwodach. 

W przypadku stosowania blokady kołysaniowej w odniesieniu do stref zabezpieczeń 

podimpedancyjnych jednostki wytwórczej obejmujących swoim zasięgiem elementy sieci (w 

szczególności chodzi tu o strefę zewnętrzną zabezpieczenia 21e oraz strefy III – V 

zabezpieczenia 21s skierowane w stronę sieci), powinna ona pracować z wyższymi 

nastawieniami parametrów dZnast. i dZnast./dt w porównaniu z konfiguracją blokady stosowaną 

w odniesieniu do stref obejmujących tylko obwody bloku. Wymóg ten jest spowodowany 

potrzebą zapewnienia jak najlepszej selektywności działania blokady podczas kołysań mocy, 

w czasie pracy normalnej jednostki wytwórczej oraz w trakcie odległych zwarć w sieci. 

Dzięki zastosowaniu podwyższonych nastawień blokady, obniżone zostanie ryzyko zbędnego 

jej zadziałania w trakcie odległych zwarć zewnętrznych, mogących lokować się w strefach 

rozruchowych zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku. 

Zgodnie z przeprowadzonymi w rozprawie rozważaniami, autor sugeruje dobór 

nastawienia parametru dZnast. blokady w zakresie 0,025÷0,075 impedancji bazowej (typowo 

dZnast. = 0,05Zn). W odniesieniu do parametru dZnast./dt, w przypadku stosowania omawianej 

blokady do blokowania szybkich stref zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku, obejmujących 

jego obwody wewnętrzne (strefa wewnętrzna zabezpieczenia 21e oraz strefy I i II 

zabezpieczenia 21s), autor sugeruje dobór nastawienia tego parametru w zakresie 0,1÷0,2 

bazowej pochodnej impedancji (typowo: dZnast./dt=0,15dZn/dt). Przy stosowaniu omawianej 

blokady w odniesieniu do stref zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku, obejmujących 

zasięgiem elementy sieci (strefa zewnętrzna zabezpieczenia 21e oraz strefy III - V 

zabezpieczenia 21s), autor proponuje dobór nastawienia parametru dZnast./dt blokady 

w zakresie 0,2 ÷ 0,3 bazowej pochodnej impedancji (typowo dZnast./dt = 0,25 dZn/dt). 

Oprócz wskazanych powyżej parametrów, blokada wymaga nastawienia również: 

 dodatkowego opóźnienia blokowanej strefy (top): powinno być stosowane w przypadku 

blokowania stref bezzwłocznych. W przypadku blokowania stref zwłocznych, 

dodatkowe ich opóźnienie nie jest konieczne (można przyjąć top=0 ms); 

 czas opóźnienia resetu blokady (trst): czas podtrzymania aktywności blokady. 

Powyższe dwa parametry są konieczne do zapewnienia stabilności pracy blokady. 

Wskazane parametry będą bezpośrednio przekładać się na czasy własne działania 

zabezpieczeń podimpedancyjnych wyposażonych w omawianą blokadę podczas zwarć 

w strefach podlegających blokowaniu. Z tego względu powinny one być nastawiane możliwie 

nisko. Zgodnie z wynikami symulacji przedstawionymi w rozprawie, autor sugeruje 

nastawienie parametrów trst i top blokady na 5 ms. 

4.5.6 Innowacyjność zaproponowanego algorytmu blokady kołysaniowej w porównaniu 

z innymi dostępnymi algorytmami 

Zaproponowane rozwiązanie blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych 

bloków różni się od istniejących rozwiązań blokad opisanych w rozdziale 4.3. 

Zaproponowany algorytm blokady przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy z 
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zabezpieczeniami podimpedancyjnymi bloków wytwórczych. Uwzględnia on specyfikę utraty 

synchronizmu i rozwijania się kołysań mocy generatora. Z tego powodu, powinien on działać 

skuteczniej niż dostępne rozwiązania, zapewniając czulsze i bardziej selektywne blokowanie 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku w czasie kołysań mocy. 

