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СОДРЖИНА

Во трудов се разгледани привремените пренапони кои можат да се по|ават во ви-
соконапонските мрежи како последица на. споеви со земја, нагли растеретувања, непопно-
фазни режими на работа и комутациони операции Врз база на нивната анализа и согледу-
вање на конфигурациите во кои што се поЈавуваат, дадени се мерки за нивно огра-
ничување или елиминирање.
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1 ВОВБД

Привремените пренапони претставуваат непридушени или слабо придушени прс-
напони од осцилаторен карактер и релативно долго траење Нивната фреквенци)а на|-
често е блиска со фреквенцијата на мрежата, меѓутоа може да биде и неколку пати помала
или поголема од нејзе Тие можат да доведат до значителни напрегања на изолаци]ачм,
потоа до термички преоптоварувања и оштетувања на одводниците за пренапони без
искришта, термички напрегања на напонските и енергетските трансформатори, отежнато
прекинување на придружната струја и оштетување на одводниците за лренапони со
искришта и др.

Привремените пренапони најчесто можат да се појават као последица на спосви со
земја, нагли растеретувања на мрежата, неполнофазни режими на работа и комутацшши
операции.

Во трудот се презентирани привремените пренапони кои настанале во високо-
напонските мрежи за време на експерименталните истражувања на пренапоните Прсс-
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метките на привремените пренапони се извршени во определени карактеристичнн кон-
фигурации на мрежата со користење на програмскиот пакет АТР-ЕМТР

2 ПРИВРЕМЕНИ ПРЕНАПОНИ ПРИ ПОЈАВАТА

НА СПОЈ СО ЗЕМЈА

Еднофазниот СПОЈ со земја е една од најчестите грешки во ЕЕС Со неговата по|ана
се пореметува системот на фазните напони, односно доаѓа до тра]но зголемување на
амплитудата на фазните напони Трајните зголемувања на фазните пренапони иад
вредностите кои постоеле пред настанувањето на СПОЈОТ со земја представуваат мри-
времени пренапони и тие се задржуваат во мрежата се додека СПОЈОТ со земја нс нестанс
Нивниот износ зависи од начинот на заземјувањето на неутралната точка на мрежач а

Истражувањата на привремените пренапони при појавата на СПОЈ со Ј С М Ј И сс вр-
шени пресметковно и експериментално во мрежите од 6 до 400 1сУ Не се швршени \шо! V
експериментални истражувања во 110, 220 и 400 КУ мрежи, бидејќи постоела опаспост од
непожелни последици кои можат да настанат во ЕЕС за време на СПОЈОТ со земја Најчесло
тоа е правено пред пуштањето во експлоатација на новоизградени дслови од ЕЕО. како н
во експлоатацијата Спојот со земја е изведуван на 110, 220 и 400 КУ водови обично
неколку Кт од трансформаторската станица (ТС), а напоните се снимани во ТС И *ведеип
се 9 намерно предизвикани споеви со земја (2 на 110,4 на 220 и 3 на 400 КУ водови)

Напоните на здравите фази спрема зсмја на собирниците во ТС се најчесто понмски
од напоните пред да се ПОЈЗВИ СПОЈ со земја, а по исклучувањето на СПОЈОТ со чем]а гио со
враќаат на првобитните вредности Напонот/на фазата на која се по|авил спо] со Јом]а <а
време на неговото траење е од неколку..Ј|роценти до неколку десетина проценти од
напонот пред појавата на СПОЈОТ со чем|а во чависност од местото кадс настанал споцм со
земЈа на водот. • ...ѕ

Во 6, 10 и 35 1сУ мрежи изврш^н е голем број на експериментални истражувлња на
привремените пренапони при појавата на СПОЈ со земја Спојот се земЈа е предизвикуван со
вклучување на прекинувачот на водот на КОЈ претходно е направен метален спо) со јом|а
на една фаза, а во мрежите со изолирана неутрална точка спојот со земџа е предшвикувап
со приближувањето на заземјен метален дел на еден од фазните спроводници на мрежа га
([1,7])

Во сите тие мрежи напоните на здравите фази за време на траењето на сиоцн со
зец)а добивале приближно вредности на меѓуфачните напони, а фазата на ко|а ипч) бип
СПОЈОТ со земја напон приближно еднаков на нула (спојот со ЗСМЈЗ е изведуван на ноче-
токот од водот)

