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TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH 

NA POPRAWNOŚĆ OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH 
 
 

W artykule przedstawiono różne sposoby modelowania transformatorów energetycz-
nych. Omówiono metody wyznaczania ich parametrów impedancyjnych z uwzględnie-
niem zaleceń normatywnych. Chodzi głównie o współczynniki korygujące wprowadzo-
ne przez normę IEC 60909 [1], które z kolei nie są uwzględniane w normie ANSI [2]. 
Przedstawiono wyniki obliczeń początkowego prądu zwarcia przeprowadzonych dla 
sieci testowej w zależności od sposobu modelowania transformatorów. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: transformator energetyczny, model zwarciowy, wyznaczanie 
parametrów zwarciowych, składowe prądu zwarciowego, początkowy prąd zwarcia, 
modele elementów sieci, metody analiz zwarciowych, poprawność obliczeń zwarcio-
wych 
 

1. WSTĘP 
 
Obliczenia zwarciowe są najczęściej wykonywam typem analiz sieciowych 

(obok analiz rozpływowych). Wykonuje się je na podstawie obowiązującej nor-
my IEC-60909. Opis zjawisk fizycznych związanych z występowaniem elek-
tromagnetycznych stanów nieustalonych w trakcie zwarcia jest trudny do bezpo-
średniego wykorzystania podczas typowych analiz zwarciowych. W praktyce 
inżynierskiej stosuje się liczne uproszczenia, które umożliwiają szybkie wyko-
nanie obliczeń i wyciągnięcie na ich podstawie stosownych wniosków. Należy 
jednak uwzględnić wpływ uproszczeń na dokładność uzyskiwanych wyników. 
Celem obliczeń zwarciowych jest wyznaczenie spodziewanych wartość prądów 
zwarcia w celu: doboru aparatury łączeniowej, doboru przekrojów przewodów 
(szyn) oraz doboru i koordynacji nastaw zabezpieczeń. Niewłaściwie przepro-
wadzony proces obliczeniowy może powodować: 
 w przypadku projektowania urządzeń zbędny wzrost kosztów (przy zawyżo-

nych w stosunku do rzeczywistości wartościach prądów zwarcia) lub zagro-
żenia dla aparatury (przy zaniżonych wartościach prądu zwarcia); 
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 w przypadku doboru Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej 
istnieje ryzyko niewłaściwego działania zabezpieczeń (np. brak selektywno-
ści). 

Ponadto wyniki obliczeń mogą decydować o konieczności wprowadzania środ-
ków ograniczających wartości prądów zwarciowych, np. instalowanie dławików 
zwarciowych, sekcjonowanie szyn, stosowanie szybkich wyłączników itp. 
 

2. PODSTAWY TEORETYCZNE OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH 
 

Zwarcie w systemie elektroenergetycznym jest związane z nagłą zmianą pa-
rametrów układu elektrycznego, która przede wszystkim polega na nagłym 
zmniejszaniu się impedancji obwodu zewnętrznego względem źródeł energii [3]. 
Gwałtowna zmiana warunków pracy układu powoduje stan nieustalony, który 
jeżeli zwarcie jest trwałe i nie zostanie wyłączone przez automatykę zabezpie-
czeniową, po pewnym czasie przechodzi w stan ustalony. Uproszczony obwód 
elektryczny, który posłuży do dalszych analiz przedstawiono na rys. 1. 

 
R + jX 

U W 

 
Rys. 1. Obwód elektryczny składający się z szeregowo połączonej rezystancji R  

i reaktancji indukcyjnej X = L 
 

Do obwodu tego przyłożone jest napięcie sinusoidalnie zmienne: 
)tsin(Uu m           (1) 

przy czym: Um – amplituda napięcia  u,  = 2f – pulsacja,  – kąt fazowy na-
pięcia w chwili zamknięcia obwodu. 

W chwili zamknięcia wyłącznika W, nastąpi nagła zmiana stanu pracy obwo-
du. Wartość prądu, która przed zamknięciem wyłącznika była równa zero, nie 
może ulec skokowej zmianie. Ustalenie się nowej wartości prądu wymaga pew-
nego przebiegu przejściowego. Przebieg przejściowy jest wynikiem tego, że 
strumień magnetyczny skojarzony z rozpatrywanym obwodem nie może, ze 
względu na zasadę stałości skojarzeń magnetycznych zmienić się skokowo. Dla 
obwodu złożonego z impedancji Z = R + jX i przyłożonego do niego napięcia 
wyrażonego równaniem (1) można napisać równanie różniczkowe: 
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Ri
dt
diL)tsin(Um         (2) 

gdzie: i wyraża wartość chwilową prądu. 
Po rozwiązaniu równania 2 (przy warunkach początkowych t = 0) otrzymuje 

się: 
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gdzie: (IAC)m oznacza amplitudę składowej okresowej prądu,  kąt impedancji 
obwodu elektrycznego: 
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 Prąd ten składa się, jak wynika z równania 3 oraz rysunku 2 z dwóch skład-
ników, jednego zmieniającego się okresowo (prąd okresowo zmienny)  
i drugiego znikającego wykładniczo [1, 3]. 
 