Ponadto, zaproponowane rozwiązanie różni się od istniejących komercyjnych i 

eksperymentalnych blokad kołysaniowych sposobem inicjacji działania algorytmu. Pierwszy 

etap omawianego rozwiązania (detektor skokowej zmiany impedancji) jest stale aktywny. W 

odróżnieniu od innych układów blokad, omawiany moduł algorytmu nie jest zrealizowany 

poprzez zastosowanie dodatkowych stref podimpedancyjnych, po pobudzeniu, których 

uruchamiany jest algorytm blokady. W ramach pierwszego etapu działania, zaproponowany 

algorytm blokady wykonuje stale stosunkowo proste obliczenia (wyznaczanie modułów 

przyrostów impedancji), niestanowiące istotnego obciążenia dla urządzenia 

zabezpieczeniowego. Na tej podstawie algorytm wykrywa sytuacje, po których mogą 

wystąpić kołysania mocy. Po wykryciu takich sytuacji, uruchamiane są dopiero dalsze etapy 

działania blokady. Dodatkową zaletą niestosowania dodatkowych stref podimpedancyjnych 

jako kryterium inicjującego działanie zaproponowanego algorytmu blokady, jest całkowite 

jego uniezależnienie od kształtu stref blokowanego zabezpieczenia podimpedancyjnego. 

W omawianym algorytmie inny w porównaniu innymi rozwiązaniami jest też sposób 

realizacji algorytmu decyzyjnego. Jego zadaniem jest podjęcie decyzji o zablokowaniu 

impulsów sterujących wybranych stref rozruchowych blokowanego zabezpieczenia 

podimpedancyjnego dopiero w sytuacji wystąpienia warunków do ich zbędnego zadziałania w 

czasie kołysań mocy. Decyzja taka zapadnie tylko jeśli spełnione jest jednocześnie kryterium 

blokowania oraz kryteria działania tych stref. Takie założenie wymaga ustanowienia 

wyższego priorytetu blokady w stosunku do blokowanych stref, ponieważ kryterium 

blokowania musi zostać sprawdzone przed dopuszczeniem do działania blokowanych strefy. 

4.6 Przykładowe wyniki symulacji działania modelu zaproponowanego rozwiązania 

blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku 

Przedstawione powyżej niekonwencjonalne rozwiązanie blokady kołysaniowej 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku zostało sprawdzone w wielowariantowych badaniach 

symulacyjnych, zarówno w odniesieniu do zabezpieczenia impedancyjnego (21e) jak i 

odległościowego (21s) bloku. Pełne wyniki tych badań zostały przedstawione w rozprawie. 

W modelu zabezpieczenia impedancyjnego bloku (21e), przyjęto, że blokowana będzie 

bezzwłoczna strefa wewnętrzna tego zabezpieczenia. Dla zabezpieczenia 21s przyjęto 

blokowanie bezzwłocznej strefy I tego zabezpieczenia skierowanej w stronę bloku. Jak 

wskazują wyniki badań symulacyjnych przedstawione w rozprawie, pozostałe strefy 

zabezpieczeń 21e i 21s działają z opóźnieniami większymi lub równymi 200 ms, które są 

wystarczające, aby nie doszło do zbędnego zadziałania tych stref podczas kołysań mocy. 

W ramach badań sprawdzono poprawność działania blokady podczas synchronicznych i 

asynchronicznych kołysań mocy powstających w układzie dwumaszynowym i 

wielomaszynowym po likwidacji zwarć oraz na skutek zmian konfiguracji sieci (również z 

uwzględnieniem działania automatyki SPZ). Analizowane były przypadki bloków o różnych 

parametrach w różnych konfiguracjach modelowanej sieci (układy jedno- i wielomaszynowe). 

