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Referat E: ZABEZPIECZENIA OD SKUTKÓW ZWARĆ WIELKOPRĄDOWYCH 

W POLACH ROZDZIELNI SN 

 
 1. Wstęp 

 Dobór nastaw jest ciągle bardzo ważnym elementem prawidłowości działania 

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Można spotkać się z opinią, że 

znacząca większość jej błędnych zadziałań, szczególnie dotycząca eliminacji elementów 

systemu elektroenergetycznego dotkniętych zakłóceniem, jest związana z błędami 

dokonanymi podczas obliczania lub wprowadzania  nastaw. Zjawisko to wydaje się narastać 

w miarę rozwoju cyfrowych konstrukcji urządzeń EAZ – ponieważ praktycznie 

nieograniczone możliwości powstawania różnych opcji zabezpieczeń, własnej konfiguracji 

kryteriów, wejść i wyjść, powodują znaczne zwiększenie liczby nastaw. W niektórych 

urządzeniach dochodzi ona już do kilkuset. Zagadnienie doboru nastaw dla klasycznych 

zabezpieczeń elektromechanicznych lub statycznych analogowych w polach rozdzielni 

średniego napięcia (SN) wydaję się od dawna opracowane – w literaturze znajdują się 

odpowiednie zależności [1,2,3], które jednak, gdy dobrze przyjrzeć się obliczeniom 

wykonywanym w różnych zakładach energetycznych, są interpretowane w różny lub bardzo 

uproszczony sposób.  

 Ostatnio powstaje zwyczaj, że nastawy oblicza się i nawet nastawia w zabezpieczeniu 

cyfrowym dla strony pierwotnej wprowadzając również przekładnie przekładników 

prądowych i napięciowych. Spotyka się nadzwyczaj często także nastawę w krotności prądu 

znamionowego zabezpieczenia. Nastawy po stronie pierwotnej lepiej oddają relacje wartości 

nastawy do parametrów zwarciowych sieci lub jej obciążenia. Z drugiej strony podczas badań 

eksploatacyjnych rzeczywisty prąd rozruchowy, jako podstawowy parametr zabezpieczeń 

nadprądowych, jest zależny od dwóch nastaw. Problemy powstają przy zabezpieczeniach 

ziemnozwarciowych, gdzie trzeba uwzględnić błędy prądowe przekładników – są one 

podawane dla strony wtórnej. Również w zabezpieczeniach odległościowych uwzględnianie 

przekładni impedancyjnej jest kłopotliwe. W niniejszym referacie wzory dotyczą strony 

wtórnej przekładników, ale widać, że ocenę zasięgu zabezpieczeń zwarciowych należy 

prowadzić dla nastaw pierwotnych (rys. 4-6). Dla przeciętnego elektryka przeliczanie nastaw 

tzw. wtórnych na pierwotne lub odwrotnie nie stanowi problemu. Dobrym zwyczajem jest 

podawanie w kartach nastaw zabezpieczeń wartości obliczonych tak dla strony wtórnej, jak 

i pierwotnej, co wyklucza wszelkie pomyłki. 

 

 2. Podstawowe zabezpieczenia 

 W polach rozdzielni SN stosowane są następujące zabezpieczenia, których 

wielkościami pomiarowymi są prądy fazowe: 

- od skutków przeciążeń (pola transformatora zasilającego i potrzeb własnych, pole baterii 

kondensatorów równoległych - BKR) 

- nadprądowe zwłoczne od skutków zwarć międzyfazowych (wszystkie pola z wyjątkiem 

pomiaru napięcia), 

- zwarciowe – kiedyś nazywane bezzwłocznymi, a w żargonie technicznym „odsieczką” 

(wszystkie pola z wyjątkiem pola pomiaru napięcia, ale w niektórych z możliwością 

odstawienia lub uruchomienia na krótki czas po zamknięciu wyłącznika). 

 Prądy fazowe mogą być wykorzystywane jeszcze w blokadach kierunkowych, które 

coraz częściej będą występować w związku z rozwojem źródeł odnawialnych. Źródła te z 

punktu wiedzenia zabezpieczeń są zagrożeniem dla wybiórczości, komplikują układy. 

Doprowadzają do układów sieci, które mogą być sklasyfikowane jako dwu- lub wielostronnie 

zasilane. Na szczęście przeważnie występuje ogromna różnica pomiędzy mocą zwarciową od 
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systemu elektroenergetycznego i źródła lokalnego. Autor niniejszego referatu przewiduje, że 

beztroskie przyłączanie źródeł do sieci SN. a nawet nN (mikroźródła), stanie się w przyszłości 

powodem dodatkowych zagrożeń i awarii. W Polsce było już kilka awarii związanych z pracą 

lokalnego źródła na wydzieloną sieć, szczególnie nN, ale zakłady dystrybucyjne nie chwalą 

się tymi kłopotami. 

 W polu BKR powinno być jeszcze zainstalowane zabezpieczenie od skutków zwarć 

wewnętrznych w baterii zasilane wielkością pomiarową z przekładnika w połączeniu 

pomiędzy gwiazdami podzielonej baterii. 

 Wymienione zabezpieczenia reagują na wielkości elektryczne - oprócz nich są 

zabezpieczenia nieelektryczne (gazowo-przepływowe) - w transformatorach i dławikach. 

 Przy omawianiu nastaw przyjęto, że w energetyce zawodowej stosowane są przede 

wszystkim zabezpieczenia o charakterystyce niezależnej, nazywane też ewentualnie 

dwustopniowymi - jeśli zabezpieczenie zwłoczne i zwarciowe opisywać jednym wykresem 

czasu zadziałania w funkcji mierzonego prądu. 

 

 3. Układ sieci 

 Układ sieci, który jest przedstawiony na rys.1, ma istotne znaczenie przy doborze 

nastaw. W Polsce w zasadzie sieci SN pracują promieniowo, jeśli jako element zasilający 

przyjąć transformator przyłączony do sieci o napięciu 110 kV, a rzadko o innej wartości. 

Tylko w wyjątkowych przypadkach lub podczas przełączeń pojawiają się w tym znaczeniu 

sieci dwustronnie zasilane. Pewne odstępstwo od tego stwierdzenia powodują coraz częściej 

spotykane tzw. elektrownie lokalne o niewielkiej mocy – wodne, wiatrowe lub opalane 

biogazem. Powodują one konieczność stosowania zabezpieczeń od skutków zwarć 

międzyfazowych z blokadą kierunkową.  

 

Rys.1. Układ sieci średniego napięcia 

 

 W Polsce częste są przypadki, kiedy linie odchodzące z szyn zasilanych 

transformatorem 110 kV/SN są prowadzone do rozdzielni sieciowych (w skrócie RS), co na 

rys.1 przedstawia stacja C. Takie rozgałęzienia wpływają na dobór nastaw zabezpieczeń, 

szczególnie z punktu widzenia uzyskania selektywności działania. Ostatnio coraz częściej 

pojawiają się łączniki w głębi sieci także wyposażone w zabezpieczenia. Ich wpływ na dobór 

nastaw jest taki sam, jak RS-ów, co nie zawsze jest dostrzegane i prowadzi do braku 

selektywności. Zagadnienie będzie poruszone w dalszej części referatu. 
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 4. Podstawowe zależności dotyczące prądów zwarć międzyfazowych 

 Będą one podane dla sieci jednostronnie zasilanych, bez uwzględnienia wpływu 

ewentualnych elektrowni lokalnych. 