 
Rys. 2. Przebieg przejściowy dla prądu w obwodzie z rys. 1 [3] 

 
przy czym: 
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Prąd iAC – jest to składowa okresowa prądu i, natomiast iDC jest to składowa 
nieokresowa tego prądu. Jak już wcześniej wspomniano składowa nieokresowa 
zanika w czasie - od swojej wartości początkowej (iDC)m – według funkcji wy-
kładniczej opisanej wzorem: 
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gdzie: a  – stała czasowa obwodu przedstawionego na rys. 2. 
Składowa okresowa jest wymuszona w obwodzie przez źródło napięcia. 

Składowa nieokresowa pochodzi z energii zmagazynowanej w polu magnetycz-
nym cewki w chwili zwierania obwodu. Składowa ta uzupełnia składową okre-
sową do takiej wartości, aby w momencie zwarcia zachowana była ciągłość 
prądu (prąd w chwili przed zwarciem musi być równy prądowi w chwili zwar-
cia), czyli ciągłość energii zmagazynowanej w cewce musi być zachowana. Im 
większa jest rezystancja w stosunku do reaktancji indukcyjnej obwodu, tym 
mniejsza jest wartość stałej czasowej i tym szybciej zanika składowa nieokreso-
wa. Jest to wynikiem tego, że energia magnetyczna zmagazynowana w induk-
cyjności wyczerpuje się szybciej, zmieniając się na ciepło Joule’a. W praktycz-
nych obliczeniach traktuje się zjawiska zwarciowe jako stan quasi ustalony. 
Sprowadza się to do wyznaczenia składowej początkowej prądu zwarcia trójfa-
zowego z następującej zależności: 

K
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2
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K Z3

cU

XR3
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        (10) 

w którym: n / 3cU  – napięcie źródła zastępczego; ZK – zastępcza impedancja 
zwarciowa. 

Stała c zależy od napięcia znamionowego sieci oraz od tego, czy chodzi  
o wyznaczenie maksymalnego (najczęściej c = 1,1) czy minimalnego prądu 
zwarcia. 
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2. MODELOWANIE TRANSFORMATORÓW 
ENERGETYCZNYCH DLA POTRZEB OBLICZEŃ 

ZWARCIOWYCH 
 

Matematyczne modelowanie transformatorów sprowadza się do wyznaczanie 
impedancji zastępczego czwórnika według normy IEC-60909. Model transfor-
matora dwuuzwojeniowego może być przedstawiony za pomocą czwórnika typu 
T. W schemacie tym gałęzie wzdłużne są odpowiednikiem rezystancji poszcze-
gólnych uzwojeń oraz indukcyjności rozproszenia. Gałąź poprzeczna odpowiada 
stratom w żelazie oraz prądowi magnesowania rdzenia transformatora [3, 4]. 
Parametry gałęzi wzdłużnej określane są z zależności: 

r
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          (11) 
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gdzie: pcu – straty obciążeniowe, uK – napięcie zwarcia. 
W praktyce inżynierskiej do obliczeń zwarciowych gałąź poprzeczna jest 

pomijana i model transformatora ma prostą postać dwójnika o impedancji ZT. 
W podobny sposób można wyznaczyć impedancję transformatorów trójuzwoje-
niowych, przyjmując że impedancje te na schemacie zgodnym połączone są 
w gwiazdę. Większość producentów transformatorów podaje dla tego typu trans-
formatorów moce znamionowe poszczególnych uzwojeń oraz napięcia zwarcia 
pomiędzy każdą parą tych uzwojeń. W związku z tym w prosty sposób można 
wyznaczyć impedancję poszczególnych par uzwojeń, co odpowiada ich połącze-
niu w trójkąt, a następnie stosując znane przekształcenie trójkąt-gwiazda można 
wyznaczyć wartości impedancji układu gwiazdowego [3, 5]. 

