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W PŁYW  UKŁADU U ZIO M O W EG O  LIN II 
NA DZIAŁANIE ZABEZPIECZEŃ I ZA GR O ŻEN IE PORAŻEN IOW E

Streszczenie. Artykuł przedstawia zmienność jednostkowej impedancji zerowej 
linii oraz efektywnej impedancji przejścia do ziemi w funkcji położenia miejsca zwarcia 
1-fazowego w linii. Rozpatrzono wpływ sposobu wykonania i niejednorodności układu 
uziomowego linii na powyższe impedancje (rzutujące na działanie zabezpieczeń) oraz na 
zagrożenie porażeniowe w pobliżu słupów linii.

INFLUENCE OF TRANSMISSION LINE EARTHING SYSTEM 
ON PROTECTION FUNCTIONING AND RISK OF ELECTRIC SHOCK

Summary. This paper presents variability o f zero sequence line impedance per unit 
length and effective line-eartn contact impedance according to fault point o f  single phase 
fault. The effect o f the realization way and line earthing system heterogenity on these 
impedances (influent protection functioning) and on a risk o f electric shock is discussed.

EINFLUß DER ERDUNGSANLAGE AUF DIE SCHUTZFUNKTIONIERUNG 
UND DIE PERSONENGEFÄHRDUNG

Zusammenfassung. Der Aufsatz „stellt Variabilität der Eiheitsnullimpedanz der 
Leitung und der Effektivimpedanz des Übergangs zur Erde abhängig von der Stelle des 
einphasigen Kurzschlußes dar. Den Einfluß der Bauweise und der Heterogenität der 
Erdungsanlage auf diese Impedanzen (beeinflussende auf die Schutzfunktionierung) und 
die Personengefährdung in der Nähe von den Freileitungsmasten wird untersucht.

1. WSTĘP

Jednostkowa impedancja zerowa linii napowietrznych praktycznie zawsze jest 
traktowana w  obliczeniach zwarciowych jako wielkość stała, niezależna od usytuowania 
miejsca zwarcia w  linii. Właściwość taką posiada impedancja wyznaczona przy określonych
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założeniach upraszczających. Polegają one przede wszystkim na przyjęciu, że rezystancja 
uziemienia słupa w miejscu zwarcia R* oraz rezystancja uziemienia w stacji zasilającej R«a są 
równe zeru.

W  przypadku uwzględnienia powyższych rezystancji pojawia się drugi czynnik rzutujący 
na zmienność impedancji zerowej. Jest nim sposób wykonania poszczególnych przęseł linii, a 
zwłaszcza wartości rezystancji uziemienia słupów i rozpiętości przęseł oraz liczba i 
rozmieszczenie przewodów odgromowych i roboczych na słupie. W efekcie powyższego 
układ drabinkowy modelujący tor ziemnopowrotny linii jest w praktyce niejednorodny.

W artykule [1] przedstawiono algorytm do lokalizacji zwarć doziemnych w liniach 
napowietrznych, uwzględniający zmienność impedancji zerowej. Zamieszczono również 
uzyskane za pomocą tego algorytmu wyniki lokalizacji zwarć w rzeczywistej linii 220 kV. Są 
one zachęcające i uzasadniają bliższe przedstawienie przyjętych zasad wyznaczania uściślonych 
wartości impedancji zerowej linii. Stanowi to cel podstawowy artykułu; drugim celem jest 
naświetlenie wpływu sposobu wykonania układu uziomowego linii wysokiego i najwyższego 
napięcia na zagrożenie porażeniowe.

2. ZMIENNOŚĆ IMPEDANCJI ZEROWEJ LINII

2.1. Podstawowe zależności

Analizę można rozpocząć od składnika impedancji zerowej, wynikającego ze straty 
napięcia na przewodach roboczych przy przepływie prądów kolejności zerowej. Składnik ten, 
oznaczony jako Z „r)(k), jest określony zależnością

Z<r>(k) = Zu + 2Z.b- - ^ i z jula1Ci(k), (1)
i-|c i-l

w  której:
Zu - średnia arytmetyczna impedancji własnych pętli ziemnopowrotnych przewodów

roboczych linii,
Zab - j.w. lecz odnosząca się do impedancji wzajemnych,
i - numer przęsła linii,
a; - rozpiętość i-tego przęsła linii,

k
L k = a i - długość odcinka linii do miejsca zwarcia, usytuowanego na k-tym słupie linii,

i=l
Z,ui - średnia arytmetyczna impedancji wzajemnych pętli z przewodem odgromowym 

