
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 92/2011 211

Marcin Caryk, Olgierd Małyszko, Sebastian Szkolny, Michał Zeńczak 
Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

 

WPŁYW ODBIORÓW SILNIKOWYCH NA POZIOM MOCY 
ZWARCIOWEJ W ELEKTROENERGETYCZNYCH STACJACH 

PRZEMYSŁOWYCH  
 

INFLUENCE OF ELECTRIC MOTORS ON LEVEL OF SHORT-CIRCUIT 
POWER IN INDUSTRIAL SUBSTATIONS 

 
Abstract: There are many configurations of feeding systems of big industrial substations, mainly 110/6 kV. 
Majority of load in industrial substations are induction and synchronous electric motors. Big electric motors 
are supplied directly from 6 kV busbars in 110/6 kV substation. Moreover generators are connected to this 
busbars. Majority of electric motors are connected to low voltage network. The level of short-circuit power 
depends on short-circuit currents flowing from power system, from generators and electric motors. The paper 
contains analysis of influence of electric motors on short-circuit level on 6 kV busbars. The conditions of pos-
sible start of induction motor are analyzed for different configuration of 6 kV system in 110/6 kV substation. 
 
1. Wstęp 

Duże zakłady przemysłowe zasilane są często 
liniami 110 kV. Najczęściej dwie linie zasilają 
dwa transformatory 110/6 kV. Z szyn zbiorczych 
6 kV, przeważnie sekcjonowanych zasilane są 
odbiory. W dużych zakładach przemysłowych 
większość odbiorów stanowią silniki asynchro-
niczne i synchroniczne. Silniki bardzo dużych 
mocy służące np. do napędu pomp często zasila-
ne są bezpośrednio z szyn zbiorczych 6 kV stacji 
110/6 kV [1]. Często do takich szyn bezpośred-
nio przyłączone są też generatory. Znaczną część 
obciążenia stacji stanowią silniki przyłączone do 
szyn niskiego napięcia. To powoduje, że moc 
zwarciowa na szynach ma wartość zależną od 
mocy zwarciowej dopływającej z systemu elek-
troenergetycznego, z generatorów, a także od 
mocy pracujących silników synchronicznych  
i asynchronicznych. W referacie przeanalizowa-
ny będzie wpływ silników na poziom mocy 
zwarciowej na szynach. Głównym celem analiz 
było zbadanie wpływu pracujących silników na 
warunki rozruchu silników załączanych. 

2. Moc zwarciowa na szynach 6 kV 

Przemysłowe stacje elektroenergetyczne zasila-
jące duże zakłady produkcyjne muszą dostar-
czyć do odbiorów stosunkowo dużą moc czyn-
ną i bierną. Poziom mocy zwarciowej na szy-
nach 6 kV jest zwykle wysoki, ponieważ prąd 
zwarciowy płynie z systemu elektroenergetycz-
nego (SEE), z generatorów własnych zakładu,  
a także od odbiorów silnikowych. Na rysunku 1 

pokazano uproszczony schemat typowej stacji 
przemysłowej 110/6 kV. 