 Do obliczeń nastaw zabezpieczeń nadprądowych od skutków zwać międzyfazowych 

używa się dwóch prądów zwarciowych: 

- minimalny prąd zwarcia Ikmin, 

- maksymalny prąd zwarcia Ikmax. 

 Najlepiej, jeśli minimalną i maksymalną wartość prądu zwarciowego w punkcie 

zabezpieczeniowym obliczają programy zwarciowe. Nie zawsze jest to prąd zwarciowy – 

może to być jego część płynąca przez analizowany punkt, jeśli w sieci jest źródło lokalne. 

Zabezpieczeniowcy są przyzwyczajeni, że w sieci SN prąd zwarcia może płynąć tylko od 

strony systemu 110 kV. Coraz częściej jest inaczej. 

Jako maksymalną wartość prądu zwarciowego przyjmuje się wartość prądu zwarcia 

trójfazowego przy maksymalnej mocy zwarciowej od strony systemu. Wartość minimalna jest 

liczona dla zwarcia dwufazowego przy minimalnej mocy zwarciowej. 

Jeśli nie dysponuje się wynikami z programu zwarciowego, można skorzystać 

z podanych w dalszej części rozdziału wskazówek. 

 Dla potrzeb sprawdzania czułości zabezpieczeń minimalny prąd zwarcia, który 

występuje przy zwarciu dwufazowym, można obliczać wg uproszczonej zależności: 
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w której:  

Un – nominalne napięcie przewodowe sieci, 

Zkmax – maksymalna impedancja pętli zwarciowej, którą oblicza się dla miejsca największego 

wymaganego zasięgu zabezpieczenia nadprądowego oraz przy uwzględnieniu największej 

impedancji od strony systemu elektroenergetycznego. Jeśli przez punkt zabezpieczeniowy 

zasilana jest linia promieniowa o wielu odgałęzieniach, to należy prąd obliczać dla 

odgałęzienia o największej impedancji. Maksymalną zastępczą impedancję systemu 

elektroenergetycznego należy obliczać wg wzoru:  
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w którym: 

Sk – moc zwarciowa dla wariantu zasilania o najmniejszej mocy zwarciowej.   

 Podczas obliczania Zkmax należy wziąć pod uwagę to, że szyny SN są zasilane tylko 

poprzez jeden transformator (przeważnie tak jest, bo nie dopuszcza się do trwałej równoległej 

pracy transformatorów 110 kV/SN). 

 Maksymalny prąd zwarcia, który występuje przy zwarciu trójfazowym, można 

obliczać wg zależności: 
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w której: 

Zkmin – minimalna impedancja pętli zwarciowej,  obliczana przy odpowiednim wariancie 

mocy zwarciowej i układu zasilania, w tym również liczby pracujących równolegle 

transformatorów. 

 

5. Zabezpieczenia dla pola liniowego  

5.1. Rodzaje zabezpieczeń i automatyk 
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W polach liniowych należy zastosować przynajmniej następujące zabezpieczenia od 

skutków zwarć międzyfazowych: 

 - nadprądowe zwłoczne nazywane czasem nieprawidłowo przeciążeniowym (linii nie 

zabezpiecza się od skutków przeciążeń), 

- zwarciowe nazywane kiedyś bezzwłocznym. 

 Nie ma sensu stosowanie w liniach SN zabezpieczeń odległościowych, chociaż 

pojedyncze rozwiązania sprzed kilkudziesięciu lat są jeszcze spotykane. 

 Oprócz tego w polach liniowych mogą być: 

- zabezpieczenia nadprądowe działające przy załączeniu linii na zwarcie, 

- automatyka SPZ – w liniach napowietrznych i napowietrzno kablowych, pobudzana przy 

wyłączaniu linii przez zabezpieczenia nadprądowe (nie wszystkie i nie we wszystkich 

okolicznościach) i zabezpieczenia ziemnozwarciowe, 

- blokada zabezpieczenia szyn zbiorczych wychodząca po zadziałaniu bezzwłocznego 

oddzielnego stopnia nadprądowego oznaczana ZS lub ZSZ – w zależności od producenta 

(omawiana będzie w oddzielnym podrozdziale), 

- pobudzenie automatyki lokalnej rezerwy wyłącznikowej wyprowadzane w przypadku 

zadziałania niektórych zabezpieczeń na wyłączenie linii, 

- blokada kierunkowa poszczególnych elementów nadprądowych, w tym również ZS. 

 Obecnie wszystkie zabezpieczenia nadprądowe (również w innych polach niż liniowe) 

są przyłączane wg schematu na rys.2 – elementy pomiarowe prądowe znajdują we wszystkich 

fazach, czyli stosowany jest układ pełnej gwiazdy przekładników. Kiedyś ze względów 

oszczędnościowych stosowano układ niepełnej gwiazdy, czyli elementy pomiarowe w dwóch 

fazach. Było to z punktu widzenia wykrywania zwarć zupełnie wystarczające. Układ pełnej 

gwiazdy w urządzeniach SN rozpowszechnił się, kiedy weszły terminale polowe, które 

zostały wykorzystane również do celów pomiarowych – do celów ruchowych potrzebny jest 

pomiar prądów w trzech fazach. 

 

 

 
 

Rys.2. Sposób przyłączania zabezpieczeń nadprądowych od skutków zwarć międzyfazowych 

w polach SN. 
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5.2. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne od skutków zwarć międzyfazowych 

 Korzystając z podstawowych pozycji z dziedziny elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej, jakimi są pozycje [1-3], formułuje się wzór: 

ip

maxsrb
nast

k

Ikkk
I    (4.a) 

a dla ks =1: 

ip

maxrb
nast

k

Ikk
I   (4.b) 

gdzie: 

Inast – nastawa prądowa zabezpieczenia, 

kb – współczynnik bezpieczeństwa, który można przyjmować równy 1,1-1,2,  

ks - współczynnik schematowy, 

kr – współczynnik samorozruchu silników zasilanych z zabezpieczanego odcinka sieci, za-

leżnie od udziału obciążenia silnikowego w ogólnym obciążeniu, zakres jego wartości to 1-4, 

Imax – prąd największego obciążenia zabezpieczanego odcinka linii. 

 We wzorze dotyczącym nastawy zabezpieczenia zwłocznego od skutków zwarć 

międzyfazowych pochodzącym sprzed kilkudziesięciu lat po jego lewej stronie występowało 

pojęcie prądu rozruchowego oznaczane Ir, ale autorzy rozumieli pod tym pojęciem wartość 

nastawczą zabezpieczenia. Różnica pomiędzy wartością rozruchową i nastawczą jest w 

zasadzie uchybem bezwzględnym uwzględnianym we współczynniku bezpieczeństwa. Dla 

zabezpieczeń cyfrowych uchyb ten jest niewielki rzędu 1,5 – 3 %.. Zabezpieczenia 

elektromechaniczne i statyczne analogowe miały klasę o wiele gorszą niż współczesne 

cyfrowe. W niniejszym opracowaniu wszystkie zależności dotyczące nastaw oznaczane będą 

indeksem „nast”. 

 Współczynnik schematowy był wprowadzany we wzorach dotyczących nastaw ze 

względu na spotykany jeszcze wówczas tzw. krzyżowy układ przekładników prądowych 

(w [1] pisze się o przypadku zasilania przekaźników różnicą prądów dwóch faz). 

Współcześnie stosuje się w rozdzielniach we wszystkich polach układ pełnej lub, coraz 

rzadziej, niepełnej gwiazdy, gdzie współczynnik schematowy ma wartość 1. W tej sytuacji 

będzie on usunięty z wszystkich zależności (4). 