(pojedynczym lub podwójnym) i pętli zawierających przewody robocze w i-tym 
przęśle linii,

C;(k) - zespolony współczynnik określony jako stosunek prądu w przewodzie odgromo
wym w i-tym przęśle do prądu zwarcia doziemnego 3I0 wpływającego z linii do 
toru ziemnopowrotnego; współczynnik ten jest zależny od usytuowania punktu 
zwarcia na linii.
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We wzorze (1) założono, że przekrój przewodów roboczych i ich rozkład przestrzenny nie 
ulegają istotnym zmianom wzdłuż linii (Z^aconst, Z ^ co n s t) . Ponieważ prąd w przewodzie 
odgromowym zawiera dwie składowe - składową indukowaną Imi oraz składową galwaniczną 
Igi [2] - współczynnik C;(k) można zapisać jako sumę

C i « - ^ - 1 i i r ' c - + c ' < k ) - <2)

Zwykle przy wyznaczaniu impedancji zerowej linii pomija się składową galwaniczną 
prądu w przewodzie odgromowym. Jest to równoważne przyjęciu, że strata napięcia na 
przewodzie odgromowym jest równa zeru (por. p.2.2). Współczynnik Ci w takiej sytuacji jest 
niezależny od usytuowania miejsca zwarcia w linii, ponieważ zawiera tylko składową Cm, 
równą

przy czym Z™ jest impedancją własną pętli ziemnopowrotnej z przewodem odgromowym 
(pojedynczym lub podwójnym). Z ogólnego wzoru (1) otrzymuje się tzw. “katalogową” 
impedancję zerową linii niejednorodnej

Z„k« = Z „ + 2 Z r t - - ł - t | ^ a i> (4)
>=1 uui

która w sytuacji gdy nie występuje strata napięcia na przewodzie odgromowym, jest 
impedancją wypadkową linii. Dalsze uproszczenie wzoru (4) uzyskuje się dla jednorodnej linii, 
o jednakowych parametrach (rozpiętościach i impedancjach) poszczególnych przęseł

Zoiut = Z „  + 2 Z lb . (5)
ÛU

W  rzeczywistej linii R,k>0 (ogólnie R.j>0) i R.A>0. W  tym przypadku pojawiają się straty 
napięcia na przewodzie odgromowym i na rezystancji uziemienia w stacji zasilającej, 
wynikające z przepływu składowej galwanicznej przez drabinkowy układ ziemnopowrotny. 
Składowa ta wywołuje również odpowiednią stratę napięcia na przewodach roboczych, co 
ujmuje ogólny wzór (1). Rzeczywistą impedancję zerową linii można w tym przypadku 
wyznaczać z uwzględnieniem straty napięcia na rezystancji uziemienia w stacji zasilającej 
(Zo(k)) lub z wyłączeniem tej straty (Zop(k)). W  pierwszym przypadku można mówić o 
impedancji zerowej linii wyznaczonej względem tzw. ziemi odległej, natomiast w drugim 
przypadku względem tzw. ziemi stacyjnej. Impedancja Zop(k) jest miarodajna dla lokalizacji 
zwarć w  linii, ponieważ lokalizatory oraz zabezpieczenia odległościowe linii mierzą 
impedancję “widzianą” ze stacji zasilającej (mierzą one napięcie zerowe względem uziomu 
stacyjnego). Impedancja Z0(k) jest natomiast miarodajna do obliczania prądu zwarcia.
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Impedancja Z0p(k) w linii niejednorodnej jest określona wzorem

ZoP(k) = z r ( k ) + - ^ - Z z uuia iCłi (k). (6)
i=l

Pełna zależność, przy wykorzystaniu wzorów (1), (2) i (3), ma postać

Z 0p (k) = Z u + 2Z .b -  J - 1 a f + J - 1  (Z uui -  z.ui )a ,C* (k ) . (7 )
k i=i uui k i=l

Pierwsze 3 człony przedstawiają impedancję “katalogową” linii niejednorodnej (wzór 
(4)), natomiast czwarty człon wynika z przepływu składowej galwanicznej. Uwzględniając 
dodatkowo stratę napięcia na rezystancji uziemienia R,A uzyskuje się pełną impedancję zerową 
linii

Z 0 ( k ) = Z 0p(k) + - ^ -  • - ^  = Z 0p(k) + ̂ - R , AC ,A(k) (8)

przy czym przez analogię do wzoru (2 )  oznaczono CgA(k)=I,A/ 3Io (U jA i I .a - wg rys. 1).