 
Rys. 1. Typowa stacja przemysłowa 110/6 kV 

 
Rys. 2. Schemat do obliczeń zwarciowych 
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Na rys. 1 odbiory L1 i L2 są odbiorami nie-
silnikowymi i nie będą dalej uwzględniane, 
ponieważ nie mają one wpływu na poziom 
mocy zwarciowej na szynach 6 kV. W elek-
troenergetycznych stacjach przemysłowych są 
stosowane różne konfiguracje zasilania  
w stanach normalnych i stanach awaryjnych. 
W stanach normalnych konfiguracje te wyni-
kają ze specyfiki danego zakładu przemysło-
wego. Na rys. 2. przedstawiono schemat do 
obliczeń zwarciowych. 
Reaktancja XSEE przedstawia reaktancję 
zwarciową systemu, przy założeniu, że stacja 
po stronie 110 kV pracuje ze zwartą po-
przeczką w układzie H. Reaktancje X1 i X2 
oznaczają reaktancje zwarciowe transforma-
torów T1 i T2. Poniżej przedstawione będą 
wyniki obliczeń przeprowadzone dla rzeczy-
wistej stacji przemysłowej 110/6 kV. Z uwagi 
na bardzo dużą ilość danych i rozległość całej 
instalacji 6 kV a szczególnie 0,4 kV pokazane 
są tylko niektóre najbardziej istotne elementy. 
W tabeli 1 zamieszczono dane transformato-
rów 110/6 kV, w tabeli 2 dane generatorów,  
a w tabeli 3 dane silników asynchronicznych. 

Tab. 1. Dane transformatorów 

Nr UnG 

[kV] 
UnD 

[kV] 
Sn 

[MVA] 
Uz 

[%] 
PCU 

[%] 
T1 115 6,6 25 17,3 0,72 
T2 115 6,6 25 17,3 0,72 

Tab. 2. Dane generatorów 

Nr Un 

[kV] 
Sn 

[MVA] 
Xd” 

[%] 
PCU 

[%] 
Rd 

[%] 
G1 6,3 40 15,9 0,72 1,113 
G2 6,3 40 15,9 0,72 1,113 

Tab. 3. Dane silników 

Gr. Sn 

[MVA] 
cos () kr 

1 38,48 0,8 6,5 
2 42,89 0,9 5,6 

W stacjach przemysłowych stosuje się też dła-
wiki zwarciowe (niezaznaczone na schematach). 
Dane dławików zamieszczone są w tabeli 4. 

Tabela. 4. Dane dławików 

Un 
[kV] 

In 
[A] 

Xd 
[%] 

6,0 1250 6,0 

W stacji z rys. 2 najczęściej stosowane są ukła-
dy pracy zamieszczone w tabeli 5. 

Tabela 5. Układy pracy rozdzielni 6 kV 

L.p. T1 G1 T2 G2 
1 1 1 1 0 
2 1 0 1 1 
3 1 1 1 1 

Z systemu elektroenergetycznego przypływa 
prąd zwarcia przez oba transformatory. Poza 
tym w zależności od wariantu pracy prąd zwar-
ciowy płynie z generatorów. Natomiast prąd 
zwarciowy płynący od pracujących silników 
zależy od wartości mocy aktualnie pracujących 
maszyn. W obliczeniach zwarciowych wszyst-
kie silniki można pogrupować w jeden silnik 
zastępczy [2]. W celu dalszej analizy wszystkie 
silniki zostały pogrupowane w jeden silnik za-
stępczy, ale osobno umieszczony został silnik 
indukcyjny o mocy 2,5 MW, którego zachowa-
nie będzie przedmiotem dalszej analizy. 
W tabelach 6 i 7 przedstawione są wyniki obli-
czeń zwarciowych na szynach 6 kV dla różnych 
konfiguracji pracy stacji. Obliczenia zostały wy-
konane dla pięciu różnych współczynników jed-
noczesności pracy (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 0,9). Tabela 
6 przedstawia wyniki obliczeń dla układu 1 i 2 
(układy 1 i 2 są identyczne pod względem elek-
trycznym), a tabela 7 dla układu pracy 3. W ta-
belach 6 i 7 obowiązują następujące oznaczenia: 
 a: współczynnik jednoczesności pracy, 
 b: całkowita moc zwarciowa na szynach 6 

kV w MVA, 
 c: moc zwarciowa płynąca z SEE w MVA, 
 d: moc zwarciowa płynąca z generatorów 

własnych w MVA, 
 e: moc zwarciowa płynąca z pracujących 

silników (z AS2 też) w MVA. 
Wartości w kolumnie „e” z obu tabel różnią się, 
ponieważ obliczenia były robione na liczbach 
zespolonych z uwzględnieniem rezystancji i re-
aktancji urządzeń i linii. 

