Robert Maruša

NOV PRISTOP K IZVEDBI OZEMLJEVANJA
VISOKONAPETOSTNIH NAPRAV,
DALJNOVODOV IN KABLOVODOV

Doktorska disertacija

Maribor, april 2015

Doktorska disertacija

NOV PRISTOP K IZVEDBI OZEMLJEVANJA
VISOKONAPETOSTNIH NAPRAV,
DALJNOVODOV IN KABLOVODOV

Avtor:

mag. Robert Maruša

Mentor: red. prof. dr. Josip Voršič

Maribor, april 2015

Avtor:

mag. Robert Maruša

Mentor:

red. prof. dr. Josip Voršič

Naslov:

Nov pristop k izvedbi ozemljevanja visokonapetostnih naprav,
daljnovodov in kablovodov

Naslov v angleščini:

A new approach to implementation of grounding high-voltage
devices, transmission lines and cables

UDK:

621.3.027.3:621.315.2(043.3)

Ključne besede:

Specifična upornost zemlje, ozemljila, nov pristop k načrtovanju
ozemljevanja, drsna sponka za ozemljevanje.

Število strani:

181

Obdelava besedila:

mag. Robert Maruša

Število izvodov:

10

Lektoriranje:

Ljudmila Bokal, prof. slov. jezika, spec. leksikolog.

Kraj in datum:

Maribor, april 2015

Zahvala

Iskreno se zahvaljujem mentorju prof. dr. Josipu Voršiču za odlično vodenje
in poglobljene diskusije v času študija ter pisanju doktorske disertacije.
Iskreno se zahvaljujem tudi prof. dr Jožetu Pihlerju za pomoč pri raziskavah
in za usmeritve pri izdelavi disertacije.
Zahvaljujem se tudi sodelavcem in vodstvu ELES, ki mi je omogočilo
raziskovalno delo in izvedbo številnih meritev in praktičnih preizkusov na
visokonapetostnih elektroenergetskih napravah.
mag. Robert Maruša

Vsebina
1.

2.

3.

4.

5.

6.

UVOD .......................................................................................................................................... 1
1.1

Predstavitev problema ....................................................................................................................................... 2

1.2

Stanje raziskav ozemljevanja elektroenergetskih naprav v svetu ....................................................................... 4

1.3

Vzrok potrebe za uvedbo novega pristopa ozemljevanja .................................................................................. 6

1.4

Teza doktorske disertacije ................................................................................................................................. 7

1.5

Predstavitev vsebine po poglavjih ...................................................................................................................... 8

PRENAPETOSTI V ELEKTROENERGETSKIH OMREŽJIH ............................................................... 10
2.1

Obratovalne prenapetosti .................................................................................................................................11

2.2

Stikalne prenapetosti ........................................................................................................................................19

2.3

Atmosferske prenapetosti .................................................................................................................................23

DOLOČITEV SPECIFIČNE UPORNOSTI ZEMLJE .......................................................................... 36
3.1

Teoretično izhodišče za določitev specifične upornosti zemlje ..........................................................................38

3.2

Merilne metode za določitev specifične upornosti zemlje ..................................................................................40

3.3

Teoretična izhodišča za določitev specifične upornosti dvoplastne zemlje ........................................................45

3.4

Udarna upornost zemlje....................................................................................................................................49

3.5

Vpliv frekvence na prevajanje toka skozi zemljo ...............................................................................................53

IZVEDBA OZEMLJIL ................................................................................................................... 56
4.1

Ozemljila kot del ozemljitvenega sistema..........................................................................................................56

4.2

Vertikalno palično ozemljilo ..............................................................................................................................57

4.3

Horizontalno tračno ozemljilo ............................................................................................................................60

4.4

Ozemljilo v obliki mreže ....................................................................................................................................62

4.5

Dimenzioniranje vodnikov za ozemljitve............................................................................................................64

4.6

Tokovno termično dimenzioniranje vodnikov za ozemljila .................................................................................68

OZEMLJEVANJE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV .................................................................... 69
5.1

Posledice vpliva električnega toka na človeško telo ..........................................................................................69

5.2

Ozemljevanje visokonapetostnih naprav v elektroenergetskih postrojih ............................................................74

5.3

Ozemljevanje konstrukcij stebrov visokonapetostnih daljnovodov .....................................................................77

5.4

Ozemljevanje opletov visokonapetostnih kablov ...............................................................................................82

NOV PRISTOP K NAČRTOVANJU OZEMLJEVANJA IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE ........................... 91
6.1

Teoretična izhodišča za delovanje programskega orodja WinIGS .....................................................................91

6.2

Posodobljena izvedba ozemljil visokonapetostnih daljnovodov .........................................................................99

6.3

Izboljšave pri posodobljeni izvedbi daljnovodnih ozemljil ................................................................................118

6.4

Izboljšave pri izvedbi ozemljil v elektroenergetskih postrojih ...........................................................................121

6.5

Rezultati izvedenih izboljšav ozemljil v elektroenergetskih postrojih ................................................................125

6.6

Način ozemljevanja kablov .............................................................................................................................129

6.7

Izboljšave pri ozemljevanju opletov kablov .....................................................................................................137

7.

OZEMLJEVANJE VODNIKOV PRI DELIH V BLIŽINI VISOKE NAPETOSTI .................................... 138
7.1

Izdelava ustrezne ozemljitvene naprave za ozemljevanje daljnovodnih vodnikov............................................138

7.2

Preizkušanje drsne sponke za ozemljevanje vodnikov ....................................................................................140

7.3

Meritev drsne sponke z zemeljskim stikom na omrežju 110 kV .......................................................................147

7.4

Dvig potenciala ob zemeljskem stiku na območju delovišča............................................................................153

7.5

Določitev varnega delovnega območja z ustreznim programskim orodjem .....................................................157

8.

SKLEP ...................................................................................................................................... 162
8.1 Potrditev hipotez .....................................................................................................................................................165
8.2 Izvirni znanstveni prispevki ......................................................................................................................................165

9.

PRILOGE .................................................................................................................................. 166
Priloga A .......................................................................................................................................................................166
Priloga B .......................................................................................................................................................................173

10.

LITERATURA ........................................................................................................................ 176

II

Kazalo slik
Slika 2.1: Vrste prenapetosti po standardu SIST EN 60071-1, 2006 [26]. ............................................................................ 10
Slika 2.2: Shema omrežja z izolirano nevtralno točko. ......................................................................................................... 12
Slika 2.3: Shema omrežja z izolirano nevtralno točko ob enofaznem zemeljskem stiku. ...................................................... 13
Slika 2.4: Shema omrežja z resonančno ozemljeno nevtralno točko ob stiku ene faze z zemljo. ......................................... 15
Slika 2.5: Shema omrežja s posredno ozemljeno nevtralno točko ob stiku ene faze z zemljo. ............................................. 16
Slika 2.6: Shema omrežja z direktno ozemljeno nevtralno točko ob stiku ene faze z zemljo. ............................................... 17
Slika 2.7: Faktor zemeljskega stika k0 v odvisnosti od razmerja parametrov vodov. ............................................................ 18
Slika 2.8: Vklop neobremenjenega daljnovoda pod napetost............................................................................................... 19
Slika 2.9: Vklop neobremenjenega voda DV 400 kV Beričevo - Krško 1 [Vir: R. Maruša]. ................................................... 20
Slika 2.10: Shematski prikaz izklopa okvare na vodu in nastanek stikalnih prenapetosti. .................................................... 22
Slika 2.11: Prikaz izklopa okvare na vodu in nastanek stikalnih prenapetosti. ..................................................................... 22
Slika 2.12: Stikalna prenapetost ob avtomatskem ponovnem vklopu na 110 kV omrežju [Vir: R. Maruša]. .......................... 23
Slika 2.13: Možna mesta udara strele v daljnovod............................................................................................................... 24
Slika 2.14: Oblike amplitud toka prvih treh povratnih udarov strele. ..................................................................................... 25
Slika 2.15: Električna ekvivalentna shema udara strele v vrh stebra. ................................................................................... 28
Slika 2.16: Časovni potek upada napetosti na vrhu stebra pri direktnem udaru strele.......................................................... 31
Slika 2.17: U-I karakteristika cink-oksidnega odvodnika prenapetosti. ................................................................................. 34
Slika 2.18: Zakasnitev delovanja odvodnika prenapetosti. ................................................................................................... 35
Slika 3.1: Krivulje sprememb specifične upornosti zemlje v odvisnosti od soli, vlažnosti in temperature. ............................. 38
Slika 3.2: Ekvipotencialne ploskve pri prehodu toka skozi zemljo. ....................................................................................... 39
Slika 3.3: Meritev specifične upornosti zemlje s pomočjo cevnega vertikalnega ozemljila.................................................... 41
Slika 3.4: Osnova za izračun potenciala v okolici paličnega ozemljila. ................................................................................. 42
Slika 3.5: Izhodiščna skica za obravnavo padcev napetosti med sondama »A« in »B«. ...................................................... 43
Slika 3.6: Merjenje specifične upornosti zemlje po Wennerjevem razporedu. ...................................................................... 44
Slika 3.7: Model določanja dvoplastne zemlje z meritvami po Wennerjevi razporeditvi. ....................................................... 46
Slika 3.8: Zmanjšanje upornosti ozemljila zaradi ionizirane zemlje ob ozemljilu................................................................... 50
Slika 3.9: Udarna upornost v odvisnosti od jakosti toka in časa trajanja. ............................................................................. 51
Slika 3.10: Model ionizirane zemlje okoli horizontalno vkopanega ozemljila. ....................................................................... 51
Slika 3.11: Potek toka skozi zemljo po Carsonu. ................................................................................................................. 54
Slika 4.1: Lastnosti paličnega enojnega ozemljila v odvisnosti od globine namestitve in premera ozemljila. ........................ 58
Slika 4.2: Bližinski efekt dveh vzporedno nameščenih vertikalnih paličnih ozemljil. ............................................................. 59
Slika 4.3: Učinek dveh vertikalno nameščenih paličnih ozemljil v odvisnosti od medsebojne razdalje am. ............................ 60
Slika 4.4: Določitev potenciala v okolici horizontalno nameščenega ozemljila. .................................................................... 61
Slika 4.5: Horizontalno vkopano ozemljilo v obliki okrogle plošče. ....................................................................................... 63
Slika 4.6: Zmanjšana površina prevodne plasti zaradi izriva toka. ....................................................................................... 65
Slika 5.1: Področje nevarnosti poškodb za fibrilacijo srca po IEEE Std 80-2000. ................................................................. 70
Slika 5.2: Področje nevarnosti za fibrilacijo srca po IEC 60479-2005. ................................................................................. 70
Slika 5.3: Krivulje napetosti dotika za posamezne primere po SIST EN 50341-1:2012. ....................................................... 71
Slika 5.4: Razmere v okolici prehoda toka zemeljskega stika v ozemljilo. ............................................................................ 72
Slika 5.5: Učinek redukcijskega faktorja strelovodnih vodnikov priključenih daljnovodov. .................................................... 75
Slika 5.6: Pričakovani tok zemeljskega stika vzdolž daljnovoda. ......................................................................................... 81
Slika 5.7: Rezultirajoče magnetno polje kablovoda.............................................................................................................. 84
Slika 5.8: Gostota magnetnega polja, ko je tok prve faze na maksimumu. .......................................................................... 85
Slika 5.9: Potek gostote magnetnega polja. ........................................................................................................................ 85
Slika 5.10: Enostransko ozemljeni oplet kabla in potek inducirane napetosti. ...................................................................... 88
Slika 5.11: Obojestransko ozemljeni oplet kabla in potek inducirane napetosti. ................................................................... 89
Slika 5.12: Obojestransko ozemljeni navzkrižno prepleteni oplet in potek induciranih napetosti. ......................................... 90
Slika 6.1: Točkovni tokovni vir znotraj prevodne zemlje. ...................................................................................................... 91
Slika 6.2: Model ozemljila, obravnavan s stališča majhnih delcev........................................................................................ 95
Slika 6.3: Prikaz razporeditve tokovnic modela paličnega ozemljila, izdelanega v orodju EleFant. ...................................... 98
Slika 6.4: Primerjava meritev in izračunanih rezultatov dviga potenciala v okolici paličnega ozemljila. ............................... 99
Slika 6.5: Porazdelitev potenciala pred izvedeno obnovo ozemljil pri toku 3I0 = 5 kA. ....................................................... 114
Slika 6.6: Prečni profil potenciala pred izvedeno obnovo ozemljil pri toku 3I0 = 5 kA......................................................... 115
Slika 6.7: 3D-pogled na porazdelitev potenciala v okolici stebra SM105 pri toku 3I0 = 5 kA. .............................................. 116
Slika 6.8: Namestitev izolacijske folije pod površinsko plast zemlje. .................................................................................. 117
Slika 6.9: Namestitev ozemljil in dvig potenciala po obnovi ozemljil na stebru SM105 pri toku 3I0 = 5 kA. ......................... 117
Slika 6.10: Prečni profil potenciala po vgradnji izolacijske folije in zamenjavi ozemljil. ....................................................... 118
Slika 6.11: Prikaz 3D potenciala v okolici stebra SM105 po obnovi pri toku 3I0 = 5 kA....................................................... 119
Slika 6.12: Dvig potenciala na SM 105 brez upoštevanja vgradnje izolacijske folije. .......................................................... 120
Slika 6.13: Dvig potenciala, napetost dotika in koraka na SM 105. .................................................................................... 120

III

Slika 6.14: Primer ozemljil daljnovodnega polja z vsemi elementi ozemljitvene mreže. ..................................................... 121
Slika 6.15: Model mrežnega ozemljila po sliki 6.14............................................................................................................ 123
Slika 6.16: Prikaz zmanjšanja vrednosti napetosti dotika na območju nadzornega mesta. ................................................ 128
Slika 6.17: Prenosna impedanca opleta kabla. .................................................................................................................. 129
Slika 6.18: Struktura visokonapetostnega kabla. ............................................................................................................... 132
Slika 6.19: Zaključek kabla na daljnovodu in zaščita z odvodnikom prenapetosti. ............................................................. 133
Slika 6.20: Proga za meritev ozemljitvenih vodnikov. ........................................................................................................ 135
Slika 7.1: Skica drsne sponke za ozemljevanje vodnikov. ................................................................................................. 139
Slika 7.2: Proga za izvedbo primerjalne meritve med kolutno in drsno sponko za ozemljevanje. ....................................... 141
Slika 7.3: Kolutna sponka za ozemljevanje vodnikov. ........................................................................................................ 142
Slika 7.4: Karakteristika poteka prevajanja toka kolutne sponke za ozemljevanje. ............................................................. 143
Slika 7.5: Drsna sponka za ozemljevanje vodnikov daljnovoda. ........................................................................................ 143
Slika 7.6: Karakteristika poteka prevajanja električnega toka skozi drsno sponko za ozemljevanje. .................................. 144
Slika 7.7: Drsna sponka za ozemljevanje na testni progi v ICEM-TC. ................................................................................ 145
Slika 7.8: Preizkus vlečenja vodnika skozi drsno ozemljitveno sponko. ............................................................................. 145
Slika 7.9: Rezultati meritev PD in RIV pri vzorcu novega vodnika...................................................................................... 147
Slika 7.10: Rezultati meritev PD in RIV pri vzorcu vodnika, vlečenega skozi drsno sponko za ozemljevanje. .................... 147
Slika 7.11: Izvedba izenačitve potenciala in vgrajena palična ozemljila na mestu zemeljskega stika. ................................ 148
Slika 7.12: Shematski prikaz ozemljitvenega sistema in merilne točke. ............................................................................. 149
Slika 7.13: Gibanje sponke je bilo izvedeno s pomočjo kolutov in vitlo na terenskem vozilu. ............................................. 150
Slika 7.14: Gibanje sponke je bilo izvedeno s pomočjo vitla in najlonske vrvi. ................................................................... 150
Slika 7.15: Efektivna vrednost toka v fazi L3 . ................................................................................................................... 151
Slika 7.16: Napetost pri vklopu toka skozi drsno sponko, ki je bila nameščena v fazi L3. .................................................. 151
Slika 7.17: Efektivna vrednost napetosti pri vklopu toka skozi drsno sponko, ki je bila nameščena v fazi L3. .................... 152
Slika 7.18: Grafični prikaz merilnih rezultatov potenciala po sliki 7.12................................................................................ 153
Slika 7.19: Grafični 3D prikaz dviga potenciala po sliki 7.12. ............................................................................................. 155
Slika 7.20: Grafični 2D prikaz dviga potenciala po sliki 7.12. ............................................................................................. 156
Slika 7.21: Grafični 2D prikaz dviga potenciala v modelu delovnega območja. .................................................................. 157
Slika 7.22: Dviga potenciala v modelu delovnega območja. .............................................................................................. 158
Slika 7.23: Grafični 2D prikaz napetosti dotika v modelu delovnega območja. ................................................................... 158
Slika 7.24: Potek napetosti dotika v modelu delovnega območja. ...................................................................................... 159
Slika 7.25: Grafični 2D prikaz napetosti koraka modela delovnega območja. .................................................................... 160
Slika 7.26: Potek napetosti koraka v modelu delovnega območja...................................................................................... 160
Slika 9.1: Specifična upornost zemlje na različnih globinah h pri ρb ˃ ρc. ........................................................................... 166
Slika 9.2: Specifična upornost zemlje na različnih globinah h pri ρb ˂ ρc . .......................................................................... 166
Slika 9.3: Specifična upornost zemlje na enakih globinah h pri ρb ˃ ρc . ............................................................................. 167
Slika 9.4: Specifična upornost zemlje na enakih globinah h pri ρb ˂ ρc . ............................................................................. 167
Slika 9.5: Obdelava merilnih rezultatov s programskim orodjem WinIGS. .......................................................................... 172
Slika 9.6: Razpored, oblika in oznaka več vzporedno priključenih ozemljil. ....................................................................... 174
Slika 9.7: Ponikalna upornost v odvisnosti od oblike in dolžine ozemljila. .......................................................................... 174
Slika 9.8: Izvedbe ozemljil v obliki obročev. ....................................................................................................................... 175

IV

Kazalo preglednic
Preglednica 2.1: Karakteristične vrednosti strel v odvisnosti od tipa, oblike in pogostosti udarov. ........................................ 33
Preglednica 3.1: Specifične upornosti kovin in različnih sestavin zemlje. ............................................................................. 37
Preglednica 4.1: Primerjava ponikalne upornosti med vkopano mrežo in tračnim ozemljilom [Vir: R. Maruša]. .................... 64
Preglednica 4.2: Debelina prevodne plasti v materialih pri različnih frekvencah. ................................................................. 66
Preglednica 4.3: Aktivna površina prevajanja Fe in Cu vodnika pri različnih frekvencah in oblikah. .................................... 66
Preglednica 4.4: Konstante za material ozemljitvenih vodnikov po SIST EN 50341-1:2012 [30]. ......................................... 68
Preglednica 5.1: Posledice električnega toka pri prevodu skozi človeško telo. .................................................................... 69
Preglednica 6.1: Primerjava rezultatov meritev in podatkov, pridobljenih s programskimi orodji. ........................................ 98
Preglednica 6.2: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZ 15/50. ............................................................................. 102
Preglednica 6.3: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZ 100/500. ......................................................................... 103
Preglednica 6.4: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZ 250/1000. ....................................................................... 104
Preglednica 6.5: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZO 15/50. .......................................................................... 105
Preglednica 6.6: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZO 100/500. ...................................................................... 106
Preglednica 6.7: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZO 250/1000. .................................................................... 107
Preglednica 6.8: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KLZ 15/50. ........................................................................... 108
Preglednica 6.9: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KLZ 100/500. ....................................................................... 109
Preglednica 6.10: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KLZ 250/1000. ................................................................... 110
Preglednica 6.11: Podatki, povzeti po preglednicah 6.2 do 6.10. ....................................................................................... 111
Preglednica 6.12: Primerjava rezultatov napetosti dotika brez dodatno vgrajene izolacijske folije in z njo. ........................ 113
Preglednica 6.13: Razmere pred izvedbo dodatnih ukrepov za zagotavljanje varnostnih kriterijev. .................................. 124
Preglednica 6.14: Razmere po izvedbi dodatnih ukrepov za zagotavljanje varstvenih kriterijev. ........................................ 126
Preglednica 6.15: Razmere na ožjem področju nadzornega mesta po izvedenih ukrepih. ................................................. 127
Preglednica 6.16: Oscilogrami amplitude tokov ob uporabi različnih materialov za ozemljitvene vodnike. ......................... 136
Preglednica 6.17: Razporeditev toka ob udarnem valu 8/20 µs. ........................................................................................ 137
Preglednica 7.1: Rezultati meritev na merilnih sondah M1-M10. ...................................................................................... 152
Preglednica 7.2: Oblikovanje varnega delovnega območja. .............................................................................................. 161
Preglednica 9.1: Razdalja prevojne točke v odvisnosti od faktorja refleksije in debeline zgornje plasti. ............................. 168
Preglednica 9.2: Vrednosti meritev specifične upornosti zemljine na DV 110 kV Brestanica-Krško-NEK. .......................... 170
Preglednica 9.3: Primerjava dvoplastnega modela med izračunano in ocenjeno vrednostjo. ............................................. 171
Preglednica 9.4: Podatki za določitev dvoplastnega modela zemlje s programskim orodjem WinIGS. ............................... 171

V

NOV PRISTOP K IZVEDBI OZEMLJEVANJA VISOKONAPETOSTNIH
NAPRAV, DALJNOVODOV IN KABLOVODOV
Ključne besede: Specifična upornost zemlje, ozemljila, nov pristop k načrtovanju
ozemljevanja, drsna sponka za ozemljevanje.
UDK: 621.3.027.3:621.315.2(043.3)
Povzetek: Ozemljitveni sistemi v elektroenergetskih postrojih in omrežju so ključnega
pomena za varno in zanesljivo obratovanje ter varnost uporabnikov električne energije.
Zaradi ostarelosti elektroenergetskih objektov ali zaradi izgradnje dodatnega omrežja je
na napravah treba izvajati obnovitvena dela. Pri tem stikalnih postrojev praviloma ni
mogoče izklopiti v celoti, temveč jih obnavljamo po posameznih delih. Zaradi tega ozemljil
in betonskih temeljnih delov ni mogoče obnoviti celovito. Obstoječa ozemljila sicer še
ostajajo v funkciji, vendar so zastarela in v nekaterih primerih zaradi novo nastalih
obratovalnih razmer tudi neustrezno dimenzionirana. Takšno stanje predstavlja veliko
tveganje za nastanek prevelikih vrednosti napetosti dotika in koraka ter posledično
nevarnosti poškodb ljudi zaradi udara električnega toka. Podobna nevarnost za električni
udar obstaja tudi vzdolž visokonapetostnih daljnovodnih tras. Novo nastale razmere
narekujejo nov sistemski pristop k načrtovanju ozemljil, analizo obstoječega stanja in
poglobljeno načrtovanje obnove ozemljitvenih sistemov, kar je predstavljeno v doktorski
disertaciji. Nov pristop k načrtovanju temelji na izvedenih meritvah in analizi obstoječega
stanja, temu pa sledi posodobljeno načrtovanje s pomočjo ustreznih programskih orodij.
Predstavljena je primerjava med rezultati dviga potenciala ozemljil, pridobljenimi na osnovi
meritev, ter rezultati, pridobljenimi s tremi različnimi programskimi orodji za načrtovanje
ozemljil. Ugotovljeno je dobro ujemanje izmerjenih ter izračunanih vrednosti, kar pomeni,
da lahko z gotovostjo izvedemo načrtovanje zaščitnih ukrepov s pomočjo programskih
orodij. Po končani obnovi ozemljil na terenu izvedemo le kontrolne meritve na ključnih
izpostavljenih točkah. V disertaciji je predstavljen tudi praktičen primer izvedbe obnove
ozemljil na daljnovodu in v visokonapetostnem stikalnem postroju. Podrobno so
predstavljeni pozitivni učinki in izboljšave, ki smo jih pri tem dosegli. Opisana je tudi
popolnoma nova naprava za ozemljevanje gibajočih vodnikov, ki smo jo razvili, izdelali
prototip in podrobno preizkusili. Opisali smo vse meritve in preizkuse, izvedene na tej
napravi in tako dokazali njeno prednost in veliko uporabno vrednost. Z uporabo nove
drsne sponke za ozemljevanje vodnikov in s primerno določenim načinom uporabe smo
bistveno izboljšali varnost izvajanja del, ki jih je treba izvajati neposredno v bližini visoke
napetosti.
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A NEW APPROACH TO IMPLEMENTATION OF GROUNDING HIGH-VOLTAGE
DEVICES, TRANSMISSION LINES AND CABLES
Keywords: Soil resistivity, new approach to grounding design, grounding, sliding
grounding clamp.
UDK: 621.3.027.3:621.315.2(043.3)
Abstract: Grounding systems in electrical energy applications and power grids are
essential for safe and reliable operation of devices as well as safety of energy consumers.
Due to obsolescence of electrical energy infrastructure or expansion of power grid it is
essential that renovation work on energy devices is executed. In that process energy
devices can not be entirely shut down, so they are renovated part by part. For that specific
reason grounding devices and concrete base construction can not be entirely renovated,
so existing grounding devices are still performing their function but they are obsolete and
in some cases also improperly designed for new operating conditions. Such condition
presents a huge risk factor for formation of high touch voltage and step voltage values and
consequently risk of human injuries due to electrical shock. Same danger can also appear
along high voltage transmission line routes. This desertation is describing above dangers
and conditions as well as a new systematic approach, current condition analysis and indepth design of grounding systems renovation plan that are therefore options as a
practical solutions. A new approach of grounding design is based on device
measurements and and current condition analysis with help of special software tools.
A comparison of measurement based results and software simulation based results is
also presented in this desertation. It has been determined that measured and simulated
data are quite similar, which means that in most cases design and implementation of
safety procedures can be done by software tools, that have to be verified with real
measurements on key points after finished renovation of grounding devices on field. This
desertation also presents practical example of power line renovation and high voltage
substation as well as positive effects and improvements achieved in that procedure.
A new device for grounding of moving cables which has been designed, prototyped and
detail tested is also presented. All measurements and tests that have been considering
this device are also described, which demonstrates the device's advantages and high
practical value. With usage of this new sliding grounding clamp we have successfully
improved safety of work that takes place near high voltage.
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UVOD