Sprawdzono też prawidłowość niedziałania blokady podczas zwarć w blokowanych strefach 
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zabezpieczeń podimpedancyjnych, w czasie zmian obciążenia bloku oraz podczas przełączeń 

podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatora blokowego. Zbadano również jak 

zaproponowany algorytm blokady zachowuje się w obecności szumów w mierzonych 

sygnałach prądów i napięć. Uzyskane wyniki symulacji są bardzo obiecujące i wskazują na 

prawidłowe zachowanie się zaproponowanego algorytmu w symulowanych sytuacjach, 

niezależnie od parametrów jednostki wytwórczej. 

Nastawienia zabezpieczeń 21e i 21s modelowanych bloków dobierane były zgodnie z 

wytycznymi przedstawionymi w rozdziale 4.1. Zgodnie z przyjętymi założeniami, dla 

wszystkich wariantów symulacji, przyjęto, że blokowaniu w czasie kołysań mocy podlegać 

będzie bezzwłoczna strefa wewnętrzna zabezpieczenia 21e, oraz strefa I zabezpieczenia 21s. 

Przyjęta metodyka doboru nastawień parametrów blokady w odniesieniu do znamionowych 

parametrów chronionego obiektu (generatora w przypadku zabezpieczenia 21e oraz 

generatora i transformatora blokowego w przypadku zabezpieczenia 21s) pozwoliła na 

stosunkowo proste i jednorodne skalibrowanie modeli blokad zabezpieczeń 21e i 21s dla 

wszystkich symulowanych typów jednostek wytwórczych. 

Jako przykład wyników działania modelu zaproponowanego rozwiązania blokady 

kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku pokazano odtworzenie na drodze 

symulacji rzeczywistego zakłócenia jakie miało miejsce w Krajowym Systemie 

Elektroenergetycznym. Zakłócenie to zostało opisane w rozprawie oraz np. w [32]. 

Uproszczona początkowa konfiguracja omawianego węzła sieciowego przed wystąpieniem 

analizowanej awarii została pokazana na rys. 4.18. 
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Rys. 4.18. Uproszczona konfiguracja sieci przed wystąpieniem analizowanego zakłócenia 

Podczas wskazanego zakłócenia doszło do asynchronicznych kołysań mocy generatora 

G2 bloku nr 2 jednej z elektrowni systemowych w wyniku bliskiego zwarcia dwufazowego w 

stacji przyelektrownianej A (w polu autotransformatora T2) oraz zbędnego wyłączenia linii 

sieciowych pomiędzy stacją A i B oraz A i C podczas tego zakłócenia, na skutek 

nieprawidłowego działania zabezpieczeń w polach tych linii w stacjach B i C. Zwarcie w polu 

autotransformatora T2 zostało prawidłowo wyłączone na skutek bezzwłocznego działania 

jego zabezpieczeń (całkowity czas likwidacji zwarcia wyniósł 71 ms). 

Po tych zdarzeniach moc zwarciowa systemu, na który pracowała rozpatrywana 

jednostka wytwórcza uległa ekstremalnemu obniżeniu, przez co generator G2 utracił 
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synchronizm pracy z siecią. Podczas trwania asynchronicznych kołysań mocy dochodziło do 

działania automatyki SPZ zbędnie wyłączonych linii sieciowych pomiędzy stacjami A i B 

oraz A i C, w efekcie czego zmieniały się warunki kołysań asynchronicznych rozpatrywanej 

jednostki wytwórczej. W rezultacie skokowych zmian warunków kołysań mocy doszło do 

brakującego działania blokady kołysaniowej zabezpieczenia odległościowego 21s,4 

omawianego bloku (rys. 4.18), działającej na zasadzie sprawdzania czasu przejścia pomiędzy 

dodatkowymi strefami blokady (rozdział 4.3.1). W następstwie, blok nr 2 został zbędnie 

wyłączony przez bezzwłoczną strefę I zabezpieczenia 21s.4. 