 Współczynnik bezpieczeństwa uwzględnia oprócz wspomnianych uchybów 

zabezpieczenia również uchyby przekładników prądowych. Wobec poprawy klasy 

zabezpieczeń cyfrowych wobec analogowych proponuje się przyjmować go na poziomie 1,1 

– 1,15, a nie 1,2. 

 Prąd największego obciążenia linii w założeniach do wzorów (21) nie uwzględnia 

dwóch stanów nieustalonych nie związanych ze zwarciami: 

- rozruchu silników, 

- udaru prądu magnesującego transformatorów SN/nN zasilanych z zabezpieczanej linii. 

 W praktyce w wielu przypadkach podczas doboru omawianej nastawy wcale nie 

analizuje obciążenia, ponieważ jest ono słabo rozpoznane, ale nastawę przyjmuje wg 

znamionowego prądu wtórnego przekładników prądowych, co jest znaczącym uproszczeniem 

i może, szczególnie w liniach o dużej długości, obniżać czułość nawet poniżej wymaganej 

wartości. Jeśli jednak nieznane są parametry odbioru, np. tuż po oddaniu linii do użytku, 

wygodnie jest przyjąć nastawę wg uproszczonej zależności: 

2*)2,11,1( nnast II   (22) 

w której: 

In2 – znamionowy prąd wtórny przekładników prądowych współpracujących z zabez-

pieczeniem. 
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 W ocenie dopuszczalnego obciążenia pola można wziąć pod uwagę inne elementy – 

np. przekrój przewodów linii lub prąd znamionowy wyłącznika przeliczone na stronę wtórną 

przekładników prądowych. 

 Większość zabezpieczeń cyfrowych posiada wbudowane różnego rodzaju rejestratory 

lub pamięta ekstremalne wartości mocy czy prądów. Wskazane byłoby skorzystanie z ich 

usług dla oceny maksymalnego obciążenia.  

 W wielu systemach zabezpieczeń cyfrowych można zarejestrować prąd podczas 

załączania linii, prąd podczas wyłączania linii spowodowany zadziałaniem któregoś z 

zabezpieczeń (praktycznie prąd zwarciowy), maksymalna moc średnia czynna i bierna 15-

minutowa. Tylko ten ostatni parametr jest związany z rzeczywistym obciążeniem, ale 

zależność pomiędzy nim a chwilowym prądem obciążenia jest zależna od charakteru 

odbiorów i słabo znana. W zasadzie do analizy nastaw trzeba byłoby przyjąć wartość prądu 

mogącą spowodować zadziałanie zabezpieczenia czyli pojawiającą się w przedziale kilku 

sekund, a takiej analizy prądów fazowych nie prowadzi się.  

 Można przyjąć jako wyjściową moc pozorną 15-minutową i obliczyć na tej podstawie 

wartość maksymalnego prądu obciążenia – we wzorach (21) przyjąć współczynnik 

bezpieczeństwa około 2. Tak obliczona wartość nie powinna być większa od wynikającej ze 

wzoru (2). Jeśli jest większa, należy w szczególny sposób przeanalizować poprawność nastaw 

i mieć świadomość, że może nastąpić przeciążenie przekładników prądowych. 

 Drugi warunek, jaki musi spełniać to zabezpieczenie, to odpowiednia czułość, którą 

należy sprawdzić wg zależności: 
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w której:  

Ikmin – minimalny prąd zwarcia na końcu linii (w praktyce należy przyjmować prąd zwarcia 

dwufazowego na końcu odgałęzienia linii o największej impedancji od szyn zbiorczych przy 

uwzględnieniu zasilania tylko jednym transformatorem lub minimalnej mocy zwarciowej na 

szynach), 

kc – współczynnik czułości, który należy przyjmować 1,5 dla zabezpieczeń podstawowych, 

a 1,2 dla zabezpieczeń rezerwowych. 

 Dla fragmentu systemu przedstawionego na rys.1 zabezpieczenie Z1 jest podstawowe 

dla linii BC i rezerwowe dla wszystkich linii zasilanych z szyn C. 

 Nastawa opóźnienia czasowego tego zabezpieczenia powinna być o czas stopniowania 

Δt większa niż takiego samego zabezpieczenia w zasilanym tą linią RS-ie (szyny C) 

i przynajmniej o taką samą wartość większa od nastawy czasowej zabezpieczenia 

zwarciowego. Wskazane jest, aby jednak tą nastawę przyjmować nie mniejszą niż 0,7 s (są 

inne podejścia do tego zalecenia i mogą być właściwe dla danego układu linii czy parametrów 

odbiorców). 

 Czas to stopniowania należy przyjmować: 

- dla zabezpieczeń elektromechanicznych i statycznych analogowych – 0,5 s, 

- dla cyfrowych, w tym terminali i sterowników polowych – 0,3 s. 

 W drugim przypadku może to być także 0,4-0,5 s, ale prowadzi do niepotrzebnego 

wydłużania czasów zabezpieczeń w polu transformatora 110 kV/SN. 

 Reguła doboru czasów dotyczy całego ciągu zabezpieczeń nadprądowych zwłocznych 

w stronę źródła, również po stronie 110 kV i RS-ów oraz łączników w głębi sieci. Jeśli liczba 

zabezpieczeń w szeregowym układzie zwiększa się, to nastawa może osiągnąć czasy 

niebezpieczne dla urządzeń, szczególnie transformatorów 110 kV/SN. Spotyka się zalecenie, 

że po stronie 110 kV zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne powinno mieć nastawę nie 
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dłuższą niż 3 s. Reguła doboru czasów dla układu promieniowego sieci jest pokazana na 

rys.3.  

 

 

 
Rys.3. Zasada doboru czasów zabezpieczeń nadprądowych zwłocznych dla układu 

promieniowego sieci (bez źródeł lokalnych). 

 

 5.3. Zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe 

 Jest to zabezpieczenie nastawiane na krótki czas rzędu 0,05-0,3 sek dla ochrony 

urządzeń rozdzielni przed skutkami zwarć bliskich, ponieważ właśnie podczas nich następuje 

przepływ największych prądów zwarciowych. Drugą funkcją tego zabezpieczenia może być 

niedopuszczenie do zadziałania zabezpieczeń podnapięciowych silników zasilanych z szyn 

zbiorczych stacji – takie było początkowo uzasadnienie dla ich stosowania. 

 Zasięg zabezpieczenia musi być mniejszy, niż odległość do następnego zabezpieczenia 

nadprądowego zainstalowanego w RS-ie lub łączniku w głębi sieci wyposażonym w 

zabezpieczenia, czy nawet u dużego odbiorcy. 

 Wg [1] zabezpieczenie powinno się nastawiać na wartość prądu: 

 

i

kb

nast

Ik
I max   (6) 

gdzie: 

kb – współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany w granicach od 1,2 do 1,6, mniejsze 

wartości należy stosować przy zabezpieczeniach z opóźnieniami czasowymi w granicach 0,2-

0,3 s, większe – dla zabezpieczeń szybkich – z nastawami 0,05-0,1 s,  

Ikmax – maksymalny prąd zwarcia na szynach zbiorczych przed następnym zabezpieczeniem 

nadprądowym. 
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 Uważa się również, że długość linii objęta zabezpieczeniem powinna stanowić 

przynajmniej 20 % jej całkowitej długości. 

 Zależność (6) jest dobrze czytelna tylko wówczas, jeśli zabezpieczana linia zasila inną 

rozdzielnię, w której jest również zainstalowane zabezpieczenie nadprądowe.  