Zgodnie z zaleceniami normy IEC-60909 impedancje transformatorów obli-
czone według zależności (11) – (13) należy pomnożyć przez współczynniki 
korekcyjne KT. Korekta impedancji wynika z potrzeby uwzględnienia obciążenia 
źródeł przed zwarciem oraz przybliżonego oszacowania napięcia źródła zastęp-
czego w stosunku do rzeczywistych źródeł w stanie obciążenia. Współczynniki 
te określa się następująco: 
 transformatory dwuuzwojeniowe (z podobciążeniową regulacją zaczepów lub 

bez z wyjątkiem transformatorów blokowych): 

T
max

T X6,01
c95,0K


          (14) 
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)jXR(KZKZ TTTTTKT       (15) 
gdzie: KT – współczynnik korygujący impedancję transformatora, cmax – współ-
czynnik napięciowy, - reaktancja transformatora w jednostkach względnych, 
 transformatory trójuzwojeniowe – dla tego typu transformatorów są korygo-

wane impedancje poszczególnych par uzwojeń: 

MVTHV
max

MVTHV X6,01
c95,0K


 

      (16) 

LVTMV
max

LVTMV X6,01
c95,0K


 

      (17) 

HVTLV
max

HVTLV X6,01
c95,0K


 

      (18) 

Zastosowanie współczynników korekcyjnych ma na celu zrekompensowanie 
pewnych założeń upraszczających, takich jak np. nieuwzględnianie regulacji 
przekładni transformatorów. Prostota analiz wynikająca z zastosowania metody 
Thevenina ma dużo zalet, tak więc pozostawiono ją w normie, próbując zmniej-
szyć błędy obliczeń poprzez korygowanie impedancji.  
 

3. WYNIKI OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH 
– ANALIZA PORÓWNAWCZA 

 
Dla potrzeb niniejszego artykułu zamodelowano sieć testową widoczną na 

rysunku 3 [5, 6]. Model sieci odwzorowano w programie Power Factory, firmy 
Digsilent [7] oraz w programie SCC Industrial [8].  

 
Rys. 3. Model sieci testowej 

 
W kolejnych tabelach zamieszono wyniki obliczeń mocy zwarciowej oraz 

składowej początkowej prądu zwarcia trójfazowego obliczone według normy [1] 
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oraz według normy [2], czyli z uwzględnieniem i bez uwzględnienia współczyn-
ników korekcyjnych KT. 

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 1 można stwierdzić, że 
sposób odwzorowania transformatora w tym przypadku nie wpływa w istotny 
sposób na wyniki obliczeń zwarciowych. Dla rozdzielni 30 kV różnica w warto-
ściach Sk" i Ik" nie przekracza 4 % (dla rozdzielni 15 kV i 6 kV różnice są jesz-
cze mniejsze). Podobne wyniki uzyskano w obydwu programach zwarciowych, 
opracowanych przez różne ośrodki, co świadczy o tym, że stosowane w tych 
programach modele zwarciowe oraz algorytmy są zgodne z omawianymi nor-
mami. 

 
Tabela 1. Porównanie wyników obliczeń zwarciowych  

– wpływ współczynników korygujących 
 

według IEC 60909 Według ANSI 

Sk" Ik" Sk" Ik" 
różnica   

Program 
  

Miejsce 
zwarcia 

MVA kA MVA kA % 
Power Factory 1801,8  34,68 1736 33,42 3,77 

SCC Industrial 
A30 1802,00 34,68 1736 33,41 3,80 

Power Factory 323,80 12,46 322 12,39 0,56 

SCC Industrial 
A15 324,00 12,46 322 12,38 0,65 

Power Factory 385,20 37,06 384 36,99 0,19 

SCC Industrial 
A6 386,00 37,12 384 36,97 0,41 

 
Różnica w obliczeniach zwarciowych realizowanych dwiema metodami zale-

ży także od poziomu napięcia na jakim wystąpiło zwarcie, typu transformatora 
(dwu czy trójuzwojeniowy) oraz napięć znamionowych transformatora. W przy-
padku transformatorów trójuzwojeniowych rozbieżności mogą ponadto wynikać 
z różnej interpretacji mocy odniesienia, względem której obliczane są parametry 
transformatora. Stare podręczniki zalecały modelowanie transformatorów tróju-
zwojeniowych przyjmując jako moc odniesienia moc największego uzwojenia. 
Obecnie, nowe jednostki transformatorowe mają parametry poszczególnych 
uzwojeń podawane w odniesieniu do ich mocy znamionowych. Warto zwrócić 
uwagę na zaskakująco duże wartości napięć zwarcia uzwojeń MV-LV oraz LV-
HV (tabela 2) wynikające z przyjętej mocy odniesienia na poziomie 50 MVA.  

Korzystając z zależności (16) – (18) obliczono wartości współczynników ko-
rygujących KT dla nowej jednostki transformatorowej 400/110/15 kV o mocy 
450 MVA (tabela 2). 
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Tabela 2. Parametry nowej trójuzwojeniowej jednostki transformatorowej 
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Typowe jednostki transformatorowe (trójuzwojeniowe i dwuuzwojeniowe) 
mają napięcia zwarcia rzędu 12-25%. Przy takich wartościach napięć zwarcia 
współczynniki korekcyjne są zbliżone do jedności, więc ich wpływ na obliczenia 
zwarciowe jest niewielki, co potwierdziły wyniki obliczeń zaprezentowanych  
w tabeli 1. Zaprezentowane powyżej wartości KT, zbliżone do 0,6 w przypadku 
uzwojeń MV-LV oraz LV-HV, obliczone dla nowych transformatorów sugerują, 
że różnice wyników obliczeń zwarciowych mogą już być znaczne, co potwier-
dzają tabele 3 oraz 4. 