2.2. Rozpływ składowej galwanicznej

Jak wynika ze wzorów (7) i (8), drabinkowy obwód ziemnopowrotny linii (tj. układ 
uziomowy linii) w  określony sposób wpływa na jednostkową impedancję zerową linii. Na 
rys.l przedstawiono szkic tego obwodu, do którego są “wstrzykiwane” odpowiednie prądy 
zredukowane, które można wyrazić jako [2]

U = M I 0> (9)
= ( k r - k r )3I0 , (10)

1  zrA =  K A I m l  • ( 1  1 )

Współczynnik redukcyjny przewodów odgromowych w danym przęśle linii wyraża wzór

(12)

W  przykładowej linii (rys. 1) założono zmianę parametrów linii (przekroju lub liczby 
przewodów odgromowych, sylwetki słupa itp.) na n-tym słupie. Założono także, że prąd 
zwarcia doziemnego 3Io dopływa w całości od strony stacji A. Prąd zredukowany I^a jest 
różnicą pomiędzy składową indukowaną Imi dopływającą do węzła A oraz składowymi 
indukowanymi odpływającymi z węzła A przewodami odgromowymi pozostałych linii i 
prądami odpływającymi do punktów gwiazdowych transformatorów w stacji A. Prąd ten w 
zależności od układu stacji może zawierać się w szerokich granicach, co modeluje 
współczynnik rozpływu KA. Rezystancje uziemienia stacji R,A i R«b są rezystancjami
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wypadkowymi i uwzględniają - oprócz sztucznego uziomu kratowego stacji - także połączone 
z nim rozległe uziomy naturalne (sieć kablową, rurociągi wody, pary i c.o., fundamenty 
budowli i konstrukcji itp.) oraz układy uziomowe linii napowietrznych wychodzących ze stacji. 
Bardzo często rezystancja wypadkowa nie przekracza 0,1 fi; wyjątkowo może ona osiągnąć 
ok. 0,5 fi.
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Rys. 1. Drabinkowy obwód ziemnopowrotny linii niejednorodnej oraz prądy zredukowane 
“wstrzykiwane” do obwodu 

Fig. 1. Ladderlike earth-retum wire o f heterogeneous line as well as currents reduced and 
injected into the circuit

Prądy zredukowane w  stacjach i w punktach niejednorodności linii nie odgrywają 
większej roli (por. p. 2.3 i 3). Po uwzględnieniu tylko prądu zredukowanego w  miejscu 
zwarcia potencjał słupa k określa prosty wzór

U * = k , 3 I , Z * ,  (13)

w którym Z,* jest wypadkową impedancją (względem ziemi) drabinkowego obwodu 
ziemnopowrotnego, określoną na podstawie jego schematu zastępczego (rys. 1). N a podstawie 
wzorów (8) i (6) można wtedy zapisać:

zo(k)=zr(k)+̂ - ^ +̂ -^=zr(k)+̂ ^=zr(k)+̂  (m)

gdzie AUp„ jest stratą napięcia na przewodz i  odgromowym, zaś Zp(k) jest efektywną 
impedancją przejścia do ziemi. Impedancja ta spełnia podobną rolę jak np. rezystancja łuku 
bądź rezystancja uziemienia słupa w linii bez przewodów odgromowych. N a podstawie 
wzorów (13) i (14) zachodzi

Z p O O ^ Z * (15)
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Przez analogię można również określić impedancję przejścia ZFp(k) względem tzw. ziemi 
stacyjnej. N a podstawie wzoru (6) otrzymuje się

3 AU 3ZC (k)
Z 0p(k) = Z™0c) + — Z« ( k ) + — (16)

"'k k

przy czym impedancja ZFp(k) wynosi

Z Fp(k) = Z F( k ) - R 3ACgA(k). (17)

Obie impedancje przejścia mało się różnią, ponieważ drugi człon w powyższym wzorze jest 
bardzo mały. Na podstawie wzorów (7) i (16) otrzymuje się następujące wyrażenie na 
jednostkową impedancję zerową linii jednorodnej