1. UVOD
Ozemljevanje električnih naprav elektroenergetskega sistema se izvaja že od začetka
uporabe prvih naprav na izmenični električni tok. Ozemljevanje zvezdišč energetskih
transformatorjev in generatorjev je osnova za varno in zanesljivo obratovanje
elektroenergetskega omrežja in tudi za zanesljivo in varno delovanje naprav na strani
potrošnikov električne energije. Prvi zametki ozemljitev so nastali že davnega leta 1752,
ko je Benjamin Franklin pričel z raziskavo strelovodov in je razelektritveni naboj oblaka
odvedel v zemljo po kovinski žici.
Specifično upornost prevodnih homogenih materialov določamo in primerjamo med seboj
pri enakih fizikalnih pogojih (prerezu, dolžini in temperaturi). Pri določanju specifične
upornosti zemlje so razmere drugačne. Zemlja kot material je zaradi različne geološke
sestave električno nehomogena. Specifična upornost zemlje znaša med 10 Ωm pa vse do
nekaj 10 000 Ωm, odvisno od geološke strukture zemlje, vlage, temperature in kemičnih
lastnosti. Ob veliki specifični upornosti na nekaterih območjih zemlja sicer ne bi bila dovolj
dober prevodnik električnega toka, vendar ima zemlja izredno veliko površino in volumen,
po katerem se razporedijo in zaključujejo tokovnice, kar močno zmanjša električno
upornost zemlje. Zaradi tega znaša upornost zemlje med dvema oddaljenima točkama
bistveno manj, kot bi sprva ocenili iz specifične upornosti tal. Ne glede na specifično
upornost zemlje pa upornost med dvema oddaljenima točkama opredeljuje frekvenca
izmeničnega toka, ki teče skozi zemljo. Carson in Pollaczek sta že leta 1926 v svojih
raziskavah prišla do spoznanja, da je električna upornost zemlje odvisna od frekvence
omrežne napetosti. Po veliki prostornini zemlje namreč tokovnice električnega toka
v zemlji poganja ista napetost. Iz tega sklepamo, da je gostota toka ob površini zemlje
večja kot v notranjosti, ker imajo tokovnice zaradi večje medsebojne razdalje med
vodnikom in zemljo v globini zemlje večjo impedanco. V primeru, ko je specifična upornost
zemlje večja, se tokovnice porazdelijo po večjem volumnu, torej globlje v zemljo. Če je
specifična upornost zemlje manjša, je debelina zemlje, po kateri se tok zaključuje, manjša.
Tako velja, da se večja specifična upornost tal kompenzira z razporeditvijo tokovnic po
ustrezno večji prostornini zemlje in obratno. Zaradi opisanega predpostavimo, da
s stališča obratovalnih ozemljitev zemlja z veliko specifično upornostjo električno ni
sporna. Težave v takšnih razmerah nastanejo z vidika zagotavljanja varnosti pred udarom
električnega toka. Potencial zemlje se na mestu prehoda toka okvare v zemljo zaradi
povečane lokalne upornosti tal močno dvigne. Zaradi tega se ob neustrezno izvedenem
ozemljilu pojavi prevelika napetost koraka in dotika, kar lahko povzroči poškodbe ljudi ali
živali zaradi udara električnega toka.
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Zaradi opisanega je treba pri ozemljevanju naprav elektroenergetskega sistema izvesti
več ukrepov, da neželene posledice preprečimo. Skupek takšnih tehniških ukrepov in
naprav imenujemo »ozemljitveni sistem«. Ozemljitveni sistem sestavljajo vsi za to
namenjeni elementi, ki so vgrajeni na napravah, vključno z ozemljilom, ki je nameščeno
v zemlji. Prav od oblike in velikosti ozemljila, specifične upornosti zemlje in deloma od
uporabljenega materiala za ozemljitveni sistem je odvisna učinkovitost ozemljitvenega
sistema. Osnovni namen ozemljevanja je zagotavljanje varnosti proti udaru električnega
toka. Zemlja je glede na svojo veliko prostornino dober prevodnik električnega toka, zato
jo je smiselno in možno uporabiti tudi za izhodiščni ničelni potencial. Zaradi pomembnosti
področja in zagotavljanja zanesljivosti ter varnosti je izvedba ozemljevanja urejena
s predpisi in standardi. Tako so opredeljene minimalne tehnične zahteve pri izvedbah
ozemljitvenih sistemov, ki so potrebne za zagotavljanje ukrepov pred preveliko napetostjo
koraka in dotika, kar je tudi osnova za nov pristop k načrtovanju ozemljitvenih sistemov.
1.1 Predstavitev problema
V Sloveniji je elektroenergetsko omrežje ozemljeno različno glede na napetostni nivo,
značilnosti parametrov vodov in način obratovanja. Omrežje 400 kV in 220 kV je
ozemljeno direktno v vseh zvezdiščih energetskih transformatorjev, omrežje 110 kV pa je
direktno ozemljeno le v nekaterih točkah omrežja. V omrežjih srednje napetosti je način
ozemljitve nevtralne točke oziroma zvezdišč transformatorjev izveden v večini preko
nizkoohmskega upora ali resonančne ozemljitve z vgrajeno regulacijsko Petersenovo
tuljavo. Le nekateri redki odseki omrežja so še izvedeni z izolirano nevtralno točko. Pri
direktno ozemljenih visokonapetostnih omrežjih so tokovi zemeljskega stika bistveno višji
kot pri srednjenapetostnih omrežjih, kjer je tok zemeljskega stika omejen na maksimalno
vrednost 150 A. Zaradi tega bo z vidika ozemljevanja nadaljna raziskava v disertaciji
namenjena predvsem razmeram v omrežju in stikalnih postrojih visoke napetosti. Večina
visokonapetostnega omrežja kot tudi stikalni postroji v Sloveniji so stari med 30 do 50 let,
kar velja tudi za ozemljila ozemljitvenih sistemov visokonapetostnih postrojev. V zadnjem
obdobju je bilo v stikalnih postrojih Elesa zamenjano večino stikalne opreme in drugih
visokonapetostnih naprav. Obnova visokonapetostnih naprav je bila izvajana etapno po
posameznih lokalnih delih stikalnih postrojev, ker električnih postrojev ni bilo moč izklopiti
v celoti. Zaradi tega tudi ni bilo moč zamenjati in obnoviti ozemljil v celoti, temveč so bile
obnovljene naprave dodatno galvansko povezane zgolj na obstoječo staro ozemljilno
mrežo. Ob pregledih in meritvah se ugotavlja, da so obstoječi ozemljitveni sistemi zaradi
korozije že v veliki meri precej poškodovani.
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Poškodovani spoji in ozemljila v zemlji ne zagotavljajo dobrega galvanskega spoja med
posameznimi deli ozemljil. Meritve, ki jih izvajamo na terenu sicer izkazujejo zadovoljive
rezultate, vendar je treba upoštevati, da je tok skozi zemljo, pri katerem se izvajajo
meritve, velikostnega reda do 100 A. Popolnoma drugačne in realne razmere pa se
pojavijo, ko čez takšno dimenzijsko oslabljeno ozemljilo steče tok med 15 do 20 kA. Na
teh mestih lahko nastanejo okvare posledično tudi na ozemljilih, kar pomeni, da bi se
v okolici takšne točke močno dvignil električni potencial ob morebitnem zemeljskem stiku.
Posledično bi prišlo do prekoračitve vrednosti napetosti dotika in koraka [1].
S povečanjem proizvodnih virov in prenosnih kapacitet se v elektroenergetskem omrežju
povečuje tudi kratkostična moč, temu primerno pa se povečujejo tudi prispevki tokov
zemeljskih stikov [2]. Za obremenitev ozemljil in vplivov na okolico je najbolj neugoden
enofazni zemeljski stik pri direktno ozemljeni nevtralni točki zvezdišča transformatorja
v obravnavanem omrežju. Glede na pričakovano povečanje tokov zemeljskega stika bodo
obstoječa ozemljila v prihodnje nezadostna in ne bodo zagotavljala varnih kriterijev
napetosti dotika in koraka. Zaradi tega je treba z novimi pristopi k načrtovanju stanje
obstoječega ozemljitvenega sistema analizirati in ga ustrezno tehnično nadgraditi.
Nadgradnja je zasnovana v smeri prilagojenega oblikovanja ozemljil in vodenja potenciala
in tudi nadgradnje ozemljil v smislu zmanjšanja vrednosti ponikalne upornosti ozemljila.
V tokokroge za krmiljenje, zaščito, meritve in nadzor so v stikalnih postrojih vgrajene
sodobne elektronske naprave, ki so občutljive na prenapetostne pojave. Ob stikalnih
manipulacijah v visokonapetostnih postrojih nastajajo tudi prenapetosti, ki imajo
visokofrekvenčni značaj. Pri ozemljevanju elektronskih naprav je treba zaradi tega
upoštevati tudi topološko geometrijo ozemljitev in tudi uporabo ustreznih materialov za
izdelavo ozemljitev. Zaradi kožnega pojava v prevodnih delih ozemljitev je treba
upoštevati tudi frekvenco motnje oziroma prenapetosti [3]. Prav tako je treba posebno
pozornost nameniti zagotavljanju varnih pogojev dela na lokacijah, kjer je izveden prehod
visokonapetostni daljnovod - kablovod ali obratno. Na takšnih lokacijah lahko nastanejo
visoke prenapetosti zaradi prehoda toka skozi različne valovne upornosti vodov.
Zaradi zagotavljanja varnih delovnih razmer pri izvajanju zahtevnejših vzdrževalnih del na
dvosistemskih daljnovodih visoke napetosti je treba vodnike ustrezno ozemljiti. Trenutno
uporabljen delovni postopek, ki se pri tem uporablja, je z vidika zagotavljanja varnosti
delavcev precej pomanjkljiv, saj na delovišču ne zagotavlja varnih pogojev dela glede
zagotavljanja dovoljenih vrednosti napetosti dotika in koraka. Zaradi tega je tudi v tej
smeri potreben nov pristop, ki bo s tehnično izboljšavo zagotovil varen delovni postopek
s katerim bomo na delovišču zagotavljali varne delovne pogoje.
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1.2 Stanje raziskav ozemljevanja elektroenergetskih naprav v svetu
Zaradi povečanih potreb po dobavi in prenosu električne energije se gradijo novi
proizvodni viri in prenosne daljnovodne kapacitete. Trend razvoja elektroenergetike in tudi
trend trga z električno energijo je usmerjen predvsem v povečanje prenosnih zmogljivosti
in to s poviševanjem napetostnega nivoja daljnovodov in kablovodov. Z vidika
zagotavljanja novih proizvodnih virov energije je prisoten trend izgradnje razpršenih virov
energije. V urbanih področjih je zaradi zmanjšanja vplivov na okolje v porastu trend
kabliranja visokonapetostnih prenosnih vodov vse do napetosti 400 kV. Vsaka od zgoraj
naštetih sprememb konfiguracije omrežja terja tudi različne pristope pri ozemljevanju teh
naprav, zato je treba te spremembe primerno obravnavati in izvajati obnove sistemov za
ozemljevanje. Zaradi tega je na področju ozemljevanja, predvsem pa izvedbe ozemljil
v svetu veliko raziskav, ki so usmerjene v optimiranje. V svetu vodilna in največkrat
uporabljena standarda na tem področju sta IEEE Std. 80-2000 [4] in standard
IEEE Std. 837-2002 [5]. Standarda urejata električno dimenzioniranje in oblikovanje
ozemljil ter določata minimalne zahteve višine napetosti dotika in koraka v stikalnih
postrojih. Na podlagi minimalnih tehničnih zahtev, ki jih standarda določata, je izdelana
tudi večina sodobnih programskih orodij za načrtovanje in analizo ozemljil.
Vlaga in kemične lastnosti zemlje v bistvu definirajo učinkovitost ozemljila. Za zmanjšanje
specifične upornosti zemlje se ponekod uporabljajo različni inovativni pristopi. V [6] je
opisan postopek za znižanje specifične upornosti tal v stikalnih postrojih, kjer se v bližini
postroja nahaja morska voda. Na področjih, kjer prevladuje material z zelo visoko
specifično upornostjo (prod, pesek, kamenje), je smiselno na večji površini pod postrojem
zamenjati zemljo. Na območjih, kjer na izpostavljenih mestih nikakor ne moremo
zadovoljiti zahtevam predpisanih vrednosti napetosti koraka in dotika, pa novi pristopi
predvidevajo vgradnjo izolacijskih plasti nad ozemljilo, kot je to opisano v [7]. Takšni
ukrepi so lahko učinkoviti, vendar jih je treba predhodno preveriti z ustreznimi modeli. Po
izvedbi izboljšav in ukrepov je treba opraviti ustrezne meritve dviga potenciala na
obravnavanem območju in tudi preveriti napetost koraka in dotika, kot je to opisano v [8].
Uvajajo se tudi nove metode za natančno določitev specifične upornosti zemlje, kot je to
opisano v [9]. Ustrezna določitev specifične upornosti zemlje je namreč najboljše
izhodišče za druge raziskave v smeri učinkovitega načrtovanja ozemljil. Kadar so
električne lastnosti zemlje, v katero je ozemljilo vgrajeno ustrezno določene, je možno
z ustreznimi programskimi orodji, uspešno izvesti načrtovanje ozemljil. S tovrstnimi
programskimi orodji je možno izvesti model ozemljila in tako pridobiti rezultate o višini
dviga potenciala ob pričakovanem toku zemeljskega stika v obravnavano ozemljilo.
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V [10] je opisan algoritem oz. postopek, kako s pomočjo metode končnih elementov
določiti karakteristike, ki so pomembne za kakovostno izvedbo ozemljila glede na njegovo
geometrijo in geoelektrične lastnosti zemlje, v kateri je ozemljilo vgrajeno. Tudi v [11] je
predstavljen algoritem, s katerim je v okolju MATLAB na osnovi ameriškega standarda
IEEE std. 80-2000 [4] možno izvesti izračune in oblikovanje ozemljil. V Sloveniji je razvito
podobno programsko orodje, postopki in vsebina pa je predstavljena v [12]. Vsa tovrstna
orodja zadovoljivo podajo osnovo za načrtovanje ozemljil, vendar je možno takšno
programsko orodje uspešno uporabljati le tam, kjer imamo kakovostne podatke o geološki
strukturi zemlje. V praksi je to redkost, ker bi bili stroški geoloških raziskav v primerjavi
s ceno ozemljil preveliki. Poleg navedenega se sanacija ozemljil izvaja tudi v obstoječih
starih objektih, kjer so že vkopana obstoječa stara ozemljila. Zaradi tega je električne
lastnosti zemlje na takšnih področjih zelo težko natančno določiti. Ponekod v svetu se
v urbanih območjih daljnovodi alternativno nadomeščajo z visokonapetostnimi kabli, kar
z vidika ozemljevanja povzroča še dodatne težave. Na daljnovodnem stebru, kjer je
izveden prehod daljnovod - kablovod ali obratno, se zaradi spremembe valovne upornosti
ob stikalnih manipulacijah ali okvarah pojavijo prehodni pojavi in velike prenapetosti, kot je
to opisano v [13]. Stojna mesta daljnovodov in kovinskih podpornih konstrukcij
v elektroenergetskih postrojih je treba učinkovito ozemljiti ter na teh mestih izvesti dodatno
zaščito s prenapetostnimi odvodniki, kot je opisano v [14]. Vgraditi je treba tudi primerno
relejno zaščito, kot je opisano v [15]. Kakovost ozemljil v elektroenergetskih objektih in
tudi pri daljnovodih in kablovodih je bistvenega pomena pri zmanjšanju prenapetosti, ki
nastanejo ob udaru strele. Razelektritev naboja oblaka proti zemlji je hitra in v kratkem
času večkrat ponavljajoč pojav s strmim tokovnim čelom. Ob takšnih pojavih nastanejo
prenapetosti, ki jih je treba učinkovito odvesti v ozemljilo, kar je opisano v [16]. Zaradi
vgradnje elektronske opreme za zaščito, vodenje in meritve je treba na kablih krmilnih in
merilnih tokokrogov izvajati priporočene ukrepe, kot je opisano v [17]. Visokonapetostni
kabli imajo zaradi potrebe po enakomerni homogeni razporeditvi električnega polja
v izolacijski plasti kabla na zunanjem delu izolacijske plasti izveden kovinski oplet.
Kovinski oplet služi v osnovi za oblikovanje električnega polja v izolacijski plasti, deloma
pa tudi za potrebe izvedbe ozemljevanja. Po kovinskem opletu kabla se lahko zaključujejo
tokovi, ki so posledica inducirane napetosti v opletu kabla kot posledica toka, ki teče skozi
vodnik kabla. Zančni tokovi v opletu kabla pa lahko nastanejo zaradi okvar ali kot
posledica tokov, ki tečejo med posameznimi potenciali elektroenergetskih postrojev, če je
oplet kabla ozemljen na obeh straneh.
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Vsi ti primeri lahko ob nepravilni ozemljitvi opletov kablov povzročijo pregrevanja in
poškodbe, kot je opisano v [18]. Zahteva porabnikov električne energije po zanesljivi
dobavi električne energije je povod za analizo obstoječih in uvedbo novih delovnih
postopkov na področju vzdrževanja in obratovanja elektroenergetskih omrežij. Pri tem so
mišljena vzdrževalna dela, ki jih izvajamo na napravah visoke napetosti in tudi večja
vzdrževalna dela, ki jih je treba izvajati v neposredni bližini delov naprav, ki so pod
vplivom visoke napetosti. Pri tovrstnih delih je treba dobro poznati nevarnosti in tveganja,
predvsem pa dobro določiti način zaščite in ozemljevanja naprav, da lahko zadostimo
vsem predpisanim varnostnim zahtevam. Zaradi tega se izvajajo raziskave, ki proučujejo
škodne vplive in nevarnosti za človeka (delavca) ter posledično določijo varno delo, kar je
opisano v [19] in [20]. Izhodišča za načrtovanje takšnih varnostnih postopkov so zapisana
v [21].
1.3 Vzrok potrebe za uvedbo novega pristopa ozemljevanja
Iz

varnostnih

in

obratovalnih

razlogov

mora

biti

celoten

ozemljitveni

sistem

visokonapetostnih elektroenergetskih naprav dimenzioniran tako, da v normalnem
obratovanju in tudi ob okvarah na mestu lokacije teh naprav ne pride do ogrožanja zdravja
in življenja ljudi ter povzročitve večje gospodarske škode. Potrebo po uvedbi novega
pristopa

ozemljevanja

narekujejo

predvsem

spremenjene

kratkostične

razmere

v elektroenergetskem omrežju in slabo stanje obstoječih starih ozemljil. V času gradnje
stikalnih postrojev pred 40 in več leti ozemljitveni sistemi namreč niso bili načrtovani
skladno z današnjimi potrebami. V bodoče se bodo ob načrtovani prenovi slovenskega
visokonapetostnega omrežja, kratkostične moči še dodatno povečale, ozemljila v stikalnih
postrojih, kamor bodo novi vodi priključeni, pa so v slabem stanju, predvsem pa za nove
razmere nezadostno dimenzionirana.
Pri obnovi daljnovodov se zaradi zaostrenih obratovalnih razmer pogosto izvaja
zamenjava visokonapetostne opreme tako, da je sosednji sistem dvosistemskega voda
pod napetostjo in v normalnem obratovanju. Izvedba takšnih del je s stališča varstva pri
delu izredno zahteven postopek, ki terja upoštevanje vseh predpisov in tudi načrtovanje
ustreznih novih postopkov ozemljevanja delovišč. V evropskih državah je varnost pri delu
regulirana na osnovi skupnih evropskih direktiv in uredb [22]. V Sloveniji je na osnovi teh
pravnih temeljev sprejet in v veljavi Zakon o varnosti in zdravju pri delu [23], podrejeno pa
velja tudi Pravilnik o varnosti pri delu pred nevarnostjo električnega toka [24]. ELES kot
sistemski operater ima za dela na svojih napravah in omrežju v veljavi tudi interno
navodilo, s katerim določa delovne postopke, nujne varnostne in zavarovalne ukrepe ter
postopek zagotavljanja varstva pri delu na svojih objektih in postrojih.
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V varnostnih pravilih [25] so nekateri do sedaj uporabljeni postopki pomanjkljivi in
nezadostni za zagotavljanje varnosti. Slednje se vsebinsko nanaša na demontažo in
montažo vodnikov, kjer sodeluje tudi večje število delavcev. Ob izvedbi del se lahko
namreč vzdolž trase zgodijo nepredvideni dogodki, zaradi katerih lahko pride do zanihanja
vodnika, s tem pa tudi do stika gibajočih se delov vodnika z deli naprav pod napetostjo.
Ob morebitnem nehotenem stiku vlečenega vodnika z deli naprav pod vplivom visoke
napetosti bi bili sodelujoči delavci izpostavljeni škodnim vplivom in posledicam, ki jih
povzroči na mestu prehoda toka v ozemljilo tok zemeljskega stika. Naprave za
ozemljevanje, ki so trenutno v uporabi in dostopne na svetovnem trgu, niso ustrezne za
izvedbo tako tveganih delovnih opravil. Zaradi tega so v nadaljevanju obdelane
spremembe izvedbe in postopki ozemljevanja za tovrstne primere na način, da bo izvedba
tveganih del varna predvsem za delavce in tudi za delovno opremo, ki se pri tem
uporablja. Vsebinsko bo novi pristop v tem delu opredeljen kot praktična izboljšava
ozemljevanja z novo izdelano ozemljitveno napravo in določitev varnega delovnega
območja na mestu dela s pomočjo ustreznih programskih orodij.
1.4 Teza doktorske disertacije
Teza doktorske disertacije predpostavlja, da bo izdelan nov način načrtovanja ozemljil in
izboljšana obnova ozemljitvenega sistema. Načrtovanje in izvedbo je treba posodobiti
zaradi zahtevnejših pogojev obratovanja in ozemljevanja visokonapetostnih naprav,
daljnovodov in kablovodov. Z uporabo novih programskih orodij in drugačnih pristopov bo
izvedeno učinkovito načrtovanje in oblikovanje ozemljitvenega sistema. S tem bo tudi
v starejših elektroenergetskih postrojih in omrežju ozemljitveni sistem na izpostavljenih
mestih zadovoljil zahtevam varnostnih kriterijev. Z novim pristopom načrtovanja ozemljil
bo možno obstoječe ozemljitvene sisteme nadgraditi tako, da bo na izpostavljenih mestih
dvig potenciala v okolici ozemljil kljub pričakovanim povečanjem vrednosti tokov
zemeljskega stika v okviru predpisanih in priporočenih vrednosti. Rezultati in spoznanja
novega pristopa načrtovanja ozemljilnih sistemov in porazdelitve potenciala na mestu
prehoda toka okvare v ozemljilo bodo upoštevani tudi pri uporabi novo oblikovane drsne
ozemljitvene sponke. Drsna ozemljitvena sponka je namenjena ozemljevanju vodnikov,
nameščenih v bližini delov pod vplivom visoke napetosti. Z novim načinom načrtovanja
oziroma pristopom ozemljevanja bo zagotovljeno zanesljivejše delovanje naprav
v elektroenergetskih objektih, zagotovljena bo tudi varnost izvajanja delovnih opravil na
napravah elektroenergetskega omrežja. S pomočjo programskih orodij Quick Grid,
Ground MAT, WinIGS ter EleFAnT bodo izdelani simulacijski modeli, ki bodo preverjeni
z meritvami na terenu.
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S primerjavo med izdelanimi simulacijskimi modeli in meritvami bo prikazana prednost
uporabe novih programskih orodij za načrtovanje ozemljil in vodenja potenciala.
S praktičnim preizkusom zemeljskega stika skozi drsno ozemljitveno sponko pa bo
dokazana prednost nove praktične izvedbe ozemljevanja in tudi izboljšanje karakteristik
vodnika daljnovoda, ki je vlečen skozi takšno napravo.
1.5 Predstavitev vsebine po poglavjih
V prvem poglavju je predstavljen uvodni del s predstavitvijo problema, ki ga
v elektroenergetskih stikalnih postrojih povzročajo zastarela in nezadostno dimenzionirana
ozemljila. Opisano je stanje raziskav, ki se na področju ozemljevanja izvaja v svetu.
Predstavljena je potreba po uvedbi novega pristopa načrtovanja ozemljil in tudi
posodobljen pristop in izvedba praktičnega ozemljevanja vodnikov. Na osnovi poglavja so
predstavljene tudi vse tri teze doktorske disertacije.
V drugem poglavju je predstavljen nastanek prenapetostnih pojavov, ki lahko na
napravah elektroenergetskega omrežja povzročijo preboje in okvare ter posledično tok
zemeljskega stika. Vzroki za nastanek prenapetosti so predstavljeni z vidika obratovalnih
časnih razmer in tudi z vidika atmosferskih razelektritev.
V tretjem poglavju je predstavljena določitev specifične upornosti zemlje in merilne
metode, s katerimi lahko določimo specifično upornost in meje posamezne plasti zemlje.
Opisana so teoretična izhodišča za določitev dvoplastnega modela zemlje in vpliv udarne
upornosti zemlje na zmanjšanje ponikalne upornosti ozemljil.
V četrtem poglavju so predstavljene različne izvedbe ozemljil, ki so nameščena
v homogeni zemlji. Predstavljena so teoretična izhodišča in izrazi za izračun ponikalne
upornosti vertikalnih in horizontalnih izvedb ozemljil, različnih oblik in razporeditev.
Opisana so izhodišča za tokovno dimenzioniranje ozemljitvenih vodnikov. Izdelana je tudi
primerjava lastnosti in uporabnosti različnih materialov, iz katerih so izvedeni ozemljitveni
sistemi.
V petem poglavju so opisani vplivi in posledice, ki nastajajo pri prevajanju električnega
toka skozi zemljo. Opisan je vpliv napetosti dotika in koraka na človeško telo ter kriteriji, ki
jih je zaradi varnosti potrebno zagotavljati. Predstavljene so prepoznane pomanjkljivosti
na ozemljitvah v stikalnih postrojih, kovinskih konstrukcijah daljnovodnih stebrov in kablih
visoke napetosti.
V šestem poglavju je opredeljen nov pristop izvedbe načrtovanja in tehnične izboljšave
ozemljil. Opisana so teoretična izhodišča za izračun potencialov v bljižini ozemljila.
Predstavljeno je programsko orodje za načrtovanje ozemljil WinIGS in Ground Mat.
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Za primer paličnega ozemljila je izveden tudi model ozemljila s programskim orodjem
EleFanT. Izvedena je primerjava med meritvami in rezultati, pridobljenimi s pomočjo
programskih orodij. Prikazani so rezultati meritev potencialov, ki smo jih izvedli na
območju ozemljila daljnovodnega stebra. Predstavljeni rezultati izkazujejo stanje pred
izvedeno obnovo ozemljil in stanje po posodobljeni izvedbi oblike ozemljila. Predstavljene
so tudi izboljšave, ki smo jih izvedli z dodatno vgrajeno izolacijsko folijo, kot je opredeljeno
v tezi disertacije z vidika novega pristopa. Prikazani so tudi rezultati izvedenih izboljšav
v stikalnih postrojih in tudi izboljšave pri ozemljevanju kablov.
V sedmem poglavju je opisan posodobljen praktičen način ozemljevanja vodnikov, ki jih
je treba ozemljiti med gibanjem oziroma nameščanjem na daljnovod. Opisana je novo
izdelana naprava in drsna sponka za ozemljevanje ter vsi preizkusi, ki so bili izvedeni, da
bi potrdili prednosti delovanja nove naprave za ozemljevanje. Ob tem so predstavljeni tudi
merilni rezultati ustreznosti vodnika z vidika koronskega efekta. Prikazani so podatki oz.
merilni rezultati, ki so bili pridobljeni ob izvedbi zemeljskega stika na omrežju 110 kV.
Na osnovi meritev dviga potenciala ob izvedenem zemeljskem stiku so bili pridobljeni tudi
dragoceni podatki, na osnovi katerih je izvedena primerjava med realnim primerom in
modelom ozemljila ob zemeljskem stiku. Tako je dokazana možnost, da se načrtovanje
varnega delovnega območja lahko izvede dovolj natančno tudi s pomočjo programskega
orodja za načrtovanje ozemljil.
V osmem in hkrati zadnjem poglavju doktorske disertacije so predstavljeni in navedeni
izvirni znanstveni prispevki ter sklepne ugotovitve, vključno s predlaganimi rešitvami, ki jih
je treba uvesti v praktične postopke in interno tehnično standardizacijo vzdrževalnih
postopkov v Elesu.
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2. PRENAPETOSTI V ELEKTROENERGETSKIH OMREŽJIH
Prenapetost je pojav, pri katerem se med posameznimi fazami naprave ali fazo in zemljo
pojavi prekomerni porast nazivne napetosti. Kadar govorimo o prenapetosti, razumemo,
da je porast napetosti višji od največje nazivne temenske vrednosti napetosti, za katero je
vod, naprava ali postroj zgrajen in dimenzioniran. Po standardu SIST EN 60071 -1, 2006
[26] delimo prenapetosti glede na vzrok nastanka in obliko prenapetostnega vala
v naslednje glavne skupine, kot jih kaže slika 2.1, in sicer:


Časne ali obratovalne prenapetosti. To so prenapetosti izmenične omrežne
frekvence z dolgim trajanjem in so v večini primerov nedušene. Vzroki za obratovalne
prenapetosti so zemeljski stiki, izpadi večjih porabnikov in bremen, feroresonanca ali
kombinacija teh vzrokov.



Prehodne prenapetosti s položnim čelom. To so prenapetosti, ki nastanejo pri
stikalnih manipulacijah (vklopi in izklopi daljnovodov) elektroenergetskih naprav ali ob
izklopih zemeljskih ali kratkih stikov.



Prehodne prenapetosti s strmim in izredno strmim čelom. To so prenapetosti, ki
nastanejo ob udarih strele v nadzemni vod. Udar strele se lahko zgodi kot direkten
udar v strelovodno vrv, direkten udar strele v fazni vodnik ali udar strele v bližino
daljnovoda.

Časne prenapetosti

Prenapetosti s položnim
čelom

Prenapetosti s strmim
čelom

Prenapetosti z izredno
strmim čelom

Zemeljski stiki, izpad večjih
bremen, feroresonanca

Stikalne manipulacije, vklopi
in izklopi daljnovodov

Atmosferske praznitve

Tf ≤ 100 ns

10 Hz ˂ f ˂ 500 Hz
3600 s ≥ t ≥ 0,03 s

5000 µs ≥ T1 ˃ 20 µs
T2 ≤ 20 ms

20 µs ≥ T1˃ 0,1 µs
T2 ≤ 300 µs

0,3 MHz ˂ f1 ˂ 100 MHz
30 kHz ˂ f2 ˂ 300 kHz

Slika 2.1: Vrste prenapetosti po standardu SIST EN 60071-1, 2006 [26].
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2.1 Obratovalne prenapetosti
Način obratovanja določenega elektroenergetskega omrežja visoke, srednje ali nizke
napetosti je odvisen predvsem od načina ozemljitve nevtralne točke transformatorja.
Glede na način ozemljitve nevtralne točke je ustrezno načrtovana tudi relejna zaščita, ki
izklaplja okvarjene daljnovode in kable in jih tako loči od zdravih delov omrežja.
V Sloveniji je bilo na začetku razvoja izgradnje omrežja 110 kV to ozemljeno le v nekaj
točkah, medtem ko so bila srednjenapetostna omrežja v večini izvedena z izolirano
nevtralno točko. Z razvejanostjo in povečanjem obsega omrežja se je ob okvarah večal
tudi kapacitivni tok zemeljskega stika, kar je povzročilo, da samougašanje obloka ob
okvarah prehodnih zemeljskih stikov ni bilo več mogoče. Zato je bilo treba zaradi
selektivnega delovanja relejne zaščite zvezdišča ozemljiti resonančno, posredno ali
direktno, odvisno od parametrov vodov omrežja. Glede na različne načine ozemljitve
nevtralne točke energetskih transformatorjev se v omrežju pojavljajo tudi razlike med
obratovalnimi prenapetostmi. V izoliranih in kompenziranih omrežjih se ob okvari napetost
zdravih faz dvigne na polno medfazno vrednost samo na mestu okvare, v preostalih delih
omrežja pa je glede na oddaljenost od okvare primerno nižja. V indirektno in direktno
ozemljenih omrežjih je tok okvare sicer večji kot v izoliranih ali kompenziranih omrežjih,
faktor prenapetosti pa je dosti nižji.
Časne prenapetosti
Ob stiku ene faze z zemljo se spremenijo tudi napetosti posameznih faz obravnavanega
omrežja proti zemlji. Posamezne napetosti lahko izračunamo s pomočjo simetričnih
komponent, kot je prikazano v izrazih (2.1, 2.2 in 2.3) [27, 28]:



napetost faze L1, ki je v stiku z zemljo:

U L1 



3  U (1)  Z F
,
Z (1)  Z (2)  Z (0)  3  Z F

(2.1)

napetosti preostalih dveh faz, ki nista v stiku z zemljo:

U L2  U (1) 

3 3  Z (0)  Z F   j  2  Z (2)  Z (0)  3  Z F 
,

2
Z (1)  Z (2)  Z (0)  3  Z F

(2.2)
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U L3  U (1) 

3 3  Z (0)  Z F   j  2  Z (2)  Z (0)  3  Z F 
,

2
Z (1)  Z (2)  Z (0)  3  Z F

(2.3)

kjer pomeni:

Z (1) impedanca pozitivnega zaporedja omrežja na mestu okvare (Ω),
Z (2) impedanca negativnega zaporedja omrežja na mestu okvare (Ω),
Z (0) impedanca ničnega zaporedja omrežja na mestu okvare (Ω),

U (1) napetost direktnega zaporedja (V),
ZF

prehodna impedanca na mestu okvare (Ω).

V primeru, da je prehodna impedanca na mestu okvare (ZF = 0), izhaja, da je tudi napetost
v okvarjeni fazi (UL1 = 0). Napetosti preostalih dveh zdravih faz sta odvisni od razmerja
med Z(0) / Z(1) in faznega kota med pozitivno in nično impedanco  = (1) - (0). Napetost
v fazi L3 je maksimalna, ko je razmerje (Z(0) / Z(1)) = 2 in  = (1) - (0) = 180. Če kot

 manjšamo, se zmanjšuje tudi vrednost napetosti zdrave faze. Maksimumu napetosti
zdrave faze se bližamo z večanjem razmerja (Z(0) / Z(1)) [28].
Omrežje z izolirano nevtralno točko
Omrežja z izolirano nevtralno točko so prevladovala v obdobju, ko omrežja še niso bila
razvejana in še ni bilo večjega števila kabelskih povezav. Razsežnost in razvoj omrežij je
narekovalo, da so se področja omrežij z izolirano nevtralno točko tehnično preuredila
v druge načine ozemljevanja nevtralne točke. Pri omrežju z izolirano nevtralno točko je tok
okvare proti zemlji definirala le vrednost kapacitivnosti vodov do zemlje, kot je razvidno iz
slike 2.2.

Slika 2.2: Shema omrežja z izolirano nevtralno točko.
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Med posameznimi vodniki daljnovoda so sicer tudi medsebojne kapacitivnosti, vendar te
zaradi simetrije medsebojnih kapacitivnosti nimajo bistvenega vpliva na način
ozemljevanja omrežja. Bistveni vpliv imajo le dozemne kapacitivnosti. Predpostavimo, da
so dozemne kapacitivnosti vseh treh faznih vodnikov proti zemlji enake, saj različne
razmestitve vodnikov zagotovijo simetrijo. Tako tvorijo v trifaznem sistemu simetričen
sistem, zato lahko sklepamo, da je skupna vektorska vsota tokov proti zemlji enaka nič.
Predpostavimo tudi, da med skupno nevtralno točko sekundarnega navitja energetskega
transformatorja in navidezno nevtralno točko zemlje ni nobene potencialne razlike, ki bi
poganjala tok zemeljskega stika. Kapacitivni dozemni tok zapišemo z izrazom (2.4):

I f0  j  Co  U f .

(2.4)

Potencialna razlika med nevtralno točko sekundarnega navitja transformatorja in
navidezno nevtralno točko zemlje se pojavi, ko preide eden izmed faznih vodnikov
v prevodni stik z zemljo, kot kaže slika 2.3. Vodnik v okvari pridobi potencial zemlje,
preostala zdrava vodnika pa pridobita medfazno napetost proti zemlji. Tok, ki v tem
primeru teče od vodnika skozi impedanco okvare, ima izrazit kapacitivni značaj. Daljnovod
je priključen na simetrično napetost, zato so kapacitivni tokovi posameznih faz med seboj
premaknjeni za 1200 (električnih stopinj) in prehitevajo fazne napetosti za 900. Omrežje je
torej navidezno ozemljeno preko dozemnih kapacitivnosti [29].

Slika 2.3: Shema omrežja z izolirano nevtralno točko ob enofaznem zemeljskem stiku.

V primeru, ko preide faza L1 v zemeljski stik, kot kaže slika 2.3, bo kapacitivni tok med
fazo L1 in zemljo preko dozemne kapacitivnosti enak nič. Dozemni napetosti v fazah L2 in
L3 se povečata na vrednost medfaznih napetosti.
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Povečata se kapacitivna tokova med zdravimi fazami in zemljo. Tokova IL2 in IL3 sta med
seboj premaknjena za 600, vektorska vsota obeh tokov pa je enaka toku zemeljskega
stika. Zaradi kapacitivnega značaja impedance ima takšno omrežje lastnost, da je
razmerje med nično in pozitivno reaktanco X(0) / X(1)) ˂ (- 20). Nična impedanca Z(0) je na
mestu zemeljskega stika pri omrežjih z izoliranim zvezdiščem pretežno kapacitivnega
značaja, medtem ko sta simetrični komponenti impedance Z(1) in Z(2) pretežno
induktivnega značaja. V primeru dolgih daljnovodov Z(1) in Z(2) narasteta, vrednost nične
impedance Z(0) pa se zmanjša [29]. Ob predpostavki, da je stik z zemljo v fazi L1, kot kaže
slika 2.3, lahko zapišemo kapacitivni tok faze L2 in L3 proti zemlji z izrazom (2.5) in (2.6):

I L20  j  Co   U L1L2  ,

(2.5)

I L30  j  Co   U L3L2  .

(2.6)

Tok zemeljskega stika lahko določimo po (2.7):

I 0  I L20  I L30  j  Co   U L1L2  U L3L1  ,

(2.7)

če privzamemo, da ima tok absolutno vrednost, velja (2.8):

I 0    Co  3  U  3    Co  U f  3  I f 0 .

(2.8)

Iz izraza (2.8) je razvidno, da kapacitivna tokova preostalih zdravih faz skupno prispevata
trikratno vrednost faznega dozemnega kapacitivnega toka. Ob takšnih razmerah
nastanejo v obratovanju težave, če tok zemeljskega stika presega jakost 10 do 15 A, saj
pri bežnih stikih vodnik-zemlja oblok samodejno ne ugasne več. Pri načinu ozemljevanja
omrežja preko kapacitivnega sklopa lahko nastopijo prenapetosti, ki so lahko dolgotrajne
in pomenijo za breme in tudi za izolacijo voda ali kabla časno obratovalno prenapetost.
Prednost takšnega načina ozemljevanja nevtralne točke je majhna termična obremenitev
opreme, odprava okvar pa je mogoča v daljšem času.
Omrežje z resonančno ozemljeno nevtralno točko
Z večanjem obsega omrežja in kabliranjem se je v omrežjih z izolirano nevtralno točko
večal dozemni kapacitivni tok, ki je postopoma že presegal vrednost 30 A.
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Takšne razmere so privedle do ukrepa, da je bilo treba kapacitivni tok kompenzirati
z ustrezno induktivnostjo. Kot učinkovit tehnični ukrep je med zvezdišče sekundarnega
navitja transformatorja in med ozemljilom lahko priključena nastavljiva (Petersenova)
tuljava, s katero lahko nastavljamo induktivnost in tako kompenziramo in znižujemo
kapacitivni tok zemeljskega stika. V primeru, ko se na omrežju s tako ozemljeno nevtralno
točko zgodi zemeljski stik, steče skozi zvezdišče transformatorja induktivni tok do mesta
okvare v zemljo, kot kaže slika 2.4.

Slika 2.4: Shema omrežja z resonančno ozemljeno nevtralno točko ob stiku ene faze z zemljo.

Istočasno steče tudi kapacitivni tok preko sklopa dozemnih kapacitivnosti iz daljnovoda do
mesta okvare. Tokova sta si skoraj v protifazi, zato posledično skozi mesto okvare teče le
njuna razlika. Tok okvare je zaradi kompenzacije tako majhen, da električni oblok ne more
vzdrževati samega sebe. Tak način ozemljevanja omrežja je problematičen v omrežju, ki
je pretežno kablirano, saj zaradi velikih dozemnih kapacitivnosti ni več mogoče uspešno
kompenzirati omrežja. Stacionarne prenapetosti v tako ozemljenih omrežjih lahko
dosežejo vrednost za faktor 1,73 ali manj.
Omrežje s posredno ozemljeno nevtralno točko
Omrežja je bilo treba zaradi zagotavljanja varnosti obratovanja in zaradi prostorskih
umestitev pričeti obnavljati in graditi v kabelski izvedbi. Zaradi tega so bili dozemni
kapacitivni tokovi povečani do te mere, da jih ni bilo več mogoče ustrezno kompenzirati
z induktivno tuljavo, vezano med zvezdišče transformatorja in med ozemljilo. Takšne
razmere so privedle do ukrepa, da je bilo treba tok zemeljskega stika omejiti na 150 A in
spremeniti koncept relejne zaščite. Tako je bila izvedena rešitev ozemljitve nevtralne
točke preko nizkoohmskega upora, kot kaže slika 2.5.
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Slika 2.5: Shema omrežja s posredno ozemljeno nevtralno točko ob stiku ene faze z zemljo.

