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Streszczenie: Wprowadzanie do systemu elektroenergetycznego 
bloków energetycznych klasy 1000 MW rodzi nowe problemy 
związane z eksploatacją poszczególnych jego podzespołów 
i obwodów. Jednym z takich zagadnień jest zjawisko ferrorezonan-
su w sieci potrzeb własnych. W artykule przeanalizowano możli-
wość wystąpienia ferrorezonansu i jego charakter w zależności od 
rozległości sieci i obciążenia przekładników napięciowych, wpływ 
rezystorów uziemiających w punkcie neutralnym transformatora 
odczepowego oraz obecności ograniczników przepięć. Wyniki 
zaprezentowano w postaci wykresów bifurkacyjnych i map ferrore-
zonansu. 
 
Słowa kluczowe: ferrorezonans, przekładniki napięciowe, bifurka-
cja 

 
 

1. WSTĘP 
 

W związku z realizacją prac polegających na opraco-
waniu technologii dla wysokosprawnych (Program 50+) 
„zero-emisyjnych” bloków węglowych o dużej mocy 
(600÷1000 MW) zachodzi potrzeba analizy pracy jego pod-

zespołów oraz obwodów elektrycznych w warunkach awa-
ryjnych. 

W referacie przedstawiono zagadnienie modelowania 
zjawiska ferrorezonansu w sieci potrzeb własnych bloku 
o mocy 1000 MW. Ferrorezonans w sieci średniego napięcia 
pojawia się na skutek wzajemnego oddziaływania nielinio-
wej indukcyjności przekładnika napięciowego i pojemności 
doziemnej sieci. Zjawisko jest trudne do badania ze względu 
na dużą wrażliwość na małe nawet zmiany parametrów sieci. 

Badanie ferrorezonansu jest istotne ze względu na nie-
bezpieczeństwo jakie niesie to zjawisko dla prawidłowej 
pracy sieci. Występujące podczas zjawiska ferrorezonansu 
przepięcia mogą zagrażać izolacji stacji i linii oraz zainsta-
lowanych urządzeń i aparatów elektroenergetycznych. Na-
tomiast przetężenia wywołane ferrorezonansem są niezwykle 
groźne dla indukcyjnych przekładników napięciowych, 
szczególnie wtedy gdy zjawisko to jest długotrwałe. Ferrore-
zonans może ponadto prowadzić do niepotrzebnego zadzia-
łania zabezpieczeń ziemnozwar-ciowych, [1]. 
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Rys. 1. Sieć potrzeb własnych 10 kV zamodelowana do badania ferrorezonansu (jedna sekcja) 
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Badano wpływ na zjawisko takich parametrów jak: po-

jemność sieci, charakterystyka i obciążenie przekładnika 
napięciowego, rodzaj działania inicjującego zjawisko, obec-
ność rezystora uziemiającego przyłączonego do punktu 
gwiazdowego transformatora zasilającego a także obecność 
ograniczników przepięć. Czynnikiem inicjującym powstanie 
ferrorezonansu zwykle bywa operacja łączeniowa lub wy-
stąpienie i wyłączenie zwarcia doziemnego. 

Dla ilustracji wrażliwości sieci na wystąpienie ferrore-
zonansu wygodne jest posługiwanie się wykresami bifurka-
cyjnymi [2, 3, 4] lub diagramami Poincarego [5]. 

Badając sieć przy różnych jej parametrach wykonano 
wykresy bifurkacyjne i mapy wrażliwości sieci na ferrorezo-
nans. 

Uzyskane wyniki mają charakter orientacyjny ale mogą 
być przydatne do programowania pracy sieci. 

Obliczenia wykonywano przy użyciu programu 
EMTP/ATP. 

 
 
2. OBLICZENIA FERROREZONANSU 
 

Przedmiotem zainteresowania autorów jest sieć potrzeb 
własnych elektrowni pracująca przy napięciu znamionowym 
10 kV, której schemat przedstawia rysunek 1. Sieć zasilana 
jest trójuzwojeniowym transformatorem odczepowym TO 
pracującym w układzie Y/y/y. Przewiduje się możliwość 
uziemienia punktów gwiazdowych tego transformatora po 
stronie 10 kV rezystorami uziemiającymi o rezystancji 
Ru = 58 Ω. Rezystor taki zmniejsza wartości przepięć łącze-
niowych, ziemnozwarciowych i ferrorezonansowych, po-
prawia skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarcio-
wych ale zwiększa zagrożenie porażeniowe przy zwarciu 
doziemnym. 