3krZFD(k)
Z 0p(k) = Z otal + Fp . (18)

Drugi człon tego wzoru decyduje o zmienności jednostkowej impedancji zerowej linii. Dla 
impedancji Zo(k) odpowiednie wyrażenie ma postać

3k ZF(k) 3 ( l - k r)R lACgA(k)
Zo(k) = Z 01ut + ■ ’ , y ) + - ------ - ■ (19)

Podane wyżej zależności wyprowadzono, przy założeniu że prąd 3Io dopływa z jednej 
strony. W praktyce najczęściej składowa zerowa dopływa z obu stron, sumując się w miejscu 
zwarcia i zamykając przez wspólny element obwodu, jakim jest tor ziemnopowrotny linii 
(układ uziomowy linii). Uwzględniając powyższe, należy odpowiednio zmodyfikować zależ
ności końcowe (14), (16), (18) i (19). Pierwsze człony w tych wyrażeniach nie ulegają zmia
nie, natomiast człon drugi (oraz trzeci w wyrażeniu (19)) należy pomnożyć przez czynnik 
(1 + 3 I0b/3 Ioa) w  przypadku impedancji zerowej dla odcinka linii od stacji A do miejsca zwarcia. 
Prądy 3 I0a oraz 3 I0b są prądami zerowymi dopływającymi do miejsca zwarcia ze stacji A 
oraz B.

W przypadku linii 2-torowej zagadnienie znacznie się komplikuje. Rozpatrzenie jego 
wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

2.3. Wyniki obliczeń

Obliczenia zostały wykonane za pomocą programu komputerowego ILI, pozwalającego 
modelować wszystkie zjawiska przedstawione w części teoretycznej. Rys. 2 zawiera 
najważniejsze wyniki otrzymane dla dwóch typowych krajowych linii o określonych, stałych 
wzdłuż linii, parametrach obwodów ziemnopowrotnych.

Linia 1-torowa 110 kV na słupach serii S24 posiada pojedynczy przewód odgromowy. 
Stosunkowo wysokie wartości osiąga w tej linii zarówno współczynnik redukcyjny (0,76), jak i
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wypadkowa impedancja obwodu ziemnopowrotnego Zwk (maksymalnie 0,86 fi). W efekcie 
impedancja przejścia Zf osiąga duże wartości (maksymalnie 0,65 fi), podobnie jak iloczyn krZF 
(maksymalnie 0,49 f i)  występujący we wzorze (19). Iloczyn ten ma przy tym głównie 
charakter rezystancji i powoduje szczególnie silny wzrost rezystancji zerowej linii (rys. 2a).

Linia 1-torowa 400 kV na słupach serii Y52 posiada dwa przewody odgromowe. 
Współczynnik redukcyjny wynosi w tej linii 0,58, zaś maksymalna wartość Z„k osiąga 0,79 fi. 
Impedancja przejścia ZF, określająca wartość napięcia pojawiającego się przy zwarciu na 
danym słupie, wynosi w tym przypadku maksymalnie 0,46 fi. Mniejsze niż poprzednio 
wartości przyjmuje również iloczyn krZF (maksymalnie 0,27 fi), co powoduje mniejszy 
przyrost impedancji zerowej (rys. 2b). Niemniej jest on wyraźny i zaznacza się w przypadku 
reaktancji aż do ok. 5. kilometra linii, zaś w przypadku rezystancji obejmuje praktycznie całą 
linię.

Podane na rys. 2b wartości dotyczą linii 2-stronnie zasilanej o długości 40 km i poziomie 
prądów zwarciowych w stacjach 40 kA i 31,5 kA. Dla linii zasilanej 1-stronnie impedancja 
zerowa jest nieco mniejsza, w granicach do ok. 5% dla reaktancji i do 10% dla rezystancji.