Konduktanca omrežja je bistveno nižja od realne ohmske vrednosti, zato je praviloma
ohmska vrednost nizkoohmskega upora tista, ki omejuje tok zemeljskega stika na 150 A.
Takšen način ozemljevanja nevtralne točke je izveden v večini slovenskega 20 kV
omrežja z uporom vrednosti 80 Ω in 10 kV omrežja z uporom vrednosti 40 Ω. Tok
zemeljskega stika, ki teče po zemlji preko upora v zvezdišče transformatorja, je odvisen
od upornosti nizkoohmskega upora, prehodne upornosti na mestu zemeljskega stika in
kapacitivnega toka, ki nastane zaradi dozemnih kapacitivnosti. Pri takšnem načinu
ozemljevanja nevtralne točke je možno glede na višino toka doseči selektivno delovanje
relejne zaščite. Stacionarne prenapetosti v zdravih fazah se lahko za kratek čas povečajo
za faktor 1,73 [29].
Omrežje z direktno ozemljeno nevtralno točko
Pri direktno ozemljeni nevtralni točki omrežja so nekatere nevtralne točke zvezdišč
energetskih transformatorjev električno direktno in tehnično togo povezane na ozemljilo.
Med zvezdiščem navitja energetskega transformatorja in mestom priključitve na ozemljilo
znaša impedanca praktično nič, kot kaže slika 2.6. Ker je učinkovitost ozemljitve direktno
ozemljenih omrežij odvisna od reaktanc, se šteje, da je omrežje učinkovito ozemljeno, če
je v obravnavanem omrežju razmerje med reaktanco ničnega zaporedja X(0) in med
reaktanco pozitivnega zaporedja X(1) med 0 do (+3), ob pogoju, da se razmerje med
upornostjo ničnega R(0) in reaktanco pozitivnega X(1) zaporedja giblje med 0 do (+1) [26].
V Sloveniji je direktno in hkrati tudi učinkovito ozemljeno omrežje napetostnega nivoja
400 kV in 220 kV, v omrežju 110 kV pa so razmere mešane. Ob pričetku gradnje omrežja
110 kV sta bili ozemljeni le dve nevtralni točki zvezdišča 110 kV transformatorjev.
Postopoma se število ozemljenih nevtralnih točk v slovenskem 110 kV omrežju veča in je
trenutno ozemljenih že 32 zvezdišč energetskih transformatorjev na 110 kV strani.
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Poleg parametrov omrežja učinkovitost ozemljenega omrežja definira tudi izvedba
povezave proti ozemljilu v transformatorski postaji, moč ozemljenega energetskega
transformatorja v primerjavi z močjo omrežja in tudi število ozemljenih nevtralnih točk
v obravnavani konfiguraciji omrežja.

Slika 2.6: Shema omrežja z direktno ozemljeno nevtralno točko ob stiku ene faze z zemljo.

V Sloveniji so na 110 kV napetostnem nivoju ozemljena le zvezdišča transformatorjev,
katerih navidezna moč je manjša od 40 MVA, razen v RTP Cirkovce, kjer je ozemljeno
eno zvezdišče na transformatorju 220/110 kV moči 150 MVA. Zaradi omejitev
prenapetosti na omrežju 110 kV so direktno ozemljena zvezdišča razporejena po
stikališčih 110/20/10 kV tako, da je omrežje ozemljeno čim bolj učinkovito, kar pomeni, da
se ob enofaznih zemeljskih stikih v preostalih dveh zdravih fazah ne pojavijo prenapetosti,
ki bi bile višje kot za faktor 1,3.
Faktor zemeljskega stika
Faktor zemeljskega stika k0 nam pove, za koliko se na mestu enofaznega zemeljskega
stika poveča napetost v preostalih dveh fazah, kateri nista v okvari pri direktno ozemljeni
nevtralni točki. To se zgodi zaradi delnega premika zvezdišča, odvisno od impedance
okvarne zanke, kakor tudi zaradi oddaljenosti od ozemljenih točk zvezdišč energetskih
transformatorjev na 110 kV strani. V starejši literaturi je »faktor zemeljskega stika«
opredeljen kot »faktor ozemljitve« na način, kot ga kaže izraz (2.9), in sicer:

 U L2
U L3 
koz  max 
,
.
3

U
3

U
L1
L1 


(2.9)
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Omrežje je veljalo za učinkovito ozemljeno, če je bil faktor ozemljitve koz ≤ 0,8, kar bi bilo
ekvivalentno faktorju zemeljskega stika k0 = 1,4. Faktor zemeljskega stika je bil uveden
v letu 1996 s standardom »IEC 71-2 Part 2 Applicication Guide Annex B«, katerega je
povzel v letu 2006 tudi SIST [26]. To so minimalne zahteve, ki pa so v Sloveniji še
nekoliko strožje, saj je določeno, da je omrežje direktno in hkrati učinkovito ozemljeno pri
pogoju k0 = 1,3. To je določeno v standardu SIST EN 50341-1:2012 v poglavju
5.6.3.3. [30]. Glede na vrednost faktorja k0 ocenjujemo, ali je omrežje v določeni točki
ozemljeno direktno in hkrati tudi učinkovito. Glede na bližino teh točk in števila
daljnovodov, ki vodijo v bližino točke enofaznega zemeljskega stika, je odvisna tudi
vrednost faktorja k0. Slika 2.7 kaže diagram faktorja zemeljskega stika k0 v odvisnosti od
razmerja parametrov vodov.

Slika 2.7: Faktor zemeljskega stika k0 v odvisnosti od razmerja parametrov vodov.

Z večanjem števila direktno ozemljenih nevtralnih točk zvezdišč transformatorjev se
posledično zmanjšuje tudi nična impedanca omrežja, bližina večjih elektro energetskih
virov pa vpliva na povečanje faktorja k0. V slovenskem 110 kV omrežju je 71 % stikalnih
postrojev ozemljeno direktno in hkrati tudi učinkovito. V 29 % stikalnih postrojev pa lahko
ob enofaznih zemeljskih stikih še vedno nastanejo prenapetosti v »zdravih fazah«, ki so
večje od 30 % največje nazivne fazne napetosti. Večji, kot je faktor k0, ugodnejše so
razmere zaradi omejitve toka enofaznega zemeljskega stika. S stališča časnih
prenapetosti pa je boljše, da je faktor prenapetosti pod 1,3.
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2.2 Stikalne prenapetosti
Pri stikalnih manipulacijah v visokonapetostnih postrojih se lahko pojavi prehodni pojav pri
vklopu in izklopu posameznega dela omrežja. Na vodih se pojavijo prenapetosti, ki
nastanejo pri stikalnih manipulacijah ob rednem obratovanju in tudi pri izpadih
odklopnikov, ki so posledica okvar v omrežju. Stikalne prenapetosti poimenujemo tiste
prenapetosti, ki imajo lasten izvor energije znotraj obravnavanega omrežja. Parametri
prenapetosti so odvisni od induktivnih in kapacitivnih lastnosti voda ter od tega, ali je vod
obremenjen ali prazen.
Vklop nadzemnega voda
Daljnovod, ki ga priključimo na omrežje, je vedno neobremenjen. V trenutku priključitve
voda v omrežje vsilimo na vodnike voda določen napetostni val, ki potuje po vodnikih in se
zaradi spremembe valovne upornosti na koncu takšnega voda odbije. V takem primeru
obstaja velika verjetnost, da se bo na koncu odprtega voda tak val odbil z dvojno
amplitudo. Pri odklopnikih starejšega tipa je lahko problematičen asinhroni vklop ali izklop
kontaktnega sistema, saj lahko znaša asinhronizem med poli odklopnika tudi do 10 ms.
Hitrost gibanja kontaktnega dela v vklopno-izklopni komori odklopnika je pri vklopu
bistveno manjša kot ob izklopu. Celoten čas od začetka električnega vklopnega impulza
do mehanskega vklopa vseh treh faz znaša med 50 do 70 ms, mehanski izklop pa se
izvede v 30 ms. Pri vklopu odklopnika je začetni preskok (iskra) v izolacijskem mediju
najprej v fazi, kjer je napetostna razlika med kontaktoma največja. Napetostni val prve
faze nato na vodu povzroči prenesene napetostne vale v preostalih dveh fazah, kjer se
omrežna napetost pojavi v najslabšem primeru šele po 10 ms. Takšne razmere lahko
povzročijo visoke stikalne prenapetosti.

Slika 2.8: Vklop neobremenjenega daljnovoda pod napetost.

Na vodnikih se pri vklopu dolgega neobremenjenega voda nenadoma pojavi sinusna
napetost. Zaradi trenutka vklopa ali asinhronizma pride do vklopa vseh treh faz odklopnika
šele v času



sekund po prehodu napetosti skozi ničlo.
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Napetost na kondenzatorju po sliki 2.8 predstavlja napetost na koncu voda, ki ima
neobremenjen pretežno kapacitivni značaj. Poleg vira (transformatorja) ima ta vod
določeno induktivnost in dozemno kapacitivnost, zato lahko razmere zapišemo
v nadaljevanju z izhodiščem po (2.10) [29]:

uS  t   R  i  t   L 

di  t  1
   i  t   dt .
dt
C

(2.10)

Oblika in vrednost napetosti takoj po vklopu je opisana z izrazom (2.11):

uS  t   U S  sin    t     ,

(2.11)

po ureditvi obeh izrazov lahko izrazimo obliko napetosti na kondenzatorju (2.12) [29]:

uC  t   UC  sin   t        A  e t  sin 1  t    ,

(2.12)

V RTP 400/110 kV Krško sta vgrajena dva energetska transformatorja 400/110 kV,
300 MVA. Vsak transformator je priključen na en sistem zbiralk tako, da lahko primer
obravnavamo, kot da je na omrežje priključen en transformator. Transformator ima na
400 kV strani induktivnost cca. 400 mH. Daljnovod je dolg 80,4 km in ima induktivnost
cca. 1 mH/km in dozemno kapacitivnost 0,015 µF/km. Parametri voda so R(1) = 2,565 Ω in
X(1) = 25,584 Ω. Za tak vod dobimo po izračunih frekvenco nihanja prenapetosti 209 Hz,
kar kaže slika 2.9 [29].

Slika 2.9: Vklop neobremenjenega voda DV 400 kV Beričevo - Krško 1 [Vir: R. Maruša].
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Na sliki 2.9 je posnetek poteka napetosti v RTP 400/220/110kV Beričevo pri vklopu
daljnovoda 400 kV Beričevo - Krško 1. Prenapetosti so nekoliko, dušene saj so napetostni
(induktivni) merilni transformatorji vgrajeni na strani daljnovoda, zato vklop daljnovoda ni
izveden popolnoma na prazno. Iz slike je razvidno, da je bila v fazi L1 (modra barva)
izmerjena amplituda (- 586 kV), kar predstavlja stikalno prenapetost za faktor 1,7.
Izklop neobremenjenega nadzemnega voda
V vsakem primeru nastopi ob izklopu daljnovoda ali kablovoda stanje, ko je daljnovod ali
kablovod brez bremena. Dolgi daljnovod, še posebno pa kabel, ima značaj kapacitivnega
bremena, katerega kapacitivni tok je treba prekiniti. Odklopnik oblok prekine, ko gre
sinusoida toka skozi vrednost nič. Glede na to, da kapacitivni tok prehiteva napetost za
900, je takrat vrednost napetosti maksimalna. Na strani voda naboj še nekaj časa ostane,
na strani odklopnika pa je izmenična napetost, ki niha s frekvenco 50 Hz. Na odklopniku
se tako pojavi vzdolžna napetost 2  U  2 , torej napetost povečana na dvojno temensko
vrednost. Ta velika razlika lahko sproži tudi povratni preskok in prenihaj na dvojno
vrednost nasprotne polaritete. Stikalne prenapetosti pri dolgih vodih lahko dosežejo faktor
prenapetosti tudi do 2,5. Zlasti kritični so dolgi daljnovodi, ki imajo na svojem koncu
vgrajene kapacitivne merilne transformatorje.
Izklop okvare na vodu
Tovrstne stikalne prenapetosti se pogosto pojavljajo pri hitrih avtomatskih ponovnih
vklopih. Prenapetost se pojavi na odklopniku po prekinitvi obloka. V obliki oscilacij se
prenapetost uniha in približa napetosti omrežja. Frekvenca oscilacij je reda velikosti do
nekaj kHz. Prenapetosti nastanejo kot posledica pretakanja energije iz induktivnih
v kapacitivne dele omrežja. Oscilacija je sestavljena iz več frekvenc, približno pa
frekvenco nihanja lahko določimo z izrazom f  1/ L  C . Značilnost teh prenapetosti je, da
imajo v začetku zelo hiter porast napetosti. Za prenapetosti je zelo neugoden izklop
okvare na razdalji 0,5 do 5 km od odklopnika. V tem območju nastanejo prenapetosti, ki
izredno strmo naraščajo in posledično zaradi tega nastanejo velike prenapetosti. Pri
izklopu okvar na razdaljah, ki so manjše od 0,5 km, je strmina čela večja, prenapetosti pa
so nekoliko nižje. Pri razdaljah nad 5 km pa so strmine čela položnejše in prenapetosti
višje. Pri izklopu okvare, kot kaže slika 2.11, tok okvare IF pade vsake pol periode na
vrednost nič. Električni oblok ob prvi začetni razmaknitvi kontaktov še ni prekinjen, ker
električni tok teče preko električnega obloka. Oblok ugasne šele, ko oba kontaktna dela
dosežeta neko zadovoljivo medsebojno oddaljenost.
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Slika 2.10: Shematski prikaz izklopa okvare na vodu in nastanek stikalnih prenapetosti.

Pri postopku oddaljevanja kontaktnih delov se skladno s sliko 2.10 dolžina in tudi upornost
obloka hitro povečuje. Dodatno se pojavi tudi efekt elektromagnetnega delovanja, zaradi
česar se oblok poveča (razširi), s tem pa se poveča tudi upornost obloka. Pri ugašanju
obloka igra pomembno vlogo fazni kot φ med napetostjo in tokom. Pri večinoma
induktivnem toku okvare je pri prehodu toka skozi nič napetost U največja, zato bo zelo
verjetno prišlo do ponovnega vžiga električnega obloka, kot kaže slika 2.11,

Slika 2.11: Prikaz izklopa okvare na vodu in nastanek stikalnih prenapetosti.

kjer pomeni:
IF

tok okvare (kA),

PPN prehodna povratna napetost (kV),
Uom

napetost omrežja (kV),

Uvž

napetost ponovnega vžiga obloka (kV),

ΔUob

padec napetosti na obloku (kV).

Pri prehodu napetosti skozi nič je tok največji, ionizacija zraka je zelo velika in oblok ne bo
ugasnil, čeprav je trenutno napetost na vrednosti nič. V trenutku t = 0, ko kontaktni sistem
galvansko prekine električni tok, le ta še vedno teče skozi oblok.
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Posledično zaradi toka in upornosti obloka nastane padec napetosti obloka ΔUob, kar je
v bistvu potencialna razlika med obema deloma kovinskih kontaktov. Padec napetosti je
odvisen od dolžine obloka in je sorazmeren med kontaktnima deloma. V trenutku, ko je
električni tok že zelo blizu ničle, je posledično tudi ionizacija slaba. Upornost obloka hitro
naraste, zaradi tega pa tudi padec napetosti ΔUob naraste, tik preden oblok ugasne. Padec
napetosti na obloku je torej največji, ko je oblok ugasnjen in takrat praktično predstavlja
pritisnjeno napetost. Za ponoven vžig električnega obloka je potrebna napetost, ki je zopet
sorazmerna razdalji med obema kontaktoma in se imenuje vžigna napetost Uvž. Bolj kot
gre kot φ → 900, zahtevnejši je izklop obloka oziroma prekinitev tokokroga, najsi gre za tok
induktivnega ali kapacitivnega značaja. Po končni ugasnitvi obloka nastane prenapetost
povratne napetosti PPN. Povratna napetost je tista efektivna vrednost izmenične
napetosti, ki se pojavi med dvema kontaktoma po dokončnem izklopu in se po prekinitvi
obloka izniha v obliki prehodnega pojava [31]. Slika 2.12 kaže pojav stikalne prenapetosti
ob hitrem ponovnem vklopu na 110 kV omrežju.

Slika 2.12: Stikalna prenapetost ob avtomatskem ponovnem vklopu na 110 kV omrežju [Vir: R. Maruša].

2.3 Atmosferske prenapetosti
Atmosferska razelektritev, ki vpliva na nastanek prenapetosti na daljnovodu, se lahko
pojavi na več načinov, kot kaže slika 2.13. Strela lahko udari v strelovodno vrv, fazni
vodnik, konstrukcijo stebra ali udar strele v okolico daljnovoda. Prenapetost lahko nastane
tudi zaradi prerazporeditve naboja ob udarih strel tipa oblak-oblak. Pri tem se
prerazporedi električni naboj od 5 As pa vse do 130 As. Strmina glavnega tokovnega
udara strele je praviloma manjša od strmine njej sledečih strel.
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Najbolj pogosta strmina čela tokovnega udara znaša 40 kA/µs, v ekstremnih primerih pa
tudi do 500 kA/µs [32]. Pri pozitivnih strelah praznitve naboja oblaka trajajo do 10 - krat
dlje, prenaša pa se tudi do 100 As elektrine. Zaradi tega so objekti, ki jih zadane ta tip
strele, bistveno bolj ogroženi. Negativne glavne strele dosežejo temensko vrednost
tokovnega vala v času okoli 7 µs, njej sledeče negativne strele pa dosežejo temensko
vrednost v času okoli 2 µs. Amplituda nadaljnjih strel nikoli ne doseže amplitude glavne
strele. Pozitivne strele dosežejo teme čela povprečno v času okoli 20 µs. Tokovi strel med
oblaki znašajo le do nekaj 100 A [33].

Slika 2.13: Možna mesta udara strele v daljnovod.

Pogostost, polariteta in jakost strel
Število udarov, jakost ter tip strel na določenem območju kjer poteka trasa daljnovoda, je
ključnega pomena za izvajanje uspešne koordinacije izolacije in načina ozemljevanja
daljnovodnih stebrov. Za učinkovito načrtovanje je treba predhodno poznati gostoto strel
v daljnovodni trasi in višino amplitud toka prvega povratnega udara. V ta namen je
izdelana izokeravnična geografska karta. Pogostost udarov strele in amplituda toka je
določena v standardu [30]. Za obravnavo udarov strel in za potrebe pravilnega
načrtovanja daljnovodov je zelo pomemben podatek »število udarov strel na enoto časa in
enoto površine«, kar imenujemo pogostost udarov strel v zemljo na določenem območju.
2

Ta podatek izrazimo z letno povprečno vrednostjo »Ng (strel/(km ·leto))«. Izrazi za
izračun so izkustveni in so lahko podani na različne načine. Če poznamo keravnični nivo

Td na nekem območju, lahko določimo pogostost udarov z izrazom (2.13) po [34], in sicer:

N g  0,04  Td1,25 .

(2.13)
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Za daljnovode lahko uporabimo tudi izkustven izraz (2.14) po [35], in sicer:

N SL 

Td
 hDst 0,35 ,
hDst

(2.14)

kjer pomeni :
hDst višina kovinskega daljnovodnega stebra (m),
Ng

pogostost udarov strel na obravnavanem območju,

NSL srednja vrednost števila udarov strele v daljnovod na 100 km dolžine,
Td

keravnični nivo na obravnavanem območju.

Nastanek prenapetosti ob udaru strele v daljnovod
Vsak udar strele v daljnovod povzroči prenapetostni val, ki se z veliko hitrostjo širi vzdolž
vodnika daljnovoda. Če je prenapetost na vodniku dovolj velika, na izolatorski verigi
oziroma med konstrukcijo stebra in iskriščem izolatorja nastane povratni preskok. To
ustvari prevodno pot toku zemeljskega stika iz faznega vodnika proti ozemljenemu
zvezdišču. Če udari strela v bližino daljnovoda, so inducirane prenapetosti še vzdržne in
na visokonapetostnih daljnovodih praviloma ne povzročajo okvar. V večini primerov strela
udari v zaščitno strelovodno vrv. Udar strele je hiter pojav, v katerem se električni naboj
prerazporedi iz oblaka v vodnik daljnovoda. Pri veliki amplitudi toka se kot posledica tega
pojavi tudi velik prenapetostni val. Pojav atmosferskih prenapetosti je najbolj odvisen od
temenske vrednosti toka udara strele in od strmine čela tokovnega vala. Pri vsakem udaru
so oblike amplitude toka in posledično tudi prenapetosti nekoliko drugačne. Na sliki 2.14
so podane približne oblike prvih treh tokovnih povratnih udarov negativne strele. Iz slike je
razvidno, da je strmina prvega tokovnega vala manjša kot strmina drugega in tretjega. Iz
oblike amplitude pa je razvidno, da je prva najvišja in po njej steče največ elektrine med
oblakom in zemljo. Ostale amplitude so nižje in pretakajo manj elektrine.

Slika 2.14: Oblike amplitud toka prvih treh povratnih udarov strele.
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Tok direktnega udara strele v fazni vodnik daljnovoda povzroči visoke prenapetosti.
Tokovi jakosti do 60 kA, v skrajnih in zelo redkih primerih pa tudi do 250 kA, povzročijo
tolikšen dvig potenciala proti zemlji, da izolacija voda tega ne zdrži, zato se pojavi preskok
iz vodnika proti zemlji. Značilnosti oblike prenapetostnega vala določa valovna impedanca
voda Z0DV, ki v odvisnosti od

i(t)

določa vrednost

u(t).

Na mestu udara strele se formirata

dva tokovna vala, ki potujeta levo in desno od mesta udara vsak na svojo stran.
Predpostavimo, da ob udaru v fazni vodnik še ne pride do preskoka in lahko ugotovimo,
da tokova i1 in i2, ki tečeta skozi valovno upornost Z0DV, ustvarita potujoče valove
prenapetosti, ki jih določimo skladno z izrazom (2.15):

u1 

i1
 Z 0DV ,
2

u2 

i2
 Z 0DV .
2

Velikosti in strmine obeh napetostnih valov sta enaki, le da ima napetost

(2.15)

u2

negativni

predznak z namenom, da označimo nasprotno smer gibanja. Velikost napetostnih
potujočih valov oziroma njihova amplituda je odvisna predvsem od valovne upornosti
daljnovoda Z0DV, ki znaša med 300 Ω do 500 Ω. Zelo težko je natančno določiti, kolikšna
bo vrednost in oblika toka, ki je na mestu udara vrinjen s strani oblaka. Jakost toka po
vodu na mestu udara določimo z izrazom (2.16):

isv  is 

Z 0s
.
Z 0s  Z 0DV

(2.16)

Valovno upornost prevodne poti kanala strele Z0s je zelo težko določiti, velja pa ocena, da
znaša med 200 - 300 Ω. Tok udara strele se razdeli na dva dela, zato predpostavimo, da
se tok razdeli po vzporednih vodih. Zaradi tega v izračunu razdelimo na dva dela tudi
valovno upornost voda Z0DV. Temu ustrezno preoblikujemo izraz (2.16) in dobimo (2.17):

u1  u2 

is
2
Z 0DV

1

Z 0s

,

(2.17)

Nastanek prenapetosti ob udara strele v kovinski steber daljnovoda
Strelovodna vrv je na vsakem stebru ozemljena tako, da lahko odvaja tok udara strele
v ozemljilo, ki je vgrajeno v zemljo v okolici daljnovodnega stebra.
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Ob udaru strele lahko v kratkem času po stebru v zemljo steče tudi do 60 kA toka. Tak
udar povzroči močno magnetno časovno spremenljivo polje, kar zaradi induktivnosti
stebra še dodatno otežuje postopek odvoda toka v ozemljilo. Kot izhodišče za nadaljnjo
obravnavo predpostavimo, da strela udari v vrh stebra ali v strelovodno vrv zelo blizu
stebra. Strelovodno vrv, ki prehaja čez vrh stebra, nadomestimo z valovno upornostjo

Z0DV, valovno upornost prevodnega kanala strele pa z Z0s. Ohmsko upornost stebra
izrazimo z Rst, induktivnost stebra pa z Lst. Induktivnost kovinske konstrukcije stebra
daljnovoda je težko določiti, ker ima konstrukcija vzdolžne in prečne diagonale, po katerih
teče tok. Glede na različne oblike in višine kovinskih konstrukcij daljnovodnih stebrov je
v [34] podan izraz (2.18) za izračun povprečne valovne impedance za vertikalno smer
toka skozi kovinski steber, izveden v predalčni konstrukciji.


Zst  60  ln  2 



 dst / 2   hDst 2 
.

 dst / 2 
2

(2.18)



Tako lahko po [34, 35] z izrazom (2.19) določimo nadomestno induktivnost stebra Lst :

Lst 

Z st  hDst
,
c0

(2.19)

kjer pomeni :
c0

hitrost svetlobe (m/s),

dst

premer kovinskega daljnovodnega stebra v temeljnem delu (m),

hDst višina kovinskega daljnovodnega stebra (m),
is

trenutna vrednost toka udara strele (kA),

isv

trenutna vrednost toka udara strele po vodu (kA),

Lst

induktivnost kovinskega daljnovodnega stebra (µH),

u1,2

višina amplitude prenapetostnega vala (kV),

Z0DV valovna upornost vodnika daljnovoda (Ω),
Z0s

valovna upornost prevodnega kanala strele (Ω),

Zst

valovna upornost kovinskega daljnovodnega stebra (Ω).

V trenutku udara strele v zaščitno vrv ali vrh stebra se tok razdeli na tri dele, kot kaže
slika 2.15. Dva prenapetostna vala ter tok i1 in i2 predstavljata določen delež toka udara
strele is in se gibljeta vsak v svojo stran, tok ioz pa po kovinski konstrukciji stebra steče
v zemljo.
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Toku ioz prehod otežuje ohmska upornost (Rst + Roz), ki jo predstavlja kovinska konstrukcija
in ponikalna upornost ozemljila ter induktivna upornost, ki nastane zaradi induktivnosti
kovinske konstrukcije stebra Lst. Na vsoti teh upornosti nastanejo pri prehodu toka
v zemljo padci napetosti, katerih vsota je Ust. Induktivnost stebra Lst znaša po [35] in [36]
med 1 - 2 µH na meter višine stebra ali dolžine vodnika, ki spaja strelovodno vrv
z ozemljilom. Padec napetosti na induktivni upornosti je odvisen od strmine čela
tokovnega vala dioz /dt. Pri udaru v vrh daljnovodnega stebra glavni delež toka (cca. 60 %)
prevzame steber, v katerega je strela udarila, če je ozemljilo stebra dobro izvedeno. Slika
2.15 kaže električno ekvivalentno shemo, po kateri je izveden izračun napetosti na vrhu
stebra. To predstavlja potencial na ozemljenem delu izolatorja daljnovoda proti faznemu
vodniku. Pojav je zelo hiter, strmina toka ioz pa zelo velika, zato na induktivnosti stebra Lst
nastane induktivni padec napetosti UL [36].

Slika 2.15: Električna ekvivalentna shema udara strele v vrh stebra.

Tako lahko po [36] zapišemo izraz (2.20) za induktivni padec napetosti na stebru, ki je
višine hDst (m). Strmino toka (dioz/dt) vnesemo v (kA/µs), induktivnost na dolžinski meter
v (µH/m) in dobimo napetost UL v (kV). Zaradi lažjega izračuna združimo tudi ohmsko
upornost konstrukcije stebra in ponikalno upornost stebra (Rs=Rst + Roz).

U L  hDst  Lst 

dioz
.
dt

(2.20)
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Napetost na stebru predstavlja vsoto ohmskega in induktivnega padca, zato lahko
zapišemo celoten izraz (2.21), in sicer:

U st  ioz  Rs  Lst 

dioz
.
dt

(2.21)

Za rešitev izraza izvedemo preoblikovanje v slikovni prostor:

Ust  s   ioz  s    Rs  Ls   ioz  s   Z oz  s  ,

(2.22)

pri čemer Zoz (s) sedaj predstavlja celotno ozemljitveno prevodno pot stebra, vključno
z ozemljitvijo. Za računanje napetosti na vrhu stebra privzamemo, da je napetost na
ozemljeni prevodni poti enaka napetosti, ki se pojavlja na celotni vzporedni kombinaciji
upornosti po sliki 2.15. Pri tem je treba upoštevati tudi sosednje stebre, ki proti oddaljeni
zemlji pomenijo vzporedne upornosti. Zato izraz (2.22) primerno preoblikujemo, kjer ik (s)
predstavlja tok v vzporedno kombinacijo, Zk (s) pa impedanco paralelne kombinacije [36].

Ust  s   ioz  s   Z oz  s   ik  s   Z k  s  ,

(2.23)

tok čez celotno kombinacijo vzporednih upornosti določimo po izrazu (2.24):

ik  s   is  s  

Z 0s
.
Z 0s  Z k  s 

(2.24)

Ob upoštevanju izraza (2.25) lahko sedaj določimo napetost ozemljene veje na vrhu
stebra daljnovoda proti oddaljeni zemlji po izrazu (2.26). Oddaljena zemlja pomeni
razdaljo, do koder seže potencialni lijak, torej do tiste točke, kjer se zaradi odvoda toka
v ozemljilo potencial na površini zemlje ne spreminja več.

Z 0DV
  Rs  Lst s 
2
Zk  s 
,
Z 0DV
  Rs  Lst s 
2

U st  s   is  s  

Z 0s  Z k  s 
.
Z 0s  Z k  s 

(2.25)

(2.26)
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Ob predpostavki, da ima tok strele is izredno strmo čelo in dokaj raven in dolg hrbet, lahko
v izrazu (2.26), is (s) zamenjamo z (is/s). Upornost vzporedne kombinacije zaščitnega
vodnika Z0DV/2 označimo in nadomestimo z R2. Po inverzni transformaciji gornjih izrazov
dobimo izraz (2.27), ki nam poda časovno odvisno napetost med vrhom stebra proti
oddaljeni zemlji [36].

U st  t  

is  Z 0s  R2 ts / Tv 
e

Z 0s  R2

is  Z 0s  Rs
 t /T
 1 e  s v ,
R

Z 0s   s  1  Rs
 R2






(2.27)

kjer predstavlja Tv časovno konstanto vezja:

Tv 

Lst  hDst   Z 0s  R2 
,
R2  Z 0s  Rs  Z 0s  Rs  R2

(2.28)

kjer pomeni:
ioz

delež toka udara strele v ozemljilo (kA),

R2

polovična vrednost valovne upornosti daljnovoda (Ω),

Roz

ponikalna upornost ozemljila (Ω),

Rs

skupna ohmska upornost stebra in ponikalne upornosti (Ω),

Rst

ohmska upornost kovinskega daljnovodnega stebra (Ω),

ts

čas trajanja odvoda toka skozi steber (µs),

Tv

časovna konstanta vezja (µs),

UL

induktivni padec napetosti (kV),

UR

ohmski padec napetosti (kV),

Ust

napetost na vrhu kovinske konstrukcije stebra daljnovoda (kV).

Po (2.27) in (2.28) smo izvedli izračun za napetost na stebru, visokem 30 m pri toku udara
strele 20 kA, valovno upornostjo strele 200 Ω, valovno upornostjo kanala strele
500 Ω, induktivnostjo stebra 2 µH/m ter upornostjo ozemljila in stebra 10 Ω. Slika 2.16 je
izdelana na osnovi izračuna, iz nje pa je razvidno, da v prvem trenutku udara strele
napetost miruje (ne upada), kot da z vrha stebra sploh ne bi bilo povezave proti zemlji.
Induktivnost prevodne kovinske konstrukcije stebra namreč ne dopusti, da bi tok udara
strele odtekel v zemljo po stebru navzdol, ker pretvorba električne energije v magnetno ne
poteka dovolj hitro.
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Slika 2.16: Časovni potek upada napetosti na vrhu stebra pri direktnem udaru strele.

Zato je v prvem trenutku udara višina amplitude enaka padcu napetosti na zaščitni vrvi.
To je izredno neugodno za izolacijo daljnovoda, ki je nameščena na kovinskih konzolah
v zgornjem delu stebra. S časom se postopoma prične pretvorba iz električne v magnetno
energijo in temu primerno električni tok udara strele steče v zemljo. Glavni vplivni veličini
za atmosferske prenapetosti pri direktnem udaru strele v daljnovod sta torej tok udara
strele skozi kovinski steber ioz in ponikalna upornost ozemljila Roz [36].
Nastanek prenapetosti ob udaru strele v okolico daljnovoda
Ob udaru strele v bližnjo okolico daljnovoda se hitro menja električno polje v področju
daljnovodnih vodnikov. Sprememba električnega polja in tudi udar strele in posledično
odvod toka iz oblaka v zemljo povzroči sunek magnetnega polja. Ta sprememba
magnetnega polja povzroči visoko inducirano napetost v vodnikih daljnovoda. Pri
tovrstnem pojavu je posebej neugodno, če daljnovod ni zaščiten s strelovodno vrvjo, saj
se v tem primeru potencial proti zemlji pojavi le na faznih vodnikih. Velikost inducirane
napetosti na vodu, ki ni zaščiten s strelovodno vrvjo, lahko določimo po izrazu (2.29) [36]:

 i 
0,1   oz   hv
 c0  hDst    c0  h    c0  hk 
 t 
U ie  t  
ln
.

1   2   hDst  h  hk

(2.29)

Če je vod zaščiten s strelovodno vrvjo, se tudi na zaščitni vrvi nabere naboj enako kot na
vodnikih, zato se tudi v strelovodni vrvi pojavi enaka inducirana napetost. Zaradi tega
izolacija ni obremenjena z razliko potenciala in posledično ni nevarnosti za preskok
napetosti iz vodnika proti ozemljeni konstrukciji.
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Naboj iz strelovodne vrvi se sicer odvede v ozemljilo po določenem času, medtem ko
naboj na faznih vodnikih še ostane. Napetost je tako močno dušena, da ni več nevarnosti
za preskok preko izolacije daljnovoda. Potencialna razlika med vodnikom in ozemljenim
kovinskim stebrom je manjša in jo je mogoče določiti po izrazu (2.30) [36]:


h 
U ie  U ie  t    1  kzv  zv  ,
hvod 


(2.30)

kjer pomeni:
hk

hDst + hvod (m),

hvod

povprečna višina opazovanega vodnika (m),

hzv

povprečna višina zaščitne strelovodne vrvi (m),

kzv

sklopni faktor med zaščitno vrvjo in vodnikom,

Uie(t)

električna komponenta inducirane napetosti (kV),

Δh

hDst - hvod (m),

β

hitrost naboja v kanalu strele (0,7 do 0,9 c0),

ioz
ts

strmina toka udara strele (kA/µs).