 W innej sytuacji trudniej określić jego parametry.  

 Sprawdzenie zasięgu dla zwarcia trójfazowego wykonać można analizując zależność: 

LTsbLTs ZZZkZZZ  (7) 

w której:  

ZS – zastępcza impedancja systemu elektroenergetycznego (w praktyce – reaktancja) 

obliczona na podstawie mocy zwarciowej na szynach 110 kV, 

ZT – impedancja transformatora 110 kV/SN (jeśli analizowany jest zasięg minimalny, a stacja 

jest dwutransformatorowa – jednego), 

ZL – impedancja analizowanej linii. 

 W praktyce najlepiej można uzyskać wynik tego równania wykonując odpowiedni 

wykres w programie EXCEL jako zmienną przyjmując stawiając pytanie: przy jakiej 

wartości  równanie jest spełnione? 

 Jako ZL należy wstawić impedancję wynikającą z długości linii do RS-u lub tzw. 

trzonu linii. Prawidłowy dobór nastawy zabezpieczenia zwarciowego (I>>) pokazany jest na 

rys.4. Linia 15 kV o długości 10 km wykonana przewodami AFL-6 70 mm
2
 zasila RS 

wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne. Impedancję transformatora i systemu 

przyjęto 2 . Poziomą linią zaznaczono nastawę I>> w stacji zasilającej. Widać, że 

minimalny zasięg zabezpieczenia wynosi około 4,2 km, a maksymalny 6,1 km. Można 

nastawę nieco zwiększyć i układ będzie działać prawidłowo. 

 

 
Rys. 4. Prawidłowy dobór nastawy zabezpieczenia I>>. 
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 Na rys. 5 pokazano sytuację, kiedy nie można dobrać prawidłowo nastawy – taka 

sama linia jak w poprzednim przykładzie ma długość 2 km. Widać, że dobierając nastawę I>> 

jak w poprzednim przykładzie ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,4 – prosta Inast1 – 

zabezpieczenie będzie działało prawidłowo przy zwarciach trójfazowych (zasięg Lmax), 

natomiast dla zwarć dwufazowych nie będzie działało nawet na początku linii. W takiej 

sytuacji można nastawę zmniejszyć do Inast2 i wówczas zabezpieczenie I>> będzie dla zwarć 

trójfazowych obejmowało zasięgiem całą linię, a dla dwufazowych – około 0,7 km. Przy 

zwarciach trójfazowych na początku linii odchodzących z RS-u grozi nieselektywne wy 

wyłączenie w stacji zasilającej. Zwarcia trójfazowe są bardzo rzadkie i wystąpienie ich na 

samym początku linii RS jest mało prawdopodobne. Stąd mając świadomość możliwych 

nieprawidłowych zadziałań, układ można dopuścić do pracy. 

 

 

 
Rys.5. Dobór nastawy I>> „do przyjęcia” 

 

 Najgorsza sytuacja jest w przykładzie na rys.6. Linia ma też długość 2 km, ale jest 

linią kablową 240 mm
2
 Al. Przy zastosowaniu zależności (7) nawet ze współczynnikiem 1,2, 

zabezpieczenie I>> nie zadziała w żadnej sytuacji (prosta pozioma Inast1). Jeśli zmniejszyć 

współczynnik do niezalecanej wartości 1, dalej przy zwarciach dwufazowych zabezpieczenie 

nigdy nie zadziała. Dopiero dobór nastawy poniżej maksymalnego prądu zwarcia na szynach 

RS zagwarantuje działanie zabezpieczenia podczas zwarć na początku linii – na długości 

około 900 m. Oczywiście podczas zwarć trójfazowych w liniach odchodzących z RS-u nie 

będzie selektywności. 

 Powstaje zapytanie: co jest ważniejsze – czy selektywność czy ochrona przed 

skutkami zwarć początkowego odcinka linii? Żeby uzyskać selektywność, nie należy 
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stosować I>> lub nastawić jego opóźnienie wg zależności i zasad dla zabezpieczeń 

zwłocznych, co nie ma sensu. Zostaje nie uruchamianie tego zabezpieczenia i pozostawienie 

na początku linii tylko I>T. Dopuszczenie do tego rozwiązania zależy od czasu trwania 

zwarcia, rodzaju przewodów na początku linii i wartości prądu zwarciowego.  

 Zdaniem autora niniejszego referatu lepiej w takich liniach stosować I>> i nastawiać 

tak, aby było nim objęte przynajmniej 500 – 1000 m tej linii podczas zwarć dwufazowych. 

Uszkodzenie początkowego odcinka linii spowoduje większe szkody niż nieselektywne 

działanie. W zabezpieczeniach linii RS-u powinien zostać zarejestrowany rozruch, co pozwoli 

na identyfikację linii zwartej i ręczne odstawienie. 

 Dobrym wyjściem, ale drogim, jest dostosowanie przewodów na początku linii do 

wytrzymałości cieplnej przewodów. Problem zaczyna narastać w niektórych obszarach kraju 

z powodu wzrostu mocy zwarciowej na szynach SN powodowanym beztroskim 

przyłączaniem źródeł lokalnych do tych sieci. 

 

 
Rys.6. Dobór nastawy I>> dla linii o małej impedancji. 

 

 Obserwacje autora wskazują na to, że zabezpieczenia I>> są nastawiane na zbyt małe 

wartości i często obejmują zasięgiem całą linię SN, szczególnie jeśli jest to linia kablowa. 

Metoda doboru jest czasem następująca: „40 lat temu mieliśmy taką nastawę, więc niech 

pozostanie dalej.” Jeśli w dalszej części linii nie ma zabezpieczeń I>T, jest to sytuacja nie 

grożąca żadnymi konsekwencjami. Problem pojawia się w liniach napowietrznych, jeśli mają 

być zastosowane łączniki w głębi sieci. Podejście niektórych projektantów jest następujące: 

„Dobieram nastawy łącznika, więc nie interesują mnie nastawy zabezpieczeń w polu 

zasilającym linię”. Brak analizy zasięgu zabezpieczenia I>> w polu zasilającym może 

prowadzić do braku selektywności – i tak jest najczęściej. Z kolei przeprowadzenie tej analizy 
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wymusza wymianę zabezpieczenia I>T w polu zasilającym, a czasem nawet przekładników 

prądowych. Szczególnie zdarza się to, jeśli pole zasilające jest jeszcze wyposażone w 

zabezpieczenia elektromechaniczne lub statyczne analogowe. Zabezpieczenia cyfrowe mają 

znacznie większe górne zakresy nastaw. 

 Instalując łączniki w głębi sieci nie należy ich umiejscawiać zbyt blisko szyn 

zbiorczych zasilających linię, ponieważ będą problemy z zachowaniem selektywności. 

Bardzo orientacyjnie minimalna odległość dla przewodów AFL 70 mm
2
 wynosi 4-5 km. 

 Możliwa jest też analiza nastawy zabezpieczenia zwarciowego z punktu widzenia 

unikania nadmiernych obniżeń napięcia na szynach zbiorczych stacji, ponieważ jest w miarę 

obiektywna.  

 Za [1] podać można następujące zależności do obliczeń: 

- najpierw należy wyznaczyć impedancję ZLmin stanowiącą część impedancji linii, za którą 

zwarcie nie spowoduje nadmiernego obniżenie napięcia, 

minLTs

minL

ZZZ

Z
 (8) 

w której przyjmuje się współczynnik określający dopuszczalne względne obniżenie napięcia 

na szynach zbiorczych, przy czym wartość ten może być w granicach 0,5-0,7. 