W omawianym zakłóceniu doszło zatem do sytuacji analogicznej jak w przypadku 

pokazanym na rys. 4.14 i rys. 4.15. Trajektorie impedancji widziane w czasie omawianego 

zakłócenia przez zabezpieczenie 21s.4 wyposażone w konwencjonalną blokadę, którego 

nieprawidłowe działanie doprowadziło do zbędnego wyłączenia omawianego bloku w czasie 

kołysań mocy pokazano na rys. 4.19. Trajektorie te udało się odtworzyć na podstawie 

rejestracji prądów i napięć urządzenia zabezpieczeniowego realizującego funkcję 21s.4 

zapisanych bezpośrednio przez to urządzenie w czasie zakłócenia. Pokazano je naniesione na 

charakterystyki rozruchowe zabezpieczenia 21s.4 oraz jego blokady kołysaniowej. Na 

trajektoriach zaznaczono również punkty zdarzeń istotnych w analizie tego zakłócenia [32]. 

W rozprawie przedstawiono trajektorie impedancji odtworzone także na podstawie rejestracji 

omawianej awarii pochodzących z innych urządzeń zabezpieczeniowych bloku nr 2. 

1. Obciążenie 

początkowe

2. Zwarcie 

stacji A

(08:38:02.358) 

3. Zakończenie 

zwarcia 

(08:38:02.429)

Początek 

kołysań synch. 

5.1. 

Początek 

kołysań 

asynch.

4. Wyłączenie 

linii do stacji C

(08:38:02.474) 

5. Wyłączenie 

linii do stacji B

(08:38:02.533) 

6. Załączenie 

linii do stacji B

(08:38:02.885) 

5.2. Pobudzenie 

21s_el PSB_out

(08:38:02.863) 

6.1. Pobudzenie 

21s_el PSB_in

(08:38:02.886) 

8.1. Pobudzenie 

21s_el (strefy I i II)

(08:38:03.120) 

7. Załączenie 

linii do stacji C

(08:38:03.005) 

8. Wyłączenie 

linii do stacji B

(08:38:03.029) 

9. Wyłączenie 

bloku nr 2 w 

skutek zadziałania 

21s_el (strefa I) 

(08:38:03.207) 

 
Rys. 4.19. Trajektoria impedancji widziana przez zabezpieczenie 21s.4 wyposażone w konwencjonalne rozwiązanie 

blokady kołysaniowej w czasie analizowanego zakłócenia 

Na podstawie posiadanych rejestracji omawianego zakłócenia (pochodzących między 

innymi z rejestratora zabezpieczenia 21s.4, które zadziałało zbędnie w czasie omawianej 

awarii) przeprowadzono badania symulacyjne weryfikujące zachowanie się zaproponowanego 

algorytmu blokady kołysaniowej w czasie tego zakłócenia. W tym celu, utworzono modele 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku nr 2, zgodnie z ich rzeczywistymi parametrami. 

Następnie, modele te wyposażono w algorytmy blokady kołysaniowej opisane w rozdziale 4.5 

oraz nastawione zgodnie z założeniami z rozdziału 4.5.5. Wyniki jednej z symulacji 

przeprowadzonych dla zabezpieczenia 21s.4 pokazano na rys. 4.20 w formie trajektorii 

impedancji oraz analogowych i dwustanowych sygnałów wewnętrznych blokady. 
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a) 

Trajektorie 

impedancji 

 
b) 

Przebieg 

sygnału 

modułu 

przyrostu 

impedancji 

 
c) 

Przebieg 

sygnału 

pochodnej 

rezystancji 

 
d) 

Przebieg 

sygnału 

pochodnej 

reaktancji 

 
e) 

Przebieg 

sygnału 

pobudzeni

a blokady 

 
f) 

Przebieg 

sygnału 

blokowani

a strefy I 

zab. 21s.4 

 
Rys. 4.20. Trajektorie impedancji widziana przez zabezpieczenie 21s.4 oraz przebiegi czasowe sygnałów 

wewnętrznych proponowanego rozwiązania blokady kołysaniowej w czasie analizowanego zakłócenia 