Ukrepi za izvedbo ustrezne prenapetostne zaščite
Iz opisanega je razvidno, da lahko v visokonapetostnih postrojih in elektroenergetskem
omrežju nastanejo visoke prenapetosti, ki lahko imajo za posledico okvare naprav
v omrežju ali izpad naprave iz obratovanja. V glavnem nastanejo motnje v obratovanju
zaradi obratovalnih prenapetosti, stikalnih prenapetosti, predvsem pa zaradi atmosferskih
prenapetosti. Po podatkih sistemov za opazovanje in merjenje udarov strel je izdelana
preglednica 2.1, ki podaja karakteristične podatke o strelah [37]. Da bi zmanjšali posledice
prenapetostnih pojavov moramo pri načrtovanju visokonapetostnega omrežja in postrojev
dosledno upoštevati določila Pravilnika o tehniških normativih za graditev nadzemnih
elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV [38], ki se sklicuje na
vsebino standarda [30]. Za načrtovanje stikalnih postrojev, upoštevamo Pravilnik
o tehniških normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V [39].
Ta pravilnik v 282. členu določa minimalne zahtevane razdalje med ozemljenimi deli in
deli pod napetostjo v elektroenergetskih postrojih. Za preostale objekte v bližini teh naprav
pa veljajo določila standarda [30].
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Pri izvajanju ukrepov za umilitev vplivov posledic prenapetostnih pojavov moramo
upoštevati tudi Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij [40].
Preglednica 2.1: Karakteristične vrednosti strel v odvisnosti od tipa, oblike in pogostosti udarov.
Karakteristične vrednosti strel
Maksimum udara toka
Prvi povratni udar negativnega tipa strele
Naslednji povratni udar negativnega tipa strele
Prvi povratni udar pozitivnega tipa strele
Skupni naboj razelektritve
Prvi povratni udar negativnega tipa strele
Naslednji povratni udar negativnega tipa strele
Prvi povratni udar pozitivnega tipa strele
Trajanje čela tokovnega vala
Prvi povratni udar negativnega tipa strele
Naslednji povratni udar negativnega tipa strele
Prvi povratni udar pozitivnega tipa strele
Strmina čela tokovnega vala
Prvi povratni udar negativnega tipa strele
Naslednji povratni udar negativnega tipa strele
Prvi povratni udar pozitivnega tipa strele
Trajanje celotnega tokovnega vala
Prvi povratni udar negativnega tipa strele
Naslednji povratni udar negativnega tipa strele
Prvi povratni udar pozitivnega tipa strele
Čas med povratnimi preskoki
Prvi povratni udar negativnega tipa strele
Celoten cikel strele
Prvi povratni udar negativnega tipa strele
Prvi povratni udar pozitivnega tipa strele

enota

˂ 95 % strel

˂ 50 % strel

˂ 5 % strel

kA
kA
kA

14
4,6
4,6

30
12
35

80
30
250

C
C
C

1,1
1,3
20

5,2
7,5
80

24
40
350

µs
µs
µs

1,8
0,22
3,5

5,5
1,1
22

18
4,5
200

kA/µs
kA/µs
kA/µs

5,5
12
0,2

12
40
2,4

32
120
32

µs
µs
µs

30
6,5
25

75
32
230

200
140
2000

ms

7

33

150

ms
ms

0,15
14

13
85

1100
500

Zmanjšanje posledic prenapetosti z vgradnjo odvodnikov prenapetosti
Kot dodatni varovalni ukrep proti posledicam atmosferskih prenapetosti služijo odvodniki
prenapetosti, ki so vgrajeni na ustreznih mestih v stikalnem postroju. Na posebno
izpostavljenih mestih vzdolž daljnovodne trase se lahko odvodniki prenapetosti namestijo
tudi neposredno na stebrih daljnovoda. Tak ukrep se izvede na področjih, ki so posebno
izpostavljena udarom strel, ali pa na daljnovodih, kjer je teren kamnit in ni mogoče
z ozemljili zagotoviti ustrezno nizke ponikalne upornosti stebra daljnovoda. V zadnjih letih
v stikalne postroje in daljnovode vgrajujemo le odvodnike prenapetosti, ki so izdelani
iz cink-oksidnega materiala. Odvodnik je sestavljen iz večjega števila okroglih diskov iz
cinkovega oksida (ZnO), kar predstavlja nelinearen upor. Uporovni material odvodnika
lahko pri nazivnem odvodnem toku prenese tokovno gostoto do 2,5 A/mm2. Slika 2.17
kaže karakteristiko nelinearnega upora pri različnih tokovnih gostotah.
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Slika 2.17: U-I karakteristika cink-oksidnega odvodnika prenapetosti.

I. območje ustreza tokovnim gostotam izredno majhnih jakosti toka do 10-7 A/mm2. Ta del
karakteristike je močno temperaturno odvisen. Slika 2.17 kaže njen potek za 20 °C in
100 °C. Ob konstantnem električnem polju v materialu tok narašča s temperaturo.
Električno obnašanje odvodnika v I. območju karakteristike je pomembno zato, ker določa
dielektrične oz. tokovne obremenitve odvodnika ob trajni obratovalni napetosti. Iz tega
izhaja, da so odvodni tokovi temperaturno odvisni. Prerazporeditev ionov s tega področja
je posledica staranja uporovnega materiala, zato se prag prevajanja toka pri dani
napetosti znižuje. Vrednost nelinearnega upora v I. območju karakteristike se spremeni
tako, da njen potek ustreza začetni vrednosti pred staranjem, vendar ob nekoliko višji
temperaturi. Prehod v II. območje karakteristike določimo kot sprožilno napetost. Območje
III. predstavlja področje, kjer odvodnik prevaja tok, ki nastane zaradi prenapetosti na
odvodniku.
Izbira ustreznega odvodnika prenapetosti
Odvodnik prenapetosti prične prevajati električni tok, ko se zaradi prenapetostnega vala
poveča električno polje na odvodniku. To povzroči zmanjšanje upornosti na nelinearnem
uporu. Karakteristika odvodnika definira razmerje med napetostjo in tokom v soodvisnosti
od temperature. Prav zaradi temperaturne odvisnosti mora biti odvodnik sposoben
absorbirati določen delež energije v obliki toplote. To energijsko absorpcijo izrazimo
v kJ/kV. Delovanje odvodnika je odvisno tudi od strmine prenapetostnega vala. Zaradi
tega se pojavi tudi določena zakasnitev ob pričetku delovanja odvodnika, kot kaže
slika 2.18.
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Takoj na začetku, ko prenapetostni val doseže vrh URzač, je potreben nek čas (nekaj ns),
da prične teči tok skozi nelinearni upor. To je posledica zakasnitve prehoda preko kolena
karakteristike odvodnika v stanje prevajanja. Pojav je toliko bolj izrazit pri prenapetostih
z zelo strmimi čeli. Pojav je treba upoštevati pri strminah 2000 kV/µs in več, nižje pa je
njegov vpliv minimalen in ga lahko zanemarimo [41].

Slika 2.18: Zakasnitev delovanja odvodnika prenapetosti.

Ko prenapetost preseže maksimalno obratovalno napetost Umo (COV) odvodnik prične
prevajati tok proti ozemljenemu delu, na odvodniku pa je še vedno prisotna preostala
napetost Upr. Odvodnik mora biti izbran tako, da je njegova zaščitna napetostna
karakteristika pod preskočno napetostjo izolatorja ali zdržno udarno napetostjo naprave
v stikalnem postroju. Karakteristika odvodnika prenapetosti definira odvod prenapetosti
v področju nad kolenom. Ko se napetost dvigne čez koleno karakteristike, prevlada
ohmska komponenta toka. V II. območju je vpliv kapacitivnosti zanemarljiv, karakteristika
odvodnika pa tudi ni več odvisna od temperature. Pri udarih strel v fazni vodnik lahko
nastajajo veliki tokovi, ki segajo visoko v III. območje U-I karakteristike po sliki 2.17. Dvig
napetosti ni sorazmeren toku, temveč je skladen z U-I karakteristiko. Napetost kolena je
točka, kjer preide odvodnik iz stanja visoke upornosti v prevodno stanje. Ta točka je
določena s preostalo napetostjo odvodnika Upr. Nekoliko nižje od Upr je maksimalna
obratovalna napetost odvodnika Umo, kot je prikazano na sliki 2.17. Največjo vrednost
preostale napetosti imenujemo zaščitni nivo odvodnika. Zdržna izmenična napetost mora
biti torej v vsaki točki karakteristike odvodnika višja od preostale napetosti Upr,
v nasprotnem primeru pride ob prenapetosti do preskoka preko izolatorja.
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3. DOLOČITEV SPECIFIČNE UPORNOSTI ZEMLJE
Specifična upornost zemlje ali tal je ključen podatek pri načrtovanju ozemljil. Zemlja
(sestava tal) je zaradi geoloških plasti na različnih globinah različna in nehomogena.
Točna določitev specifične upornosti zemlje na nekem širšem obravnavanem prostoru je
zelo težavna prav zaradi nepoznavanja dimenzij, oblik in geološke sestave zemlje. Zaradi
lažjega razumevanja je dogovorjeno, da je specifična upornost zemlje, podana za
navidezno kocko s stranicami 1 m, ki je sestavljena iz kompaktnega in homogenega
materiala. Na dveh nasprotnih ploskvah te kocke naj bosta nameščeni dve kovinski plošči.
Plošči naj bosta na medsebojni razdalji 1 m, vsaka plošča naj ima površino 1 m2 [42].
Zaradi pritisnjene napetosti teče po homogenem materialu (zemlji) med ploščama
električni tok, ki ga definira pritisnjena napetost in uporovni material. To lahko utemeljimo
z izrazom (3.1) [43], upoštevajoč ( ρ = 1/γ ), in sicer:
2

   2  
R 1
I

 Edl
1

 JdS
S

2



 Edl
1

   r  EdS

.

(3.1)

S

Predpostavimo, da gre za homogeno zemljo in znane dimenzije, zato lahko ob izhodišču
iz (3.1) zapišemo izraz (3.2) za definiranje specifične upornosti zemlje:

z 

U p  Ap  V  m2

 m  ,

I  lhk  A  m


(3.2)

kjer pomeni:
Ap

površina prevodne zemlje (1 m2),

I

električni tok (A),

lhk

višina modela kocke zemlje (m),

Up

napetost med ploščama (V),

ρz

specifična upornost zemlje (Ωm).

Glede na celotni presek zemlje in površino prevajanja električnega toka postane zemlja
zelo dober prevodnik električnega toka, saj se tokovnice porazdelijo in je že nekaj metrov
od vstopne elektrode (ozemljila) gostota toka skozi zemljo zelo majhna, kot je to opisano
v [44].
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Preglednica 3.1: Specifične upornosti kovin in različnih sestavin zemlje.
vrsta prevodne
snovi
Aluminij
Baker
Cink
Železo
Kositer
Svinec
Nemagnetna jekla
Magnetna jekla
Morska voda
Ilovica in glina
Šota

specifična upornost
(Ωm)
-8
2,26 x 10
-8
1,59 x 10
-8
5,64 x 10
-8
8,53 x 10
-8
10,48 x 10
-8
19,8 x 10
-8
69 x 10
-8
57 x 10
1-10
20-35
25-40

vrsta prevodne
snovi
Lapor
Peščenec
Kremenčev pesek, kremen
Kamnita prst
Čisti kremenčev pesek
Prod v podtalnici
Prod nad višino podtalnice
Apnenec
Čisti ledeniški pesek
Kompaktna skala, beton
Granit marmor

specifična upornost
(Ωm)
50-70
75-90
90-120
125-230
250-320
230-340
620-700
600-800
1200-1800
1500-3000
5000-100000

Sposobnost, da zemlja prevaja električi tok, omogočajo različne kemične soli, ki so lahko
kisle, bazične ali nevtralne. V primeru kristalizacije molekul se ob zmrzali specifična
električna upornost zemlje zelo poveča. Tudi vlažnost zemlje je ključnega pomena pri
prevajanju električnega toka, kajti suha zemlja ima posledično lastnost izolatorja. Že zelo
majhne količine soli v kombinaciji z vlago tvorijo elektrolit, ki je sposoben prevajati
električni tok. Na prevodnost zemlje vpliva tudi velikost zrnastih elementov sestavine
zemlje, kompaktnost zemlje in vsebnost kamenin. Slednje imajo zelo veliko upornost, zato
skoznje električni tok teče izredno slabo, kot je razvidno iz preglednice 3.1. V zemlji, kjer
je veliko kamenja, električni tok v večini teče le po vmesnem prevodnem prostoru [45].
Letni časi sicer močno vplivajo na specifično upornost zemlje, toda izključno le zaradi
različne vlažnosti ali temperatur pod lediščem. Vpliv temperature na specifično upornost
zemlje je torej le posreden in vpliva le na vrhnjo plast zemlje. Ob visokih zunanjih
temperaturah in vetrovnem vremenu se vrhnja plast zemlje hitro izsuši, s tem se poveča
tudi specifična upornost zemlje. V primeru temperatur pod lediščem lahko vrhnja plast
zemlje (do globine 0,7 m) zmrzne. S tem se zelo poveča specifična upornost in zemlja
slabo prevaja električni tok. Slika 3.1 kaže odvisnost spreminjanja specifične upornosti
peščenjaka, pomešanega z ilovico, glede na delež vsebnosti različnih soli (k1), vlažnost
zemlje (k2) in glede na okoliško temperaturo (k3) [4]. Krivulja velja le za opisan material
zemlje, drugačna sestava zemlje ima drugačno obliko krivulje. Vrhnja plast zemlje (do
globine 3 m) je zaradi erozije kamnin, rečnih naplavin, humoza v gozdovih ali obdelovalne
rodovitne plasti na določenem področju praviloma dokaj homogena [46]. Pri izvedbi
meritev specifične upornosti zemlje in pri obravnavanih vzorcih do globine 1 m je
ugotovljeno, da je kljub izjemni izsušenosti vrhnje plasti zemlje (do 0,4 m) na globini 0,8 m
zemlja še vedno primerno vlažna in lahko učinkovito prevaja električni tok.
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Slika 3.1: Krivulje sprememb specifične upornosti zemlje v odvisnosti od soli, vlažnosti in temperature.

Pri vrhnji plasti zemlje privzamemo, da je neko območje obravnave homogeno in tudi
obvladljivo z meritvami [45]. Za globje plasti pa homogenosti zemlje ne moremo
pričakovati, saj trase daljnovodov potekajo po obširnem področju, kjer je veliko različnih
struktur zemlje. Zaradi tega je treba specifično upornost zemlje določiti s primernimi
metodami za določitev dvoplastnega modela, ki so narejene na podlagi podatkov,
pridobljenih z meritvami. Če bi zemljo za analizo pridobivali z geološkimi vrtinami, rezultati
analize ne bi bili pravilni, saj z vrtanjem porušimo kompaktnost zemlje. Podatke
o specifični upornosti zemlje potrebujemo zaradi izračuna in načrtovanja ponikalne
upornosti ozemljil, saj je le-ta odvisna od geometrije ozemljila in predvsem od specifične
upornosti zemlje na mestu prehoda toka v ozemljilo.
3.1 Teoretično izhodišče za določitev specifične upornosti zemlje
Predpostavimo, da v zemljo skozi plitko zabito tokovno sondo teče električni tok med
točkama A in B in povzroči v zemlji polkrogelne ekvipotencialne ploskve, kot kaže slika
3.2. V območju sonde se pri prehodu toka skozi zemljo vzpostavi potencial. Tokovnice
električnega toka, ki izhajajo iz glavne sonde, so pravokotne glede na navidezne
ekvipotencialne ploskve, ki nastajajo kot posledica porazdelitve vsote padcev napetosti na
uporovnem materialu oziroma zemlji. Na neki razdalji dr nastane tudi ustrezen diferencial
padca napetosti dU, kot je razvidno iz slike 3.2. Gostota toka J se porazdeli po preseku
zemlje tako, da lahko za tok I skozi polkroglo zapišemo izraz (3.3) [45].
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Slika 3.2: Ekvipotencialne ploskve pri prehodu toka skozi zemljo.

Če povzamemo razmere na sliki 3.2, lahko zapišemo naslednji izraz (3.3):

I

dU
2    r 2  dU

,
(  z  dr ) /(2    r 2 )
 z  dr

(3.3)

po preureditvi izraza dobimo obliko, kot je podana v izrazu (3.4), in sicer:

dU 

 z  I  dr
 z  I r dr
.

U


2   r2
2   0 r 2

(3.4)

Iz izrazov (3.3) in (3.4) je razvidno, da lahko glede na specifično upornost homogene
zemlje v vsaki izbrani točki izrazimo napetost v določeni točki zemlje, ki je oddaljena od
mesta vrinjenega toka I na razdalji r, z izrazom (3.5):

U

z  I
.
2   r

(3.5)

Izraz (3.5) preuredimo in dobimo osnovo za določitev specifične upornosti zemlje po sliki
3.2 z izrazom (3.6):

z 

U  2  r
m .
I

(3.6)

V geološko homogeni zemlji steče približno polovica električnega toka do globine, ki je
enaka dvakratni razdalji med razmaknjenimi tokovnimi sondami, skozi kateri ob meritvi
vsilimo v zemljo električni tok.
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Če v takšni geološki tvorbi obstaja na majhnem področju zemlja ali kamenina z višjo
specifično upornostjo, bo električni tok tekel po lažji poti v okolici te električne ovire, in
sicer po zemlji z nižjo specifično upornostjo. Zvišanje potencialne razlike med dvema
točkama zemlje ob prevajanju toka se pri meritvi posredno odraža kot povečana
specifična upornost.
3.2 Merilne metode za določitev specifične upornosti zemlje
V zemljo na mestu merjenja specifične upornosti vrinemo električni tok, kar kaže slika 3.3.
Na neki medsebojni razdalji zabijemo v zemljo sondo v točki A in točki B. Napetost
oziroma razliko potencialov iz točke A ali iz točke B lahko določimo v vsaki točki med
njima skladno z izrazom (3.5). Potencial v neki točki C je odvisen od razdalje rA in rB, kot
je razvidno iz izraza (3.7). Izhajajoč iz tega so razvite tudi druge metode za merjenje
specifične upornosti zemlje.
rB

  rA     rB   
rA

J r



dr 

rB

I  z

 2  r

2

rA

dr  V 

I  z
2 

1 1
   .
 rA rB 

(3.7)

Za merjenje specifične upornosti zemlje poznamo merilne metode s tremi sondami in
merilne metode s štirimi sondami. Vsem metodam je skupno, da je za pravilen rezultat
treba izvesti več meritev. Meritve je treba izvesti tudi v različnih smereh in z različno
medsebojno razporeditvijo merilnih sond, kot je opisano v [46].
Metoda posredne meritve s pomočjo treh sond
Metoda temelji na merjenju ponikalne upornosti cevastega ozemlja, zabitega v zemljo.
Metodo in shemo vezave kaže slika 3.3. Okrogla kovinska cev dolžine 2 do 6 m, zabita
navpično v zemljo, služi kot tokovna sonda »A«. Na tem mestu prehaja električni tok
v zemljo. Tokovna sonda »B« mora biti teoretično neskončno daleč, vendar v praksi vsaj
za faktor 10 v primerjavi z dolžino ls tokovne sonde »A« po sliki 3.4. Tokovna sonda »B«
je kovinska palica, vsaj 0,5 m globoko nameščena v zemljo. Za merjene potenciala
moramo imeti še tretjo sondo »C«, s katero na različnih mestih merimo potencial. Pri
merjenju je treba paziti na to, da merimo v področju, kjer nismo več v potencialnem lijaku
pomožne tokovne sonde »B«. To preverimo tako, da se napetost UAC s spremembo
lokacije sonde ne menja. Če imamo dolgo zabito sondo »A« in pomožno tokovno
sondo »B« na veliki medsebojni razdalji, lahko merimo potencial s sondo »C« v več
smereh pri enaki razporeditvi sond »A« in »B«.
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Slika 3.3: Meritev specifične upornosti zemlje s pomočjo cevnega vertikalnega ozemljila.

Prednost te metode se izkaže pri izvedbi meritev na težko dostopnih terenih na trasah
daljnovodov. Pri postopku določitve specifične upornosti zemlje ρz gre za

analitični

izračun, ki izhaja iz izraza za določitev upornosti vertikalnega cevnega ozemljila. Po
sliki 3.3 iz vrednosti vrinjenega toka I in izmerjene napetosti U na konstantnem območju
izračunamo upornost ozemljila Roz. Pod pojmom konstantno območje pri tej meritvi
razumevamo območje, ki je izven potencialnega lijaka tokovnih sond »A« in »B«. [47].
Ponikalna upornost ozemljila Roz je vsota vseh upornosti, ki nasprotuje toku zemeljskega
stika, od mesta okvare skozi zemljo do mesta neskončno oddaljene zemlje. Iz znanih
vrednosti sedaj lahko izpeljemo izraz za določitev specifične upornosti zemlje.
V homogeni zemlji lahko za potencial, ki ga povzroči navpična palica tik pod površino
zemlje, uporabimo izpeljavo za krogelno ozemljilo. Palico razdelimo na neskončno število
malih kroglic dλ in upoštevamo vpliv potenciala vsakega od teh delov vzdolž paličnega
ozemljila, kot kaže slika 3.4. Potencial v točki »T« lahko zapišemo z nastavkom izraza
(3.8):

dV 

I
z
 d 
.
ls
4   s

(3.8)

Palično ozemljilo je neposredno pod površino zemlje, zato moramo upoštevati tudi zrcalno
sliko ozemljila v zraku, kar upoštevamo pri mejah integriranja v izrazu (3.9).

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
41
Robert Maruša

DOLOČITEV SPECIFIČNE UPORNOSTI ZEMLJE

Slika 3.4: Osnova za izračun potenciala v okolici paličnega ozemljila.
l

l
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d
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(3.9)

Po integriranju in preureditvi izrazov dobimo izraz (3.10) za analitični izračun ponikalne
upornosti vertikalno vkopane palice v homogeni zemlji. Tako lahko s preureditvijo izraza
ustrezno izrazimo tudi specifično upornost zemlje ρz [29]:

Roz 

z
4l
2    ls
 ln s   z 
R ,
4  ls oz
2    ls
d
ln

(3.10)

d

Merjenje specifične upornosti zemlje s pomočjo štirih sond
Pri metodi meritve specifične upornost zemlje s pomočjo štirih sond je uporabljeno enako
teoretično izhodišče, kot je opisano v izrazu (3.7). Razlika je le v tem, da uporabljamo pri
tem postopku dve tokovni sondi »A« in »B« in dve napetostni merilni sondi »M« in »N«.
Vse štiri sonde so enake oblike in velikosti ter pri meritvi vse do enake globine »b«
nameščene v merjeni zemlji. Meritve zaradi globinske projekcije izvajamo v ravni liniji pri
različni medsebojni oddaljenosti merilnih sond (A, M, N, B). Globina namestitve sond »b«
je odvisna od medsebojne razdalje med sondami. Po zunanjih tokovnih sondah »A« in
»B« vrinemo izmenični električni tok skozi zemljo.
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Z notranjimi sondami »M« in »N« pa merimo padec napetosti (razliko potencialov), ki ga
povzroča električni tok, ki teče preko zunanjih sond in preko upornosti (impedance)
merjene zemlje. Tokovnice potekajo v globino zemlje glede na medsebojno razdaljo med
tokovnima sondama, zato je štirižična metoda primerna za meritve specifične upornosti
zemlje na različnih globinah. Slika 3.5 kaže osnovno izhodišče za obravnavo metode
merjenja s pomočjo štirih merilnih sond. S štirižičnimi metodami ne merimo direktno
specifične upornosti celotne zemlje, temveč merimo le specifično upornost zemlje na
določeni plasti, torej v različnih globinah.

Slika 3.5: Izhodiščna skica za obravnavo padcev napetosti med sondama »A« in »B«.

Ob znani specifični upornosti homogene zemlje lahko po sliki 3.5 ob upoštevanju izhodišč
iz izraza (3.7) zapišemo razlike potenciala med točkama »A« in »B«. Potencial zaradi
vpliva tokovne sonde »A« na sondi »M« zapišemo z izrazom (3.11):

VM 

z  I
.
2    rAM

(3.11)

Električni tok skozi obe sondi je enak, vendar nasprotno usmerjen, zato zapišemo
potencial zaradi tokovne sonde »B« na sondi »M« z izrazom (3.12):

VM  

z  I
,
2    rMB

(3.12)

iz izrazov (3.11) in (3.12) sledi, da sedaj lahko zapišemo potencial na sondi »M«, ki ga
povzročata obe tokovni sondi, kot sledi (3.13):
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(3.13)
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enako lahko zapišemo izraz za potencial na sondi »N«, kot sledi (3.14):

V2N 

z  I
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 1
1 


.
 rAN rNB 

(3.14)

Iz (3.13 in 3.14) lahko izrazimo razliko potencialov oziroma napetost na notranjih
napetostnih sondah »M« in »N«, kot je zapisano v izrazu (3.15):

U MN 

z  I   1
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 .

2     rAM rMB   rAN rNB  

(3.15)

Izraz v dvojnem oklepaju lahko poimenujemo tudi geometrijski faktor Gf , ki se spreminja
z medsebojnimi razdaljami med sondami. Celoten izraz za izračun specifične upornosti
zemlje po metodi štirih sond poenostavimo in dobimo izraz (3.16):

z 

U MN  2  
.
I Gf

(3.16)

Wennerjeva metoda meritve specifične upornosti zemlje
Meritev specifične upornosti zemlje po Wennerjevi metodi je zasnovana na postavitvi štirih
enakih sond v premi črti, razporejenih v enakomerni medsebojni razdalji »a«. Sonde so
nameščene (zabite) v zemljo v globino »b«, kot kaže slika 3.6.

Slika 3.6: Merjenje specifične upornosti zemlje po Wennerjevem razporedu.

Po tej metodi lahko izvajamo meritve zemlje v različnih plasteh. Z različno medsebojno
oddaljenostjo elektrod »a« spreminjamo tudi globino meritve.
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Doseg globine merjenja »h« je približno enak razdalji med sondami »a«, če je zemlja na
tem območju homogena. Zaradi tega je treba za zadovoljive rezultate meritve večkrat
ponavljati pri različnih medsebojnih razdaljah sond »a« in v različnih smereh [48].
Električni tok I, ki teče med zunanjima sondama, ustvari v merjeni zemlji med notranjima
sondama na razdalji »a« napetost kot posledico razlike potencialov. Iz vrednosti toka in
napetosti izračunamo upornost R, iz katere lahko izračunamo po (3.17) specifično
upornost zemlje v globini (h ≈ a) [49], kot sledi:

a  

4   a  R
2a
a
1

a 2  4  b2
a 2  b2

m ,

(3.17)

V izrazu 3.17 je upoštevana tudi globina namestitve sond. Če globina namestitve merilnih
sond v odnosu do razmika med sondami ne presega vrednosti (20·b ≤ a), je dovoljeno
izraz poenostaviti in lahko zapišemo poenostavljeno obliko (3.18):

a   2    a  R m .

(3.18)

Pri medsebojnih razdaljah (a = 1 do 15 m) je treba sonde namestiti v globino vsaj 0,2 m.
Pri medsebojnih razdaljah, večjih od 15 m, je priporočljivo sonde namestiti v globino vsaj
0,5 m. Za zanesljivo meritev velja omejitev, da mora biti globina namestitve sond
(a ˃ 3·b). Priporočljive medsebojne razdalje med sondami so med 2 m do 30 m. Pri
izvedbi meritev moramo predvsem paziti, da so meritve izvedene v razmerah, kjer se
pričakuje najslabša prevodnost zemlje do globine približno 1,5 m. Za dober rezultat je
treba meritev nekajkrat ponoviti na različnih razdaljah. Kadar se izkaže nehomogenost oz.
različna specifična upornost na različnih globinah, je treba postopek ponoviti tudi v smeri,
ki je za kot 900 premaknjena proti prvotni smeri merjenja [50].
3.3 Teoretična izhodišča za določitev specifične upornosti dvoplastne zemlje
V preteklosti so določitev specifične upornosti dvoplastnem modelu zemlje izvajali
z grafičnimi metodami. Z razvojem programskih orodij pa so tovrstne tehniške probleme
pričeli reševati z numeričnimi postopki. V vsakem primeru metoda za določitev specifične
upornosti nehomogene zemlje temelji na medsebojni primerjavi izmerjenih in izračunanih
vrednosti. Osnova za primerjavo je kriterijska funkcija ψ (ρb, ρc, h), ki definira relativno
odstopanje med vrednostmi navideznih specifičnih upornosti, pridobljenimi z meritvami po
Wennerjevi metodi (pri različnih razdaljah »a«) in izračunano specifično upornostjo po
postopku za določitev dvoplastnega modela zemlje po sliki 3.7 in izrazu (3.19).
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Slika 3.7: Model določanja dvoplastne zemlje z meritvami po Wennerjevi razporeditvi.

Izraz (3.19) [49] definira numerični postopek določitve specifične upornosti zemlje
v odvisnosti od medsebojnega razmika med merilnimi sondami.
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kjer pomeni:
a

razdalja med merilnimi sondami (m),

b

globina namestitve sond pri merjenju (m),

d

premer paličnega ozemljila ali okroglega vodnika (m),

h

debelina zgornje plasti zemlje (m),

K

faktor refleksije,

ls

dolžina vertikalnega ozemljila (m),

N

število iteracij (meritev),

R

ohmska upornost (Ω),

Roz ponikalna upornost ozemljila (Ω),
ρ(a) specifična upornost plasti v določeni globini zemlje (Ωm),
ρc

specifična upornost spodnje plasti zemlje (Ωm),

ρb

specifična upornost zgornje plasti zemlje (Ωm),

ρz

specifična upornost zemlje (Ωm).

Upoštevajoč Wennerjevo metodo po sliki 3.6, na merilnih sondah »M« in »N« nastane
razlika potencialov, ki jo povzroči tok I, ki teče skozi tokovni sondi »A« in »B«. Tokovni
sondi sta tik pod površino, zato je treba za celoten potencial upoštevati tudi zrcalni sliki
tokovnih sond.
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Nad zemljo je zrak, ki ima izredno visoko specifično upornost ρ → ∞ , zato naj bo tok, ki
teče iz zrcalne slike enak toku, ki teče iz tokovne sonde. Drug ekstremen primer nastane,
kadar bi imela neka zemlja izredno majhno specifično upornost ρ → 0. V tem primeru bi bil
tok iz sonde po absolutni vrednosti enak, po predznaku pa nasproten. Če se giblje
vrednost specifične upornosti dveh različnih plasti v območju 0 ˂ ρ ˂ ∞, je treba tok
zrcalne slike reducirati glede na tok originalne slike. To izvedemo s faktorjem refleksije K,
ki je za idealno dvoplastno zemljo zapisan z razmerjem specifičnih upornosti zgornje in
spodnje plasti zemlje, kot je predstavljeno v (3.20):

K

c  b
,
c  b

(3.20)

Kriterijsko funkcijo ψ (ρb, K, h) zapišemo z izrazom (3.21):
2

 ρ0m  ρm 
ψ  ρb ,ρc , h    
.
ρ0m 
m 1 
N

(3.21)

0
Vrednosti ρ m predstavljajo izmerjeno navidezno specifično upornost po Wennerju, ρ m pa

predstavljajo izračunano specifično upornost za dvoplastni model po (3.19). Obe vrednosti
sta funkcijsko odvisni od medsebojnega razmika elektrod »a« pri meritvi po sliki 3.7.
Vrednost N nam izkazuje število iteracij oziroma opravljenih meritev. Da lahko poiščemo
najbolj optimalno ujemanje z rezultati meritev, mora biti kriterijska funkcija ψ (ρb, ρc, h)
minimalna, kar izvedemo po (3.22) [49, 51]:
N
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N
 ρ0  ρ  ρ
ψ
 2  0  ,
h
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 h

kar lahko zapišemo tudi z izrazom (3.23):

ψ =

ψ
ψ
ψ
ρb 
ρc 
h .
ρb
ρc
h

(3.23)
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Da izračunane vrednosti konvergirajo, moramo določiti Δρb, Δρc in Δh z naslednjimi
izrazi (3.24):

ρb  

ψ
,
ρb

ρc  

ψ
,
ρc

h  

ψ
.
h

(3.24)

Upoštevati moramo, da so vrednosti  ,  ,  pozitivne in dovolj majhne, da dobimo
zadovoljivo rešitev. Veličine, ki vodijo do zadovoljivih rešitev, so predstavljene v izrazih
(3.25):
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 ψ  ψ
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 h  h
Ob upoštevanju izrazov (3.23) in (3.24) lahko zapišemo izraz (3.26):
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(3.26)

pri iteracijah ki je nova vrednost določena z (3.27), in sicer:

 b( k )   b( k 1)   b ,
i

i

 c( k )   c( k 1)   c ,
i

i

(3.27)

h ( ki )  h ( ki 1)  h .
Po ureditvi in vstavitvi podatkov dobimo izraze (3.28), po katerih se določi specifična
upornost zgornje in spodnje plasti zemlje in debelina zgornje plasti h. Pri tem je treba
upoštevati, da velja:

A  1   2nh / a 

2
,

B  4   2nh / a  .
2
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ρ 16ρbh m  K n
Kn 



.
h
a 2 n 1  B 3
A3 
Opisana metoda je osnova za programsko izračunavanje specifične upornosti dvoslojne
zemlje. Specifična upornost večslojne zemlje pa se lahko določa s pomočjo metode
genetskih algoritmov, kot je to opisano v [52]. Drugi način določitve specifične upornosti
dvoplastnega modela zemlje je lahko na osnovi analitičnih izračunov. Postopek za izračun
po tej metodi je predstavljen z osnovnim nastavkom v izrazu (3.19). Izraz opisuje krivulje,
po katerih se spreminja navidezna specifična upornost ρ(a) pri parametrih (ρb, ρc, h) [53].
Krivulje imajo glede na lastnosti in debelino zgornje ter spodnje plasti zemlje pri
dvoplastnem modelu navidezne specifične upornosti različno obliko, kar je prikazano
v prilogi A. Določitev dvoplastnega modela specifične upornosti zemlje je torej možno
izvesti na več načinov. Poleg grafične, numerične in analitične metode je možno oceno
dvoplastnega modela izvesti tudi na osnovi podrobnega pregleda in analize rezultatov
izvedenih meritev. Metoda je izkustvena in daje manj natančne rezultate od preostalih
metod. Postopek in primerjava izkustvenih rezultatov z rezultati, pridobljenimi s pomočjo
programskega orodja [54], sta podana v prilogi A.
3.4 Udarna upornost zemlje
V normalnih razmerah zemlja prevaja električni tok v odvisnosti od porazdelitve tokovnic,
na kar vpliva frekvenca električnega toka in specifična upornost zemlje. Pri veliki specifični
upornosti zemlje, še bolj pa pri visokih frekvencah, je zemlja zelo slab prevodnik. Zaradi
tega v tem primeru pride do izraza tudi induktivnost prevodnega kanala zemlje, po
katerem teče električni tok. Pri veliki tokovni gostoti v zemlji se pojavijo razmere, ko zemlje
ob ozemljilu ne moremo več obravnavati enako kot ob stacionarnih razmerah. Ob
razelektritvah pri udaru strele v ozemljilo se potencial zemlje okoli ozemljila močno dvigne.
V zemljo ob ozemljilu v tem času preko relativno majhne površine ozemljila teče izredno
velik tok, ki ima povrhu tega še izredno veliko strmino čela tokovnega vala.
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V okolici ozemljil je zemlja, ki vsebuje tudi zračne mehurčke in predele, ki niso popolnoma
homogeni. Ob velikih tokovnih gostotah se pojavi na tej delni upornosti tudi izredno velik
padec napetosti, ki povzroči ionizacijsko območje. V tem ionizacijskem območju se
v mehurčkih zraka pojavijo ionizacijski kanali, ki zaradi svoje prevodnosti gostoto toka še
povečajo. Posledica je zopet povečanje električne poljske jakosti in še večji prevodni
kanal. Okoli ozemljila se zato pojavi navidezni prevodni kanal, po katerem se tok udara
razelektri v zemljo. Takemu pojavu pravimo zmanjšanje prehodne upornosti ozemljila
oziroma udarna upornost Ru [55,56]. V ionizacijskem kanalu se zato zmanjša upornost,
kar pomeni, da se zmanjša napetostna obremenitev na enoto toka. Ob takšnem pojavu se
v tem času ozemljilo postopoma preoblikuje v polkrogelno ozemljilo, kot kaže slika 3.8. Iz
slike je razvidno, da je oblika koncentriranih elektrod vedno manj pomembna zaradi
ustvarjanja navideznega polkrogelnega ozemljila. Poleg karakteristik udarnega toka je
ionizacija odvisna od aktivne površine in oblike ozemljila ter specifične upornosti zemlje,
v katero je ozemljilo vgrajeno.