W warunkach awaryjnych oraz w trakcie rozruchu blo-
ku sieć potrzeb własnych może być zasilana z sieci 110 kV 
poprzez trójuzwojeniowy transformator rezerwowy TR pra-
cujący w układzie YN/d/d. W takim przypadku sieć 10 kV 
pracuje z izolowanym punktem neutralnym. 

Zbadano możliwość wystąpienia ferrorezonansu w sie-
ci potrzeb własnych 10 kV dla różnych konfiguracji pracy 
rozdzielni, tj. dla różnej pojemności doziemnej. Przy włą-
czonych wszystkich polach odpływowych całkowita pojem-
ność doziemna w sieci wynosi 0,42 μF. Przy wszystkich 
polach odpływowych wyłączonych pojemność doziemna w 
sieci wynosi 0,26 μF. Stanowią ją wówczas pojemności szyn 
zbiorczych, w części w postaci ekranowanych szynoprzewo-
dów, oraz pojemności doziemne przekładników i transfor-
matora zasilającego. 

W przypadku połączonych z sobą dwóch sekcji roz-
dzielni pojemność doziemna sieci podwaja się. W związku z 
powyższymi wartościami pojemności badanie podatności na 
ferrorezonans wykonano dla zakresu pojemności do 0,5 μF 
w przypadku pracy pojedynczej sekcji rozdzielni oraz do 1 
μF w przypadku pracy dwóch połączonych z sobą sekcji. 

W wyniku obliczeń stwierdzono, że istnieją obszary 
wartości pojemności doziemnej sieci, w których ferrorezo-
nans może zaistnieć. Na rysunku 2 pokazano przykładowy 
przebieg napięcia fazy L1 na szynach stacji przy pracy poje-
dynczej sekcji, zasilanej transformatorem odczepowym TO 
bez rezystorów uziemiających, bez ograniczników przepięć i 
z włączonymi odpływami dającymi pojemność doziemną C 
= 0,19 μF. 

Ferrorezonans inicjowany jest wystąpieniem krótko-
trwałego zwarcia doziemnego. Przedstawiony na rysunku 2 
przebieg napięcia fazowego pokazuje, że po ustąpieniu 
zwarcia ferrorezonans pojawia się ale po upływie około 1 s 
ustępuje. Wyraźniej pokazuje to przebieg napięcia kolejności 
zerowej mierzonego na zaciskach otwartego trójkąta prze-
kładników napięciowych w polu pomiarowym, (rys. 3). 
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Rys. 2. Napięcie fazy L1, C = 0,19 μF 
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Rys. 3. Napięcie kolejności zerowej 3U0, C = 0,19 μF 
 

Dla innych pojemności doziemnych sieci, zależnych od 
jej konfiguracji, ferrorezonans nie powstaje wcale lub wy-
stępuje krótkotrwały lub trwały. W celu zbadania podatności 
sieci na badane zjawisko zmieniano pojemność C z krokiem 
0,01 μF w przedziale od 0,01÷0,5 μF i obserwowano ampli-
tudy napięć fazowych w kolejnych ich okresach po różnym 
czasie. Wyniki obliczeń symulacyjnych dla czasu obserwacji 
0,5 s od inicjacji obrazuje rysunek 4. 
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Rys. 4. Wykres bifurkacyjny amplitud kolejnych okresów napięcia 

fazy L1 po czasie 0,5 s od zainicjowania ferrorezonansu 
 

Za ferrorezonans trwały uznano taki, który nie wytłu-
mia się po czasie co najmniej 5 s od zainicjowania. Na ry-
sunku 5 pokazano wykres bifurkacyjny obrazujący amplitu-
dy napięcia fazowego fazy L1 na szynach stacji po czasie 5 s 
od zainicjowania ferrorezonansu dla całego badanego zakre-
su pojemności doziemnej C = 0,01÷1 μF, obejmującego 
przypadek pracy pojedynczej sekcji rozdzielni 10 kV oraz 
połączonych dwóch sekcji rozdzielni. 