Zgodnie z uzyskanymi wynikami symulacji (rys. 4.20), zwarcie w stacji A, od którego 

rozpoczęło się omawiane zakłócenia zostało zidentyfikowane przez model zabezpieczenia 

21s.4 poza obszarami stref rozruchowych (zgodnie z rzeczywistością, zabezpieczenie 21s.4 

miało aktywne tylko dwie strefy skierowane w stronę bloku -21s_el.1 i 21s_el.2 na rys. 4.19). 
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Wyniki badań symulacyjnych potwierdzają, że zamodelowane niekonwencjonalne 

rozwiązanie blokady kołysaniowej zabezpieczenia 21s.4 prawidłowo wykryło skokową 

zmianę impedancji w chwili rozpoczęcia się zwarcia. Miało to miejsce w momencie t=0,097 s 

symulacji (rys. 4.20a i b). W tym samym momencie doszło do krótkotrwałego aktywowania 

się blokady zabezpieczenia 21s.4, na skutek występowania stanów przejściowych algorytmów 

wyznaczania impedancji oraz algorytmu blokady. Pobudzenie blokady utrzymało się do 

chwili t=0,142 s (rys. 4.20b i e). Trwało więc 45 ms. 

Blokada zabezpieczenia 21s.4 wykryła też prawidłowo przeskok trajektorii impedancji 

występujący w momencie likwidacji zwarcia w stacji A. Doszło do tego w chwili t=0,168 s 

(rys. 4.20a i b). W tym samym momencie blokada kołysaniowa zabezpieczenia 21s.4 

aktywowała się, co potwierdza rys. 4.20e. Po wystąpieniu tego przeskoku rozpoczęły się 

początkowo synchroniczne, a następnie asynchroniczne kołysania mocy generatora G2. 

Zgodnie z uzyskanymi wynikami symulacji, blokada kołysaniowa zabezpieczenia 21s.4 nie 

dezaktywowała się przez cały okres tych kołysań, aż do końca symulacji (rys. 4.20e). 

Detektor przeskoku trajektorii impedancji blokady zabezpieczenia 21s.4 prawidłowo 

wykrywał również dalsze skokowe zmiany impedancji towarzyszące kolejnym zmianom 

konfiguracji sieci w czasie analizowanych synchronicznych kołysań mocy. 

Wyłączania linii łączących stację A oraz stacje B i C zostały zidentyfikowane przez 

blokadę kołysaniową zabezpieczenia 21s począwszy od chwili t=0,275 s, aż do chwili t=0,312 

s symulacji (rys. 4.20b i e). Po wystąpieniu tych wyłączeń, generator bloku nr 2 utracił 

synchronizm i rozpoczęły się jego kołysania asynchroniczne. 

Zgodnie z przedstawioną w rozprawie oraz np. w [32] analizą awarii, w czasie trwania 

asynchronicznych kołysań mocy, doszło do ponownego załączenia linii pomiędzy stacją A i B 

w cyklu automatyki SPZ. Blokada kołysaniowa zabezpieczenia 21s.4 zidentyfikowała tą 

zmianę konfiguracji jako przeskok trajektorii impedancji, zmieniający warunki 

asynchronicznych kołysań mocy, w chwili t=0,624 s, (rys. 4.20b i e). Następnie, doszło do 

ponownego załączenia linii pomiędzy stacją A i C w cyklu automatyki SPZ oraz praktycznie 

jednoczesnego wyłączenia linii pomiędzy stacją A i B. Opisywane zmiany konfiguracji sieci 

zostały prawidłowo zidentyfikowane przez detektor blokady zabezpieczenia 21s.4 począwszy 

od chwili t=0,771 s, aż do chwili t=0,776 s (rys. 4.20b i e). 