Slika 3.8: Zmanjšanje upornosti ozemljila zaradi ionizirane zemlje ob ozemljilu.

Ionizacijski proces v zemlji se ne prične sočasno, ko tokovni val prispe na ozemljilo. Za
vzpostavitev ioniziranega območja je potreben določen čas, zato je udarna upornost Ru
dinamičen časovno odvisen pojav. Udarna upornost Ru je občutno nižja od upornosti
ozemljila Roz, ki velja v stacionarnih razmerah. Velikost električne poljske jakosti, ki je
potrebna, da pride do procesa ionizacije, imenujemo kritična poljska jakost, označimo pa
jo z Eion. Kritična poljska jakost je odvisna od kemičnih in fizikalnih lastnosti materiala, ki je
v neposredni okolici ozemljilnih elektrod in znaša med 0,5 MV/m do 1,2 MV/m, odvisno od
okoliške zemlje. V [57, 58] je podan izraz za kritično poljsko jakost (3.29), ki je določen na
osnovi ekperimentalnih preizkusov in meritev.

Eion  0,241   z 0,215  MV/m ,

(3.29)

kjer pomeni:
Eion kritična električna poljska jakost (MV/m),
ρz

specifična upornost zemlje (Ωm).
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Udarna upornost Ru praviloma ne doseže najmanjše vrednosti, ko je tok največji, temveč
pada še naprej med 10 do 30 µs. To je zakasnitveni čas, ki je potreben za vzpostavitev
začetnega ionizacijskega območja okoli ozemljil v zemlji. Temenska vrednost toka
nekoliko zaostaja za temensko vrednostjo napetosti, kot je razvidno iz slike 3.9, kjer je
viden potek napetostnega vala U(t), tokovnega vala I(t) ter udarne upornosti Ru(t) = U(t) / I(t)
[56].

Slika 3.9: Udarna upornost v odvisnosti od jakosti toka in časa trajanja.

Iz slike 3.9 je razvidno, da je vrednost udarne upornosti ozemljil odvisna od časa,
v katerem jo opazujemo. Slika 3.10 kaže model ozemljila v zemlji, kateremu se zaradi
ionizacije zemlje zmanjša udarna upornost. Ravno ozemljilo, zakopano v zemlji, lahko
obravnavamo kot model koaksialnega kabla.

Slika 3.10: Model ionizirane zemlje okoli horizontalno vkopanega ozemljila.
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Udarni tok strele Iu steče v kovinsko ozemljilo s polmerom r1 in dolžino l. Tok udara strele
se vzdolž ozemljila porazdeli na prečne radialne tokove, ki tečejo od ozemljila proti
neskončni zemlji. Na prehodu ozemljilo-zemlja zaradi prehodne upornosti ni ustvarjenega
idealnega kontakta. Zaradi tega se lahko lokalno pojavijo zelo veliki tokovi, ki povzročijo
na posameznih točkah izredno veliko gostoto toka, kar ima za posledico dvig električnega
polja in posledično ionizacijo. Ionizirano zemljo v okolici ozemljila obravnavamo kot vodnik
s povečanim polmerom r2, idealizirano v obliki valja, kot kaže slika 3.10. Zemlja v okolici
ozemljila ima specifično upornost ρz, permeabilnost µr in dielektričnost Ɛr. Specifična
upornost lahko znaša med 1 do 10 000 Ωm. Dielektričnost je odvisna od sestave tal in
lahko znaša med 1 (zrak) do 80 (voda), relativna permeabilnost pa se giblje okoli
vrednosti 1. Slika 3.10 kaže nadomestno vezavo R, Lv, C in Gp na enoto dolžine l = 1 m.
Vzdolžno upornost R lahko zaradi majhne vrednosti ozemljila zanemarimo. Zanemarimo
lahko tudi kapacitivnost, saj je kapacitivni tok v prečni smeri zanemarljiv v primerjavi
z ohmskim tokom. Znaten vpliv na tokovno odvisnost ima le še induktivnost Lv, ki je
podana z izrazom (3.30) in odvodnost Gp, ki je podana z izrazom (3.31) [29]:

Lv 

0  r
r
 ln 2 ,
2 
r1

Gp 

2 

z



1
.
r2
ln
r1

(3.30)

(3.31)

Ozemljilu se zaradi valovne upornosti močno zmanjša učinkovita dolžina, zato dolžina lu
nad to vrednostjo ne prispeva več k znižanju udarne upornosti ozemljila, kot določa izraz
(3.32):

lu 

Tč
 0,9  Tč   z  m .
Lv  Gp

(3.32)

Udarno upornost ozemljila lahko izračunamo na dva načina. Pri prvem načinu si
pomagamo z izrazi (3.31) in (3.32) ter predpostavko, da je (Tč ≈ 10 µs), specifično upornost
ρz povzamemo iz meritev. Tako lahko izrazimo udarno upornost z izrazom (3.33) [29]:

Ru 

1
,
Gp  lu

(3.33)

Ozemljilo lahko v zemlji predpostavimo tudi kot polkroglo z radijem re in specifično
upornostjo zemljine ρz, iz tega lahko izpeljemo izraz (3.34) [58]:
________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
52
Robert Maruša

DOLOČITEV SPECIFIČNE UPORNOSTI ZEMLJE



Roz    z
re

dr

 z
2
2 r
2



dr

r

2

re



z
,
2  re

(3.34)

predpostavimo, da je (Iion /A = Eion /ρz) in zapišemo (3.35):

I ion 

Eion   z
.
2    Roz 2

(3.35)

Od tod lahko sedaj zapišemo izraz za udarno upornost (3.36):

Ru 

Roz
,
I TF
1
I ion

(3.36)

kjer pomeni:
Gp prečna odvodnost ozemljila (S/m),
Iion tok ionizacije zemlje (kA),
ITF trenutna vrednost toka okvare (kA),
lu

optimalna dolžina ozemljila (m),

Lv vzdolžna induktivnost ozemljila (H/m),
Ru udarna upornost ozemljila (Ω),
Tč čas čela udarnega tokovnega vala (µs).
3.5 Vpliv frekvence na prevajanje toka skozi zemljo
Pri prevajanju električnega toka iz mesta nesimetrične obremenitve ali mesta zemeljskega
stika nazaj proti izvoru toka aktivno sodeluje tudi zemlja. Ob morebitni okvari na
daljnovodu ali nesimetriji obremenitve se tok zemeljskega stika deloma zaključuje po
strelovodni vrvi, deloma pa po zemlji vzdolž trase daljnovoda. Strelovodna vrv ima trikrat
večjo ohmsko upornost kot zemlja vzdolž daljnovodne trase. Zaradi tega lahko sklepamo,
da bo večji delež homopolarnih tokov tekel nazaj proti izvoru oziroma ozemljeni nevtralni
točki skozi zemljo. Zaradi velike prevodne površine zemlje je upornost ohmskega značaja
minimalna. Iz tega je možno sklepati, da ohmska upornost sploh ni odvisna od specifične
upornosti zemlje. Te razmere veljajo le za t. i. oddaljeno zemljo, kajti ob ozemljilu, kjer tok
vstopa in izstopa iz zemlje, zaradi velike gostote toka gornje razmere ne veljajo in ima
specifična upornost zemlje znatno vlogo pri prevajanju električnega toka. J. Carson je
v raziskavah zapisal lastno impedanco voda Zg in medsebojno impedanco povratne
zemeljske poti Zgm, z neskončnim integralom, katerega je analitično rešil s pomočjo
neskončne vrste.
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Lastne in medsebojne impedance zemlje do drugih vodnikov je zapisal z izrazi (3.37) in
(3.38) [59, 60 in 61], kot sledi:

Z g ,ii  Rg ,ii  j  X g ,ii ,

(3.37)

Z gm,ij  Rgm,ij  j  X gm,ij .

(3.38)

Realni kot tudi imaginarni prvi členi Carsonove vrste vsebujejo ω, kar pomeni, da
frekvenca vpliva tudi na realni del impedance. Carson je v izpeljavi vrste ugotovil, da je
realni del impedance zemlje odvisen od frekvence, kar je določeno z izrazom (3.39).

Rzem    104 




.
  2  104  f 
2
 km 

(3.39)

Slika 3.11: Potek toka skozi zemljo po Carsonu.

V izraz (3.39) vstavimo vrednost za omrežno frekvenco in dobimo upornost zemlje na
kilometer dolžine, kar znaša Rzem = 0,049348…(Ω/km). Za prevajanje električnih tokov
omrežne frekvence je ta upornost idealna, za tokove višjih frekvenc pa predstavlja veliko
upornost. Carson je definiral tudi t. i. imenovano Carsonovo razdaljo z izrazom (3.40):

e0,5  104
z
z
dc 

 658,87 
.
0,5772
f
f
2   e
5

(3.40)

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
54
Robert Maruša

DOLOČITEV SPECIFIČNE UPORNOSTI ZEMLJE

Za omrežno frekvenco 50 Hz znaša Carsonova razdalja, kot določa izraz (3.41):

d c  93,785   z  m .

(3.41)

To je fiktivna razdalja oziroma globina, do katere segajo tokovnice v zaključeni zanki
vodnik-zemlja oziroma globina prodiranja silnic elektromagnetnega polja do maksimalne
povratne zemeljske poti. Razlaga enačbe izhaja iz fizikalnega dejstva, da pri prevajanju
električnega toka skozi zemljo odigra glavno vlogo impedanca. Predstavljajmo si, da
v zemlji poteka neskončno tokovnic v tokokrogu, kot kaže na desni spodnji strani
slika 3.11. Vsaka tokovnica, ki je bolj oddaljena od zanke, ima večjo induktivnost, zato
lahko iz tega sklepamo, da je induktivna upornost vsake zanke večja, vse zanke pa
poganja ista pritisnjena napetost. Ob površini zemlje je najmanjša impedanca, zato je
gostota toka večja kot globlje v zemlji. Posledično lahko sklepamo, da če je specifična
upornost zemlje večja, se debelina sloja, po katerem teče tok, razširi in obratno. Iz tega
sledi, da tok ne teče po geometrično najkrajši poti, temveč teče po poti, kjer energija
najlažje teče, kot je črtkano označeno na sliki 3.11. V istem času je pojav raziskoval tudi
F. Pollaczek, kar je opisano v [61].
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4. IZVEDBA OZEMLJIL
Ozemljitveni sistem je izbran izraz za vse prevodne strukture električnih naprav in
konstrukcij, ki so namensko povezane z zemljo ali so vgrajene v zemlji. Sestavljen je iz
množice dobro prevodnih delov in ima nalogo, da elemente elektroenergetskih naprav,
postrojev, konstrukcij in vodov učinkovito galvansko poveže z zemljo.
Ozemljilo je posamezen vodnik, skupina ločenih ali medsebojno povezanih vodnikov, ki
vzpostavljajo neposreden električni stik z zemljo. Celotni tok skozi ozemljitev steče
v zemljo in se zaključi nazaj proti izvoru toka. V primeru obratovalnih ozemljitev pomeni to
iz mesta okvare proti ozemljeni nevtralni točki transformatorja. Ob atmosferskih
razelektritvah pa se tako vzpostavi ravnovesje elektrin med zemljo in atmosfero.
4.1 Ozemljila kot del ozemljitvenega sistema
Ozemljila so deli ozemljitvenega sistema, ki so v skupini ali posamezno vgrajeni v zemljo
in z njo zagotavljajo dobro električno povezavo. Pri obravnavi ozemljil predpostavimo, da
je aktivna površina zemlje okoli vgrajenega ozemljila enaka aktivni površini ozemljila.
Zaradi enake stične površine mejne plasti zemlje in ozemljila je pri prevodu električnega
toka tudi gostota toka enaka. Specifična upornost dobro prevodnega kovinskega ozemljila
je bistveno manjša kot znaša specifična upornost zemlje. Velik tok okvare, ki teče skozi
malo upornost kovinskega ozemljila v zemljo, na prehodu naleti na veliko upornost zemlje.
Na prehodu med kovinskim ozemljilom in zemljo nastane tanek sloj zemlje, ki povzroča
pojav prehodne upornosti ozemljila. Prehodna upornost je odvisna od specifične upornosti
zemlje in od drugih vplivnih dejavnikov, kot je granulacija zemlje, vlažnost tal, kemične
primesi in soli, kakor tudi homogenost zemlje ob ozemljilu [44, 45 in 46].
Kot je opisano v poglavju 3.5, ima zemlja kot celota sicer izredno majhno upornost, toda
šele na območju, ko se tokovnice električnega toka porazdelijo v volumnu skozi dovolj
veliko ploskev zemlje, skozi katero teče električni tok. Neposredno ob ozemljilu je
upornost zemlje velika. Zaradi tega je treba glede na pričakovan tok skozi ozemljilo in
glede na specifično upornost zemlje ozemljilo izvesti tako, da s površino ozemljila izničimo
vpliv velike tokovne gostote, saj se tok radialno porazdeli po celotni dolžini ozemljila.
Ustrezno veliko površino ploskve ozemljila dosežemo z vgradnjo posameznih ali
skupinskih koncentriranih ozemljil v obliki vertikalno nameščenih palic, horizontalno
zakopanih ravnih vodnikov, obročev, plošč ali sestavljene ozemljilne mreže. Največji
prispevek k povečani ponikalni upornosti ozemljila prinaša prehodna upornost. Prehodno
upornost lahko razumemo kot tisto upornost, s katero se zemlja upira prehodu
električnega toka iz ozemljila v okoliško zemljo.
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Predno se odločimo za uporabo določenega tipa ozemljila, moramo dobro poznati
lastnosti zemlje, v katero je ozemljilo nameščeno. Če se omejimo na ozemljila
visokonapetostnih postrojev, kablovodov in daljnovodnih stebrov, lahko ozemljila po
namenu razdelimo na naslednje:


ozemljila za ozemljevanje nevtralne točke transformatorja oziroma omrežja,



ozemljila za preprečitev povratnih preskokov na izolaciji visokonapetostne opreme
ob atmosferskih praznitvah,



ozemljila za ozemljevanje kovinskih opletov kablovodov,



ozemljila za izvedbo ukrepov proti preveliki napetosti dotika in koraka,



ozemljila za ustrezno vodenje potenciala.

4.2 Vertikalno palično ozemljilo
Palična ozemljila so kovinske cevi, palice ali različni profili, vertikalno zabiti ali vgrajeni na
določeno globino v zemljo. Ponikalna upornost, ki jo palično ozemljilo lahko doseže, je
odvisna predvsem od aktivno vkopane dolžine paličnega ozemljila. Premer palice
ozemljila je v izrazu (4.3) sicer vključen, vendar bistveno ne vpliva na ponikalno upornost.
Če so v zemljo vgrajeni profili, lahko pri izračunih izvedemo poenostavitev tako, da obseg
profila enačimo z obsegom okrogle palice in izvedemo preračun za polmer okrogle palice.
Polmer in s tem posledično površina vertikalno vgrajenega ozemljila prideta do izraza na
področjih s povišano specifično upornostjo zemlje. Na takšnih mestih se lahko namreč na
prehodu iz ozemljila v zemljo pojavi večja tokovna gostota.
Pri določitvi upornosti vertikalno nameščenega ozemljila izhajamo iz slike 3.4 in
predpostavimo, da velja ls = hv. Iz te osnove lahko izrazimo z (4.1) diferencial potenciala
v točki T(x,y):

dV 

I
z

 d .
h v 4   r

(4.1)

Potencial določimo tako, da zaradi zrcalne slike mejo integriranja upoštevamo po
ozemljilu in tudi po zrcalni sliki, kot je izvedeno v izrazu (4.2) [29]:
h

v
I  z
d
V
 
.
4  hv  hv r

(4.2)

Po izpeljavi in preureditvi izraza (4.2) dobimo za vertikalno vgrajeno ozemljilo izraz (4.3),
s katerim lahko določimo ponikalno upornost paličnega ozemljila,
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(4.3)

Prednost vertikalno nameščene cevi oz. palice je v tem, da jo lahko namestimo tudi do
večje globine. S tem običajno izničimo vpliv zgornje plasti zemlje, ki je odvisna od vlage,
zmrzali oz. vremenskih vplivov. Prednost globlje nameščenega ozemljila je tudi v tem, da
prodremo v plast z manjšo specifično upornostjo zemlje na področju podtalnih voda.
Vertikalno vgrajena ozemljila lahko uporabljamo tudi do večjih globin, kot kaže
slika 4.1 [62]. Leva krivulja na sliki kaže odvisnost spreminjanja ponikalne upornosti
paličnega ozemljila ob namestitvi do različnih globin. Vertikalno ozemljilo ima v našem
primeru premer palice 16 mm in je nameščeno v zemlji s specifično upornostjo 100 Ωm.

Slika 4.1: Lastnosti paličnega enojnega ozemljila v odvisnosti od globine namestitve in premera ozemljila.

Slika 4.1 na desni pa kaže odvisnost spreminjanja ponikalne upornosti glede na različen
premer vertikalno vkopanega paličnega ozemljila, ki je vkopano 3 m globoko v zemljo
s specifično upornostjo 100 Ωm. Globina namestitve paličnega ozemljila prispeva
k zmanjšanju ponikalne upornosti ozemljila bistveno bolj kot povečanje premera palice.
Če je ponikalna upornost enojnega paličnega ozemljila prevelika, lahko vgradimo več
ozemljil, povezanih vzporedno. Vzporedno nameščena palična ozemljila prispevajo
k zmanjšanju ponikalne upornosti približno enako, kot bi povečevali dolžino enega
ozemljila. To velja le, če so ozemljila nameščena v homogeni zemlji in je razdalja med
posameznimi vertikalnimi ozemljili večja od dolžine posameznih ozemljil. Priključitev dveh
vzporednih paličnih ozemljil, ki sta si blizu, nima enakega učinka na zmanjšanje ponikalne
upornosti ozemljila, ker se zaradi bližinskega vpliva tokovnega polja tokovnice prekrivajo,
kot kaže slika 4.2.
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Slika 4.2: Bližinski efekt dveh vzporedno nameščenih vertikalnih paličnih ozemljil.

Po izrazu (4.4) lahko določimo ponikalno upornost ozemljila Roz za dve palični ozemljili
v homogeni zemlji za primer, ko je razdalja am med ozemljili večja od dolžine
posameznega paličnega ozemljila.


z
z
hv 2
2  hv 4 
 2  hv 
Roz 
  ln
 1 

.

4    hv 
r  4    am  3  am2 5  am4 

(4.4)

Po izrazu (4.5) lahko izračunamo ponikalno upornost ozemljila Roz za dve palični ozemljili
v homogeni zemlji za primer, ko je razdalja am med ozemljili manjša od dolžine
posameznega paličnega ozemljila. [62].

Roz 

z
4    hv

 4  hv
4  hv
a
am2
am4 
  ln
 ln
2 m 

,
r
am
2  hv 16  hv 2 512  hv 4 


(4.5)

kjer pomeni:
am

medsebojna razdalja med paličnimi ozemljili (m),

hv

dolžina oz. globina vertikalnega ozemljila (m),

r

polmer ali preračunani polmer paličnega ozemljila (m),

Roz

ponikalna upornost ozemljila (Ω),

ρz

specifična upornost zemlje (Ωm).

Palična ozemljila so lahko nameščena v ravni vrsti (liniji), v obliki kvadrata ali ovalni obliki.
Vsem oblikam je skupno, da je treba upoštevati zadostno medsebojno oddaljenost med
posameznimi vertikalnimi ozemljili.
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Slika 4.3: Učinek dveh vertikalno nameščenih paličnih ozemljil v odvisnosti od medsebojne razdalje am.

Na sliki 4.3 krivulja kaže učinek zmanjšanja ponikalne upornosti dveh vertikalno
nameščenih paličnih ozemljil dolžine 6 m in premera 0,02 m, ki sta nameščeni na različnih
razdaljah v homogeni zemlji s specifično upornostjo 100 Ωm. Če bi bila v zemljo
nameščena samo ena palica, bi bila vrednost ponikalne upornosti ozemljila 18 Ω. Pri dveh
identičnih vzporedno nameščenih paličnih ozemljilih na medsebojni razdalji 6 m pa znaša
skupna ponikalna upornost ozemljila 10,4 Ω.
4.3 Horizontalno tračno ozemljilo
V stikalnih postrojih in daljnovodih se v večini primerov za ozemljila uporablja izvedba
s horizontalno vkopanim vodnikom (pocinkani valjanec ali bakreni grobo pleteni vodnik).
Izvedba je primerna predvsem na območjih, kjer ima zgornja plast dvoplastnega modela
zemlje majhno specifično upornost. Podobno kot pri vertikalnih izvedbah ozemljil lahko
določimo ponikalno upornost ozemljila tudi za horizontalno nameščena ozemljila.
Predpostavimo, da je tračno ozemljilo horizontalno vkopano v homogeni zemlji
s specifično upornostjo ρz, dolžine loz s polmerom r, kot kaže slika 4.4.
Ko v zemljo po ozemljilu teče tok Ioz, povzroči v okolici dvig

potenciala, ki ga lahko

v poljubni točki T(x,y,z) izračunamo. Pri tem predpostavimo, da je zaradi izredno majhne
upornosti ozemljila in zaradi homogenosti zemlje v okolici ozemljila gostota toka vzdolž
celotnega ozemljila konstantna. Skozi neskončno majhen delec tračnega ozemljila dλ teče
v zemljo električni tok, ki ga lahko določimo z izrazom (4.6) [63]:

dI  I oz

d
.
loz

(4.6)

Iz slike 4.4 in izraza (4.6) lahko izvedemo izpeljavo izraza za potencial v točki T.
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Slika 4.4: Določitev potenciala v okolici horizontalno nameščenega ozemljila.

Razdaljo rT med točko T in delcem traku dλ določimo skladno s sliko 4.4 po izrazu (4.7):

rT 

 x  y

2

 ( y  c)2  ( z  d ) 2 .

(4.7)

Ob predpostavki, da ima delček traku dλ obliko kroglice, lahko zapišemo potencial v točki
T s pomočjo diferencialnega nastavka z izrazom (4.8):

dVT 

I oz   z

4  loz

d

 x  y

2

 ( y  c)2  ( z  d )2

.

(4.8)

Potencial, ki ga v točki T povzroči celotna dolžina traku je vsota vseh delcev dλ, kot je
prikazano z izrazom (4.9):

VT 

I oz   z
4  loz

d

b


a

 x  y

2

 ( y  c)  ( z  d )
2

2

.

(4.9)

Pri horizontalnemu ozemljilu moramo upoštevati tudi dejstvo, da ima vodoravno vkopani
trak svojo zrcalno sliko v razdalji 2hh, kot kaže desni del slike 4.4.

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
61
Robert Maruša

IZVEDBA OZEMLJIL

Po izračunu integrala in preureditvi izrazov dobimo končno obliko za izračun ponikalne
upornosti horizontalnega ozemljila po izrazu (4.10) [62]:

Roz 

 z  2  loz 2 
 1 ,
 ln
2    loz  w  hh


(4.10)

kjer pomeni:
hh

globina namestitve horizontalnega ozemljila (m),

loz

dolžina posameznega kraka horizontalnega ozemljila (m),

w

širina traku ali premer okroglega horizontalnega ozemljila (m).

Iz izraza (4.10) je razvidno, da širina traku in globina vkopa ne prispevata bistveno
k zmanjšanju ponikalne upornosti ozemljila, temveč predstavlja bistveno vlogo dolžina
vkopanega ozemljila. Iz poglavja 3.4 vemo, da ozemljilo daljše od 30 m zaradi valovne
upornosti nima več učinka nad to dolžino, zato se tudi pri tej izvedbi ozemljil uporablja
vgradnja večkrakih vzporedno priključenih krajših ozemljil. Poleg zmanjšanja ponikalne
upornosti ozemljila tako dosežemo v kombinaciji z globino vkopa tudi ugodno razporeditev
potenciala v okolici ozemljene naprave. Za različne razporeditve ozemljil lahko za izračun
uporabimo izraze, povzete po [62], ki so predstavljeni v prilogi B.
4.4 Ozemljilo v obliki mreže
Ozemljila v izvedbi vkopane mreže se najbolj pogosto uporabljajo pri ozemljevanju
elektroenergetskih postrojev. S stališča zagotavljanja nizke ponikalne upornosti ozemljilo
v izvedbi mreže stroškovno ni racionalno. Oblika ozemljila ima prednost pri oblikovanju in
vodenju potenciala ter zagotavljanju predpisanih vrednosti napetosti dotika in koraka. Če
je raster mreže gost, se tokovnice prekrivajo, zato zaradi povečane lokalne gostote toka
mreža ni učinkovita za odvajanje večjih tokov okvare v okoliško zemljo. Na sliki 4.5 je
prikazano ozemljilo, izvedeno v obliki mreže, vkopano na globino hm v zemljo. Za določitev
vrednosti ponikalne upornosti mrežnega ozemljila obstaja več različnih postopkov, ki se
zaradi obsežnosti medsebojnih vplivov elementov mreže rešujejo numerično. Za približno
oceno vrednosti ponikalne upornosti pa lahko predpostavimo, da je ponikalna upornost
mrežnega ozemljila približno enaka horizotalno vkopani tanki okrogli kovinski plošči.
Predpostavimo, da je plošča s premerom dop vkopana v homogeno zemljo s specifično
upornostjo ρz. Predpostavimo tudi, da je tok Ioz iz plošče v zemljo enakomerno porazdeljen
po celotni površini plošče.
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Slika 4.5 kaže model za okroglo ploščo, za katero lahko ob predhodnih predpostavkah
določimo potencial na delcu plošče dx.

Slika 4.5: Horizontalno vkopano ozemljilo v obliki okrogle plošče.

Potencial na delčku okrogle plošče lahko izrazimo z diferencialnim nastavkom (4.11) [64]:

dV   z  x  

I oz
d 
   op 
 2 



2

2 x  dx
.
2 x

(4.11)

Potencial v centru okrogle plošče dobimo z izrazom (4.12):
d op

V

I oz
d 
   op 
 2 

2



2

   x   dx ,
z

(4.12)

0

ob upoštevanju U/Ioz lahko po izrazu (4.13) določimo oceno ponikalne upornosti okroglega
ploščatega horizontalnega ozemljila,
d op

Roz 

1
d 
   op 
 2 

2



2

   x   dx .
z

(4.13)

0

Po preureditvi izrazov in ob upoštevanju zrcaljenja ter globine vkopa dobimo
poenostavljen izraz za izračun oziroma oceno vrednosti mrežnega ozemljila, če ga
obravnavamo kot vkopano ploščo. Ponikalna upornost mreže se zmanjšuje z večanjem
površine vkopane mreže. Izračun ponikalne upornosti izvedemo po (4.14) [65, 66].
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(4.14)

kjer pomeni:
Am površina mrežnega ozemljila (m2),
hm globina namestitve mrežastega ozemljila (m),
lc

celotna skupna dolžina elementov ozemljila (m).

Preglednica 4.1: Primerjava ponikalne upornosti med vkopano mrežo in tračnim ozemljilom [Vir: R. Maruša].
Dimenzija

število

celotna dolžina

ponikalna upornost

ponikalna upornost

razmerje

okna mreže

oken

vodnika

ozemljilne mreže (Rm)

tračnega ozemljila (Rt)

Rm / Rt

20 m x 20 m

1

80 m

3,46 Ω

2,87 Ω

1,21

10 m x 10 m

4

120 m

3,05 Ω

2,02 Ω

1,51

5mx5m

16

200 m

2,71 Ω

1,30 Ω

2,09

4mx4m

25

240 m

2,63 Ω

1,10 Ω

2,39

2mx2m

100

440 m

2,44 Ω

0,646 Ω

3,78

1mx1m

400

840 m

2,33 Ω

0,363 Ω

6,42

V preglednici 4.1 je prikazana primerjava izračuna ponikalne upornosti med vkopano
ozemljilno mrežo in med tračnim ozemljilom. V preglednici je osnovno okno mreže
razdeljeno na podokna. Po podatkih iz zadnje vrstice preglednice je razvidno, da je
podokno mreže velikosti 1 m2. Za izvedbo takšne mreže bi porabili 840 m tračnega
ozemljila, povezanega v mrežo. Ponikalna upornost takšnega mrežnega ozemljila bi bila
kar za 6,42 krat večja od ozemljila v primerjavi z ozemljilom, ki bi bilo premo položeno
v ravni črti. Preglednica je izdelana na osnovi predpostavke, da je ozemljilna mreža na
površini (Am = 400 m2) nameščena v zemlji s specifično upornostjo 100 Ωm na globini
1 m. Z vidika ponikalne upornosti je mrežno ozemljilo neekonomično, ima pa bistveno
prednost pri zagotavljanju ustreznega vodenja potenciala, kar se odraža pri zagotavljanju
ustrezno nizkih napetosti dotika in koraka.
4.5 Dimenzioniranje vodnikov za ozemljitve
Vodnike, ki se uporabljajo za izvedbo ozemljitvenega sistema elektroenergetskih naprav,
je treba ustrezno tokovno in mehansko dimenzionirati. Pred načrtovanjem je treba poznati
funkcijo in namen ozemljitvenega vodnika. Pri izvedbi ozemljitev naprav v grobem ločimo
dimenzioniranje za odvod velikih tokov in dimenzioniranje za odvod tokov višjih frekvenc
(do 100 MHz). Ozemljitveni vodniki v stikalnih postrojih so združeni, zaradi tega morajo
biti vodniki za ozemljevanje pogosto dimenzionirani tako, da zadostijo hkrati obema
zahtevama.
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Na osnovi tega izbiramo za izvedbo prevodnih delov ozemljitvenega sistema med
različnimi materiali in oblikami ter topologijo namestitve. Pri izvedbi ozemljitev
elektroenergetskih naprav lahko bližinski pojav zanemarimo, treba pa je upoštevati kožni
pojav izriva toka zaradi vpliva frekvence. Impedanca vodnika je tako odvisna od frekvence
toka skozi vodnik tudi v realnem delu, zato lahko zapišemo splošen izraz za impedanco
(4.15):

Z    R    jX L   .

(4.15)

Ob izhodišču po izrazu (4.15) moramo zaradi kožnega pojava v bistvu upoštevati
zmanjšanje aktivnega prereza vodnika in tudi povečanje upornosti (RDC ˂ RAC). Kožni pojav
zaradi izriva toka proti površini vodnika močno poveča gostoto toka na površinskem delu,
kot kaže slika 4.6 Globina kožnega pojava je tista globina, pri kateri gostota toka oslabi
na 37 % (e-1) gostote toka od površine proti notranjosti vodnika.

Slika 4.6: Zmanjšana površina prevodne plasti zaradi izriva toka.

Kožni pojav si lahko razložimo s pomočjo uporabe Amperovega zakona v kombinaciji
s Faradayevim zakonom indukcije skladno z izrazi (4.16 in 4.17) [67]:



 H  dl    J 
c

Ui 

s
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  dS ,
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Φ

 E  dl   t  B  dS   t
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(4.16)

.

(4.17)

s

Rezultirajoči električni tok, ki teče skozi vodnik, ustvari v materialu vodnika svoje
magnetno polje, ki v materialu povzroči inducirano napetost. Ta napetost požene vrtinčne
tokove, ki zopet povzročijo lastno magnetno polje, ki ima nasprotno smer prvotnemu
magnetnemu polju. Ko električni tok narašča, narašča tudi magnetno polje. Električno
polje ima v sredini vodnika vedno nasprotno smer kot na robu vodnika.
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Lastno magnetno polje izmeničnega toka izrine tok proti površini vodnika. Ta pojav je
odvisen predvsem od magnetnih lastnosti materiala in frekvence. Preglednica 4.2 kaže
debelino prevodne plasti materialov pri različnih frekvencah. Gostota električnega toka J
neskončno debelega vodnika pojenja eksponentno z globino x od površine skladno
z izrazom (4.18) [68]:

J  x  J 0  e

x

dp

.

(4.18)

Debelino prevodne plasti pri danih parametrih lahko izrazimo z izrazom (4.19):

dp 


  f  0  r

 mm ,

(4.19)

Preglednica 4.2: Debelina prevodne plasti v materialih pri različnih frekvencah.

Material
Cu
Al
Fe
In 304

ρ
(Ωmm2/m)
0,01724
0,02857
0,12987
0,7245

µr
1
1
90
1

dp 50 Hz
(mm)
9,35
12,12
2,7
2,16

dp 150 Hz
(mm)
5,4
7
1,56
1,23

dp 1 kHz
(mm)
2,1
2,7
0,6
0,477

dp 100 kHz
(mm)
0,21
0,27
0,06
0,0477

dp 1 MHz
(mm)
0,066
0,085
0,019
0,015

dp 20 MHz
(mm)
0,015
0,019
0,004
0,0033

Zaradi kožnega pojava aktivno prevaja električni tok pri višjih frekvencah le debelina dp.
Zaradi tega je izredno pomembna oblika in material ozemljitvenih vodnikov.
Preglednica 4.3: Aktivna površina prevajanja Fe in Cu vodnika pri različnih frekvencah in oblikah.