Извршен е поголем број на пресметки на оптеретени и неоптеретени 110, 220 к 400
1сУ водови. Местото на СПОЈОТ со земја е варирано вдолж водот Кај оптеретени ге водовп
најголемите привремени пренапони се јавуваат околу половината на водот при појаиа иа
СПОЈ на земја на истото место Померувајќи го СПОЈОТ со ЗСМЈЗ кон краевите на иодт впсп-
ната на привремените пренапони на водот опаѓа Најголемите привремени прснапонн к<ч
неоптоварените водови се Јавуваат на нивниот отворен крај при појава на спо) со »см)а иа
истото место, а поместувајќи го местото на СПОЈОТ со ЗСМЈЗ кон почетокот од водо! сс на-
малуваат Амплитудите на напонот на собирниците од изворот при СПОЈОТ со зем)а на оите-
ретениот или неоптеретениот вод се блиски на амплитудите на напонот прсд насчапување
на СПОЈОТ со земја

Во сите наведени случаи максималниот износ на привремените пренапонн нс о по-
голем од 1,4 р.и. ([3]).

Пресметките на пренапоните во мрежите со изолирана неутрална точка покажале
дека привремените пренапони при појава на спој со ЗСМЈЗ се еднакви на меѓуфазнитс напо-
ни. Тоа е најчест случај и за мрежите заземјени преку придушница за компензаци^а на
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струјата на спојот со земја За мрежи заземјени преку отпорник привремените пренапони
при појава на спој со земја можат да ги надминат меѓуфазните пренапони, нивнитс
вредности, зависат како од соодветните еквивалентни реактанси така и од отпорноста на
отпорникот за заземјување на неутралната точка.

3 ПРИВРЕМЕНИ ПРЕНАПОНИ ПРИ НАГЛО РАСТОВАРУВАЊЕ

Наглото растоварување во ЕЕС представува непланирана промена на тековите и
балансот на моќностите во тој систем. Настанува како последица на- исклучување на голс-
мите потрошувачи, испад на јако оптеретени надземни водови и трансформатори, или нас-
танување и исклучување на куса врска. Се разликуваат два типови на нагло растоварување
и тоа растоварување во ЕЕС и растоварување на генератор (кога е исклучена потрошувач-
ката во непосреднота близина на генераторот).

Наглото растоварување на генераторот го карактеризира еден транзиентен пре-
оден процес, кој главно се одвива во периодот од неколку тѕ после испадот на потрошу-
вачот и еден подолг процес на зголемување на налонот во генераторот и во блиските )а ЈЛИ
на ЕЕС КОЈ следи после тоа Овој подолг процес трае од неколку стотици тпѕ до неколку ѕ,
заради што пренапоните при нагло растоварување се сврстуваат во привремени
пренапони Траењето на привремените пренапони при нагло растоварување директно
зависи од брзината на дејствувањето на автоматскиот регулатор на напонот.

Придружната појава на наглото растоварување на генераторот е и порастот на бр-
зината на вртењето на генераторот што како последица има и зголемување на фреквен-
цијата на напонот на неговите изводи Турбогенераторите можат да се забрзат и до 109г
над номиналната брзина во текот на една ѕ, а после тоа забрзувањето опаѓа порадп
ДСЈСТВОТО на турбинскиот регулатор. Заради значително поспорото влијание на регупа-
торот врз работниот флуид, порастот на брзината на хидрогенераторот е значително по-
голем при наглото растоварување, кои што можат да се забрзат и до 60% над номиналната
брзина во текот на неколку ѕ.

Зголемувањето на напонот во системот зависи од односот на реактивната моќност
пред испадот и привидната моќност на генераторот Во колку тој однос е поголем, прена-
поните се поголеми.