Po wystąpieniu opisanych zmian konfiguracji sieci podczas asynchronicznych kołysań 

mocy, doszło do wkroczenia trajektorii impedancji do strefy I i II zabezpieczenia 21s.4. Miało 

to miejsce w chwili t=0,862 s. Strefa I działała bezzwłocznie. Zgodnie z uzyskanymi 

wynikami symulacji, zastosowane rozwiązanie blokady zabezpieczenia 21s.4 było pobudzone 

przez cały okres trwania kołysań mocy (począwszy od chwili likwidacji zwarcia w stacji A, 

aż do końca symulacji - rys. 4.20a i e). Zatem, po wkroczeniu trajektorii impedancji w obszar 

strefy I zabezpieczenia 21s.4 doszło do jej prawidłowego zablokowania w czasie kołysań 

mocy (rys. 4.20f), dzięki czemu uniknięto jej zbędnego zadziałania. W czasie analizowanego 

zakłócenia nie doszło też do zbędnego zadziałania strefy II zabezpieczenia 21s. Strefa ta nie 

podlegała blokowaniu (zgodnie z założeniami przyjętymi w modelu blokady) i działała z 

czasem zwłoki równym 200 ms, który był wystarczający aby przeczekać przejście trajektorii 

impedancji podczas analizowanych kołysań mocy przez wskazaną strefę [28, 32]. 

Zatem, należy stwierdzić, że zaproponowany algorytm blokady kołysaniowej 

prawidłowo współpracował z zabezpieczeniem 21s.4 w czasie rozpatrywanego rzeczywistego 
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zakłócenia. Blokada prawidłowo identyfikowała zwarcie oraz kolejne zmiany konfiguracji 

sieci. Poprawnie też zostały wykryte asynchroniczne kołysania mocy. Zastosowane 

nastawienia blokady kołysaniowej zabezpieczenia 21s zapewniły jej wystarczającą czułość i 

bezpieczeństwo działania, dzięki czemu uniknięto zbędnego zadziałania omawianego 

zabezpieczenia podczas rozpatrywanego zakłócenia. Analogiczne symulacje zostały też 

przeprowadzone dla zabezpieczenia 21e blok nr 2 oraz dla jego pozostałych zabezpieczeń 

odległościowych. Uzyskane dla tych zabezpieczeń wyniki są również prawidłowe. 

5. Podsumowanie 

W rozprawie przedstawiono problematykę nieprawidłowego działania zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz blokad kołysaniowych tych zabezpieczeń w 

czasie powstawania i trwania kołysań mocy. Na zbędne zadziałanie w czasie 

asynchronicznych kołysań mocy narażone są przede wszystkim szybkie strefy rezerwowych 

zabezpieczeń impedancyjnych (21e) i odległościowych (21s) bloków obejmujące swoim 

zasięgiem obwody zabezpieczanej jednostki wytwórczej. Zbędne działanie wskazanych stref 

zabezpieczeń 21e i 21s w trakcie kołysań mocy, może prowadzić do całkowitego wyłączenia 

bloku. Po osiągnięciu takiego stanu, ponowne wprowadzenie bloku do sieci będzie możliwe 

dopiero po upływie stosunkowo długiego czasu, potrzebnego na weryfikację przyczyny 

zadziałania wskazanych zabezpieczeń, przywrócenie turbozespołu do pracy z obrotami 

znamionowymi oraz resynchronizację generatora. Stwarza to ryzyko rozwinięcia się 

w systemie elektroenergetycznym rozległej awarii w wyniku deficytu mocy. W opisywanej 

sytuacji wystąpienia asynchronicznych kołysań mocy, blok wytwórczy powinien zostać 

odcięty od sieci przez jego zabezpieczenie od skutków utraty synchronizmu, dzięki czemu 

możliwe będzie jego szybkie ponowne wejście do pracy w systemie, ograniczające ryzyko 