Oblika vodnika
Obseg vodnika (mm)
A dp 50 Hz
(mm2)
A dp 150 Hz
(mm2)
A dp 1 kHz
(mm2)
A dp100 kHz
(mm2)
A dp1 MHz
(mm2)
A dp 20 MHz
(mm2)

okrogli vodnik
A= 200 mm2
50,1 mm
Fe 135,27 /Cu 200
Fe 78,15 / Cu 200
Fe 30,1
/ Cu 105,2
Fe 3
/ Cu 10,52
Fe 0,952 / Cu 3,3
Fe 0,2
/ Cu 0,75

kvadratni vodnik
A= 200 mm2
56,57 mm
Fe 152,8 / Cu 200
Fe 88,24 / Cu 200
Fe 33,94 / Cu 118,8
Fe 3,39 / Cu 11,88
Fe 1,074 / Cu 3,73
Fe 0,226 / Cu 0,85

pravokotni vodnik 50/4
A= 200 mm2
108 mm
Fe 200 / Cu 200
Fe 168,5 / Cu 200
Fe 64,8 / Cu 200
Fe 6,48 / Cu 22,7
Fe 2,052 / Cu 7,13
Fe 0,432 / Cu 1,62

Iz preglednice 4.3 je razvidno, da je najbolj ugodno uporabiti tračno ozemljilo oziroma
pravokotni vodnik, kar je razvidno iz razmerja med obsegi vodnikov. Obseg z debelino
prevodne plasti definira aktivno površino prevajanja toka, s tem pa tudi ohmsko upornost,
kot je zajeto v izrazu (4.20) in (4.21).

AAC  Opr 


  0  r  f

.

(4.20)
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Izraz za izračun upornosti realnega dela impedance povečan zaradi zmanjšanega
aktivnega preseka ozemljitvenega vodnika:

 l

RAC 
Opr 



.

(4.21)

  0  r  f

Impedanca vodnika za ozemljevanje je odvisna tudi od reaktančnega dela, ki je posledica
lastne induktivnosti vodnika L. Za ozemljila se lahko uporabljajo nemagnetni materiali, kot
je baker, aluminij, nemagnetno nerjavno jeklo. Lahko pa tudi magnetni materiali, kot je
pocinkan železni trak, profili iz magnetnega nerjavnega jekla, železne kovinske podporne
konstrukcije naprav ali daljnovodnih stebrov. Vodniki tvorijo s svojo dolžino, obliko in
magnetnimi lastnostmi materiala induktivnost. Za okrogle vodnike lahko zapišemo izraz za
lastno induktivnost po (4.22):

r 

 2l 
L  0, 2  l   2,303  log 
 1 
4
 r 


 H  .

(4.22)

Za pravokotne vodnike lahko zapišemo izraz za lastno induktivnost po (4.23). Pri tem se
zaradi člena v logaritmu zopet izkaže prednost profilnih vodnikov [68].


 2l 
a b   
L  0,2  l   2,303  log 
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 H  ,

(4.23)

kjer pomeni:
AAC aktivna površina prevajanja izmeničnega toka (mm2),
ap

širina profila pravokotnega vodnika (m),

bp

debelina profila pravokotnega vodnika (m),

dp

debelina prevodne plasti materiala (mm),

f

frekvenca (Hz),

l

dolžina vodnika (m),

L

induktivnost vodnika (µH),

Opr obseg profila vodnika (mm),
r

polmer ali preračunani polmer vodnika (m),

RAC ohmska upornost realnega dela impedance (Ω),
ρ

specifična upornost materiala (Ωmm2/m),

µ0

permeabilnost praznega prostora (4·π·10-7 Vs/Am),

µr

relativna permeabilnost materiala vodnika.
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4.6 Tokovno termično dimenzioniranje vodnikov za ozemljila
Pri tokovno termičnem dimenzioniranju vodnikov ozemljitvenega sistema je treba poznati
topologijo omrežja, jakost toka zemeljskega stika in nastavitve relejne zaščite. Glede na
topologijo omrežja in ozemljitev nevtralne točke zvezdišča so lahko vodniki za ozemljitveni
sistem dimenzionirani za velike tokove reda nekaj 10 kA, vendar je ta tok omejen na
kratek čas med 0,1 do 2 s. Lahko pa imamo omrežje ozemljeno posredno resonančno ali
preko nizkoohmskega upora, kjer pa moramo vodnike za ozemljitveni sistem
dimenzionirati na manjši tok (do 150 A), ki pa lahko dlje časa teče skozi vodnike ozemljila.
Za tokove okvar zemeljskega stika 3I0, ki so prekinjeni v času manj kot 5 s, je treba
presek ozemljitvenega vodnika in ozemljila določiti po (4.24). V preglednici 4.4 so podane
konstante za materiale ozemljitvenih vodnikov po [30].

Ai 

IF
tF

K m ln  F   t
i   t

 mm 2  ,

(4.24)

kjer pomeni:
Ai

izbrani presek ozemljitvenega vodnika (mm2),

IF

tok okvare (A),

Km

konstanta materiala po preglednici 3.9 (A·s0,5/mm2),

tF

čas trajanja okvare (s),

βt

inverzna vrednost uporovnega temperaturnega koeficienta po preglednici 3.9 (°C),

θF

končna temperatura ozemljitvenega vodnika (°C),

θi

začetna temperatura ozemljitvenega vodnika (°C).

Izraz 4.24 je povzet po standardu SIST EN 50341-1: 2012 [30], ki ureja gradnjo
nadzemnih vodov napetosti nad 45 kV. Enako definira tudi standard IEEE Std. 837: 2002,
ki ureja dimenzioniranje ozemljitvenih vodnikov v energetskih stikalnih postrojih [5].
Preglednica 4.4: Konstante za material ozemljitvenih vodnikov po SIST EN 50341-1:2012 [30].

Material za ozemljitveni vodnik

Baker
Aluminij
Jeklo

βt (°C)
234,5
228,0
202,0

0,5

2

Km (A·s /mm ),

226
148
78

Izraz (4.24) je zelo konservativno zastavljen, saj bi se jekleni valjanec preseka 260 mm2
segrel za 280 K pri toku 20 kA v času trajanja 1 s.
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5. OZEMLJEVANJE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV
Pri načrtovanju ozemljitvenih sistemov je treba upoštevati celotno topologijo naprav in
povezav, kjer ob okvari teče tok zemeljskega stika. Treba je upoštevati lastnosti zemlje,
v katero je ozemljilo vkopano in tudi velikost pričakovanega toka zemeljskega stika. Pri
določitvi velikosti toka zemeljskega stika skozi ozemljilo je treba upoštevati tudi redukcijski
faktor, ki nam zaradi zaključevanja toka zemeljskega stika skozi strelovodno vrv ali oplet
kabla razbremeni ozemljilo. Pomembno je poznati tudi čas, v katerem lahko relejna
zaščita in odklopnik izklopita okvarjeni del omrežja.
5.1 Posledice vpliva električnega toka na človeško telo
Največji škodni vpliv udara električnega toka skozi človeško telo nastane, če teče tok
skozi vitalne človeške organe, predvsem skozi srce. Srčna mišica glede na različne
frekvence električnega toka različno reagira. Frekvenca električnega toka 15 -100 Hz je
zelo nevarna za fibrilacijo srčne mišice. Če udar toka traja 1 s, se lahko srčna mišica
poškoduje ali zaustavi že pri toku 100 mA, medtem ko je meja za enosmerni tok višja in
znaša 500 mA. Višje, predvsem pa visoke frekvence toka imajo na človeški organizem
manjši vpliv. Za človeško telo je zelo nevaren tudi električni oblok, ki lahko povzroči
močne opekline.
Preglednica 5.1: Posledice električnega toka pri prevodu skozi človeško telo.
Jakost toka skozi
človeško telo
1 mA
1-6 mA
6-25 mA
25-60 mA
60-100 mA

Posledice električnega toka pri prevodu skozi človeško telo.
Prag zaznavnosti pri normalnih pogojih. Prisotno je rahlo mravljinčenje v udih, ko se
dotaknemo delov pod vplivom napetosti.
Tok telesu še ne povzroča trajnih poškodb, dotik je neprijeten in rahlo boleč. Mišice
še lahko nadzorujemo in kontrolirano reagiramo.
Dotik z električno napetostjo je boleč, mišičevja ni možno kontrolirano nadzorovati,
pojavijo se lahko tudi težave z dihanjem.
Učinki udara praviloma niso trajni, lahko se pojavijo močni mišični krči, zastoji
dihanja, možna je tudi izguba zavesti in poškodbe srca.
Pojavi se fibrilacija srčnih prekatov, zastoj srca, zaustavitev dihanja in posledično
smrt.

Vplivi in posledice opisane v preglednici 5.1 so informativne, saj so vplivi odvisni od
vlažnosti in upornosti kože, mase človeškega telesa, upornosti obuval, zaščitnih rokavic in
podobno. Če lahko zanesljivo zagotovimo krajši čas trajanja udara električnega toka, so
lahko vrednosti električnega toka tudi ustrezno višje, ne da bi tvegali večje poškodbe, kot
kaže slika 5.1 [69]. Vrednosti tokov IB50 in IB70 predstavljajo vrednost toka skozi človeško
telo, ki ima predvideno maso 50 kg ali 70 kg. Slika 5.1 [4], kaže priporočeno mejo med
varnim in ogroženim območjem za nevarnost fibrilacije srčne mišice.

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
69
Robert Maruša

OZEMLJEVANJE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

Slika 5.1: Področje nevarnosti poškodb za fibrilacijo srca po IEEE Std 80-2000.

Slika 5.2: Področje nevarnosti za fibrilacijo srca po IEC 60479-2005.

Slika 5.2 kaže področja nevarnosti za fibrilacijo srca po IEC 60479-2005 [70]. Standard
definira prag zaznavanja električnega toka pri 0,5 mA. Področje 1 na sliki 5.2 ni nevarno,
v področju 2 pa čutimo že precejšnje nelagodje. Na meji področja 2 in 3 je s krivuljo »b«
določena jakost največjega dovoljenega toka, ki še lahko časovno neodvisno teče skozi
človeško telo. V območju 3 se začno pojavljati mišični krči, v območju 4 pa so tokovi zelo
nevarni za življenje in lahko povzročijo zastoj srca, prenehanje dihanja ali opekline. Po
krivulji »c1« je verjetnost za zastoj srca 5 %, po krivulji »c2« pa je ta verjetnost že večja
od 50 %. V Sloveniji je še vedno v veljavi pravilnik TP3 [39], ki predpisuje bistveno nižje
napetosti dotika »UD0«, kot jih predvideva slovenski standard SIST HD 637-S1 [71]. Slika
5.3 kaže krivulje »UD1-4« [30], iz katerih je zaradi dodatno izvedenih varnostnih ukrepov
možno določiti primere, pri katerih je dovoljena povišana napetost dotika.
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Slika 5.3: Krivulje napetosti dotika za posamezne primere po SIST EN 50341-1:2012.

Upornost človeškega telesa
Človeško telo ima glede na svojo maso lahko različno ohmsko upornost. Notranja
upornost človeškega telesa se ocenjuje na približno 300 Ω, k temu je treba prišteti še
upornost kože. Na podlagi raziskav in meritev [72] je bilo ugotovljeno in dogovorjeno, da
se za vse kombinacije dotikov (roka-roka, roka-noga, noga-noga) kot privzeto uporablja
upornost 1000 Ω. Pri udaru električnega toka nastane za človeka največja nevarnost, če
večji del toka teče skozi predel srca.
To se zgodi pri dotiku roka-roka ali pri dotik leva roka-noga. Možne so tudi druge
kombinacije dotika, odvisno od mesta stika telesa z delom postroja ali konstrukcije pod
vplivom napetosti. Na osnovi opravljenih raziskav [73] se predpostavlja, da lahko površino
človeškega stopala nadomestimo z okroglo kovinsko ploščo polmera 8 cm ali kovinsko
ploščo druge oblike površine 200 mm2. Tako je definirana in določena napetost dotika in
koraka z izrazom (5.1) in (5.2) [74, 75].

U t  I B   RB  1,5  z  ,

(5.1)

Us  I B   RB  6  z  .

(5.2)

Učinek zgornje plasti zemlje na tok skozi človeško telo
V stikalnih postrojih je na platojih stikališč pogosto vgrajena vrhnja plast zemlje iz
gramoza debeline med 10 do 30 cm. Dostopne poti do naprav postroja pa so v večini
primerov asfaltirane. Zgornja zaščitna površinska plast ima specifično upornost ρs.
Značilnost te plasti je, da ima proti preostali zemlji povečano specifično upornost.
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Slika 5.4: Razmere v okolici prehoda toka zemeljskega stika v ozemljilo.

Obratno velja, kadar ima površinska plast manjšo specifično upornost kot plast zemlje pod
površino. Zaradi tega je po [4, 5, 75] uveden korekcijski faktor Cs, kot je določeno v izrazu
(5.3):


 z  
 0,09   1   
s  

.
Cs  1  
 2  hs  0,09 





(5.3)

Slika 5.4 kaže razmere za napetost koraka in dotika, potek potenciala in plasti zemlje, na
kateri je človek, ki ga lahko zaradi dviga potenciala ob okvari poškoduje udar električnega
toka. Največji dvig potenciala nastane ob ozemljilu, v katerega teče okvarni tok
zemeljskega stika.
Napetost koraka
Iz poglavja 5.1 je razvidno, da je dovoljena višina toka skozi človeško telo različna glede
na maso človeškega telesa. Pomembna je tudi površina stopala, skozi katero teče
električni tok, zato je po [72, 73] predpostavljeno izhodišče z izrazom (5.4):

Us   RB  2  Rf   I B .

(5.4)

Na osnovi tega sta zapisana tudi izraza za maksimalno dovoljeno napetost koraka (5.5) in
(5.6), in sicer:

U s50  1000  6  Cs  s  

0,116
,
tF

(5.5)
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U s70  1000  6  Cs  s  

0,157
.
tF

(5.6)

Napetost dotika
Enako kot pri napetosti koraka definira tudi pri napetosti dotika višino dovoljenega toka
masa človeškega telesa in čas trajanja izpostavljenosti. Predpostavimo, da ima stopalo
bistveno večjo površino kot stisnjena dlan, zato po [72, 73] določimo izhodišče z izrazom
(5.7). Napetost dotika je zastavljena strožje kot napetost koraka, ker obstaja večja
verjetnost, da pri električnem udaru steče električni tok skozi predel srca.

U t   RB  0,5  Rf   I B .

(5.7)

Izrazi od (5.5) do (5.9) so zasnovani, kot da vedno obstaja površinska plast ρs. Na osnovi
tega sta zapisana tudi izraza za maksimalno dovoljeno napetost dotika (5.8) in (5.9), in
sicer:

U t50  1000  1,5  Cs  s  

0,116
,
tF

(5.8)

U t70  1000  1,5  Cs  s  

0,157
,
tF

(5.9)

kjer pomeni:
Cs

korekcijski faktor (m-1),

hs

debelina tanke površinske plasti (m),

IB

maksimalno dovoljen tok skozi človeško telo (mA),

RB

upornost človeškega telesa (1000 Ω),

Rf

prehodna upornost stopala (Ω),

tF

čas trajanja okvare (s),

Us

napetost koraka (V),

Us50 dovoljena napetost koraka pri masi človeka 50 kg (V),
Us70 dovoljena napetost koraka pri masi človeka 70 kg (V),
Ut

napetost dotika (V),

Ut 50 dovoljena napetost dotika pri masi človeka 50 kg (V),
Ut 70 dovoljena napetost dotika pri masi človeka 70 kg (V),
ρs

specifična upornost površinske tanke plasti zemlje (Ωm),

ρz

specifična upornost zemlje (Ωm).
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Če računamo napetost koraka in dotika na normalni površini zemlje (travnik),
predpostavimo, da je ( Cs  1

in s  z ) [76, 77].

5.2 Ozemljevanje visokonapetostnih naprav v elektroenergetskih postrojih
Postroje elektroenergetskega omrežja imenujemo z drugim izrazom tudi razdelilne
transformatorske postaje ali RTP. Elektroenergetski postroj je s kovinsko ograjo ograjen
prostor, v katerem so nameščene primarne visokonapetostne naprave, kot so odklopniki,
ločilniki, zbiralnični sistemi, energetski transformatorji, instrumentni tokovni in napetostni
transformatorji, odvodniki prenapetosti, visokonapetostni kondenzatorji, dušilke in
podobno. Celotnemu sklopu je skupno, da so vse naprave priključene na enoten
ozemljitveni sistem.
Ozemljitveni sistem elektroenergetskega stikalnega postroja
Ozemljitveni sistem je sestavljen iz naslednjih glavnih ozemljitvenih elementov:


zazankano tračno ozemljilo, položeno v zemlji znotraj ograje RTP,



enojni ali dvojni obroč za vodenje potenciala na zunanji strani ograje,



v zemljo betonirani deli kovinskih konstrukcij,



armature temeljev gradbenih objektov na območju RTP,



ozemljitve DV-stebrov, ki so s strelovodnimi vodniki povezani v RTP,



ozemljitev ograje RTP,



ozemljitveni vodi, ki potekajo po kabelskih jaških.

Na ozemljitveni sistem so priključene naslednje ozemljitve:


visokonapetostna obratovalna ozemljitev (zvezdišče transformatorja),



visokonapetostna zaščitna ozemljitev (podstavki in konstrukcije VN-naprav),



strelovodna ozemljitev objektov,



strelovodne vrvi daljnovodov,



nizkonapetostna obratovalna ozemljitev,



nizkonapetostna zaščitna ozemljitev.

Vse naštete ozemljitve morajo biti galvansko povezane na skupno ozemljilo, ki je
praviloma izvedeno v obliki sestavljene mreže. Glede na namestitev naprav je raster oz.
velikost oken mreže različna. Vsekakor mora biti raster mreže oblikovan tako, da v RTP
ne presežemo dovoljene vrednosti napetosti dotika in koraka.
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Površina, po kateri se razprostira ozemljilna mreža, se konča v večini primerov z zaščitno
kovinsko ograjo, ki mora biti povezana na ozemljilno mrežo, enako velja tudi zunanji
obroč, ki služi za vodenje potenciala.
Redukcijski faktor zaščitnih vrvi daljnovodov
Strelovodni vodniki nadzemnih vodov sodelujejo pri vračanju toka zemeljskega stika in
tako prevzemajo in prevajajo del toka zemeljskega stika. Tako postane ozemljitveni
sistem postroja učinkovitejši, saj se del toka, ki bi tekel v ozemljilo RTP, razbremeni preko
strelovodnih vodnikov na ozemljila bližnjih daljnovodnih stebrov, kot kaže slika 5.5.

Slika 5.5: Učinek redukcijskega faktorja strelovodnih vodnikov priključenih daljnovodov.

Stopnjo razbremenitve opisuje redukcijski faktor nadzemnega voda rE. Pri kablu to
funkcijo prevzame oplet visokonapetostnega kabla, če je na obeh koncih kabla oplet
direktno ozemljen [78, 79]. Za uravnoteženo porazdelitev tokov se izračuna redukcijski
faktor zaščitnih vodnikov na osnovi lastne impedance zaščitnega vodnika ZEW-E in
medsebojne impedance med linijskimi vodniki in zaščitnim vodnikom ZML-EW skladno
z izrazom (5.9). Največji vpliv na ZML-EW ima srednja razdalja med linijskimi vodniki in
zaščitnim vodnikom, na vrednost ZEW-E pa upornost zaščitnega vodnika.

rE 

Z EW-E  Z ML-EW
Z
 1  ML-EW .
Z EW-E
Z EW-E

(5.9)

Redukcijski učinek zaščitnega vodnika glede na tok skozi zemljo narašča z manjšanjem
razdalje med vodniki in zaščitnim vodnikom in z manjšanjem ohmske upornosti zaščitnega
vodnika (rE je manjši).
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Tako lahko zapišemo za redukcijski faktor tudi izraz (5.10):

rE 

I E 3I 0  I EW

.
3I 0
3I 0

(5.10)

Prva stojna mesta daljnovodnih stebrov v okolici RTP imajo običajno enake ozemljitvene
impedance podnožij stebrov in strelovodnih vrvi. V tem primeru lahko ozemljitveno
impedanco določimo po izrazu (5.11):

Z Eg 

1
,
1
1
 nv 
RES
Z

(5.11)

kjer pomeni:
3I0

vsota homopolarnih tokov (kA),

IE

ozemljitveni tok okvare skozi zemljo [ni neposredno merljiv] (kA),

IEW

tok v zaščitni vrvi ali opletu kablovoda (kA),

IF

tok okvare (kA),

IRS

tok, ki teče preko ponikalne upornosti ozemljila (kA),

ITr

tok, ki teče skozi ozemljeno nevtralno točko transformatorja (kA),

nv

število nadzemnih vodov, ki so povezani z ozemljilom RTP,

rE

redukcijski faktor nadzemnega voda,

RES

ponikalna upornost zazankanega ozemljila (Ω),

RET

ponikalna upornost daljnovodnega stebra (Ω),

UE

dvig potenciala ozemljila (kV),

Z EW-E

impedanca med linijskimi vodniki in opleti kabla oz. strelovodne vrvi (Ω),

Z ML-EW upornost zaščitnega vodnika ali opleta kabla (Ω),
Z∞

impedanca priključenih nadzemnih vodov (Ω),

ZEg

ozemljitvena impedanca (Ω).

Prepoznane pomankljivosti ozemljitvenih sistemov v RTP
Pomankljivosti, ki so prepoznane pri ozemljevanju naprav v elektroenergetskih objektih,
so ugotovljene na osnovi spoznanj in praktičnih izkušenj. Praviloma tovrstne
pomanjkljivosti zelo težko prepoznamo s pomočjo meritev. Temu so vzrok merilne
metode, zasnovane na nizkih merilnih tokovih, ki tečejo skozi prevodne strukture
ozemljitvenih vodnikov. Pomanjkljivosti so prepoznane v večini primerov na osnovi
pregleda ozemljitvenih prevodnih struktur, odkopanih ozemljil in na osnovi analiz posledic,
ki jih povzročijo tokovi zemeljskega stika na opremi ob okvarah v stikalnem postroju.
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V sklopu nadzemnega dela ozemljitvenih vodnikov so pomanjkljivosti prepoznane
predvsem zaradi poddimenzioniranja obstoječih ozemljitvenih vodnikov. Vzrok temu so
povečanja prispevne višine tokov zemeljskega stika. Ozemljitveni sistem je sestavljen tudi
iz kovinskih podpornih konstrukcij, ki so z leti izgubile svojstva dobrega galvanskega spoja
na vijačenih delih. Zaradi korozije, zatekanja cinkovega in železovega oksida ter delov
barve se na takšnih spojih pojavlja povečana prehodna upornost, ki otežuje prehod toka
okvare v ozemljilo. Povezovalni vodniki med posameznimi deli kovinskih konstrukcij so
izvedeni s finožičnimi bakrenimi pletenicami, ki so ostarele in oksidirane ter ne
zagotavljajo več dobrega spoja, ki bi tudi termično zdržal velike tokove okvar.
Manipulativna mesta za ročno posluževanje z napravami so v starejših delih postrojev
izpostavljena tveganju za prevelike napetosti dotikov zaradi povečanih prispevkov tokov
zemeljskega stika. To je izrazito predvsem v omrežju 110 kV, kjer se je v zadnjih letih
močno povečalo število ozemljenih zvezdišč na 110 kV strani. V omrežju 400 kV in
220 kV pa je povečanje prisotno zaradi dodatnih prenosnih kapacitet in zaradi vključitve
novih proizvodnih virov. Obstoječa ozemljila zakopana v zemlji so v letih obratovanja
(40 in več) korodirana do te mere, da na ozemljilu ni več zaščitnega sloja iz cinka.
Prevodni material iz jekla je že tako močno poškodovan, da je vprašljiva termična in
tokovna vzdržljivost. Tudi pri obstoječih ozemljilih iz bakrenega pletenega vodnika je
opazna degradacija, predvsem pa zmanjšana mehanska vzdržljivost materiala. Vsem
starejšim ozemljilom je skupno, da spoji med ozemljili niso kakovostno izvedeni, zato se
pri okvarah največje poškodbe dogajajo prav na galvanskih spojih (križne sponke ali
vijačno bakreni spoji). Osnovna pomanjkljivost s stališča načrtovanja in dogradnje
ozemljitvenega sistema je v posplošenem pristopu in dejstvu, da so konstrukcije novo
vgrajenih naprav v večini primerov povezane kar na obstoječa ostarela ozemljila, ki imajo
predhodno opisane pomanjkljivosti. Odprava prepoznanih pomanjkljivosti je opisana
v poglavju 6.
5.3 Ozemljevanje konstrukcij stebrov visokonapetostnih daljnovodov
Kovinska konstrukcija daljnovodnega stebra mora biti v temeljnem delu ustrezno
ozemljena. Ozemljilo mora biti dimenzionirano tako, da učinkovito odvede udarni tok
atmosferske razelektritve v zemljo. Enako velja za odvajanje toka zemeljskega stika pri
povratnem preskoku, ko električni tok steče iz vodnika proti konstrukciji stebra. Pri
atmosferskih razelektritvah lahko znaša temenska vrednost toka do 60 kA, pojav je
večkraten, vendar zelo hiter, zato ozemljila termično ne obremenjuje. Prevajanje toka
industrijske frekvence pri preskoku izolacije pa lahko doseže vrednosti tudi do 15 kA.
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V vsakem primeru tudi betonski temelj stebra prispeva k znižanju ponikalne upornosti in
vpliva tudi na vodenje potenciala v okolici stebra. Ozemljilo daljnovodnega stebra je
običajno izvedeno z armirano betonskimi temelji konstrukcije daljnovoda, žarkastimi
dodatnimi ozemljili in ponekod z obroči za vodenje potenciala. Pri načrtovanju ozemljil
temeljnega dela ne smemo vključevati v namen ozemljila, saj bi lahko zaradi prevoda
velikega toka skozi vlažen beton prišlo do uparjanja in posledično poškodbe temelja.
Zaradi tega mora imeti vsaka kovinska konstrukcija stebra posebno izvedena ozemljila.
Da bi bil dvig potenciala glede na oddaljeno točko zemlje čim manjši, želimo imeti nizko
ponikalno upornost ozemljila. Pri odvodu tokov atmosferskih razelektritev velja, da če je
Roz manjša od valovne impedance stebra (200 Ω), ima odbiti val nasprotno polariteto od
vpadnega. To povzroči zmanjšanje prenapetosti vzdolž stebra. Po nekaj odbojih napetost
doseže vrednost (U = Roz · Iu), zato je nizka ponikalna upornost ozemljitve stebra
bistvenega pomena za zanesljivo obratovanje daljnovoda. Na visokonapetostnih
daljnovodih je v večini primerov vgrajena tudi strelovodna vrv. Strelovodna vrv ščiti fazne
vodnike in izolacijo ob atmosferskih praznitvah ter povezuje ozemljitvene sisteme vzdolž
daljnovodne

trase.

Osnovna

zahteva

pri

načrtovanju

ozemljitvenega

sistema

daljnovodnega stebra je:


zaščita ljudi pred škodljivim vplivom napetosti dotika in koraka pri stebru,



zaščita pred povratnim preskokom (konstrukcija – fazni vodnik).

V prvem primeru je treba zagotoviti takšno oblikovanje ozemljila, da dosežemo učinkovito
zaščito pred previsoko napetostjo dotika ali koraka pri morebitnem prehodu toka
zemeljskega stika čez konstrukcijo stebra. V drugem primeru gre za direktni vpliv na
vrednost prenapetostnega vala pri udaru strele v daljnovodni steber ali zaščitno vrv.
V praksi so ozemljila stebrov dimenzionirana v večini primerov le na zaščito pred
povratnim preskokom po poenostavljenem izrazu (5.12):

Roz 

U tv
,
Iu

(5.12)

kjer pomeni:
Iu

temenska vrednost udarnega toka udara strele (60 kA),

Roz

ponikalna upornost stebra brez spoja z zaščitno vrvjo (Ω),

Utv

temenska vrednost najvišje zdržne udarne napetosti (kV).

Standard [30] sicer neposredno ne določa minimalnih zahtev za zagotavljanje napetosti
dotika in koraka na vseh stojnih mestih vzdolž daljnovoda, toda razmere se spreminjajo,
saj je vse več objektov umeščenih v bližini stojnih mest visokonapetostnih daljnovodov.
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Področij, ki so samo občasno obiskana, kot so gozdovi, neplodna zemljišča in
obdelovalne kmetijske površine v bližini daljnovodnih stebrov, ni treba posebno
obravnavati s stališča napetosti dotika in koraka, če je vod opremljen s hitrim avtomatskim
ponovnim vklopom. Na gosto naseljenih območjih, kjer so daljnovodni stebri ljudem prosto
dostopni in se na takšnih mestih ljudje lahko zadržujejo relativno dolgo obdobje (nekaj
tednov po nekaj ur na dan) ali kratkotrajno (zelo pogosto in mnogokrat na dan) ter v bližini
stanovanjskih območij, igrišč, parkov itd., je treba takšne lokacije podrobno raziskati [30
(poglavje 6.4.3)]. Na takšnih območjih je treba izvesti zaščitne ukrepe. Standard
SIST EN 50341-1:2012 v poglavju 6.4.2 definira mejne vrednosti napetosti dotika
v odvisnosti od mesta in časa trajanja dotika. Šteje se, da če ustrezajo vrednosti za
napetost dotika, zadostimo tudi kriteriju za napetost koraka. Za zagotavljanje ustrezno
nizke ponikalne upornosti stebra Roz je z vidika zagotavljanja še dovoljenih vrednosti
napetosti dotika in koraka pomembno poznati celotno upornost, na katero v smislu
zmanjšanja upornosti vplivajo preko strelovodnih vrvi tudi sosednji stebri. Deloma lahko
v takšnih primerih na obravnavan steber vplivamo z izvedbo dodatnih ozemljil na
sosednjih stebrih istega daljnovoda. Tako lahko dvig potenciala oziroma UE določimo po
izrazu (5.13):

U E  Z Eg  I E .

(5.13)

Ozemljitveno impedanco ZE določimo lahko z meritvijo, lahko pa jo določimo tudi
z izračunom po izrazu (5.14) [30 (dodatek H)].

Z Eg  0,25   ZS  ZS   Roz  ZS   .



(5.14)

Pri znanem redukcijskem faktorju lahko izračunamo tok zemeljskega stika po izrazu
(5.15):

I E  rE  3I 0 ,

(5.15)

kjer pomeni:
ZEg

ozemljitvena impedanca (Ω),

ZS

impedanca zaščitnega vodnika za eno razpetino (Ω).

Vrste in dimenzioniranje ozemljil za daljnovode
Osnovne vrste ozemljil, ki se uporabljajo za ozemljevanje kovinskih konstrukcij
daljnovodnih stebrov, se delijo glede načina polaganja na horizontalne in vertikalne ter po
obliki na obročasta ali žarkasta ozemljila.
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V praksi ozemljevanja daljnovodnih konstrukcij se v večini primerov uporabljajo štirikraka
žarkasta ozemljila ali žarkasta ozemljila v kombinaciji z obročem. Palična ozemljila se
koristijo le v izjemnih primerih. Material za ozemljila je večinoma vroče cinkan jeklen trak,
bakren vodnik, v novejšem času pa tudi nerjavna jekla. Kontrolne meritve na terenu so
pokazale, da ima štirikrako žarkasto ozemljilo v primerjavi s sistemom obročastih ozemljil
boljše lastnosti. To velja s stališča zagotavljanja dovolj nizke ponikalne upornosti in tudi
s stališča udarne upornosti ozemljila. Ozemljila v obliki obročev so namenjena bolj za
vodenje potenciala, k zmanjšanju ponikalne upornosti pa bistveno ne prispevajo. V sklop
ozemljil sodijo tudi betonski temelji daljnovodnih stebrov. Kot je že bilo opisano, temeljev
ne upoštevamo kot ozemljilo z vidika zagotavljanja ustrezno nizke ponikalne upornosti,
upoštevamo pa jih pri vodenju potenciala v okolici stebrov daljnovoda. Štiritočkovni
železobetonski temelji predstavljajo že sami po sebi štiri paralelno vezana palična
ozemljila s skupno aktivno dolžino okvirno 10 m. Njihova skupna ponikalna upornost
znaša pri specifični upornosti zemlje ( z = 100 Ωm) med 4 do 10 Ω. Vsa štiri palična
ozemljila ustvarjajo svoje potencialno polje (napetostni lijak). Zaradi tega je pogosto
neutemeljeno postavljati okoli temelja še obroč v oddaljenosti 1 m, ker je v tem primeru
obročasto ozemljilo v območju potencialnega polja temeljev. Trditev velja le na območjih,
kjer je teren trajno vlažen in ima zemlja specifično upornost pod 200 Ωm. Dimenzioniranje
ozemljil je podrobno opisano v poglavju 4, v [80] pa so podane izkustvene tabele, po
katerih je možno enostavno določiti ponikalno upornost daljnovodnega stebra glede na
obliko in velikost ozemljila.
Pričakovani tok zemeljskega stika in čas izklopa okvare
V direktno ozemljenih omrežjih deluje zaščita selektivno in zanesljivo. Vsi daljnovodi
prenosnega značaja so opremljeni s sistemom hitrega ponovnega vklopa. Čas izklopa
okvare je v tem primeru vključno z lastnim časom odklopnika med 200-500 ms. V primeru
zatajitve zaščitnega releja ali odklopnika pa lahko okvara traja maksimalno do 1,5 s.
Pričakovani tok zemeljskega stika je v dani konfiguraciji omrežja odvisen od prispevkov
tokov 3I0 v vozliščih (RTP), katere daljnovod povezuje in od impedance vodnikov
daljnovoda. Tako je mogoče glede na trenutno konfiguracijo ozemljenih zvezdišč
nevtralnih točk energetskih transformatorjev in trenutnega obratovalnega stanja določiti
pričakovane tokove zemeljskega stika v programskem orodju PSS SINCAL na EIMV, kot
kaže slika 5.6. Krivulja 1 kaže skupen pričakovani tok enofaznega zemeljskega stika pri
obojestransko priklopljenem daljnovodu, medtem ko krivulja 2 kaže jakost toka 3I0 pri
vklopljenem daljnovodu samo iz strani RTP Mozirje, krivulja 3 pa jakost toka 3I0 pri
vklopljenem daljnovodu samo iz smeri RTP Podlog.
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Slika 5.6: Pričakovani tok zemeljskega stika vzdolž daljnovoda.