Tab. 6. Wyniki obliczeń dla układów 1 i 2 

a b c d e 
0,2 547,4 215,6 261,8 70 
0,4 596,5 215,6 261,8 119,1 
0,6 642,5 215,6 261,8 165,1 
0,8 685,6 215,6 261,8 208,2 
0,9 706,2 215,6 261,8 228,6 

Tab. 7. Wyniki obliczeń dla układu 3 

a b c d e 
0,2 824,6 215,6 523,6 85,4 
0,4 872,7 215,6 523,6 133,5 
0,6 917,8 215,6 523,6 178,6 
0,8 960,1 215,6 523,6 220,9 
0,9 980,4 215,6 523,6 241,2 
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Z obliczeń przeprowadzonych dla rzeczywistej 
stacji wyraźnie widać, że wraz z rosnącą mocą 
pracujących silników zasilanych z danej stacji 
rośnie procentowy udział tych silników w mocy 
zwarciowej na szynach. Przy współczynniku 
jednoczesności 0,2 procentowy udział silników 
w mocy zwarciowej wynosi 10,4%, natomiast 
przy współczynniku jednoczesności 0,9 udział 
ten wynosi już 24,6%. 

3. Moc zwarciowa na szynach, 
a właściwości ruchowe 

Moc zwarciowa początkowa "
KS  definiowana 

zależnością: 

"
Kn

"
K IUS 3  (1) 

nie ma znaczenia fizycznego, ale może być 
podstawą do obliczania wartości prądu zwar-
ciowego i innych charakterystycznych wielko-
ści zwarciowych. Obliczoną moc zwarciową 
można interpretować, jako sumę mocy pozor-
nych płynących do miejsca zwarcia ze źródeł. 
Wytrzymałość zwarciowa jest jednym z pod-
stawowych kryteriów doboru aparatury w roz-

dzielniach. Dopuszczalna moc zwarciowa "
KS  

na szynach zapewniająca nieprzekroczenie war-
tości prądu udarowego powodującego zniszcze-
nie dynamiczne szyn ipdop wynosi: 
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W tym przypadku mniejsze wartości mocy 
zwarciowej umożliwiają zastosowanie mniej 
wytrzymałej i tańszej aparatury. 
Właściwości ruchowe węzła odbiorczego zależą 
od poziomu mocy zwarciowej: im większa moc 
zwarciowa tym lepsze właściwości eksploata-
cyjne węzła. Biorąc pod uwagę dopuszczalny 
spadek napięcia dopU  wynikający z przepływu 

mocy biernej wyznaczyć można minimalną 
wartość mocy zwarciowej: 




 tg
U

PcU
S

dop

nn"
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Na podstawie mocy zwarciowej systemu elek-
troenergetycznego można określić największą 
wartość mocy silnika Pnmax o krotności prądu 
rozruchowego kr, który może być zainstalowa-
ny w systemie elektrycznych potrzeb własnych 
bloków energetycznych [3]: 

r

"
K

maxn k

S
,P 090  (4) 

Z zależności (4) można wyznaczyć wystarcza-
jącą moc zwarciową zapewniającą rozruch sil-
nika z minimalnym napięciem na zaciskach sil-
nika 0,9Un: 

rmaxn
"
K kP,S 111  (5) 

Poziom mocy zwarciowej ma też duży wpływ na 
pracę zabezpieczeń nadprądowych. Im większa 
różnica pomiędzy maksymalnym prądem robo-
czym a oczekiwanym minimalnym prądem zwar-
ciowym, tym łatwiej zastosować można zwykłe 
kryterium nadprądowe. Ma to istotne znaczenie w 
obwodach z silnikami, gdzie zabezpieczenie nad-
prądowe nie powinno działać w czasie rozruchu. 
Sytuacja z mocą zwarciową jest prosta, jeśli 
wszystkie odbiory są niesilnikowe. Wówczas moc 
zwarciowa systemu i moc zwarciowa na szynach 
są pojęciami równoważnymi. W przypadku odbio-
rów silnikowych moc zwarciowa na szynach jest 
sumą mocy dopływających ze wszystkich źródeł. 
W związku z tym powstaje pytanie, czy pracu-
jące silniki zasilane z danej stacji ułatwiają roz-
ruch dodatkowego silnika, czy nie? 