Wyniki obliczeń impedancji zerowej linii przedstawione na rys. 2 tylko częściowo pokry
wają się z podobnymi wynikami opublikowanymi w książce [6] na s. 67, rys. 2.16 i 2.17. 
Wyjaśnienie rozbieżności nie jest proste, ponieważ rozwiązanie przedstawione w [6] ma postać 
skomplikowanej macierzy admitancyjnej zerowej dla łańcucha m przęseł linii, natomiast w 
niniejszym artykule ma postać prostego wyrażenia (19). Wyrażenie (19) pozwala jednoznacz
nie ocenić jakościowy i ilościowy wpływ różnych czynników na impedancję zerową linii. W 
jego świetle wyniki przedstawione w [6] nasuwają kilka poważnych zastrzeżeń, w tym m. in.:
1) Jest naturalne, że uwzględnienie rezystancji uziemienia słupów musi prowadzić do wzrostu 

przede wszystkim rezystancji zerowej linii. We wzorze (19) wyraża to rezystancyjny 
charakter (w przeważającym stopniu) iloczynu k,ZF. Natomiast na rys. 2.16 i 2.17 wzrost 
reaktancji zerowej (w fi/km ) jest większy niż dla rezystancji. Na rys. 2.16 występuje nawet 
obniżenie rezystancji zerowej poniżej tzw. rezystancji “katalogowej” linii.

2) W liniach z dwoma przewodami odgromowymi przyrost rezystancji i reaktancji zerowej (w 
fi/km) jest mniejszy niż w liniach z pojedynczym przewodem odgromowym. Wynika to z 
drugiego członu wzoru (19), co potwierdzają wyniki przedstawione na rys. 2. Wyniki, 
przedstawione na rys. 2.16 i 2.17 mają natomiast całkowicie odmienny charakter.

Z rys. 3 a wynika, że w praktyce nie zachodzi potrzeba dokładnego modelowania układu 
uziomowego linii. Wystarczające jest uwzględnienie liczby, rodzaju i przekroju przewodów 
odgromowych w poszczególnych przęsłach oraz zmian sylwetek (serii) słupów. Dane te są 
łatwo dostępne w  paszportach linii. W rozpatrzonym przykładzie rezystancja uziemienia 
słupów na początkowym odcinku linii wynosiła R.i=2,2^-23,0 f i  (średnia 8,3 f i) , zaś 
rozpiętość przęseł aj=217-i430 m (średnia 342 m). Stosunkowo dobrą zgodność uzyskano 
pomimo przyjęcia w obliczeniach uproszczonych nieco zawyżonych wartości: standardowej 
rezystancji uziemienia R,=10 f i  oraz średniej dla całej linii rozpiętości przęseł a=404,3 m.

Również wpływ prądów 1^ i Izta jest niewielki. W rozpatrzonym przykładzie zmiana 
współczynnika KA w granicach od -1,0 do 1,0 powodowała zmianę reaktancji maksymalnie o 
ok. 3% oraz rezystancji o ok. 8%.
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•I 2  3  km 2 3 km

b)

Rys.2. Zmienność impedancji zerowej i impedancji przejścia w liniach jednorodnych (Zo, Z0p 
i Zotat w fi/km , Zf i Zfp w O):
a) linia 110 kV na słupach serii S24, przewód odgromowy AFL-1,7 50 mm2, 

a*=280 m, R,=10 Cl, R,A=0,1 Ci, /t=100 f irn , kr=0,76;
b) linia 400 kV na słupach serii Y52, przewody odgromowe 2xAFL-l,7 70 mm2, 

a<,=410 m, R,=10 Ci, Rm=0,1 Ci, p=\Q0 f i  rn, k,=0,58
Fig.2. Variability o f  zero sequence line and line-earth contact impedance in homogeneous li

nes (Zo, Zop and Zot* in Q/km, Zf and Zfp in Cl):
a) 110-kV-line on the towers o f S24 series, shield wire AFL-1,7 50 mm2, 

ajr=280 m, R,=10 O, R,A=0,1 Cl, p=  100 i l  m, kr=0,76;
b) 400-kV-line on the towers o f Y52 series, shield wires 2xAFL-l,7 70 mm2,

8^=410 m, R,=10 Ci, R«a=0,1 O, p=  100 f tm , k,=0,58
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a ) b )

Rys.3. Wybrane wyniki obliczeń dla linii 1-torowej 400 kV wychodzącej ze stacji o poziomie 
zwarciowym 40 kA:
a) impedancja zerowa obliczona dla rzeczywistych wartości R«; i aj (1) oraz dla quasi- 

jednorodnego układu drabinkowego (R.=10 Cl, a=404,3 m) (2);
b) napięcie na słupie ze zwarciem dla trzech wartości współczynnika rozpływu KA 