Praktične izkušnje z ozemljili daljnovodnih stebrov in ugotovljene pomankljivosti
Praksa je skozi leta pokazala, da so ozemljitveni sistemi zadovoljivo zasnovani, saj na
prenosnem elektroenergetskem omrežju ELES ni bilo poškodb ljudi zaradi vpliva prevelike
napetosti dotika ali koraka. Povratni preskoki se na daljnovodih zaradi prenapetosti ob
nevihtah dogajajo, kar pa je nemogoče preprečiti še ob tako učinkoviti ozemljitvi. Ozemljila
so v večini primerov izdelana iz vročecinkanega jeklenega traku. Največ okvar ozemljilnih
trakov se pojavlja na prehodu zrak-zemlja. Pri izvedbi obnove ozemljil je mogoče opaziti,
da so po 30-40 letih obratovanja pocinkana tračna ozemljila močno korodirala, zato je
treba v naslednjih letih izvesti sistematsko zamenjavo. Kot veliko tveganje je prepoznano,
da se je v okolici daljnovodnih stebrov povečala pogostost gibanja ljudi, saj je bila ob
izgradnji daljnovodov poseljenost na območjih, kjer potekajo daljnovodne trase
popolnoma drugačna. Z leti so se v bližini daljnovodnih stebrov izvajale stanovanjske
gradnje, zidanice in gospodarski kmetijski objekti vse do leta 1996, ko je bila stanovanjska
gradnja v daljnovodnih trasah omejena. Na večini lokacij daljnovodnih stebrov ozemljila
v današnjih razmerah zato niso več prilagojena na pričakovan tok zemeljskega stika, dvig
potenciala v okolici stebra in na prenos potenciala preko kraka žarkastega ozemljila. Kot
pomankljivost je prepoznana tudi uporaba neustreznega materiala za ozemljila in tudi
ozemljevanje stebrov, na katerih so zaključki kablovodov visoke napetosti. Odprava
ugotovljenih pomanjkljivosti je opisana v poglavju 6.
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5.4 Ozemljevanje opletov visokonapetostnih kablov
Starejši kabli so imeli izveden zaščitni kovinski neizoliran oplet na zunanji strani plašča
kabla, zato je oplet posredno sodeloval pri ozemljevanju omrežja kot ozemljilo. Novejše
izvedbe kablov imajo kovinski oplet prevlečen z izolacijo, tako da v sistemu ozemljevanja
kabelski opleti ne sodelujejo, razen v primeru, če so kovinski opleti obojestransko
ozemljeni oziroma če se na kablu zgodi preboj. S stališča obravnave električnega polja
predstavlja kovinski oplet kabla valjno ploščo kondenzatorja. Zato ima kabel veliko
kapacitivnost in v oplet kabla teče velik kapacitivni tok. Kapacitivnost kablovoda ni odvisna
od načina polaganja, temveč je odvisna od dimenzij posameznih slojev v kablu, od
dielektrične konstante εr ter od dolžine. Kabel si lahko predstavljamo kot osamljeno valjno
elektrino dolgo l metrov. Električno polje takšne osamljene valjne elektrine tvori ravninsko
radialno polje. Visokonapetostni kabel z vodnikom in kovinskim opletom predstavlja
ekvipotencialne ploskve. Pri kablih eno ekvipotencialno ploskev predstavlja površina
vodnika, drugo ekvipotencialno ploskev pa površina notranje strani kovinskega opleta
kabla. Električno polje je po površini valja (vodnika kabla) enakomerno porazdeljeno. Za
enakomerno porazdelitev pri kablu poskrbi polprevodni sloj, ki ga je treba upoštevati kot
del ekvipotencialne ploskve [81]. Električno poljsko jakost v kablu lahko zapišemo
z izrazom (5.16):

E

D





q
V
 1r   .
  2  r
m

(5.16)

Če izberemo izhodišče potenciala za kabel v točki na razdalji rop, kot točko 0 od osi valja
(oplet kablovoda), je električni potencial največji v točki zunanjega roba vodnika kabla na
razdalji rv od osi kabla. Pri tem moramo upoštevati tudi dimenzije polprevodnih slojev kot
površino ekvipotencialnih ploskev. Po integriranju v smeri polmera kabla je vrednost
potenciala odvisna le od polmerov ekvipotencialnih ploskev, kot kaže izraz (5.17):
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(5.17)

Tako lahko izračunamo jakost električnega polja poljubno v neki točki izolacije kabla
z izrazom (5.18):

Ex 

U0
 kV 
,
 rop   m 
rx  ln  
 rv 

(5.18)
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kjer pomeni :
Ck kapacitivnost kabla (µF),
D

gostota električnega pretoka (As/m2),

E

električna poljska jakost (V/m),

Ex električna poljska jakost v razdalji x (V/m),
l

dolžina vodnika (m),

q

elektrina, zbrana na enoto dolžine vodnika (As),

r

polmer ali preračunani polmer vodnika (m),

rop zunanji polmer izolacije XLPE brez polprevodnega sloja (mm),
rv

polmer vodnika vključno s polprevodnim slojem (mm),

rx

razdalja x (m),

U0 napetost na vodniku kablovoda (kV),
ε0 dielektrična konstanta praznega prostora (8,854 ·10-12 As/Vm),
εr

relativna dielektrična konstanta.

Zaradi velike kapacitivnosti kabla nastane tudi veliko polnilne jalove moči. To je moč, ki
zaradi polnilnega kapacitivnega toka prične teči v kablovod. Iz znane, izračunane ali
izmerjene kapacitivnosti se določi polnilna moč in polnilni kapacitivni tok z izrazom (5.19):

Qp  Uf2    Ck

 Mvar  .

(5.19)

Polnilne jalove kapacitivne moči so zelo velike. Jalova moč za 400 kV kablovod znaša kar
11 Mvar/km kablovoda.
Inducirane napetosti v kovinskih opletih kablovoda
Način in topologija polaganja kablov ima na induktivnost velik vpliv. Induktivnost
prenosnega voda pomembno vpliva na naravno prenosno moč oziroma na obratovalne
razmere v elektroenergetskem omrežju še posebno zato, ker je induktivnost daljnovodov
precej večja od induktivnosti kablovodov. V okolici kablovodov visoke napetosti je zaradi
toka v vodniku kabla prisoten vpliv magnetnega polja. Ker se ti magnetni pojavi odražajo
tudi v sosednjih žilah in kovinskih opletih kablovoda ali celo žilah in opletih kablovoda
vzporednega sistema, je treba izvesti celovito presojo in izračun magnetnih vplivov na
kabelske kovinske oplete kablovoda. Inducirana napetost je odvisna od hitrosti časovne
spremembe magnetnega pretoka po izrazu (5.20):

Ui 

d
.
dt

(5.20)
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Zaradi tega se v kovinskih opletih inducira napetost, ki je posledica indukcije zaradi
lastnega toka v vodniku kabla in tudi zaradi prispevkov inducirane napetosti, kot vpliva
tujih magnetnih pretokov sosednjih faz kablovodov. Če sinusno porazdeljeno magnetno
polje krajevno miruje in se po sinusu spreminja le gostota magnetnega pretoka skozi neko
površino, se le ta gostota magnetnega polja spreminja po izrazu (5.21):

Bmax  t   Bmax  cos t  .

(5.21)

V opletu kabla se pri časovni spremembi magnetnega pretoka inducira napetost po (5.22).

Ui  t  

d  t 
d cos t 
  max 
    max  sin t 
dt
dt

 V .

(5.22)

Pri tem velja odvod po času:

d cos t 
   sin t  .
dt

(5.23)

Po odvajanju (5.23), dobimo sinusno inducirano napetost, ki za magnetnim pretokom Φ
zaostaja za (900 električnih stopinj), kot sledi iz izraza (5.24) [81]:

Ui max     max  Ui  t   Ui max  sin t   V .

(5.24)

Pri pojavu inducirane napetosti v opletih kablovoda je treba upoštevati inducirano
napetost v kovinskem opletu lastnega kabla in tudi prispevke induciranih napetosti zaradi
vplivov magnetnega pretoka sosednjih faznih vodnikov ali faz vzporednega sistema
kablovoda.

Slika 5.7: Rezultirajoče magnetno polje kablovoda.
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Slika 5.8: Gostota magnetnega polja, ko je tok prve faze na maksimumu.

Slike 5.7 do 5.8 in 5.9 kažejo model magnetnega polja kablovoda pri ravninskem
polaganju in potek gostote magnetnega polja pri izmeničnem toku 1000 A.

Slika 5.9: Potek gostote magnetnega polja.

V praksi je izredno težko natančno opraviti izračun, ker geometrija razporeditve kablovoda
ni idealna, pojavljajo se krivine in geometrijske nepravilnosti. Zaradi tega je uveljavljena
praksa, da se izračun opravi na osnovi določitve (meritve) medsebojnih induktivnosti
vodnikov kablovoda. Medsebojna induktivnost je popolnoma odvisna od razporeditve
vodnikov kablovoda. Zaradi tega je treba vedeti, ali je kablovod položen v ravninski ali
trikotni formaciji polaganja posameznih faz kablovoda. Izredno pomemben podatek pri
izračunu je razdalja dm med osmi vodnikov posameznih faz kablovoda.
Medsebojna induktivnost kablovoda
Zaradi medsebojnih magnetnih sklopov med fazami kablovoda moramo upoštevati tudi
vpliv medsebojne induktivnosti kablovoda. Pri kablih proizvajalci običajno podajajo
medsebojno induktivnost M’ na dolžinsko enoto v (mH/km).
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Za posamezen vodnik kabla se medsebojna induktivnost M’ pri treh enožilnih kablih,
položenih v trikot, izračuna po izrazu (5.25) [82]:

M' 

0  l 2  d m 4  107  l 2  d m
ln

ln
2
d Mm
2
d Mm

H .

(5.25)

Pri znani medsebojni induktivnosti M’ lahko izračunamo še ohmsko in induktivno
komponento upornosti kovinskega opleta kabla po izrazu (5.26) in (5.27):

Ω
X M'    M '   ,
m

(5.26)

Ω
 m  .

(5.27)

RM'   elM 

1

M

Pri izračunu medsebojne induktivnosti M’ treh enožilnih kablov, položenih v ravnini
s prepletanjem faz, moramo medsebojno razdaljo med žilami kablovoda dm nadomestiti
s srednjo geometrično razdaljo po izrazu (5.28):

d m  3 2  d m  1,26  d m .

(5.28)

Iz tega lahko zapišemo izraz (5.29):

M' 

0  l 2  3 2  d m 4  107  l 2  3 2  d m
ln

ln
2
d Mn
2
d Mn

H

(5.29)

in induktivno medsebojno upornost z izrazom (5.30):


 d   Ω 
'
X M1
   M '  2    107  ln  2  3 2  m     ,
 d Mm    m 


(5.30)

Ozemljitev kabelskih opletov
Inducirano napetost v opletu kabla povzroči obratovalni tok skozi vodnik kabla. Ob tem se
v opletu inducira napetost, ki po opletu požene dodatni izenačevalni tok, ki zaradi ohmskih
lastnosti opleta kabla pripomore k dodatnem segrevanju kabla. Inducirana napetost je
nevarna tudi za poškodbe izolacijskega sistema, zato je treba kabelski oplet ozemljiti.
Ozemljitve kovinskih opletov je treba izvesti na pravilen način, zato je treba opraviti pred
odločitvijo o načinu ozemljitve opletov izračun induciranih napetosti v kovinskih opletih.
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Izračun induciranih napetosti je treba izvesti tako za normalne obratovalne razmere in tudi
za razmere ob kratkem ali zemeljskem stiku. Ob obojestranski ozemljitvi kovinskih opletov
zaradi induciranih napetosti po opletih tečejo zančni tokovi, ki lahko bistveno vplivajo na
zmanjšanje tokovne nazivne obremenljivosti kablovoda. Višina induciranih napetosti
predstavlja pomemben podatek za varno obratovanje kablovoda [83, 84]. Če so kovinski
opleti ozemljeni enostransko, se v njih inducira napetost skladno z izrazom (5.31), ki je
proporcionalna obratovalnemu toku v vodniku in dolžini kabla [85].

 V .

Ui  I  lk  X M'

(5.31)

Iz izračunanih podatkov za obe formaciji polaganja izračunamo z izrazom (5.32) še tok
skozi oplet, in to z izrazom (5.33). Izgube, ki pri tem nastajajo so izražene v (W/m).

IM 

Ui
' 2
M

R

 X M' 2

,

WM'  I M2  RM' .

(5.32)

(5.33)

kjer pomeni:
dm

osna razdalja med vodniki kablov (m),

dm

razdalja med vodniki kablov (m),

dMm

premer kovinskega zaslona (m),

I

električni tok skozi vodnik (A),

IM

tok skozi kovinski zaslon kabla (A),

lk

dolžina kablovoda (m),

M’

medsebojna induktivnost (H),

R’M

ohmska upornost kovinskega zaslona (Ω/m),

R’M

ohmska upornost kovinskega zaslona (Ω/m),

Ui

inducirana napetost v kovinskem opletu (V/m),

W’M

izgube v kovinskem zaslonu na enoto dolžine (W/m),

X’M

induktivna upornost kovinskega zaslona pri trikotni formaciji (Ω/m),

X’M

induktivna upornost kovinskega zaslona pri trikotni formaciji (Ω/m),

X’M1

induktivna upornost opleta pri linijski formaciji s transpozicijo faz (Ω/m),

X’M1

induktivna upornost opleta pri linijski formaciji s transpozicijo faz (Ω/m),

ρelM

specifična električna upornost kovinskega zaslona pri temperaturi 20°C (Ωm).
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Če teče po vodniku tok 1000 A, lahko doseže inducirana napetost v kovinskih opletih
velikost med 0,1 kV/km do 0,3 kV/km, odvisno od preseka vodnika, debeline izolacije,
formacije

polaganja

in

predvsem

razdalje

med

kabli

posameznih

faz.

Pri

visokonapetostnih kablih z zelo velikimi preseki te inducirane napetosti dosegajo velikost
tudi do 0,6 kV/km [86].
Enostranska ozemljitev opleta visokonapetostnega kabla
Glede prenosne zmogljivosti in realizacije izvedbe ozemljitve opleta kabla je enostranska
ozemljitev kabelskih opletov najenostavnejša rešitev. Opleti so ozemljeni le v eni točki,
zato se s tem onemogoči sklenitev električnega tokokroga. Inducirana napetost v opletu
kabla tako ne more pognati toka, ki bi v kablu povzročal dodatne toplotne izgube. Višina
inducirane napetosti na opletu kabla je premosorazmerna z dolžino kablovoda, tokom
v vodniku kabla in induktivne upornosti, povzročene zaradi medsebojnih induktivnosti
posameznih žil kablovoda. Medsebojna induktivnost je odvisna od formacije polaganja
kablovoda in je zaradi večjih medsebojnih razdalj večja pri ravninski formaciji. Pri zunanjih
dveh žilah kablovoda je povečana, zaradi tega je treba izvesti preplete žil kabla. Tako
dosežemo simetrijo medsebojnih induktivnosti za kablovod kot celoto. V dolgih
obremenjenih kablih se nivo inducirane napetosti lahko dvigne do napetosti, ki so lahko
nevarne za izolacijo, saj zunanji plašč kabla ni dimenzioniran in konstruiran za visoke
napetosti. Zaradi tega je treba na neozemljenem koncu med

opletom kabla in

ozemljitvenim sistemom vgraditi ustrezen prenapetostni odvodnik.

Slika 5.10: Enostransko ozemljeni oplet kabla in potek inducirane napetosti.

Dvostranska ozemljitev opleta visokonapetostnega kabla
Dvostranska ozemljitev opletov kablovoda je uporabljena pri srednje-in nizkonapetostnih
energetskih kablih, medtem ko pri visokonapetostnih kablih takšen način ozemljitve pride
v poštev le pri krajših povezavah v stikalnih postrojih. Opleti kablov so na začetku in
koncu kablovoda sklenjeni in togo ozemljeni, kot kaže slika 5.11.
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Zaradi tega po opletu kabla in preko opletov sosednjih kablov steče tok, ki ga požene
inducirana napetost v kovinskem opletu kabla. Zaradi obojestransko ozemljenih opletov
kabla je velikost inducirane napetosti na obeh koncih kabla enaka nič. S stališča
prenapetosti v kablovodu je to ugodnejša izvedba načina ozemljitve opleta kabla. Slabost
izvedbe z obojestransko ozemljenimi opleti kablov, kot kaže slika 5.11, so dodatne
toplotne obremenitve, ki nastajajo zaradi tokov in delovnih izgub na ohmski upornosti
opleta, kar zaradi povečane dodatne toplote kabla posledično zmanjšuje prenosno
zmogljivost kablovoda.

Slika 5.11: Obojestransko ozemljeni oplet kabla in potek inducirane napetosti.

Ozemljitev in navzkrižno prepletanje kabelskih opletov VN-kablov
Navzkrižno prepletanje opletov kablov zagotavlja prevzem dobrih lastnosti od prejšnjih
dveh načinov ozemljitve kovinskih opletov kablov. Ta način zagotavlja nižje izgube pri
večji stopnji prenosne zmogljivosti. Navzkrižno prepletanje opletov kabla se izvede tako,
da se obravnavani kablovod razdeli na tri (ali večkratnik števila tri) enako dolge odseke,
kot kaže slika 5.12. Oplete na koncih kablovoda togo spojimo z ozemljitvenim sistemom.
Na posameznih vmesnih odsekih (običajno na mestu podaljševalne kabelske spojke) pa
izvedemo navzkrižno prepletanje opletov kablovoda. Pri tem je treba izrecno paziti, da se
posamezni oplet kabla skozi celotno dolžino kablovoda izmenjuje med tremi različnimi
fazami. Tako dosežemo vektorsko seštevanje induciranih napetosti in s tem zniževanje
skupne inducirane napetosti v opletu kablovoda. Zmanjšanje inducirane napetosti
onemogoči nastajanje izenačevalnih tokov v opletu kablovoda, zato na tak način
preprečimo nastajanje dodatnih toplotnih izgub v kablovodu [86]. To velja v primeru, ko
so medsebojne reaktance XM posameznih faz kablovoda enake (trikotna formacija). Za
dosego takšnega stanja je pri ravninski formaciji razporeditve vodnikov treba izvesti na
vsakem odseku še preplet celotnih kablov. V nasprotnem primeru je rezultanta inducirane
napetosti različna od nič, kar povzroči zvišanje induciranih napetosti v opletu kabla.
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Slika 5.12 kaže način navzkrižnega prepletanja opletov kablovoda, vzdolžni profil
inducirane napetosti na opletu kabla ter način vektorskega seštevanja kazalcev inducirane
napetosti v posameznih odsekih kablovoda.

Slika 5.12: Obojestransko ozemljeni navzkrižno prepleteni oplet in potek induciranih napetosti.

Prepoznane pomankljivosti pri ozemljevanju kablovodov
V Sloveniji kablovodi predstavljajo le dele omrežja, s katerimi so povezana stikališča do
prvih daljnovodnih stebrov. Dolžine posameznih obstoječih kablovodov ne presegajo
1000 m, kar pomeni, da na teh kablovodih ni vmesnih spojk in prepletov opletov
kablovodov za namen zmanjšanja vplivov induciranih napetosti v opletih kablovodov.
Velika tveganja za udar električnega toka pri kablovodih so prepoznana na zaključkih
kabelskih provodnic kablovoda. Opleti kablovodov so običajno togo ozemljeni na strani
daljnovoda, drugi konec opleta kablovoda pa je preko odvodnika prenapetosti ozemljen
v stikalnem postroju. Na strani togo ozemljenega dela opleta kablovoda v plašč tečejo
kapacitivni tokovi. Pri prekinitvi ali slabem spoju na tem mestu se pojavi izredno velika
napetost, ki je lahko smrtno nevarna. Nevarnost se pojavlja zaradi vandalizma oziroma
odtujevanja bakrenih ozemljitvenih vodnikov, ki povezujejo oplete kablov z ozemljilom. Iz
ozemljitvenega sistema lahko v kovinski oplet kabla teče tudi do 40 A kapacitivnega toka.
Pri nekontrolirani prekinitvi ozemljitvenega vodnika se med ozemljitvenimi vodniki in
kovinskim opletom pojavi polna fazna napetost, kar je lahko usodno za človeka. Zaradi
tega je treba opraviti obnovo ozemljitvenega sistema na način, da ozemljitveni vodniki ne
bodo iz bakrenega materiala, oblika in svojstvo pa mora ustrezati zahtevam učinkovitega
ozemljevanja. Odprava pomankljivosti in potrebni ukrepi za izboljšave so predstavljeni
v poglavju 6.
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6. NOV PRISTOP K NAČRTOVANJU OZEMLJEVANJA IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE
Na daljnovodih in stikalnih postrojih visoke napetosti je treba zaradi ugotovljenih
pomankljivosti z novim pristopom k načrtovanju in izvedbi ozemljevanja izvesti analizo in
ukrepe, s katerimi bomo zmanjšali tveganja pred nevarnostjo električnega udara zaradi
prevelikih napetosti dotika in koraka. Na osnovi analize tehničnega stanja ozemljil in
s spremembo oblike ozemljil smo izvedli tehnične izboljšave, s katerimi smo lokalno
zmanjšali nevarnosti pred električnim udarom na dovoljeno raven. Da bi spremenili
izvedbo ozemljevanja daljnovodnih vodnikov smo razvili, izdelali in praktično preizkusili
tudi drsno ozemljitveno sponko. S pomočjo programskega orodja WinIGS smo oblikovali
varno delovno območje tam, kjer delavci izvajajo zelo zahtevna montažna dela v bližini
naprav pod visoko napetostjo.
6.1 Teoretična izhodišča za delovanje programskega orodja WinIGS
Sestavljene sisteme ozemljitvenih struktur oziroma ozemljila je možno uspešno in hitro
načrtovati s pomočjo ustreznih programskih orodij. Pri nadaljnjem delu bomo uporabljali
programsko opremo WinIGS [87] in Ground Mat [88]. Obe programski orodji obravnavata
dvig potenciala na površju zemlje kot posledico električnega toka, ki ob okvari teče
v ozemljilo. Programsko orodje WinIGS deluje na osnovi izračuna potenciala na površju
zemlje v okolici ozemljila. Za boljše razumevanje delovanja programskega orodja bomo
osvetlili teoretična izhodišča izračuna dviga potenciala zemlje. Osnovna izhodišča so
prikazana na sliki 6.1. Predstavljena so na neskončno majhnem delcu kovinske
ozemljitvene strukture AE, ki je vgrajena v zemlji s specifično upornostjo zemlje ρz ˃ 0
»Področje -1« [42]. Ozemljilo se v praksi nahaja v kartezičnem koordinatnem sistemu,
problem pa bomo matematično reševali v cilindričnem koordinatnem sistemu. Zaradi
preglednosti smo na sliki 6.1 predstavili delček ozemljila v obeh sistemih.

Slika 6.1: Točkovni tokovni vir znotraj prevodne zemlje.
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Predpostavljamo, da celoten električni tok IE teče iz površine neskončno majhnega delca
kovinske strukture ozemljila v okoliško zemljo. Tak izvor toka poimenujemo točkovni
tokovni vir. Lokacija izvora tega toka na sliki 6.1 je v točki AE. Pri tem nas zanima, kolikšen
je posledično potencial v neki poljubni točki zemlje A v okolici prispevnega delca ozemljila.
Ob tem velja, da mora potencial V (r, φ, z) v točki cilindričnega koordinatnega sistema
(r, φ, z) zadostiti Laplaceovem izrazu (6.1), kjer predstavljajo koordinate (r, φ, z) potencial
v točki A v okolici ozemljila, ko teče iz ozemljila tok IE.
2
2
1   V  r,,z   1  V  r,,z   V  r,,z 
 V  r,,z  

 0.
r
 2
r r 
r
2
z 2
 r
2

(6.1)

Zaradi simetričnih razmer po koordinati φ je rešitev neodvisna od koordinate φ, zato lahko
Laplaceov izraz (6.1) preoblikujemo in zapišemo v obliki (6.2):
2
1   V  r,z    V  r,z 
 V  r,z  
 0.
r

r r 
r 
z 2
2

(6.2)

Splošna rešitev tega izraza je povzeta po [89] in podana v obliki Besselove funkcije
ničnega reda J0 skladno z izrazom (6.3). Funkcija ima v našem primeru argument (kr). Ker
integriramo po spremenljivki k, je celoten integral odvisen od funkcije J0, r pa je razdalja
v cilindričnem koordinatnem sistemu v ravnini med obravnavanim delcem ozemljila in
točko, v kateri opazujemo potencial.

V  r,z  



IE
  k  J 0  kr  e  kzdk .

41 k 0

(6.3)

Pri tej splošni obliki funkcije je »k« samo spremenljivka za integriranje, θ (k) pa je funkcija.
Za ta primer je funkcija θ (k) določena iz robnih pogojev. Iz izraza (6.3) je razvidno, da ima
funkcija ekz dve možni rešitvi zaradi predznaka pri + in -, kar pomeni rešitev v smeri + z in
rešitev v smeri -z. Iz tega lahko zapišemo izraz (6.4) za splošno rešitev oziroma izračun
potenciala v področju 2, ki predstavlja področje nad zemljo oz. področje zrcalne slike.

V2  r, z  



IE
2  k  J 0  kr  e  kzdk

41 k 0

z  0.

(6.4)

Izraz (6.4) je zapisan za smer + z (ekz) in lahko predpostavimo, da je V2 (r,z) → 0, zato, ker
gre z→ + ∞.
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Zapis splošnega izraza za potencial v področju 1 (zemlja) je skladen z izrazom (6.5):

V1  r, z  





IE
I
 k z z E
J 0  kr  e
dk  E  1  k  J 0  kr  e kzdk

41 0
41 0

z  0.

(6.5)

Splošni izraz (6.5) je pogojen s širjenjem v smeri – z (e-kz), kar zopet pomeni, da bo
V2 (r,z) → 0, ker gre z → - ∞. V izrazih (6.4 in 6.5), se pojavita dve neznani funkciji θ1 (k) in
θ2 (k). Ob robnih pogojih v področju 1 in področju 2 so določeni izrazi, s katerimi je možno
določiti funkcije θ1 (k) in θ2 (k). Na prehodu med področjem 1 in 2 mora biti potencial
zvezna funkcija, kar velja tudi za električni tok IE. Iz teh zahtev zapišemo robne pogoje
z izrazi (6.6) in (6.7):

V1  r,0  V2  r,0

1

za vsak r ,

V1  r,0
V  r,0 
 2 2
z
z

za vsak r .

(6.6)

(6.7)

Ob upoštevanju robnih pogojev lahko zapišemo izraza (6.8) in (6.9), kot sledi:

V2  r,0 



IE
2  k  J 0  kr  dk ,
41 0


(6.8)



I
I
V1  r,0  E  J 0  kr  e  kz E dk  E  1  k  J 0  kr  dk .
41 0
41 0

(6.9)

Ob preoblikovanju izraza (6.9) lahko zapišemo izraz (6.10):


V1  r,0
I Ek
I Ek
 kz E
1

J 0  kr  e dk 
1  k  J 0  kr  dk .
z
4 0
4 0

Pri tem velja tudi:

2

(6.10)

V2  r,0 
 0.
z

Po vnosu robnih pogojev dobimo izraze (6.11), kot sledi:

2  k   e kzE  1  k  ,
(6.11)

e kzE  1  k   0 .
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Reševanje funkcij θ1 (k) in θ2 (k) je podano s pomočjo nastavka (6.12) in (6.13):

1  k   ekzE ,

(6.12)

2  k   2ekzE .

(6.13)

Po preureditvi izrazov in določitvi vrednosti za θ1 (k) in θ2 (k) lahko zapišemo izraze za
določitev potencialov v področju 1 in področju 2 z izrazi (6.14) in (6.15):

V2  r, z  

V1  r, z  



IE
 k z z
2J 0  kr  e  E dk ,
41 0



(6.14)



IE
I
 k z z E
k z z
J 0  kr  e
dk  E  J 0  kr  e  E dk .

41 0
41 0

(6.15)

Za obravnavo ozemljil je pomembno le področje 1 na sliki 6.1, zato bomo v nadaljevanju
obravnavali električni potencial le v področju zemlje. Integral, ki je zapisan v izrazu za
potencial V1 (r,z), je ocenjen s Besselovo funkcijo oblike, zapisane v izrazu (6.16):


 J  kr  e
0

0

ka

dk 

1
r  a2
2

,

(6.16)

kar lahko zapišemo tudi s končno obliko izraza (6.17):



IE 
1
1
.
V1  r, z  

2 
2
41  r 2   z  z  2
r  z  zE  
E


(6.17)

V kartezičnem koordinatnem sistemu lahko skladno z (6.17) zapišemo izraz (6.18)
kot sledi :

1




2
2
2
I   x  x E    y  yE    z  z E  
V1  r, z   E 
 .
1
41


  x  x E 2   y  y E 2   z  z E 2 



(6.18)

Razlika potencialov med točkama AE in točko A v področju 1 na sliki 6.1 je enaka razliki
potencialov, ki je generirana zaradi toka IE med točkovnima izvoroma, ki sta locirana
v točkah (xE, yE, zE) in (xE, yE, -zE) v neskončni zemlji s specifično prevodnostjo ϭ1.
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Na tej osnovi lahko izvedemo numerično analizo ozemljila, ki je vgrajeno v zemlji. Osnovni
nastavek oziroma izraz (6.18) je lahko uporabljen na več načinov za namen analize
praktičnih ozemljilnih sistemov. Osnovna ideja te metode je, da se ozemljilo razdeli na
majhne delce. Nato uporabimo osnovni izraz (6.18) glede na velikost potenciala na teh
malih delcih in na osnovi električnega toka, ki izhaja s površine teh delcev. Ozemljilo je
sestavljeno iz n zelo majhnih delcev i, kot kaže slika 6.2 a. Skupni tok IE izhaja s površine
delca i in teče proti zemlji, kot kaže slika 6.2 b.

Slika 6.2: Model ozemljila, obravnavan s stališča majhnih delcev.

Če je obravnavani delec i zelo majhen, je lahko predstavljen kot točkovni tokovni vir, kjer
tok izhaja iz centra tega delca. Potencial na površini delca je označena z Vi, kot kaže slika
6.2 c. Enako lahko predpostavimo za delce i -1, i +1 ter za vse preostale delce ozemljila.
Osnovni izrazi so uporabljeni za razmerje med električnim tokom Ii, i = 1, 2, ..., n in
potencialom Vi, i = 1, 2, ..., n. Potencial Vi v točki A na sliki 6.2 c bo zato skladen z izrazom
(6.19):

Vi   f  x Ai , y Ai ,z Ai , x j , y j ,z j ,    I j ,
n

(6.19)

j1

kjer pomeni:

1




2
2
2
ρ I   x Ai  x j    y Ai  y j    z Ai  z j  
f  x Ai , y Ai , z Ai , x j , y j , z j ,    z E 
,
1
4 


2
2
2 

  x Ai  x j    y Ai  y j    z Ai  z j  
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pri tem velja:
(xAi, yAi, zAi)

koordinate točke A, locirane na površini delca i,

(xj, yj, zj)

koordinate centra segmenta j,

Ij

celoten električni tok, odveden s površine delca j.

Za numerično obravnavo je napisano n takšnih izrazov za vsak ločeni delec ozemljila.

V1   f  x A1 , y A1 , z A1 , x j , y j , z j ,    I j ,
n

j1

V2   f  x A2 , y A2 , z A2 , x j , y j , z j ,    I j ,
n

j1

. . . . . . . . . . . .

Vn   f  x An , y An ,z An , x j , y j ,z j ,    I j .
n

j1

Če so potenciali Vi, i = 1, 2, ...,n znani, lahko po teh izrazih izračunamo električne tokove Ij,
j = 1, 2, ...,n. Ko so tokovi poznani, lahko potencial V (x, y, z) v točki (x, y, z) izračunamo po
izrazu (6.20).

V  x, y, z    f  x, y, z, x j , y j , z j ,    I j .
n

(6.20)

j1

V splošnem je ozemljitveni sistem sestavljen iz dobro prevodnih kovinskih vodnikov.
V takem primeru zaradi dobre prevodnosti ozemljila predpostavimo, da ima celoten sistem
ozemljil enak potencial. To pomeni, da so potenciali posameznega delca ozemljila enaki.
Ob tem je električni tok proporcionalen dvigu zemeljskega potenciala in predpostavimo,
da je upornost, ki jo izračunamo za sistem ozemljil, enaka razmerju med dvigom
potenciala in celotnem toku IE. Ob predpostavki, da so vsi potenciali vzdolž ozemljila
enaki, lahko sistem enačb zapišemo z matriko (6.21):

V1   VDF I ,

(6.21)

kjer pomeni:

1T  1 1 1 ... 1 ,

IT   I1 I 2 I3 ... I n  ,

 VDFi,j  f  x Ai ,yAi ,z Ai ,x j ,y j ,z j ,σ  ,
V predstavlja dvig potenciala ozemljitvenega sistema.
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Električni tok lahko izračunamo z izrazi (6.22), ponikalno upornost pa z izrazom (6.23):

 I   VDF1 1V ,
(6.22)
n

I Z   I j  1T  I  ,
j1

V
.
IZ

R

(6.23)

To metodo imenujemo matrična metoda zato, ker vključuje matriko sestavljeno iz [VDF].
Vhodne podatke in elemente matrike [VDF] imenujemo napetostni distribucijski faktor, ki
ima značaj ohmske upornosti [42].
Ob znanih vrednostih potencialov v različnih točkah na površini zemlje lahko zapišemo
tudi napetost koraka Us po izrazu 6.24 [43]:

US    rS     rS  1m  

rS 1m


rS

J r



dr 

I  z
2 

1
1 
 
.
r
r

1
m
 S S


(6.24)

Rezultati dviga potenciala pri obdelavi z različnimi programskimi orodji
Za namen primerjave smo izvedli merilno progo, na kateri smo v zemljo namestili palično
ozemljilo. Predhodno smo pridobili vse potrebne podatke o lastnostih zemlje, nato smo
v zemljo namestili palično ozemljilo dolžine 1 m ter v zemljo skozi palično ozemljilo vrinili
električni tok med paličnim in oddaljenim ozemljilom. Pri teh pogojih smo izvedli meritve
dviga potenciala v okolici paličnega ozemljila. Meritve dviga potenciala smo opravili na
površini zemlje. Pridobljeni rezultati so referenčna vrednost za primerjavo z rezultati,
pridobljenimi s pomočjo programskih orodij. Po izvedenih meritvah smo podatke o zemlji
in ozemljilu vnesli tudi v programsko orodje WinIGS in Ground Mat. Za primerjavo
rezultatov

pridobljenih

s

pomočjo

programskih

orodij

smo

izdelali

še

model

v programskem orodju EleFanT, ki deluje na osnovi metode končnih elementov.
Merilna proga je bila dolga 8,5 m, v zemljo pa smo vrinili tok 2 A. Specifična upornost je
bila privzeta za homogeno zemljo ρz = 15 Ωm. Rezultati meritev so podani v preglednici
6.1. V tej preglednici so vneseni tudi rezultati, ki smo jih pridobili iz programskih orodij
WinIGS, Ground Mat in EleFanT. Slika 6.3 kaže razporeditev tokovnic v zemlji za model,
izdelan z EleFanT. Slika 6.4. pa grafično prikazuje primerjavo med rezultati meritev in
rezultati, pridobljenimi s pomočjo različnih programskih orodij, kot je predhodno opisano.
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Slika 6.3: Prikaz razporeditve tokovnic modela paličnega ozemljila, izdelanega v orodju EleFant.