- na podstawie tej impedancji można obliczyć minimalną wartość prądu rozruchowego, dla 

której zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe spełni swoją funkcję wg wzoru: 

 

minLTs

L
r

ZZZ

U
I   (9) 

 Powyższą analizę prowadzi się tylko dla zwarć trójfazowych, ponieważ 

zabezpieczenia podnapięciowe działają przy obniżeniu się wszystkich napięć przewodowych. 

 

 5.4. Zmiana nastaw zabezpieczeń od skutków zwarć międzyfazowych po operacyjnym 

zamknięciu wyłącznika 

 Jeśli po nastawieniu zabezpieczeń od skutków zwarć międzyfazowych po zamknięciu 

wyłącznika linii następuje zadziałanie jednego z zabezpieczeń pomimo pewności, że na linii 

nie ma zwarcia, należy uważać, że specyfika obciążenia powoduje udar prądu o czasie 

trwania i wartości wystarczającej do zadziałania. 

 Zjawisko to może być spowodowane udarem prądu magnesującego jednocześnie 

załączanej dużej liczby transformatorów SN/nn lub rozruchem dużej liczby silników. 

Podejrzewa się, że w odbiorach bytowo-komunalnych po dłuższym braku napięcia w linii, 

przyczyną takiego udaru może być natychmiastowe i jednoczesne załączenie dużej liczby 

agregatów w lodówkach i klimatyzatorach. W zależności od producenta mogą być stosowane 

różne środki zapobiegające zbędnemu działaniu zabezpieczeń nadprądowych w takiej 

sytuacji.  

 Jeśli w linii wystąpi to zjawisko należy przeanalizować raporty z zadziałania 

zabezpieczeń i przede wszystkich sprawdzić, czy zadziałało zabezpieczenie zwarciowe, czy 

zwłoczne. Można skorzystać z możliwości zmiany nastaw po operacyjnym zamknięciu 

wyłącznika. Z rejestratora zdarzeń należy odczytać wartość prądu, który płynął przez punkt 

zabezpieczeniowy w momencie otwierania wyłącznika. Dla zabezpieczenia, które zadziałało, 

należy zwiększyć nastawę prądową powyżej wartości odczytanej z raportów (rejestratora 

zdarzeń lub zakłóceń). Można zwiększać nastawę czasową, ale należy mieć świadomość, że w 

przypadku załączenia linii na zwarcie może być utracona selektywność działania 

zabezpieczeń – może zadziałać zabezpieczenie w polu łącznika szyn (Z3 na rys.1) lub w polu 

transformatora (Z4 lu Z5 na rys.1). Bezpieczniejsze w tej sytuacji jest zwiększanie nastawy 
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prądowej, przy czym wskazane jest ponowne sprawdzenie czułości działania na końcu strefy 

objętej jego działaniem. Takie rozwiązanie jest w systemie CZIP. 

 Ponieważ przeważa pogląd, że zjawisko jest spowodowane udarem prądu 

magnesującego, można uruchomić blokadę od pojawienia się drugiej harmonicznej, tak jest 

w terminalach Elkomtech-u czy ABB. 

W rozwiązaniu Elkomtech-u blokada ma cztery nastawy – nazwy lub komentarze  

w okrągłych nawiasach pochodzą od autora artykułu, a opis jest uzyskany dzięki uprzejmości 

firmy dla potrzeb niniejszego szkolenia.  

a) Wartość pobudzenia (wartość nastawcza) [%] – udział 2. harmonicznej w prądzie – 

przekroczenie tej wartości aktywuje blokadę wybranych stopni nadprądowych. 

b) Próg dolny [In] – minimalny prąd, przy którym blokada działa (wyrażony w krotności 

prądu znamionowego zabezpieczenia). 

c) Próg górny [In] – po przekroczeniu tego progu blokada jest ignorowana, 

d) Działanie selektywne: 

1 – przekroczenie zawartości 2. harmonicznej w danej fazie blokuje zabezpieczenie 

nadprądowe tylko w tej fazie, 

0 - przekroczenie zawartości 2. harmonicznej w dowolnej fazie blokuje zabezpieczenie 

nadprądowe we wszystkich fazach (czyli działanie nieselektywne). 

  Dodatkowo można wybrać, które stopnie zabezpieczenia nadprądowego będą 

powiązane z modułem blokady od 2. harmonicznej, czyli dla każdego z czterech stopni 

nadprądowych można indywidualnie włączyć lub wyłączyć blokowanie od 2. harmonicznej 

(parametry ‘Stabilizacja od 2. Harm.’) 

Domyślna progowa nastawa zawartości 2. harmonicznej to 15% i działanie 

nieselektywne. 

 Niestety brak jest doświadczeń z doboru nastaw. Autor artykułu nastawiał tą blokadę 

kilka lat temu, ale w specyficznej sieci – każda z linii zasilała w układzie normalnym tylko 

jeden transformator SN/nN o mocy rzędu 630 kVA. Nastawiony został udział 20 % i od kilku 

lat spełnia swoje zadanie. 

 Zdaniem autora można zalecić wstępnie kilka zasad: 

 a) Nie blokować elementów nadprądowo-logicznego zabezpieczenia szyn zbiorczych, 

nie są znane zbędne jego zadziałania – m. in. dlatego, że jak jest rozruch w polu SN 

transformatora 110 kV/SN, to także jest rozruch blokady w polu liniowym. 

 b) Próg dolny nie powinien być mniejszy niż najmniejsza nastawa zabezpieczeń 

nadprądowych. 

 c) Próg górny nie powinien być większy niż prąd wynikający z sumy prądów 

znamionowych transformatorów zabezpieczanej linii razy 4-8 (współczynnik prądu 

magnesującego, przy czym im większa nastawa czasowa zabezpieczenia, tym współczynnik 

może być mniejszy. Ta opinia jest słuszna, jeśli zablokowane ma zostać zadziałanie 

zabezpieczenia, jeśli zablokowany ma być rozruch, to współczynnik powinien być większy.  

 

 6. Nastawy zabezpieczeń w polu łącznika szyn 
 Zabezpieczenie zwłoczne od skutków zwarć międzyfazowych w tym polu jest 

rezerwowym dla zabezpieczeń tego samego rodzaju w polach liniowych. Ponieważ 

największe obciążenie robocze pola łącznika szyn wiąże się z największym obciążeniem 

sekcji, nastawę zabezpieczenia zwłocznego od skutków zwarć międzyfazowych należy liczyć 

ze wzoru: 

ip

b
nast

k

Ik
I max   (10a) 

gdzie: 
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Imax – największe obciążenie robocze sekcji, w praktyce można przyjmować prąd 

znamionowy transformatora ze współczynnikiem przeciążalności rzędu 1,2 – 1,5. 

 Opóźnienie tego zabezpieczenia powinno być o 0,5 s większe od największej nastawy 

czasowej zabezpieczeń zwłocznych od skutków zwarć międzyfazowych w polach 

odpływowych. Czułość można sprawdzić wg wzoru (5) ze współczynnikiem czułości 1,2. 

Jednakże przy braku czułości nie widać środka, który mógłby ją zwiększyć. 

 Zabezpieczenie zwarciowe w polu łącznika służy jako ochrona przed załączeniem 

sekcji na zwarcie na szynach zbiorczych. Jest aktywne tylko przez określony czas po 

operacyjnym zamknięciu wyłącznika (rzędu 5-10 s i jest to także parametrem). Stąd jego 

nastawa powinna spełniać zależność: 

 

ic

S

k
nast

k

I
I m in    (11) 

w której: 

I
S

kmin – minimalny prąd zwarciowy na szynach zbiorczych, 

kc – współczynnik czułości, który należy przyjmować przynajmniej równy 2. 