Z obliczeń pokazanych na rysunku 5 wynika, że przy-
padek pracy połączonych dwóch sekcji stacji (C = 0,5÷1 μF) 
charakteryzuje znacznie większa podatność na ferrorezonans 
niż przy pracy pojedynczej sekcji. 
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Rys. 5. Wykres bifurkacyjny amplitud kolejnych okresów napięcia 

fazy L1 po czasie 5 s od zainicjowania ferrorezonansu 
 

W przypadku zasilania rozdzielni transformatorem re-
zerwowym TR podatność na ferrorezonans jest wyraźnie 
mniejsza. Sytuację taką ilustruje wykres bifurkacyjny przed-
stawiony na rysunku 6. 
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Rys. 6. Wykres bifurkacyjny amplitud kolejnych okresów napięcia 

fazy L1 po czasie 5 s od zainicjowania ferrorezonansu przy 
zasilaniu transformatorem rezerwowym TR 

 
Dla zobrazowania wpływu obciążenia układu otwarte-

go trójkąta przekładników napięciowych na tłumienie ferro-
rezonansu wykonano serię obliczeń, a wyniki przedstawiono 
w postaci mapy ferrorezonansu, (rys. 7). Obliczenia wyko-
nywano dla wariantu zasilania rozdzielni transformatorem 
odczepowym TO bez rezystorów uziemiających, bez ogra-
niczników przepięć i z obciążeniem otwartego trójkąta prze-
kładników napięciowych w zakresie od R = 106 Ω do 
R = 1 Ω. 
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Rys. 7. Mapa ferrorezonansu trwałego. R - rezystancja tłumiąca w 

obwodzie otwartego trójkąta. Symbol "◊" - amplituda na-
pięcia kolejności zerowej z zakresu 10÷50 V, "∗" z zakresu 
50÷100 V, "ο" amplituda powyżej 100 V 

Rysunek 7 pozwala określić jak duże obciążenie obwo-
du otwartego trójkąta (jak mała wartość rezystancji) jest 
w stanie wytłumić ferrorezonans. 

Zbadano wpływ obecności ograniczników przepięć 
przyłączonych na szynach stacji lub na początku linii kablo-
wych na efekt tłumienia ferrorezonansu. 

Nie stwierdzono istotnej zależności podatności sieci na 
ferrorezonans od liczby włączonych ograniczników prze-
pięć. Dla pewnych zakresów pojemności sieci wrażliwość na 
ferrorezonans przy dołączaniu ograniczników przepięć na-
wet rośnie, dla innych zmienia się jego charakter. Rysunek 8 
pokazuje wykres bifurkacyjny dla sieci z włączonymi dzie-
sięcioma ogranicznikami przepięć. 
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Rys. 8. Wykres bifurkacyjny napięcia fazy L1. Zasilanie transfor-

matorem odczepowym TO. Włączonych dziesięć ogranicz-
ników przepięć 

 
Aby zbadać podatność sieci na wystąpienie ferrorezo-

nansu podczas załączania rozdzielni pod napięcie wykonano 
odpowiednie obliczenia, których wynik w postaci wykresu 
bifurkacyjnego przedstawiono na rysunku 9. Przedstawia on 
amplitudy kolejnych okresów napięcia fazy L1 po czasie 1 s 
od zamknięcia wyłącznika w polu transformatora zasilające-
go TO. 
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Rys. 9. Wykres bifurkacyjny napięcia fazy L1. Zamknięcie wyłącz-

nika w polu transformatorowym. Obserwacja po 1 s od za-
łączenia 

 
Z obliczeń pokazanych na rysunku 9 widać, że załą-

czanie rozdzielni pod napięcie wywołuje powstanie ferrore-
zonansu dla szerokiego zakresu wartości pojemności do-
ziemnej. Jednakże ferrorezonans trwały ma miejsce jedynie 
przy rozległości sieci odpowiadającej pojemności doziemnej 
zbliżonej do C = 0,49 μF. 