Експериментални истражувања се вршени во ХЕ "Ѓердап 1" и ХЕ "Ѓердап 2", нрн
нагло растоварување на еден од генераторите, за различни карактеристичнп
оптоварувања, овие покажале дека привремените пренапони не преминале вредности од
1,14 р и. Во текот на експерименталните истражувања на 400 1сУ вод "Ниш - Крагуевац"
после спроведување на споеви со земја дојде до привремени пренапони кои не спаѓаат во
привремените пренапони при траењето на спојот со земја бидејќи настапиле кога истиот е
исклучен ([2]). Наиме, при исклучување на првиот спој со земја на фазата "8" на 400 ЈсУ вод
"Ниш - Крагуевац", неколку 1оп од ТС "Крагуевац 2" напоните на двете здрави се вратиле
на вредностите кои ги имале пред спојот со земја, за да после тоа со еднополниот АПВ на
водот пораснале за околу 20%. Тоа истото се случува и со напонот на фазата "8" ко]
добива вредност како фазите "0" и "4". Оваа појава довела до реагирање на пренапонската
заштита на водот која триполно го исклучила водот "Ниш - Крагуевац" во ТС "Ниш 2" и
ТС "Крагуевац 2". По исклучување на вториот спој со земЈа, кој е воспоставен на фачата
"0" на водот неколку 1оп до ТС "Ниш 2", напоните на здравите фази пораснуваат за околу
20% од вредноста на напонот пред настанување на спојот со земја. Со еднополно АПУ во
ТС "Ниш 2" и напонот на фазата "0" добива ист напон како на фазите "4" и "8" и дури со
еднополно АПВ во ТС "Крагуевац 2" напоните на овие фази се враќаат на вредности на
напоните пред настанување на спој со земја. Оваа појава останала неразјаснета, меѓутоа се
претпоставува дека настанала како последица на работата на генераторот во слаба мрежа
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Пресметките на привремените пренапони при наглото растоварување с извршсн НЈ
потегот ХЕ "Ѓердап 1" - ТС "Београд 8" ([4,6]) Разгледани сс повеќс настани кои ги ирс-
дизвикуваат овие пренапони и тоа. испад на автотрансформаторот 400/220/31,5 IV V во ТС
"Београд 8", триполна куса врска на собирниците ТС "Београд 8" и испад на ТС, триполна
куса врска на средина од 400 1сУ вод "Ѓердап 1 - Београд 8" и испад на водот, исклучувањс
на оптоварениот400 1сУ вод "Ѓердап 1 - Бор 2" со прекинувач во РП "Ѓердап 1" п потполно
растоварување на ХЕ "Ѓердап 1" Ово е направено за случаЈ регулаторот на напом д<1 Г>п
нагоден на нормална вредност и кога дејствува многу споро Најголемите пренапонм ир,|
нагло растоварување не ја преминувале вредноста 1,25 р и , кога регулаторот на напо» дс|-
ствува нормално. При споро дејствување на регулаторот (не се користи во сксшшатација)
напоните постепено растат и после 3,5 ѕ достигнуваат вредност 1,4 ри со тенденции ЈМ
понатамошен пораст

4 ПОЈАВА НА ФЕРОРЕЗОНАНЦИЈА

Ферорезонантните осцилации припаѓаат на привремените пренапони Карактерис-
тични се за мрежи со изолирана неутрална точка, меѓутоа можат да се сретнат и во некои
конфигурации на мрежи со друг третман на неутралната точка.

Во мрежите со изолирана неутрална точка можат да се псуават фазни наиони ио-
високи од нормалните во вид на стационарни периодични осцилации, кои можат да донсда I
до пробив на изолацијата или почесто до термичко напрегање на посдините елемелгн иа
мрежата. Осцилациите се засниваат на меѓусебното дејство на дел од капацитивностн на
мрежата и нелинеарната индуктивност на намотките на енергетскиот трансформатор ичп
почесто нелинеарната индуктивност на еднополно заземјенитс индуктивни напонскн тран-
сформатори Осцилациите кои се базираат на меѓусебното дејство на делот од к а п а ц п г н к -
носта на мрежата и нелинеарната индуктивност на намотките на енергетскиот гранефор-
матор главно се поврзани со неполнофазните режими на работа. Се викаат ферорсЈонан-
сни осцилации, а појавата ферорезопанција.

Мрежитс со изолирана неутрална точка можат да имаат во исти условп (нс нето-
времено) две потполно различи трајни состојби спрема земја- нормална и ферореЈонантна
состојба со фазни напони значително поголеми од нормалните Бидејќи потрошувачите сс
приклучени на меѓуфазни напони кои се стабилни, нормално работат без разлика на сое-
то|бата на мрежата спрема земја. Преминот од една состојба на мрежата во друга иредич-
викуваат преодни процеси кои настануваат при преодсн СПОЈ со земја, комутациони оиера-
ции п сл

Истражувањата во систем и на модели покажале дека постојат ферорекжантни
осцилации со различни фреквенции; најчесто се среќаваат осцилации со

- триструка фреквенција (трета хармониска ферорезонаци]а),

- приближно двострука фреквенција на мрежата (втора хармониска ферорекша-
НЦИЈЗ),
- фреквенција на мрежата (ферорезонанци)а со мрежна фреквснција),