 Tak obliczona wartość oczywiście musi być większa od obliczonej ze wzoru (10), ale 

w praktyce jest to zawsze spełnione. 

 Opóźnienie czasowe tego zabezpieczenia powinno być w granicach od 0,05 do 0,3 s, 

ale zalecane są  wartości 0,1 – 0,2 sek. 

 

 7. Nastawy zabezpieczeń w polu potrzeb własnych 

 Zabezpieczenie zwłoczne od skutków zwarć międzyfazowych powinno być 

nastawiane wg zależności: 

ip

nb
nast

k

Ik
I   (12) 

w której: 

In – prąd znamionowy transformatora potrzeb własnych, 

kb – należy przyjąć 1,2. 

 W sieci z izolowanym punktem neutralnym transformator jest obciążony wyłącznie 

potrzebami własnymi – czyli do obliczeń należy przyjmować prąd znamionowy obliczony na 

podstawie mocy znamionowej potrzeb własnych. 

 W sieci uziemionej przez rezystor zwarcia doziemne są utrzymywane bardzo krótko – 

nie ma potrzeby uwzględniania obciążenia prądem ziemnozwarciowym w obliczaniu prądu 

znamionowego. Przeważnie jednak stosuje się blokadę zabezpieczenia od skutków zwarć 

międzyfazowych od prądu rezystora. 

 W sieci kompensowanej do obliczania prądu znamionowego transformatora potrzeb 

własnych, jeśli nie ma możliwości wprowadzenia blokady tego zabezpieczenia od składowej 

zerowej prądu (blokada I>/Io), należy wziąć pod uwagę moc znamionową uzwojenia 

pierwotnego lub sumę mocy potrzeb własnych i mocy kompensacji ze względu na możliwość 

kilkugodzinnej pracy dławika. W warunkach polskich jest to możliwość hipotetyczna, 

ponieważ dąży się do wyłączania zwarć doziemnych – jednakże zabezpieczenia od skutków 

zwarć doziemnych w sieciach kompensowanych nie są rezerwowane i nie pobudzają LRW, 

stąd zwarcie może być przez jakiś czas utrzymywane, np. w przypadku uszkodzenia 

zabezpieczenia w polu liniowym. 

 Jeśli jest  możliwość wprowadzenia blokady I>/Io, a jest to rozwiązanie bardzo 

pożądane i często stosowane, to we wzorze (12) należy przyjąć  prąd wynikający z mocy 

potrzeb własnych (najczęściej 100 kVA, ewentualnie 315 kVA). 

 Druga zależność, jaką powinna spełniać ta nastawa jest następująca: 
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ic

pwk

nast
k

I
I

m in
 (13) 

a w niej: 

Ikminpw – minimalny prąd zwarcia za transformatorem, 

kc – współczynnik czułości, który należy przyjmować przynajmniej równy 2. 

 Obliczając minimalny prąd zwarcia za transformatorem Izminpw należy we worze na 

jego reaktancję przyjąć moc znamionową potrzeb własnych. Jeśli nastawę obliczono dla sumy 

mocy kompensacji i potrzeb własnych, to mogą być problemy ze spełnieniem warunku 

czułości. 

 W sieci kompensowanej i uziemionej przez rezystor należy pamiętać o uruchamianiu 

blokady tego zabezpieczenia od rozruchu zabezpieczenia zerowoprądowego. Brak tej blokady 

w sieci kompensowanej prowadzić może do wyłączania pola potrzeb własnych podczas 

zwarcia doziemnego i doprowadzenia do pracy sieci z izolowanym punktem neutralnym. W 

sieciach uziemionych przez rezystor brak blokady może nie być tak groźny, ze względu na 

przeważnie szybkie działanie zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych w liniach (0,2 –0,4 

sek), ale również należy zadbać o niewyłączanie pola potrzeb własnych podczas zwarć 

doziemnych. 

 Opóźnienie czasowe zabezpieczenia zwłocznego od skutków zwarć międzyfazowych 

należy dobierać w granicach od 0,5 do 1,5 sekundy, ale w rozdzielniach dwusekcyjnych 

przynajmniej o 0,5 sekundy mniejsze niż tego samego zabezpieczenia w polu łącznika szyn. 

 Zabezpieczenie zwarciowe transformatora pola potrzeb własnych zabezpiecza 

transformator przed skutkami zwarć wewnętrznych i na wyprowadzeniach. Nastawę należy 

dobierać jako największą wartość uzyskaną z poniższych zależności: 

ip

knpw
'
b

nast
k

Ik
I   (14) 

ip

kb

nast
k

Ik
I m ax

''

  (15) 

a dodatkowo w sieci o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor:  

ip

npwRb

nast
k

IIk

I

)
3

1
(

 (16) 

w których: 

Inpw+k –prąd znamionowy transformatora wynikający z sumy mocy kompensacji i potrzeb 

własnych, 

IR – prąd znamionowy rezystora, 

Inpw –prąd znamionowy transformatora wynikający z mocy potrzeb własnych, 

Ikmax – maksymalny prąd zwarciowy na szynach za transformatorem przy uwzględnieniu tylko 

mocy potrzeb własnych, 

k
’
b – współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający udar prądu magnesującego przy 

załączaniu transformatora na bieg jałowy (k
’
b = 4-8), 

k’’b – współczynnik bezpieczeństwa dla odstrojenia tego zabezpieczenia od zabezpieczeń 

bezzwłocznych znajdujących się za transformatorem (przeważnie są to bezpieczniki lub 

łączniki instalacyjne niskiego napięcia), przyjmować 1,3 –1,6, 

kb – współczynnik bezpieczeństwa (1,1-1,2). 

 Współczynnik kb
’
 może przyjmować bardzo różne wartości – jeśli w tym polu jest 

zabezpieczenie cyfrowe i posiada rejestrator zakłóceń uruchamiany również przy zamykaniu 
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wyłącznika, to można wykonać kilka załączeń transformatora potrzeb własnych i określić 

parametry udaru prądu magnesującego. 

 Opóźnienie czasowe tego zabezpieczenia powinno być krótsze od 0,7 sekundy, ale 

zalecane wartości to zakres 0,1 – 0,3 s. 

 

8. Nastawy zabezpieczeń w polu BKR 

 Sposób doboru nastaw tych zabezpieczeń silnie zależy od sposobu określania wartości 

kryterialnej. W [8] określono wpływ wyższych harmonicznych na działanie zabezpieczeń 

nadprądowych opartych na pomiarze wartości maksymalnych – może tutaj występować 

zjawisko zadziałań zbędnych. Przy wyborze jako kryterium harmonicznej podstawowej w 

przypadku silnych odkształceń napięcia można spodziewać się przeciążenia baterii wyższymi 

harmonicznymi. Najlepszym kryterium jest pomiar wartości skutecznej prądu, która najlepiej 

charakteryzuje energię prądu przemiennego. 

 Zasady doboru nastaw podane poniżej oparte zostały na pozycjach [1,9],  a nie jak w e 

wszystkich pozostałych zabezpieczeniach – na podstawie własnych doświadczeń i analiz. 

Stąd należy do tych zasad podchodzić z ostrożnością. 