Fig.3. Choice calculation results for single circuit 400-kV-line leaving a substation with the
short-circuit current o f 40 kA:
a) zero sequence impedance calculated for real value o f R*j and aj (1) and for quasi- 

homogeneous ladderlike system (R,=10 Cl, a=404,3 m) (2);
b) voltage on the tower with fault for three values o f flow coefficient KA
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3. ZAGROŻENIE PORAŻENIOWE PRZY SŁUPACH LINII

Prąd uziomowy spływający z uziomu słupa do ziemi powoduje pojawienie się podwyż
szonych potencjałów na powierzchni gruntu. Związane z tym napięcia dotykowe i krokowe 
stwarzają zagrożenie porażeniowe, zależne od wielu czynników. Skuteczne ograniczenie 
zagrożenia zapewniają w  liniach wysokiego i najwyższego napięcia przewody odgromowe, 
łączące równolegle wiele uziomów słupowych oraz uziomy stacyjne.

Ocenę probabilistyczną zagrożenia porażeniowego przy słupach linii 110+400 kV 
przedstawił autor w  artykule [3], zaś przy slupach polskiego odcinka linii 750 kV Chmielnicka- 
Rzeszów w referacie [4], Tutaj sformułowano jedynie kilka uwag dodatkowych, wynikających 
z przedstawionej w  p.2 analizy parametrów układu uziomowego.

Uziom sztuczny słupa bądź same fundamenty zbrojone można w uproszczeniu traktować 
jako uziom półkulisty o promieniu zastępczym r i rezystancji R,, związanych zależnością

Przyjmując przykładowo rezystywność ziemi p=300 f i rn  oraz R =10 f i, otrzymuje się 
promień równoważnego uziomu półkulistego r=4,5 m. Potencjał Vx na powierzchni gruntu w 
odległości x od osi słupa wynosi

zaś współczynnik krokowy

Strefa zagrożenia wokół słupa obejmuje bezpośrednie sąsiedztwo słupa - ze względu na napię
cie dotykowe - oraz obszar, na którym napięcie krokowe przekracza wartość dopuszczalną 
U*d. Na granicy tej strefy współczynnik krokowy spada do wartości dopuszczalnej, którą w 
każdym przypadku określa się indywidualnie ze wzoru

w którym p  jest rezystywnością wierzchniej warstwy gruntu w f i  rn. Podstawiając do wzoru 
(22) wartość dopuszczalną a u  obliczoną ze wzoru (23), można wyznaczyć promień strefy 
zagrożenia

(23)

(24)
2
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oraz jej przybliżoną powierzchnię

S « ;rx 2 - 1 0  . (25)

Przykładowo, dla linii 400 kV przy prądzie zwarcia 3I0 równym 30 kA, Urkd=550 V oraz 
pozostałych danych jak w p. 2.3, otrzymuje się powierzchnię S-100 m2 dla słupa ze zwar
ciem. Zagrożenie pojawia się również przy słupach sąsiednich. Do uzyskania pełniejszej oceny 
konieczne jest także uwzględnienie sezonowych zmian rezystywności gruntu i rezystancji 
uziemień, zmian poziomu prądów zwarciowych w czasie i wzdłuż linii oraz losowości czasu 
trwania zwarcia. W efekcie przeprowadzonej analizy oceniono ryzyko indywidualne, związane 
z całą krajową siecią 110+400 kV, jako znikomo małe, równe 0,005-10'5 w okresie rocznym. 
Zagrożenie o 2...3 rzędy większe stwarzają rażenia elektryczne w sieciach SN i nN (wraz z 
odbiornikami). Także szereg innych przyczyn stwarza zagrożenie, dobrowolne lub nie
dobrowolne, wielokrotnie większe od zagrożenia przy słupach linii WN i NN (wypadki 
drogowe, palenie tytoniu, narkomania itd.).

Niskie ryzyko porażenia przy słupach linii WN i NN zostało uwzględnione przy formu
łowaniu przepisów PBUE z. 7. Nie wymagają one dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
dla słupów linii WN i NN, nie wyposażonych w aparaturę elektryczną, usytuowanych poza 
terenami szczególnymi - kąpieliskami, plażami, boiskami oraz terenami należącymi do szkół, 
przedszkoli i internatów. Dopuszczają także jako rozwiązanie wystarczające zwiększenie 
wytrzymałości izolacji na danym słupie o 25% z jednoczesnym odizolowaniem przewodów 
odgromowych od konstrukcji słupa.