- приближно половина од фреквенција на мрежата (втора субхармониска феро]->с-
зонанција)
Истражувањата на ферорезонатните осцилации во мрежите со изолирана неутрал-

на точка вршена е и пресметковно и експериментално ([1,2,7]) Анализата на реЈултатте
од пресметките го потврдиле оно што е утврдено и со експсрименталните истражувања
Констатирано е следното

- Најчесто се појавува втората субхармониска ферорезонанциЈа со напони спрема
земја 1,7-2,1 р.и , и таз, најчесто настанува после нестанување, односно исклучување на
спојот со земја или како последица на комутациони операции на прекинувачот во мрежа-
та Фреквенцијата на нејзините осцилациии не е точно двострука помала од фреквснци|ата
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на мрежата. Тоа се отчитува во осцилирањето на фазните напони. ФретсвенциЈата на осци-
лирањето е обично неколку Нг. Во процесот на ферорезонанцијата учествуваат
подеднакво сите три фази.

- При вклучување на неоптеретени енергетски трансформатори, кои Ја напо]уваат
мрежата со изолирана неутрална точка, се појавуваат ферорезонантни осцилации на него-
вата секундарна страна Тоа е најчесто втората хармониска ферорезонанциЈа со напони
спрема земја 2,5 - 3,6 р.и, а се среќава и трета хармониска со напони спрема земЈа 2,7 - 3,7
р и Обете настануваат во мрежи со мала капацитивност спрема земја. Кај другата хармо-
ниска ферорезонанција освен вториот хармоник е присутен и хармоникот ЧИЈЗ што фрек-
венција може да биде од неколку Нх до 25 Нг. Кај третата хармониска ферорезонанода
фреквенцијата е еднаква на триструката фреквенција на мрежата.

За време на експерименталните истражувања е утврдено дека многу често причина
за настанување на ферорезонанцијата била неадекватноста на карактеристиките на напон-
ските трансформатори. За мрежи со изолирана неутрална точка, кај кои заштитата не го
исклучува спојот со земја, напонските трансформатори мораат да имаат коефициент на
напонот 1,9. Меѓутоа, доста често во такви мрежи биле присутни напонски трансформато-
ри со фактор на напонот 1,2. Со такви напонски трансформатори појавата на пренапони
или малите зголемувања на работниот напон можат да доведат до појава на фероре^о-
нанција.

Во најголем број на случаи во текот на експерименталните истражувања, кога се
појавиле ферорезонантни осцилации, применета е мерка за нивно отклонување - приклу-
чување на отпорник на краевите од триаголникот на секундарните намотки на гар-
нитурата напонски трансформатори. Со примена на овие мерки ефикасно се отклонувале
ферорезонантните осцилации. Вредностите на отпорноста на отпорникот со кои то<и се
постигнувало изнесувале во некои случаи и стотина &, меѓутоа наЈчесто од 20 до 40 О
Поефикасно придушување се постигнувало во колку отпорноста на отпорникот била
помала Меѓутоа, малите вредности на отпорноста можат да предизвикат прс-
оптоварување на напонските трансформатори за време на траењето на СПОЈОТ со зем|а

5 ПРИВРБМЕНИ ПРЕНАПОНИ ПРИ НЕПОЛНОФАЗНИ

РБЖИМИ НА РАБОТА

Во текот на работата на ЕЕС се појавуваат во поедини негови делови, вистина рет-
ко, неполнофазни режими на работа. Тие главно се елиминираат со дејството на зашти-
тата, меѓутоа се случува и да се задржат. Причина за нивното настанување се невклу-
чувањето на еден или два пола на прекинувачот во процесот на вклучувањето, неисклу-
чување на еден или два пола на прекинувачот во процесот на исклучувањето и прекин на
фазниот спроводник. Во такви ситуации во делови од системот, каде што тоа се случило,
може да дојде до појава на резонантни и ферорезонантни осцилации, односно привремени
пренапони Истите се разгледувани при неполнофазни режими на работа во повеќе
различни конфигурации вод - неоптеретен енергетски трансформатор ([2,5])