 Dla zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego nastawę można dobierać ze wzoru: 

ip

nb
nast

k

Ik
I    (17) 

a czułość sprawdzać wg zależności: 

inast

k

c
I

I
k min   (18) 

w której: 

Ikmin – najmniejszy prąd zwarcia dwufazowego na zaciskach baterii. Opóźnienie czasowe 

wynika z zachowania selektywności zabezpieczeń w rozdzielni SN i powinno być o 0,5 s 

mniejsze od nastaw zabezpieczeń nadprądowych zwłocznych w polu łącznika i polu 

transformatora zasilającego.  

 Wartości nastaw zabezpieczeń od skutków przeciążeń wynikają z  tego, że 

dopuszczalna przeciążalność napięciowa baterii wynosi 10 %,  a prądowa – 30 %. 

 Zabezpieczenie nadprądowe od skutków przeciążeń nastawia się wg zależności  

i

n
nast

I,
I

31
  (19) 

z opóźnieniem czasowym kilku sekund. 

 Zabezpieczenie nadnapięciowe nastawić należy wg zależności:  

u

n
nast

U,
U

11
 (20) 

również z opóźnieniem czasowym kilku sekund. 

 Zabezpieczenie od skutków zwarć wewnętrznych baterii  działające na zasadzie 

pomiaru asymetrii prądów można nastawiać na wartość: 

i

maxub
nast

Ik
I  (21) 

gdzie: 

kb – współczynnik bezpieczeństwa, zalecana wartość – 2. 

Iumax – największa wartość prądu uchybowego nieuszkodzonej baterii kondensatorów w A 

określana z zależności: 
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310451 *
U

Q
,I

n

n
maxu  (22.a) 

lub lepiej 

31092 *
U

Q
,I

n

n
maxu  (23.b) 

w której: 

Qn – moc znamionowa baterii. 

 Prąd w połączeniu punktów gwiazdowych baterii kondensatorów spowodowany 

zwarciem b zwijek w jednej z jednostek oblicza się wg wzoru: 

 

566

3

N
b

bn
MN

M
II nz  (24) 

gdzie: 

M – liczba jednostek kondensatorowych łączonych w grupy, 

N – liczba grup jednostek łączonych szeregowo w baterii, 

n – liczba grup zwijek łączonych szeregowo w jednostce, 

b – liczba zwartych zwijek w jednostce, przyjmuje się b=n/2. 

 Najmniejszy prąd w połączeniu punktów gwiazdowych baterii kondensatorów wynosi: 

uzming III .  (25) 

 Czułość zabezpieczenie sprawdza się wg wzoru: 

nasti

ming
c

I

I
k    (26) 

i  powinna być ona większa od 1,5. Opóźnienie czasowe należy przyjmować w granicach 0,1 

– 0,2 s. 

 

9. Nastawy zabezpieczeń w polu strony SN transformatora zasilającego 

 Zabezpieczenie nadprądowe od skutków przeciążeń transformatora należy nastawiać 

wg zależności: 

ip

nb
nast

k

Ik
I   (27) 

gdzie: 

kb – współczynnik bezpieczeństwa (możliwie mały – w granicach 1,05-1,1), 

kp – współczynnik powrotu, jeśli zabezpieczenie ma możliwość jego nastawiania, należy 

dobierać wartość możliwie dużą, 

In – prąd znamionowy zabezpieczanego transformatora. 

 Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne od skutków zwarć zewnętrznych  należy 

nastawiać wg zależności:  

ip

rb
nast

k

axImkk
I  (28) 

w której: 

Imax – prąd największego spodziewanego obciążenia transformatora, przy dwóch 

transformatorach pracujących równolegle zaleca się przyjmować sumę ich mocy 

znamionowych lub sumę obciążeń obu sekcji, 

kr – współczynnik samorozruchu silników – w transformatorach zasilających obiekty bytowo-

komunalne można go przyjmować równy 1, większy od 1 wskazane jest stosować tylko w 
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wyjątkowych przypadkach zasilania obiektów przemysłowych, gdzie może wystąpić udar 

prądu spowodowany tym zjawiskiem. 

 Czułość należy sprawdzać wg wzoru (5) przyjmując jako Ikmin prąd zwarcia 

dwufazowego na końcu linii o największej impedancji, dla której zabezpieczenie ma być 

zabezpieczeniem rezerwowym. Zalecany współczynnik czułości wynosi 1,5, ale w żadnym 

przypadku nie powinien być mniejszy od 1,2. W Polsce nierzadko te warunki w długich 

ciągach SN w obszarach o mniejszej gęstości sieci stacji 110 kV/SN nie są spełnione. Stąd 

konieczność stosowania LRW dla pól liniowych. 

 Opóźnienie czasowe tego zabezpieczenia powinno być o Δt (0,3-0,5 s) dłuższe niż 

nastawa tych samych zabezpieczeń w polach odpływowych i łącznika szyn zbiorczych. 

 Zabezpieczenie zwarciowe w tym polu należy stosować z najwyższą ostrożnością 

i w zasadzie nie jest wymagane. Nieprzemyślane uruchomienie tego zabezpieczenia może 

prowadzić do zbędnego wyłączenia całej sekcji podczas zwarcia w linii. Zalecić je można 

w rzadkim przypadku braku zabezpieczenia szyn zbiorczych – wówczas jego nastawę należy 

dobierać wg następnego punktu. W innych przypadkach może stanowić rezerwę dla 

zabezpieczenia zwarciowego w polu łącznika szyn (pamiętając, że w tym polu zabezpieczenie 

uruchamiane jest tylko na kilka sekund po operacyjnym zamknięciu wyłącznika) lub 

zabezpieczeń zwarciowych w polach liniowych. Zasięg tego zabezpieczenia wynikający z 

nastawy prądowej z odpowiednim współczynnikiem bezpieczeństwa nie może być większy 

od zasięgu dowolnego zabezpieczenia zwarciowego w polach odpływowych, ponieważ 

prowadziłoby to do nieselektywnych wyłączeń. Opóźnienie tego zabezpieczenia musi być o 

0,5 s większe od nastawy w polu łącznika szyn i polach odpływowych oraz nastawy 

zabezpieczenia szyn zbiorczych. 

 

 

12. Zabezpieczenie szyn zbiorczych 

12.1. Zasada działania 

 W sieciach SN stosowane jest nadprądowo-logiczne zabezpieczenie szyn zbiorczych, 

które czasem nazywa się skracaniem czasu działania zabezpieczeń podczas zwarć ma szynach 

zbiorczych. Druga nazwa wiąże się z tym, że „prawdziwe” zabezpieczenie szyn działa na 

zasadzie badania sumy prądów w odpływach, która w warunkach bezzwarciowych powinna 

być zbliżona do zera. 

 Podstawowa zasada zabezpieczenia nadprądowo-logicznego pokazana jest na rys.7. 

 Elementy zabezpieczenia szyn zbiorczych znajdują się: 

- w polach strony SN transformatorów  110 kV/SN – elementy rozruchowe,  

- w polach odpływowych, wyprowadzenie blokady (nie ma jej w polu pomiaru napięcia). 

 Jeśli zwarcie jest miejscu 1, nastąpi rozruch elementu IZS> w polu transformatora i 

zaczyna odliczać czas do zadziałania. Nastawa czasu powinna być krótka, rzędu 0,1-0,15 s. 

Jeśli producent jest pewien dostatecznej szybkości przesyłu i odbioru sygnałów, może być 

nawet 0,05 s. Następuje również bezzwłoczne zadziałanie elementu ZS w polu odpływowym i 

jest z niego wysyłany sygnał blokady do pola TR. Wysłanie sygnału blokady oznacza, że w 

polu odpływowym płynie także prąd zwarciowy, więc zwarcie jest za jego przekładnikami 

prądowymi i powinno zadziałać zabezpieczenie odpływu. Jeśli zwarcie jest w miejscu 2, to 

sygnał blokady nie jest wysyłany i ZS w polu Tr odliczy czas oraz wyłączy wyłącznik we 

własnym polu. 