Odizolowanie przewodów odgromowych od słupów na dłuższym odcinku bądź w całej 
linii istotnie zmienia impedancje Z Wk i Z f . Zwykle tak dobiera się izolację przewodów od
gromowych, aby nastąpiło ich uziemienie (wskutek przeskoku) podczas zwarcia. Pomimo to 
obie impedancje przyjmują duże wartości. W linii 1-torowej 400 kV na słupach serii Y52 (por. 
p. 2.3) Zwk i ZF osiągają maksymalne wartości 4,26 f i  oraz 2,47 fi. Odpowiada temu 
powierzchnia strefy zagrożenia ponad 600 m2 dla słupa ze zwarciem. Wzrost zagrożenia jest 
więc wyraźny, lecz w dalszym ciągu można je  uważać za dopuszczalne.

Wzrost impedancji zerowej w liniach z odizolowanymi przewodami odgromowymi jest 
znaczny. Dotyczy to zwłaszcza rezystancji, która w niektórych przypadkach rośnie ponad 
dwukrotnie.

4. WNIOSKI

Część rzeczywista impedancji przejścia do ziemi RF w liniach 110+400 kV z przewodami 
odgromowymi uziemionymi na każdym słupie jest zwykle kilkakrotnie większa od rezystancji 
łuku. Występująca dodatkowo reaktancja XF jest porównywalna co do wartości z rezystancją 
łuku. O wartości Rf i XF decyduje głównie liczba i przekrój przewodów odgromowych.

Jednostkowa impedancja zerowa linii, wyznaczona z uwzględnieniem drabinkowego 
obwodu ziemnopowrotnego, wykazuje wyraźny wzrost. Może to być uwzględnione w 
algorytmach lokalizacji zwarć doziemnych, poprawiając ich skuteczność. Niejednorodność
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obwodu ziemnopowrotnego można przy tym modelować w uproszczony sposób, uwzględ
niając jedynie zmiany sylwetki słupów i zmiany liczby i przekroju przewodów odgromowych.

Układy uziomowe linii 1 10-h400 kV w standardowym wykonaniu, tj. przy wykorzystaniu 
uziemień odgromowych o granicznej rezystancji 10 f i  lub 15 Q, zapewniają dostateczne 
bezpieczeństwo porażeniowe. Stosowanie uziemień ochronnych może być ograniczone do 
wyjątkowych przypadków, przewidzianych w przepisach PBUE z. 7. Odizolowanie przewo
dów odgromowych od konstrukcji słupów zwiększa nieco zagrożenie porażeniowe, lecz w 
dalszym ciągu pozostaje ono na bezpiecznym poziomie.
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Abstract

The line earthing system is created from tower earthing devices and substation grounding 
mesh that are connected parallelly by means o f shield wires and steel towers. Electric 
equivalent scheme o f  this system is presented on Fig. 1. Suitable currents presented on Fig. 1 are 
“injected” into the circuit by the single phase fault. They cause earth fault voltages on all 
towers and the biggest voltage is on the tower with fault. These voltages cause risk o f  electric 
shock and increasing o f  zero sequence line impedance.
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The final formulae (14), (16), (18) and (19) determine zero sequence line impedance per 
unit length considering mentioned voltages. Decisive influence on the value o f this impedance 
dependent on the fault place has the resultant line-earth contact impedance ZF determined by 
the formula (15). For the 110 and 400-kV-lines the real part o f this impedance (Rf) is usually 
several times bigger than resistance o f  electric arc, however the imaginary part (Xp) has 
comparable value with resistance o f electric arc. Fig.2 illustrates the values o f line-earth contact 
and zero sequence impedance in homogenous 110 and 400-kV-lines. For the comparison, 
catalogue values o f  zero sequence impedances (Rotn and Xokat) are also marked. These values 
are calculated according to equation (5) overlooking the line-earth contact impedance. I f  the 
resistance of line tower earthing devices is not bigger than 10-^15 f i  the risk o f electric shock 
appears practically not at towers o f 110 and 400-kV-lines. Insulating o f  shield wires from the 
construction increases a bit the risk but it remains on the safe level.