Неполнофазниот режим на работа доведувал до појава на резонантни, односно фе-
рорезонантни осцилации во зависност од тоа дали е уважувана или на нелиенарноста на
карактеристиките на магнетизиње на трансформаторот. Осцилациите се појавувале на фа-
зата или на фазите кои биле исклучени и нивната големина во некои случаи надминувала 3
р.и. Поголема е можноста да се појават привремени пренапони при неполнофазен режим
на работа во мрежи со изолирана неутрална точка одколку во мрежи со друго третирање
на неутралната точка. Нивната појава, како и нивната величина, зависи од спрегата на
капацитивноста на водот и нелинеарната индуктивност на енергетскиот трансформатор
Присуството на потрошувач ги намалува привремените пренапони или ја оневозможува
нивната појава. Овакви конфигурации можат да се појават во текот на формирањето на
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мрежата, со дејството на заштитата во текот на нерината нормална работа ипн к о г а ќс сс
ПОЈЗВИ грешка (прекин на фазниот спроводник со или без СПОЈ со земја)

Во една карактеристична конфигурација на мрежата е разгледана можноета м
појава на пренапони кои сејавиле како последица на два настани и тоа по|«ша на попол-
нофазен режим на работа во ПО КУ мрежа (невклучување или нсисклучување к<1 сдси
односно на два пола на 110 1сУ прекинувач) и ДСЈСТВОТО на автоматскиот регулатор на
напон на енергетскиот трансформатор (110 ± 10x1,5%)/35/10,5 1<У КОЈ налојуваи 45 КУ
мрежа ([2]) Овие два настани со постојните решенија за регулација на напонот на тра-
нсформаторот (информација за состојбата на напонот се зема од напонските трансфор-
матори на ниво на 35 ЈсУ, односно се зема податок за вредноста на само еден меѓуфазон
напон) може да доведат до зголемување на напонот во 35 КУ мрежа Ово зголемување пл
напонот се проследува на 101сУ мрежа, а од таму и на мрежата 0.4 1<У На ТОЈ начин во 0.4
КУ мрежа можат да се појават привремени пренапони опасни за потрошувачнте

Појавата на долготраЈНИ високи пренапони во разгледуваните конфигурацин. како
последица на неполнофазните режими на работа, може да биде опасна за изолаци|ага на
опремата и затоа таквите режими треба што побрзу да се елиминираат

6 ЗАКЛУЧОК

Врз основа на анализата на привремените пренапони и согледувањето иа конфнгу-
рациите во кои се појавуваат може да се заклучи следното:

- Привремените пренапони можат да бидат многу високи и опасни за 1попацм|<па
на опремата на ЕЕС.

- Во мрежи со директно заземјување на неутралната точка (фактор на СПОЈ со Јем|а
< 1,4) има наЈмали можности за настанување и одржување на високи прнврсмснп
пренапони.

- Мрежите со изолирана неутрална точка се исклучително склонн *а рашшчж п
одржување на високи привремени пренапони. Со заземјување на нивната неутра.пм гочка
преку отпорник се намалува нивото и веројатносга за нивно појавување.

- Постојните мрежи со изолирана неутрална точка треба да сс заштитат од мож-
носта за појава на ферорезонанција Од повеќето можни се препорачува едноставна л ефн-
касна мерка - вклучување на отпорник помеѓу краевите на отворениот триаголннк на сс-
кундарните намотки на гарнитурата на еднополно заземјени индуктивни напонскп тран-
сформатори

- СПОЈОТ со земја во мрежите со изолирана неутрална точка пожелно е да сс И С К Л У -
чува веднаш после неговото настанување, ако тоа го дозволува технологијата на прои ЈВОД-
ството

- Веројатноста за поЈава на неполнофазни режими (прекини на спроводннци п сггка-
зи на функционирање на еден или два пола на расклопниот апарат), како п ншшото
траење, треба да се сведи на минимум Ово е во непосредна врска со квалитетот на одр-
жувањето на постројката а посебно на комутационата опрема, како и на рсисјната Ј.1-
штита

- За време на траењето на неполнофазните режими, одводите ча нано|ув<ш>е па
потрошувачите на секундарната страна на трансформаторот нс треба да сс исклучуваат
туку неполнофазниот режим на работа да се отклони што порано, со нскпучување на
прекинувачот во НЗПОЈНИОТ вод кој го предизвикал ОВОЈ режим

- Заради скратување на времсто на траење и амплитудата на привремени ге прсна-
пони при нагли растеретувања потребно е да се користат брзи регулатори на напон ка
генераторите

- За големи или значајни трансформаторски станици и разводни постро|ки. потрсб-
но е да се вршат детални анализи на привремените пренапони за сите очекуванп нерегу-
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ларни состојби, за да врз основа на истите се изберат оптимални мерки за отклонувлњс
или ограничување на привремените пренапони
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