 W tym miejscu widać, że zagrożeniem dla działania zabezpieczenia jest: 

 a) wyprowadzenie zbędnego sygnału blokady przy zwarciu w miejscu 2, co spowoduje, że 

zabezpieczenie pomimo zwarcia na szynach nie zadziała – zadziała zabezpieczenie 

nadprądowe zwłoczne w polu TR, ale z czasem znacznie dłuższym niż ZS (przeważnie około 

2s). 
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b) brak wyprowadzenia blokady przy zwarciu 1, co powoduje zbędne wyłączenie całej sekcji 

przy zwarciu w odpływie. 

 Obydwie sytuacje w praktyce są możliwe. Sytuacja a może się zdarzyć przy istnieniu 

w linii źródła lokalnego, które będzie zasilać miejsce zwarcia. Dobór nastawy lub sposobu 

wyjścia z sytuacji przedstawiony jest w oddzielnym referacie. 

 Sytuacja b zdarzała się w przypadku błędów w projekcie lub połączeniach na stacji. 

Dotychczas sygnał blokady jest przesyłany stykowo na napięciu stałym stacji, ale można się 

spodziewać przesyłu przez komputerową sieć lokalną. 

 Sytuacja się komplikuje, jeśli w stacji jest łącznik szyn i to w stanie załączonym 

(rys.8). Wówczas jest potrzeba, aby przy zasilaniu przez TR1: 

- podczas zwarcia w sekcji 2 wyłączył się łącznik szyn, 

- podczas zwarcia w sekcji 1 wyłączył się TR1. 

 Przykład rozwiązania jest na rys.8. W łączniku szyn jest element rozruchowy 

i blokujący. 

a) jeśli zwarcie jest w miejscu 1, a łącznik szyn zamknięty, to blokada jest wysyłana do TR 

i SP, ponieważ zwarcie jest w odpływie, ZS nie zadziała, 

b) jeśli zwarcie jest w miejscu 2, łącznik szyn otwarty, ale zasilanie z TR1, to nie ma blokady, 

ponieważ prąd zwarciowy przez łącznik ani przez odpływy nie płynie, działa ZS przy TR1,  

c) podczas zwarcia w miejscu 3 przy załączonym łączniku szyn pole odpływowe blokuje 

łącznik szyn, a łącznik szyn blokuje TR1, 

d) przy zwarciu w miejscu 4 przy załączonym łączniku szyn wysyła on blokadę do TR1, 

a więc zadziała ZS w łączniku szyn. 

 Inne rozwiązanie jest przedstawione na tys. 9. Zaproponował je około 20 lat temu pan 

E. Kubrak i jest stosowane w systemie CZIP. Polega ono na tym, że blokady są kierowane 

tylko do pola TR. Z pola SP łącznika szyn do pola TR jest przesyłany sygnał o przepływie 

przez to pole prądu zwarciowego. Decyzja o miejscu wyłączenia jest podejmowana w polu 

TR i kierowana do SP lub pola własnego. Dzięki temu łatwo uzyskać przy zamkniętym 

łączniku dwa stopnie czasowe zabezpieczenia szyn: podstawowy działający na SP 

i rezerwowy działający na TR. Wydaje się, że jest to rozwiązanie bardziej przejrzyste, bo 

wszelkie decyzje są podejmowane w tym jednym polu i jest to pole zasilające. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat E.  Zabezpieczenia od skutków zwarć wielkoprądowych 

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

 

str.E-19 

 

 
Rys.7. Podstawowa zasada działania nadprądowo-logicznego zabezpieczenia szyn 

zbiorczych. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 8. Zabezpieczenie szyn zbiorczych w stacji z łącznikiem szyn – wersja 1 
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Rys. 9. Zabezpieczenie szyn zbiorczych w stacji z łącznikiem szyn – wersja 2 

 

 

 Nastawy prądowe I
T

nast w polu strony SN transformatora oraz I
S

nast polu łącznika szyn 

zbiorczych należy dobierać z zależności, aby z dostateczną czułością reagowały na wszystkie 

zwarcia na szynach zbiorczych, czyli: 

ic

kS

nast

T

nast
k

I
II min  (29) 

gdzie: 

Ikmin – minimalny prąd zwarcia dwufazowego na szynach zbiorczych, 

kcz – współczynnik czułości, który należy przyjmować nie mniejszy niż 2, 

i  - przekładnia przekładników prądowych odpowiednio w polu transformatora lub polu 

łącznika szyn. 

 Nastawa powinna spełniać również warunek (5) albo być większa od nastawy 

zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego w tym polu.  

 Nastawę czasową zabezpieczenia szyn zbiorczych należy dobierać możliwie małą – na 

ile pozwalają jego parametry w danym rozwiązaniu. Ponieważ zwykle zabezpieczenie posiada 

dwa stopnie – podstawowy i rezerwowy, to stopień rezerwowy należy nastawiać o 0,5 

sekundy więcej niż podstawowy, przy czym jeśli wyłączniki w polach SN transformatorów 

i łącznika szyn mają czasy własne nie większe niż 0,1 s, to odstęp czasowy pomiędzy 

stopniem podstawowym i rezerwowym zaleca się zmniejszyć do 0,3 sek. Stopień 

podstawowy zaleca się nastawiać na 0,1-0,15 s. Autor nie zaleca nastawy krótszej niż 0,1 s, 

ale jeśli taka wartość sprawdziła się w eksploatacji i nie było zadziałań zbędnych, to nie ma 

przeciwwskazań, aby ją stosować. 

 Nastawy prądowe elementów blokady zabezpieczenia szyn zbiorczych w polach 

odpływowych należy dobierać przede wszystkim w ten sposób, aby blokada nie występowała 

przy przepływie prądów obciążenia i była pewna, jeśli zwarcie jest poza szynami zbiorczymi. 

 Stąd należy zachować dwie zasady: 

II zs   (30) 
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L
ib

TT
nast

zs
k

I
I i  (31)  

w których: 

Izs – nastawa elementu blokady zabezpieczenia szyn zbiorczych w polach odpływowych, 

I> -  nastawa zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego w danym polu odpływowym, 

I
T

nast – przyjęta nastawa prądowa zabezpieczenia szyn zbiorczych w polu transformatora, 
T
i - przekładnia przekładników prądowych w polu transformatora, 

L
i - przekładnia przekładników prądowych w polu odpływowym, 

kb – współczynnik bezpieczeństwa, proponuje się wartość 1,2 – 1,4. 

 Zachowując zasadę wynikającą ze wzorów (30, 31) otrzymuje się warunek większej 

czułości elementów blokujących rozruch zabezpieczenia szyn zbiorczych od elementów 

powodujących sam rozruch. Ma to uchronić to zabezpieczenie przed zadziałaniami zbędnymi, 

które powodują pozbawienie napięcia całej sekcji rozdzielni. Nie ma problemu z jakby 

naturalnym spełnieniem zależności (30,31), ponieważ przy zbliżonych wartościach 

nastawionych w zabezpieczeniach, wartość po stronie pierwotnej w polu transformatora jest 

zawsze większa od tych polach odpływowych ze względu na inne przekładnie przekładników 

prądowych. W polu transformatora są one zawsze znacznie większe. 
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