rozwinięcia się awarii. W pracy potwierdzono, na podstawie badań symulacyjnych, 

występowanie zagrożenia nieprawidłowym działaniem omawianych zabezpieczeń 21e i 21s 

oraz konwencjonalnych rozwiązań blokad kołysaniowych tych zabezpieczeń w czasie 

rozwijania się i trwania asynchronicznych kołysań mocy. W związku z powyższym 

zagrożeniem, celem rozprawy było opracowanie nowego rozwiązania blokady kołysaniowej 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych, cechującego się pewniejszym 

działaniem w czasie omawianych zakłóceń, w stosunku do blokad dostępnych w obecnej 

generacji urządzeń zabezpieczeniowych. 

Zaproponowany algorytm blokady kołysaniowej zabezpieczeń podimpedancyjnych 

bloków podzielony jest na trzy części. Pierwsza część algorytmu bazuje na detekcji 

skokowych zmian trajektorii impedancji występujących w chwilach inicjacji i likwidacji 

zwarć oraz podczas zmian konfiguracji sieci. Po wystąpieniu wskazanych zdarzeń istnieje 

zagrożenie powstania kołysań mocy, w czasie których może dojść do zbędnego zadziałania 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków. Po wykryciu skokowej zmiany impedancji, 

uruchamiany jest drugi etap algorytmu blokady, którego zadaniem jest wyznaczanie 

pochodnych rezystancji i reaktancji mierzonych przez zabezpieczenie. Na podstawie tych 

sygnałów blokada odróżnia wystąpienie kołysań mocy od pracy normalnej jednostki 

wytwórczej oraz zwarć. W przypadku wykrycia kołysań mocy, aktywowany jest algorytm 

decyzyjny blokady, którego zadaniem jest zablokowanie działania powiązanych z logiką 

blokady stref zabezpieczeń podimpedancyjnych bloku, którym grozi zbędne zadziałanie. 
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W ramach rozprawy opracowano model omówionego rozwiązania blokady 

kołysaniowej. Model blokady zintegrowano z modelami zabezpieczeń impedancyjnych 

i odległościowych bloków wytwórczych. Poprawność działania zaproponowanego algorytmu 

sprawdzono w ramach wielowariantowych badań symulacyjnych. W badaniach 

przeanalizowano też przypadek rzeczywistej awarii odtworzonej na podstawie rejestracji 

z urządzeń zabezpieczeniowych biorących w niej udział. Zgodnie z uzyskanymi wynikami 

symulacji, zaproponowane rozwiązanie blokady kołysaniowej zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków działało prawidłowo, zapewniając dobrą czułość i selektywność 

wykrywania kołysań mocy oraz poprawne blokowanie wybranych do tego stref omawianych 

zabezpieczeń. Zaproponowane rozwiązanie działało właściwie również w sytuacjach, 

w których konwencjonalne blokady kołysaniowe zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków 

działałyby nieprawidłowo, powodując brakujące lub zbędne blokowania zabezpieczeń bloku. 

Powyższe rozważania jednoznacznie potwierdzają postawioną na początku rozprawy 

tezę, która wskazywała na występowanie zagrożenia nieprawidłowym działaniem 

zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz ich blokad kołysaniowych 

podczas kołysań mocy oraz na możliwość ograniczenia tego zagrożenia przez zastosowanie 

w tych zabezpieczeniach algorytmu blokady kołysaniowej, bazującego na detekcji 

przeskoków trajektorii impedancji. 

Założenia przyjęte przy tworzeniu koncepcji omawianego algorytmu blokady 

kołysaniowej pozwalają na jego stosunkowo prostą implementację w urządzeniach 

zabezpieczeniowych obecnej generacji. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia też 

elastyczność przy tworzeniu logik blokowania stref zabezpieczeń podimpedancyjnych, 

pozwalając na grupowe lub indywidualne blokowanie ich działania. W rozprawie 

przedstawiono również metodę doboru nastawień zaproponowanego algorytmu blokady oraz 

analizę wpływu tych parametrów na dynamikę, czułość i selektywność działania zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloku oraz samej blokady. 