Z tabel 3 i 4 wynika, że podstawowe znaczenie ma właściwa interpretacja 
danych znamionowych transformatorów, szczególnie w zakresie mocy odniesie-
nia, względem której podawane są parametry transformatora. W tym przypadku 
różnice w otrzymywanych wartościach wielkości zwarciowych są znaczne  
(26 kA przy błędnej interpretacji oraz 3 kA przy prawidłowym wyborze mocy 
odniesienia dla zwarcia po stronie 15 kV z uwzględnieniem współczynników 
korekcyjnych). 

Prezentowany przykład pokazuje jednak, że decyzja o uwzględnieniu współ-
czynników korekcyjnych także wpływa na wyniki obliczeń. Różnica, sięgająca 
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22% w przypadku zwarcia po stronie 15 kV, może w sposób istotny wpływać na 
wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy zwarciowej. 
 

Tabela 3. Porównanie wyników obliczeń zwarciowych – wpływ mocy odniesienia  
(moc odniesienia 450 MVA przyjęta dla wszystkich uzwojeń) 

 
według IEC 60909 Według ANSI 

Sk" Ik" Sk" Ik" 
zmiana 

Program Miejsce 
zwarcia 

MVA kA MVA kA % 
Power Factory 8606 12,42 8580 12,38 0,32 
SCC Industrial 

A400 
8606 12,42 8579 12,38 0,32 

Power Factory 5625 29,52 5572 29,24 0,96 
SCC Industrial 

A110 
5625 29,52 5572 29,24 0,96 

Power Factory 682 26,25 444 17,10 53,51 
SCC Industrial 

A15 
682 26,26 444 17,09 53,66 

 
Tabela 4. Porównanie wyników obliczeń zwarciowych – wpływ mocy odniesienia  

(uwzględnienie mocy odniesienia 50 MVA dla uzwojeń MV-LV i LV-HV) 
 

według IEC 60909 Według ANSI 

Sk" Ik" Sk" Ik" 
zmiana 

Program Miejsce 
zwarcia 

MVA kA MVA kA % 
Power Factory 8606 12,42 8580 12,38 0,32 
SCC Industrial 

A400 
8607 12,42 8585 12,39 0,24 

Power Factory 5625 29,52 5572 29,24 0,96 
SCC Industrial 

A110 
5625 29,53 5579 29,28 0,85 

Power Factory 87 3,35 111 4,29 -21,91 
SCC Industrial 

A15 
87 3,35 112 4,33 -22,60 

 
6. PODSUMOWANIE 

 
Wyznaczanie prądów zwarciowych jest bardzo istotne przy projektowaniu 

i eksploatacji systemu elektroenergetycznego. Przeprowadzone obliczenia po-
winny dać m.in. odpowiedź, czy wartości prądów zwarcia nie przekraczają wy-
trzymałości zwarciowej aparatury i wyposażenia. Wykorzystywana metoda 
Thevenina a także metoda potencjałów węzłowych prowadzi do prostych zależ-
ności, jednak wprowadza pewne błędy w wynikach obliczeń zwarciowych. 
Wprowadzenie współczynników korygujących stanowi próbę zmniejszenia tych 
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błędów. Przedstawione w artykule wyniki analiz zwarciowych pokazują jednak, 
że należy zastanowić się nad tym, czy szczególnie w przypadku nowych jedno-
stek transformatorowych współczynniki KT obliczane na podstawie zależności 
wprowadzonych w normie IEC są poprawne. Duże wartości napięć zwarcia 
prowadzą do znacznego zmniejszenia wartości współczynników, a co za tym 
idzie impedancji uzwojeń transformatora przyjętych do obliczeń. Może to pro-
wadzić do błędnych wniosków wynikających z tak przeprowadzonej analizy 
zwarciowej. Warto zająć się tym tematem poddając weryfikacji wyniki obliczeń 
zwarciowych uwzględniających różny sposób modelowania transformatorów  
z wynikami pomiarów eksploatacyjnych oraz zapisami rejestratorów zakłóceń. 
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IMPACT OF MODELING POWER TRANSFORMERS  
ON PRECISION OF SHORT-CIRCUIT CALCULATIONS 

 
The paper presents a variety of ways of modeling power transformers. The methods 

of determining the impedance parameters, taking into account correction coefficients 
(IEC 60609) and without the correction coefficients (standard ANSI) have been discus-
sed. The paper presents the results of short-circuit current calculations in the test network 
depending on how transformers are modeled.  
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