4. Rozruch silnika przy pracujących od-
biorach silnikowych 

Ze wzorów (4) i (5) wynika, że im wyższa moc 
zwarciowa systemu tym łatwiejszy powinien być 
rozruch nowego silnika. Poniżej przeprowadzona 
będzie analiza dla różnych przypadków. Należy 
uwzględnić różne poziomy mocy zwarciowych 
systemu, mechaniczną stałą czasową, obciążenie 
pracujących silników momentem oraz faktyczną 
moc pobieraną przez silniki pracujące. Istotny też 
jest fakt, czy rozruch jest na biegu jałowym czy 
pod obciążeniem, a także moment obciążenia. 
Do obliczeń przyjęto przypadki występujące  
w rzeczywistych stacjach przemysłowych. 
Przypadki te przedstawione są w tabeli 8. 
Mechaniczna stała czasowa systemu Tm = 8 s. 
Nachylenie charakterystyki mocy wytwarzanej 
800 MW/Hz [4]. Założono, że wszystkie silniki 
pracujące są tego samego typu i mają parametry 
jak z pozycji 2 w tabeli 3. 
Obliczenia zostały przeprowadzone dla stacji  
o małej mocy zwarciowej przy wyłączonych 

własnych źródłach "
KS  = 160 MVA, gdzie przy-

łączone są tylko dwa silniki M1 i M2. Silnik M1 
jest silnikiem zastępczym 8 silników. Silnik M1 
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pracuje lub jest wyłączony, natomiast silnik M2 
jest silnikiem startującym. W tabeli 9 przedsta-
wiono wyniki obliczeń w przypadku startu silni-
ka M2, przy wyłączonym silniku M1. Pod uwa-
gę wzięto napięcie U, minimalną częstotliwość  
f oraz czas rozruchu T. Biorąc pod uwagę, fakt 
wyłączenia silnika M1, w tabeli 9 będą tylko 
przypadki A, B, E z tabeli 8. 

Tab. 8. Przypadki do analizy rozruchów 

 M1 M2 
J 

kgm2 
P 

MW 
J 

kgm2 
P 

MW 
A 190 0,1 190 0,1 
B 500 2,5 500 2,5 
C 190 0,1 500 2,5 
D 500 2,5 190 0,1 
E 500 0,1 500 0,1 
F 500 0,1 500 2,5 
G 500 2,5 500 0,1 

Tab. 9. Napięcie, częstotliwość i czas rozruchu 

 J 
[kgm2] 

P 
[MW] 

U f 
[Hz] 

T 
[s] 

A 190 0,1 0,90 49,94 9,8 
B 500 2,5 0,90 49,94 27,7 
E 500 0,1 0,90 49,94 21,7 

Na rysunku 3 przedstawiono przebieg napięcia 
dla wariantu A, a na rysunku 4 przebieg często-
tliwości dla wariantu A. Dla pozostałych wa-
riantów (B i E) przebiegi różnią się czasem 
trwania rozruchu. 

 

Rys. 3. Przebieg napięcia dla wariantu A 

 

Rys. 4. Przebieg częstotliwości dla wariantu A 

W tabeli 10 przedstawione są wyniki obliczeń 
przy pracującym silniku M1 i startującym M2 
dla wszystkich przypadków z tabeli 8. 