Za główne osiągnięcia, uzyskane podczas tworzenia niniejszej pracy należy uznać: 

 Potwierdzenie, poprzez badania symulacyjne, występowania zagrożenia 

nieprawidłowym działaniem zabezpieczeń podimpedancyjnych oraz ich blokad 

kołysaniowych podczas rozwijania się i trwania asynchronicznych kołysań mocy. 

 Opracowanie koncepcji oraz modelu blokady kołysaniowej zabezpieczeń 

podimpedancyjnych bloków wytwórczych, zapewniającego pewniejsze działanie oraz 

większą czułość i selektywność detekcji kołysań mocy w porównaniu 

z konwencjonalnymi rozwiązaniami blokad kołysaniowych, dostępnymi w obecnej 

generacji urządzeń zabezpieczeniowych. 

 Przeprowadzenie weryfikacji poprawności działania zaproponowanego rozwiązania 

blokady kołysaniowej, poprzez wielowariantowe badania symulacyjne obejmujące 

różne przypadki: kołysań mocy, zwarć, zmian konfiguracji sieci, wahań obciążenia 

jednostki wytwórczej oraz zmian przekładni transformatora blokowego. Badania 

uwzględniały też wpływ szumów w sygnałach wejściowych. Sprawdzono również 

poprawność działania opisanego rozwiązania odtwarzając rzeczywistą awarię. 

 Przeprowadzenie oceny możliwości implementacji zaproponowanego algorytmu 

blokady w urządzeniach zabezpieczeniowych, a także analizy wpływu jej nastawień na 

warunki działania blokowanego zabezpieczenia podimpedancyjnego. 



 

Strona 42 z 45 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wykonane w ramach rozprawy analizy 

i badania nie wyczerpują możliwości poprawy działania proponowanego rozwiązania 

blokady. W ocenie autora, możliwe są następujące dalsze kierunki badań oraz usprawnienia: 

 Poprawę czasów własnych działania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków 

wyposażonych w proponowany algorytm blokady kołysaniowej można osiągnąć przez 

zastosowanie dodatkowych kryteriów odblokowujących. Jako dodatkowe kryteria 

odblokowujące można użyć często stosowane w konwencjonalnych blokadach 

kołysaniowych rozwiązania oparte na detekcji składowych przeciwnych i zerowych 

w mierzonych prądach i napięciach. Może to pozwolić na poprawę czasów własnych 

działania zabezpieczeń podimpedancyjnych współpracujących z proponowanym 

algorytmem blokady w czasie zwarć niesymetrycznych zlokalizowanych 

w bezzwłocznych strefach tych zabezpieczeń podlegających blokowaniu. 

 Najbardziej pożądanym usprawnieniem proponowanego algorytmu blokady byłoby 

opracowanie jego implementacji, która byłaby w stanie samodzielnie i adaptacyjnie 

wyznaczać swoje parametry nastawieniowe, w zależności od panujących w miejscu jej 

zainstalowania warunków zwarciowych i ruchowych oraz parametrów znamionowych 

zabezpieczanego bloku. Takie rozwiązanie prawdopodobnie pozwoliłoby na osiągnięcie 

poprawy czułości i selektywności działania algorytmu w stosunku do rozwiązania 

prezentowanego w pracy. Opisana adaptacyjność wymaga opracowania algorytmów 

automatycznego wyznaczania i aktualizacji wartości parametrów blokady na podstawie 

danych pomiarowych, statystyk oraz podstawowych danych zabezpieczanego obiektu. 

Przedstawione powyżej kierunki badań i możliwości usprawnienia proponowanego 

algorytmu blokady kołysaniowej wymagają prowadzenia dalszych badań oraz wskazują na 

celowość opracowania prototypu omawianego rozwiązania. 
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