Włączenie rezystora uziemiającego w punkt gwiazdo-
wy transformatora odczepowego TO wpływa na zmniejsze-
nie podatności układu na ferrorezonans. Powoduje jednak 
zwiększenie zagrożenia porażeniowego przy zwarciu do-
ziemnym. Wykonano obliczenia obrazujące podatność ukła-
du na ferrorezonans w zależności od wartości rezystancji RU 
uziemiającej włączonej w punkt gwiazdowy transformatora 
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odczepowego. Przedstawiono je w postaci mapy ferrorezo-
nansu na rysunku 10. Obrazuje ona odpowiednim symbolem 
maksymalną amplitudę napięcia kolejności zerowej na zaci-
skach otwartego trójkąta po czasie t = 5 s od inicjacji ferro-
rezonansu, w zależności od rezystancji uziemienia RU i po-
jemności doziemnej sieci C. Brak symbolu oznacza brak 
ferrorezonansu trwałego. Z obliczeń wynika, że rezystancja 
uziemiająca RU = 1000 Ω zapewnia odporność na ferrorezo-
nans we wszystkich konfiguracjach sieci. Można więc roz-
ważyć zastosowanie rezystora RU = 1000 Ω zamiast tzw. 
"100 A" tj. 57,8 Ω. 
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Rys. 10. Mapa ferrorezonansu trwałego. RU - rezystancja uziemia-

jąca w punkcie gwiazdowym transformatora odczepowego 
TO. Oznaczenia symboli jak na rysunku 7. 

 
 
3. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
• Sieć średniego napięcia układu potrzeb własnych, po-
dobnie jak inne sieci tego typu, ze względu na obecność 
pojemności doziemnej i nieliniowych indukcyjności prze-
kładników napięciowych są wrażliwe na pojawienie się w 
nich ferrorezonansu. 
• Rozważana sieć jest obiektem o dużej wrażliwości 
charakteru odpowiedzi na zakłócenie na niewielkie zmiany 
jej parametrów, głównie takich jak pojemność doziemna 
i obciążenie przekładników napięciowych. 
• Przedstawiony sposób badania sieci i prezentacji wyni-
ków w postaci wykresów bifurkacyjnych jest wygodny dla 
określania niebezpiecznych warunków pracy czyli zakresu 
parametrów przy których wrażliwość na wystąpienie ferro-
rezonansu jest podwyższona. Pozwala wobec tego na unika-
nie tych warunków pracy ale także na wyjaśnienie przyczyn 
ewentualnej awarii. 
• Prezentowane mapy ferrorezonansu pozwalają określić 
minimalne obciążenie przekładników napięciowych zapew-
niające tłumienie ferrorezonansu. Zazwyczaj obciążenie 

otwartego trójkąta rezystancją 100 Ω jest wystarczające dla 
osiągnięcia efektu tłumienia. 
• Zastosowanie warystorowych ograniczników przepięć 
nie gwarantuje wytłumienia ferrorezonansu. 
• Najpewniejszym sposobem niedopuszczenia do po-
wstania ferrorezonansu jest uziemienie punktów gwiazdo-
wych transformatorów przez odpowiednią rezystancję. Wadą 
tego sposobu jest wzrost zagrożenia porażeniowego podczas 
zwarć doziemnych. Stwierdzono, że rezystancja uziemiająca 
RU = 1000 Ω zapewnia skuteczne tłumienie ferrorezonansu. 
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Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane 
w badaniach współfinansowanych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 - Stra-
tegiczny Program Badawczy -Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysoko-
sprawnych „zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegro-
wanych z wychwytem CO2 ze spalin. 

 
 

SENSITIVITY OF POWER STATION AUXILIARY NETWORK TO THE POSSIBILITY 
OF FERRORESONANCE OCCURRENCE – CONFERENCE PAPER 

 
 

Key-words: ferroresonance, voltage transformer, bifurcation 
 

Implementation of the new class of 1000 MW power units to a power system creates new problems associated with the 
operation of its individual components and circuits. One of such issues is the phenomenon of ferroresonance in the internal 
load network. This is not a new problem but it requires examination due to the higher level of supply voltage (10 kV). This 
paper examines the possibility of ferroresonance occurrence and its character depending on the extent of the network, voltage 
transformers load, the effect of grounding resistors in the star point of power transformer and the presence of varistor surge 
arresters. The results are presented in the form of ferroresonance maps. They allow to assess the impact of various parameters 
on the phenomenon, explain the reasons for possible failure and properly program the network conditions in order to avoid 
the risk of ferroresonance.  