Tab. 10. Napięcie, częstotliwość i czas rozruchu 

 U f 
[Hz] 

T 
[s] 

A 0,89 49,96 10,0 
B 0,84 49,96 34,7 
C 0,89 49,96 29,2 
D 0,84 49,96 10,9 
E 0,89 49,96 22,3 
F 0,89 49,96 29,3 
G 0,84 49,96 25,2 

Na rysunku 5 przedstawiono przebieg napięcia 
dla wariantu A, a na rysunku 6 przedstawiono 
przebieg częstotliwości dla wariantu A. Dla po-
zostałych wariantów przebiegi częstotliwości  
i napięcia są podobne, co do kształtu. Napięcia 
różnią się jedynie wartością i czasem trwania 
rozruchu. Przebiegi częstotliwości też różnią się 
czasem upływającym do ponownego osiągnię-
cia częstotliwości znamionowej. Na rysunkach 
713 przedstawione są przebiegi czasowe kąta 
pomiędzy prądem i napięciem na zaciskach sil-
ników dla wszystkich wariantów. 

 

Rys. 5. Przebiegi napięcia na szynach 6 kV dla 
wariantu A 

 

Rys. 6. Przebieg częstotliwości dla wariantu A 
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Rys. 7. Przebiegi czasowe kąta pomiędzy prą-
dem i napięciem na silnikach: wariant A 

 
Rys. 8. Przebiegi czasowe kąta pomiędzy prą-
dem i napięciem na silnikach: wariant B 

 
Rys. 9. Przebiegi czasowe kąta pomiędzy prą-
dem i napięciem na silnikach: wariant C 

 
Rys. 10. Przebiegi czasowe kąta pomiędzy prą-
dem i napięciem na silnikach: wariant D 

 
Rys. 11. Przebiegi czasowe kąta pomiędzy prą-
dem i napięciem na silnikach: wariant E 

 
Rys. 12. Przebiegi czasowe kąta pomiędzy prą-
dem i napięciem na silnikach: wariant F 

 
Rys. 13. Przebiegi czasowe kąta pomiędzy prą-
dem i napięciem na silnikach: wariant G 

Analizując przebiegi kątów pomiędzy prądem  
i napięciem na zaciskach maszyn M1 i M2 moż-
na zauważyć, że dla wariantów A, C, E, F ma-
szyna M1 przechodzi na bardzo krótki moment 
na pracę generatorową. Taka sytuacja występuje, 
gdy maszyna M1 obciążona jest małą mocą. Po-
wyższe obliczenia realizowane były za pomocą 
programu Power Factory firmy DIgSILENT. 

5. Wnioski 

Na podstawie obliczeń przeprowadzonych dla 
rzeczywistych stacji przemysłowych można 
stwierdzić, że: 
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 udział źródeł własnych i silników w mocy 
zwarciowej na szynach 6 kV w stacjach 
przemysłowych jest istotny i przekraczać 
może nawet 20%, 

 pracujące silniki M1 pogarszają warunki 
rozruchu kolejnych silników głównie ze 
względu na spadek napięcia spowodowany 
prądem zasilającym pracujące silniki (z po-
równania kolumn U i T dla wariantów A, B 
i E z tabel 9 i 10), 

 pracujące silniki M1 nieznacznie przyczy-
niają się do poprawy stabilizacji częstotliwo-
ści(z porównania kolumn f z tabel 9 i 10), 

 jeśli silniki M1 pracują na biegu jałowym 
(warianty A, C, E, F z tabeli 8), to w czasie 
rozruchu w wariantach A, C, E oraz F zau-
ważyć można zmianę kąta pomiędzy prą-
dem i napięciem na silnikach M1 w grani-
cach od ok. -140o do około 170o, co można 
interpretować jako krótkotrwałą pracę gene-
ratorową, 

 moc zwarciowa zapewniająca rozruch silni-
ków określona ze wzoru (5) nie powinna 
zawierać składowej pochodzącej od już 
pracujących silników. 
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