Preglednica 6.1: Primerjava rezultatov meritev in podatkov, pridobljenih s programskimi orodji.
l
[m]
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4

meritve
[V]
25
13,5
11
9,5
8,1
7,15
6,6
6,0
5,5
5,0
4,6
4,2
4,0
3,8
3,65
3,2
3,0
2,8
2,7
2,65
2,5
2,4
2,35
2,25
2,15

Win IGS
[V]
24,49
14,53
11,1
9,31
7,88
6,93
6,13
5,53
5,03
4,61
4,22
3,91
3,64
3,4
3,18
2,99
2,83
2,68
2,53
2,39
2,3
2,19
2,1
2,01
1,93

G. MAT
[V]
25,7
14,7
11,0
9,3
7,7
6,8
6,1
5,6
5,1
4,6
4,2
3,9
3,7
3,5
3,2
3,0
2,8
2,7
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9

EleFAnT
[V]
23,77
4,15
11,01
9,21
7,95
7,00
6,25
5,64
5,13
4,7
4,34
4,02
3,75
3,51
3,3
3,11
2,94
2,97
2,66
2,53
2,42
2,32
2,22
2,14
2,06

l
[m]
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

Meritve
[V]
2,05
2,0
1,9
1,8
1,75
1,7
1,6
1,55
1,5
1,45
1,45
1,45
1,4
1,35
1,3
1,3
1,2
1,05
0,95
0,85
0,8
0,75
0,72
0,6
0,58

Win IGS
[V]
1,85
1,79
1,73
1,67
1,61
1,56
1,51
1,46
1,42
1,38
1,34
1,30
1,27
1,23
1,2
1,18
1,05
0,95
0,86
0,79
0,73
0,67
0,63
0,59
0,56

G. MAT
[V]
1,85
1,8
1,75
1,7
1,65
1,6
1,55
1,5
1,45
1,4
1,4
1,35
1,30
1,25
1,25
1,25
1,20
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65

EleFAnT
[V]
1,89
1,91
1,85
1,79
1,73
1,68
1,63
1,59
1,55
1,51
1,47
1,43
1,4
1,36
1,33
1,30
1,17
1,07
0,99
0,91
0,85
0,80
0,76
0,72
0,68
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Slika 6.4: Primerjava meritev in izračunanih rezultatov dviga potenciala v okolici paličnega ozemljila.

Slika 6.4 kaže upad potenciala v smeri od osi paličnega ozemljila proti neskončno
oddaljeni zemlji. Napetost, s katero smo v zemljo skozi ozemljilo vrinili električni tok jakosti
2 A, je v našem primeru znašala 25 V. S slike je razvidno, da je upad potenciala izredno
strm, saj na oddaljenosti enega metra od ozemljila potencial pade že na 18 %, na
oddaljenosti dveh metrov pa na 10 % začetne vrednosti. Tako strm upad potenciala je
izredno nevaren za nastanek prevelikih vrednosti napetosti dotika in koraka. Rezultati
dviga potenciala, pridobljeni z meritvami in rezultati, pridobljeni s pomočjo programskih
orodij, so zelo podobni. Iz tega je mogoče sklepati, da s programskimi orodji lahko dovolj
natančno načrtujemo ozemljila, kar smo uporabili v nadaljevanju.
6.2 Posodobljena izvedba ozemljil visokonapetostnih daljnovodov
Na osnovi predhodnih spoznanj smo izvedli tudi meritve v praksi. Izvedba meritev, analiza
rezultatov,

načrtovanje

ter

tehnične

izboljšave

smo

izvedli

na

daljnovodu

DV 220 kV Obersielach-Podlog, stojno mesto SM 105. Za analizo stanja smo izvedli
meritev dviga potenciala v okolici daljnovodnega stebra. Lokacijo meritve smo izbrali na
mestu, kjer je bilo možno izvesti meritve potencialov brez motilnih vplivov.
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V ta namen smo v času meritev od kovinske konstrukcije daljnovodnega stebra galvansko
ločili strelovodno vrv. Meritev ponikalne upornosti in dviga potenciala smo najprej izvedli
pred popravilom ozemljil. Na osnovi analize merilnih rezultatov smo ugotovili, da rezultati
meritev po velikosti ponikalne upornosti stebra Roz ustrezajo kriteriju standarda [30]. Treba
je opozoriti, da standard opredeljuje vrednost ponikalne upornosti samo z vidika zaščite
proti povratnem preskoku, kot je opisano v poglavju 5.3. Napetost dotika je definirana
v standardu le za stojna mesta, ki se obravnavajo kot frekventna oziroma pogosto
obiskana. Obnovo ozemljil izvajamo na obdobje 30 let, zato je ob tem smiselno stojno
mesto urediti tudi s stališča napetosti dotika in koraka. Kjub zadovoljivo nizki ponikalni
upornosti na SM 105 so bile izmerjene velikosti potenciala in s tem tudi napetosti dotika in
koraka previsoke. Vzrok temu so stara, poškodovana ozemljila in tudi sprememba
oziroma povečanje prispevkov toka zemeljskega stika, ki so se od izgradnje daljnovoda
do sedaj povečali za več kot dvakrat. Pri obravnavi analize obstoječega ozemljila je bilo
ugotovljeno, da je bilo ozemljilo zaradi vplivov korozije popolnoma uničeno. Učinek
ozemljila in zagotavljanje ustrezno male ponikalne upornosti ozemljila daljnovodnega
stebra so zagotavljali le železobetonski temelji. Vse ugotovljene pomankljivosti so služile
pri načrtovanju drugače zasnovanega ozemljila, kar lahko štejemo kot nov pristop, saj
dosedaj tovrstne rešitve še niso bile uporabljene. Pri načrtovanju ozemljila daljnovodnega
stebra smo zasledovali štiri temeljne cilje, in sicer:


vsak krak tračnega ozemljila naj bo med seboj galvansko ločen zaradi možnosti
izvedbe meritev posameznega kraka žarkastega ozemljila,



ob stojnem mestu mora biti zagotovljen varnostni kriterij napetosti dotika,



proti gospodarskim in stanovanjskim objektom, ki so v bližini daljnovodnega
stebra, mora biti preprečen oz. umiljen iznos potenciala,



ozemljilo je treba izvesti tako, da se oblika čim bolj približa obliki ozemljila tipa
»štirikraka zvezda v kombinaciji z dodatnim obročem za vodenje potenciala«.

Za načrtovanje ozemljil daljnovodnih stebrov smo s pomočjo programskega orodja
WinIGS [87] izvedli ozemljila pri treh različnih dvoplastnih modelih specifične upornosti
zemlje. Dve obravnavani obliki sta standardni in predstavljata do sedaj v praksi najbolj
pogosto uporabljeno izvedbo, tretja oblika pa je na osnovi praktičnih spoznanj
posodobljena in jo na osnovi pridobljenih rezultatov predlagamo za nadaljnjo praktično
uporabo. Vse tri oblike smo med seboj primerjali pri treh različnih lastnostih zemlje
v okolici nameščenega ozemljila. Iz podatkov in grafičnih prikazov smo izdelali
preglednice od 6.2 do 6.10, v katerih so predstavljeni načrtovani primeri.
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V preglednicah so najprej prikazani vhodni podatki, ki so pomembni za izbiro oziroma
načrtovanje ustreznega ozemljila ter podatki o maksimalno dovoljenih vrednostih
napetosti dotika in koraka pri danih pogojih, kar je opisano v poglavju 5.1 skladno z izrazi
(5.6 in 5.9). Predstavljena je tudi oblika in dimenzije ozemljila ter profil, v katerem
opazujemo napetost dotika in koraka. Za obliko ozemljil smo izbrali oznako, ki je
sestavljena iz črkovnih in številčnih oznak. Prvi del oznake nam opredeljuje obliko
ozemljila, drugi številčni del oznake pa lastnost zemlje, v kateri je ozemljilo vgrajeno. Tako
prvi del oznake predstavlja naslednje oblike:

-

4KZ

ozemljilo, izvedeno s štirimi kraki, med seboj razporejenimi v obliki zvezde,

-

4KZO

ozemljilo, izvedeno s štirimi kraki, med seboj razporejenimi v obliki zvezde
in skupno povezano z obročem, nameščenim 1 m od zunanjega dela
temelja daljnovodnega stebra,

-

4KLZ

ozemljilo, izvedeno s štirimi kraki, med seboj razporejenimi v obliki lomljene
zvezde, kjer začetni del ozemljila prevzema obliko obroča, nato pa se krak
ozemljila oddalji od daljnovodnega stebra.

Številčna oznaka v zadnjem delu pomeni lastnost dvoplastnega modela zemlje, kjer
predstavlja (npr. 100/500) prva oznaka specifično upornost zgornje plasti zemlje ρb in
druga oznaka specifično upornost spodnje plasti zemlje ρc.
V osrednjem delu preglednice so predstavljene izolipse napetosti dotika in napetosti
koraka. V spodnjem delu preglednic 6.2 do 6.10 pa je predstavljen profil napetosti dotika
iz izhodišča ozemljila proti točki izven potencialnega lijaka in profil napetosti koraka, ki je
predstavljen kot razlika potencialov na razdalji enega metra, izhajajoč iz ozemljila vzdolž
potencialnega lijaka. Profil je obravnavan na področju, ki je označen na dimenzijski skici
z rdečo črto. Vhodni podatki, ki smo jih vnesli v programsko orodje WinIGS, so:


višina pričakovanega toka zemeljskega stika na mestu okvare,



podatki za dvoplastni model zemlje v okolici daljnovodnega stebra,



podatki površinske plasti zemlje v okolici daljnovodnega stebra,



globina vkopa ozemljila,



oblika in dolžina krakov ozemljila,



material, iz katerega je izdelano ozemljilo,



čas trajanja okvare.

Na osnovi izvedenih primerov smo izdelali preglednice od 6.2 do 6.10, iz katerih je možno
razbrati razlike med posameznimi oblikami pri različnih dvoplastnih modelih zemlje.
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Preglednica 6.2: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZ 15/50.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
tiz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

0,96 Ω
50 Ωm
0,1 m
15 Ωm
50 Ωm
3m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
389 V
321 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Preglednica 6.3: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZ 100/500.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
t iz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

7,38 Ω
50 Ωm
0,1 m
100 Ωm
500 Ωm
3m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
432 V
361 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Preglednica 6.4: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZ 250/1000.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
t iz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

24,1 Ω
50 Ωm
0,1 m
250 Ωm
1000 Ωm
1m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
785 V
347 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Preglednica 6.5: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZO 15/50.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
t iz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

0,91 Ω
50 Ωm
0,1 m
15 Ωm
50 Ωm
3m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
389 V
332 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Preglednica 6.6: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZO 100/500.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
tiz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

7,1 Ω
50 Ωm
0,1 m
100 Ωm
500 Ωm
3m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
432 V
343 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Preglednica 6.7: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KZO 250/1000.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
tiz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

22,94 Ω
50 Ωm
0,1 m
250 Ωm
1000 Ωm
1m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
785 V
348 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Preglednica 6.8: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KLZ 15/50.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
tiz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

0,88 Ω
50 Ωm
0,1 m
15 Ωm
50 Ωm
3m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
281 V
232 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Preglednica 6.9: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KLZ 100/500.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
tiz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

6,8 Ω
50 Ωm
0,1 m
100 Ωm
500 Ωm
3m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
432 V
343 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Preglednica 6.10: Rezultati analize ozemljila DV-stebra tipa 4KLZ 250/1000.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
tiz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

21.85 Ω
50 Ωm
0,1 m
250 Ωm
1000 Ωm
1m
5 kA
0,25 s
0,9 m
3m
0,314 A
785 V
348 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika in dimenzije ozemljila.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti koraka.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost koraka.
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Na vsaki preglednici je tudi prikaz osnovnih vhodnih in izhodnih podatkov, kjer pomeni:
3I0

vsota tokov homopolarnega dela trifaznega tokokroga (kA),

h

debelina zgornje plasti zemlje (m),

hh

globina vkopa horizontalnega ozemljila (m),

hs

debelina zgornje tanke površinske plasti (m),

hv

globina namestitve vertikalnih sond (betonski temelji) (m),

IB70kg

tok, ki ob okvari brez posledic lahko teče skozi človeško telo (mA),

Roz

ponikalna upornost ozemljila stebra daljnovoda brez strelovodne vrvi (Ω),

tiz

čas izklopa okvare (s),

Us

max.

maksimalna višina dovoljene vrednosti napetosti koraka (V),

Ut

max.

maksimalna višina dovoljene vrednosti napetosti dotika (V),

ρb

specifična upornost zgornje plasti zemlje (Ωm),

ρc

specifična upornost spodnje plasti zemlje (Ωm),

ρs

specifična upornost zgornje tanke površinske plasti zemlje (Ωm).

Iz preglednic 6.2 do 6.10 je razvidno, da so dosežene izboljšave, vendar pri danih realnih
pogojih varnih kriterijev napetosti dotika še vedno ne dosežemo pri nobeni izmed
kombinacij, medtem ko napetost koraka v danem profilu dosežemo le na področjih, kjer
ima zemlja izrazito nizko specifično upornost ρz. Na osnovi podatkov iz preglednic smo
izdelali preglednico 6.11, od koder je možno izvesti prikaz in primerjavo podatkov.
Preglednica 6.11: Podatki, povzeti po preglednicah 6.2 do 6.10.
ρb

ρc

Roz

Skupna

Ut max

[Ωm]

[Ωm]

[Ω]

dolžina

[V]

4KZ 15/50

15

50

0,96

36 m

321

NE

389

DA

4KZ 100/500

100

500

7,4

36 m

361

NE

432

NE

4KZ 250/1000

250

1000

24,1

36 m

347

NE

785

NE

4KZO 15/50

15

50

0,91

60 m

332

NE

389

DA

4KZO 100/500

100

500

7,1

60 m

343

NE

432

NE

4KZO 250/1000

250

1000

22,9

60 m

348

NE

785

NE

4KLZ 15/50

15

50

0,88

57 m

232

NE

281

DA

4KLZ 100/500

100

500

6,8

57 m

343

NE

432

NE

4KLZ 250/1000

250

1000

21,6

57 m

348

NE

785

NE

Tip ozemljila

ustreza

Us max

ustreza

[V]

Pri analizi rezultatov izdelanih modelov smo med seboj primerjali vse tri obravnavane
oblike. V praksi najbolj pogost primer specifične upornosti tal je dvoplastni model zemlje
100/500 Ωm, zato bo tudi komentar v nadaljevanju obravnaval ta tip zemlje.
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Iz preglednice 6.11 je razvidno, da oblika ozemljila bistveno ne vpliva na ponikalno
upornost stebra. Tudi dolžina pri koncentriranih ozemljilih ne igra bistvene vloge. Oblika
ozemljila pa ima pomembno vlogo pri vodenju potenciala in zagotavljanju ustreznih
vrednosti napetosti dotika in koraka. Z vidika napetosti dotika dosežemo z obliko 4KZO in
4KLZ za faktor dva manjše vrednosti napetosti dotika kot z obliko 4KZ. Z vidika napetosti
koraka pa s posodobljeno obliko 4KLZ dosežemo bistveno nižje vrednosti kot pri oblikah
4KZO in 4KZ. To si lahko razlagamo, ker se z razporedom ozemljil približujemo obliki
mrežnega ozemljila oziroma so bolj izraziti medsebojni vplivi ozemljil.
Kljub ugodnejšem stanju karakteristik ozemljil oblike 4KLZ pa pri danih razmerah nikjer
ne dosežemo ustrezno nizkih vrednosti napetosti dotika, kot to določa standard [30].
Zaradi tega uvajamo nov pristop k ozemljevanju daljnovodnih stebrov, poleg spremenjene
oblike ozemljila (lomljena zvezda) tudi dodatno vgradnjo izolacijske folije nameščene
15 cm pod površino zemlje na območju daljnovodnega stebra. Vgrajena izolacijska folija
zagotavlja več pozitivnih učinkov in sicer:


zagotovitev ustreznih kriterijev velikosti napetosti dotika v bližini kovinske
konstrukcije stebra daljnovoda,



izboljšana vizualna kontrola nad stanjem kovinske konstrukcije in elementi
daljnovoda,



preprečitev rasti vegetacije v območju stebra daljnovoda.

Z uporabo izolacijske folije za namen druge in tretje alineje imamo že šestletne izkušnje,
rezultati pa so več kot zadovoljivi. S preizkusi za zagotavljanje ukrepov zmanjšanja
napetosti dotika pa smo pričeli pred letom dni. Najprej smo izvedli ustrezne analize
s pomočjo programskih orodij, nato pa smo ta nov pristop izvedli tudi praktično. Rezultati,
dobljeni s programskim orodjem WinIGS in GroundMAT, so zbrani v preglednici 6.12.
V preglednici je izvedena primerjava dveh enakih ozemljil oblike 4KLZ pri enakih vhodnih
pogojih. Leva stran preglednice kaže razmere, ko v področju ozemljila stebra pod
zemeljsko površino ni vgrajena posebna izolacijska folija. Napetost dotika je ob tem
v okolici stebra prevelika in ne zagotavlja varnostnih kriterijev. Na desni strani preglednice
6.12 pa so prikazane razmere, ko je posebna izolacijska folija dodatno vgrajena. S tem
ukrepom smo v območju stebra in okolici 1,5 m izven območja kovinske konstrukcije
v bistvu povečali specifično upornost površinske plasti, pri čemer smo posledično omejili
gostoto toka skozi zemljo nad izolacijsko folijo in tako zagotovili ustrezno vrednosti
napetosti dotika. Na tak način smo zadostili merilom standarda [30]. Na osnovi teh
ugotovitev smo tak ukrep izvedli tudi v praksi in preverili rezultate z meritvijo dviga
potenciala v okolici daljnovodnega stebra.
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Na meji folije ni prevelike razlike potenciala, kot bi sicer pričakovali, ker se potencial
porazdeli tudi po zemlji nad folijo zaradi vpliva iz okoliške zemlje. Kot kaže slika 6.10, ni
strmih prehodov potenciala, vsekakor pa je dvig potenciala na območju z vgrajeno
izolacijsko folijo bistveno manjši kot na območjih, kjer folija ni vgrajena.
Preglednica 6.12: Primerjava rezultatov napetosti dotika brez dodatno vgrajene izolacijske folije in z njo.

Ozemljilo brez dodatno vgrajene izolacijske folije.

Ozemljilo z dodatno vgrajeno izolacijsko folijo.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Oblika razporeditve napetosti dotika.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.

Dovoljena in dejanska napetost dotika.
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Primerjava rezultatov med modelom in meritvami realnega primera stebra
Ob stebru SM 105 smo izvedli tudi meritev specifične upornosti zemlje po Wennerjevi
metodi in na osnovi tega določili dvoplastni model zemlje. Meritve dviga potenciala smo
izvedli s pomočjo vrinjenega toka med konstrukcijo stebra in 150 m oddaljenim pomožnim
ozemljilom. Jakost vrinjenega toka je bila v povprečju 2 A pri napetosti 47 V [90]. Za
preračun na dejanski tok okvare smo na EIMV s pomočjo programskega orodja
PSS@Sincal in na osnovi maksimalne razpoložljivosti omrežja določili tok enofaznega
zemeljskega stika. Stojno mesto SM 105 daljnovoda 220 kV Obersielach-Podlog je od
RTP Podlog oddaljeno 6,2 km. Pričakovani tok enofaznega zemeljskega stika 3I0 znaša
v našem primeru brez vpliva bližine drugih stebrov in brez redukcijskega faktorja
strelovodne vrvi 16 kA. Zaradi bližinskega vpliva sosednjih stebrov (50 %) in zaradi
redukcijskega faktorja 0,62 se ocenjuje tok zemeljskega stika v ozemljilo stebra SM 105
na 5 kA. Pred izvedbo obnove ozemljil smo izmerili dvig potenciala v območju stebra
SM 105. Dvig potenciala v okolici stebra daljnovoda smo izmerili v 3721 točkah na
območju 30 x 30 m z oknom mreže po 0,5 m.

Slika 6.5: Porazdelitev potenciala pred izvedeno obnovo ozemljil pri toku 3I0 = 5 kA.

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
114
Robert Maruša

NOV PRISTOP K NAČRTOVANJU OZEMLJEVANJA IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE

Slika 6.5 kaže porazdelitev potenciala pri stebru in v bližnji okolici. Po izvedenih meritvah
smo vrednosti preračunali na tok 5 kA in dobili realen dvig potenciala. Rezultati meritev in
rezultati, pridobljeni s pomočjo programskih orodij, so zelo podobni. Manjša odstopanja so
le zaradi napake pri meritvah. Tudi specifična upornost tal ni bila povsod enaka. V smeri
proti RTP Podlog je v naravi njiva, zato ima zemlja manjšo specifično upornost, kar je
razvidno iz modro obarvanega dela slike 6.5. [90]. Na sliki 6.6 pa je prikazan prečni profil,
kar predstavlja v bistvu potek dviga potenciala, iz katerega je razvidna velika strmina
upada potenciala, kar v praksi pomeni prevelike napetosti dotika in koraka.

Slika 6.6: Prečni profil potenciala pred izvedeno obnovo ozemljil pri toku 3I0 = 5 kA.

Iz projektne dokumentacije daljnovoda je razbrati, da je bilo stojno mesto prvotno
opremljeno z ozemljilom tipa 4KZ 5 m. To pomeni, da je bilo ozemljilo izvedeno v obliki
štirikrake zvezde z dolžino krakov po 5 m. Stojno mesto ima poleg ozemljila tudi štiri
točkovne temelje, vkopane 3 m globoko v zemljo, kar predstavlja ozemljilo v temelju.
Ponikalna upornost stebra je bila izmerjena pred obnovo ozemljil na 2,6 Ω. V praksi je
opaženo, da so stara poškodovana ozemljila zaradi korozije v izredno slabem stanju.
Podobno je tudi v našem primeru kar je razvidno tudi iz 3D pogleda na sliki 6.7, ker se
velik dvig potenciala pojavi neposredno pri prehodu ozemljila v zemljo. To pomeni, da je
na teh mestih ozemljilo praktično prekinjeno. Ob gradnji daljnovoda je bil pričakovan tok
3I0 iz strani RTP Podlog 10,5 kA, sedaj pa je zaradi razvoja omrežja narastel na 23,2 kA.
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Slika 6.7: 3D-pogled na porazdelitev potenciala v okolici stebra SM105 pri toku 3I0 = 5 kA.

Stojna mesta daljnovodnih stebrov so s stališča gibanja ljudi v njihovi bližini vse bolj
frekventna, zato obstaja ob okvarah povečano tveganje za udar električnega toka. Zaradi
ustreznega vodenja potenciala smo v smislu novega pristopa oblikovali ozemljilo oblike
4KLZ, tako da se posodobljena oblika ozemljila približa obliki 4KZO. Obroč ali
posodobljena oblika ozemljila služi za vodenje potenciala. Poleg tega smo na območju
stojnega mesta vgradili še posebno izolacijsko folijo v globino 0,1 m do 0,15 m kot
prikazuje slika 6.8, da bi povečali upornost površinske plasti.
Po izvedeni zamenjavi ozemljil in vgradnji izolacijske folije smo ponovno opravili meritve
dviga potenciala in meritve ponikalne upornosti stebra. Ponikalna upornost stebra je
znašala 2,4 Ω, kar sicer ne predstavlja velike spremembe od prejšnjega stanja (vpliv
betonskih temeljev), vendar pa se je oblika razporeditve potenciala bistveno spremenila,
kot kaže slika 6.9 v primerjavi s sliko 6.5. Potencial je razporejen bolj enakomerno,
strmina upada potenciala pa je bistveno bolj položna. V večji meri je enakomernejša
razporeditev potenciala posledica drugače oblikovanega ozemljila, deloma pa je to tudi
vpliv izolacijske folije, ki je nameščena v stojnem mestu in ob njem, kot kaže slika 6.8 in
6.9. Dvig potenciala nad folijo je zaradi povečane upornosti površinske plasti manjši.
Zemlja med drugo meritvijo potenciala še ni bila dovolj kompaktno posedena, zato so
lahko rezultati meritev nekoliko popačeni, vrednosti pa vsekakor kažejo na izboljšane
rezultate. Slika 6.9 kaže shematski prikaz prostorske umestitve ozemljil, ki smo jih vgradili
ob obnovi.
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Slika 6.8: Namestitev izolacijske folije pod površinsko plast zemlje.

Slika 6.9: Namestitev ozemljil in dvig potenciala po obnovi ozemljil na stebru SM105 pri toku 3I0 = 5 kA.
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V okolici vgrajenih ozemljil je na slikah opaziti zmeren dvig potenciala. Na področju, kjer je
vgrajena izolacijska folija, je opaziti izrazito zmanjšanje potenciala, kar je posledica velike
upornosti površinskega sloja (folija). Iz tega lahko sklepamo, da je na tem območju nad
izolacijsko folijo ob okvari manjša tokovna gostota. Iz rezultatov meritev je razvidno, da je
maksimalni dvig potenciala po obnovi po novem pristopu obravnave načrtovanja ozemljil
manjši za 40 %. Največji prispevek zmanjšanja napetosti dotika zagotavlja izolacijska
folija, vgrajena na globini 0,1 m do 0,15 m pod površino. Slika 6.10 kaže prečni profil, ki
nam v bistvu podaja obliko dviga potenciala v okolici stojnega mesta stebra po izvedenih
izboljšavah [91].

Slika 6.10: Prečni profil potenciala po vgradnji izolacijske folije in zamenjavi ozemljil.

Ob primerjavi slik 6.6 in 6.10 je vidna razlika višine in tudi strmine upada potenciala. Na
območju vgradnje folije je na sliki 6.10 opaziti bistven upad potenciala. Tudi tukaj je velika
strmina upada potenciala, vendar ta strmina nima vpliva za nastanek napetosti dotika in
koraka, saj je to posledica napake pri meritvi, ker zemlja nad folijo še ni bila dovolj
kompaktna. Poleg tega pa je območje velikega oz. strmega upada potenciala znotraj
konstrukcije stebra daljnovoda, kjer ni območje prostega gibanja.
6.3 Izboljšave pri posodobljeni izvedbi daljnovodnih ozemljil
Pri spremembi izvedbe ozemljil daljnovodnih stebrov smo s kombinacijo vgradnje ozemljil
spremenjene oblike 4KLZ in vgradnjo dodatne izolacijske folije dosegli dovoljene vrednosti
napetosti dotika 232 V, kar je izboljšava in prispevek dodatno vgrajene izolacijske folije.
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Na zunanjem območju folije, kjer je prehod proti neskončni zemlji, je s posodobljeno
obliko 4KLZ ozemljil voden potencial tako, da smo zagotovili tudi ustrezne vrednosti
napetosti koraka. S stališča stroškov znaša klasična sanacija ozemljil brez vgradnje
izolacijske folije 300 EUR na stojno mesto daljnovoda. Posodobljena izvedba sanacije
ozemljila na stojnem mestu v začetku sicer poveča strošek za približno 40 %, toda v 10
letnem obdobju se zaradi zmanjšanega obsega vzdrževanja in odstranitve vegetacije celo
zmanjša. Ob takšni izvedbi ozemljil je dosežen bistven napredek, saj je v okolici
daljnovodnega stebra zagotovljen kriterij dovoljene vrednosti napetosti dotika. Vsekakor
pa je treba s pomočjo meritev in z uporabo sodobnih programskih orodij predhodno izvesti
ustrezne meritve in analizo ter na osnovi tega načrtovati obnovo ozemljil. Slika 6.11 kaže
prostorsko sliko, ki je izdelana na osnovi meritev in podaja dvig potenciala po izvedeni
sanaciji ozemljil [91, 92].

Slika 6.11: Prikaz 3D potenciala v okolici stebra SM105 po obnovi pri toku 3I0 = 5 kA.

Sliki 6.12 in 6.13 kažeta še dodaten model ozemljila, ki smo ga izvedli v programskem
orodju CYMR-Grid. Rezultati izkazujejo enake razmere kot preostala programska orodja.
Skupen problem komercialnih programskih orodij za načrtovanje ozemljil je v tem, da ni
mogoče v model vstaviti horizontalne izolacijske plasti le na delu območja obravnavane
zemlje. Tako z uporabljenimi programskimi orodji ne moremo dobiti enakih rezultatov, kot
jih izkazujejo meritve na območju vgrajene folije.
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Slika 6.12: Dvig potenciala na SM 105 brez upoštevanja vgradnje izolacijske folije.

Slika 6.13: Dvig potenciala, napetost dotika in koraka na SM 105.

Na sliki 6.13 so prikazane razmere na stojnem mestu SM 105 po obnovi ozemljil brez
upoštevanja izolacijske folije. Z ustrezno obliko posodobljenega ozemljila 4KLZ smo
zadostili le kriteriju napetosti koraka. Kriterija napetosti dotika nismo dosegli, zato smo
izvedli še dodaten ukrep vgradnje izolacijske folije.

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
120
Robert Maruša

NOV PRISTOP K NAČRTOVANJU OZEMLJEVANJA IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE

6.4 Izboljšave pri izvedbi ozemljil v elektroenergetskih postrojih
Elektroenergetski postroji imajo ozemljila praviloma izvedena z medsebojno povezanimi
ozemljilnimi trakovi ali vodniki v obliki mreže. Ozemljila v obliki mreže imajo glede na
dolžino vkopanih vodnikov zelo slab prispevek k znižanju ponikalne upornosti ozemljila
postroja, vendar se ta izvedba ozemljil uporablja zaradi vodenja in oblikovanja potenciala.
S primerno majhnim oknom ozemljilne mreže je možno zagotavljati primerno nizko
vrednost napetosti dotika in koraka. Glavna ozemljilna mreža je v stikalnem postroju
nameščena na globini 1,5 do 2 m. Poleg glavne ozemljilne mreže imajo funkcijo ozemljil
tudi armirano betonski temelji podstavkov kovinskih konstrukcij visokonapetostnih naprav.
Dodaten prispevek k znižanju ponikalne upornosti ozemljila postroja RTP prispevajo tudi
ozemljila kovinskih konstrukcij bližnjih daljnovodnih stebrov, ki so preko strelovodnih vrvi
priključeni na ozemljitveni sistem RTP. To zmanjšanje je sorazmerno z redukcijskim
faktorjem ozemljil rE, ki znaša za stikalne postroje med 0,55 do 0,8. Faktor je odvisen od
števila in lastnosti daljnovodov, ki so priključeni v elektroenergetski postroj. Pomembni deli
ozemljilne mreže v postroju so tudi dodatna povezovalna ozemljila, ki galvansko
povezujejo kovinske konstrukcije visokonapetostnih elementov z glavno ozemljilno mrežo,
kot kaže slika 6.14. Dodatne ozemljitvene povezave morajo biti izvedene zelo kakovostno
in tudi dimenzijsko ustrezno, saj morajo brez poškodb prenesti mehanske in električne
obremenitve, ki jih lahko povzroči tok enofaznega zemeljskega stika.

Slika 6.14: Primer ozemljil daljnovodnega polja z vsemi elementi ozemljitvene mreže.
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Na sliki 6.14 je izdelan primer daljnovodnega polja stikališča 220 kV, povzet po dejanskih
dimenzijah obstoječih stikalnih polj. Na primeru smo prikazali, kako z novim pristopom
zagotavljamo varnostne kriterije v postrojih, kjer ozemljilna mreža zaradi novo nastalih
obratovalnih razmer ni več zadostno dimenzionirana. Predpostavili smo, da so glavna
ozemljila izvedena v obliki mreže z oknom 12 x 10 m in nameščena v globini 2 m.
Povezovalna ozemljila povezujejo kovinske konstrukcije proti glavnemu ozemljlu. Okoli
postroja je nameščena tudi žična ograja s potencialnim obročem, nameščenim 1 m od
zunanjega roba ograje v globino 0,5 m. V postroju je določeno tudi nadzorno mesto, od
koder operater izvaja stikalne manipulacije. Operater mora biti na tem mestu zaščiten
pred preveliko napetostjo dotika in koraka, kajti ob manipulacijah in preklopih zbiralničnih
sistemov nastane v postroju največ okvar, ki imajo za posledico zemeljski stik. Takšne
okvare so v postrojih pogoste zaradi lomov podpornih izolatorjev [93].
V Sloveniji je primernost stanja ozemljil visokonapetostnih postrojev najbolj kritična
v stikalnih postrojih napetosti 220 kV. Temu je vzrok dolgoleten načrtovan prehod
napetostnega nivoja iz 220 kV na 400 kV, ki je predviden že 30 let, do dokončne izvedbe
pa bo preteklo vsaj še 15 let. Zaradi predvidenega prehoda je bil investicijski cikel
upočasnjen in stikalni postroji posledično niso bili obnovljeni v celoti, temveč so bili v njih
zamenjani samo visokonapetostni elementi, ki so bili nameščeni na obstoječe kovinske in
temeljne konstrukcije. Betonski temelji in vsa ozemljila vključno s spoji na ozemljilni mreži
so ostali prvotni in v večini nespremenjeni. Poleg tega so se v omrežju 220 kV zelo
spremenile velikosti tokov enofaznega zemeljskega stika. Glede na začetne prvotne
vrednosti so tokovi 3I0 pri novih razmerah bistveno večji, za kar pa ozemljila z vidika
napetosti dotika in koraka niso več ustrezno dimenzionirana. Zaradi tega obstaja
povečano tveganje za poškodbe delavcev, ki izvajajo dela na takšnih področjih, zato je
treba s pomočjo novega pristopa posodobitve ozemljil zagotoviti varne delovne razmere
vsaj na območjih postroja, kjer je prepoznano povečano tveganje.
Razmere v postroju ob nastanku zemeljskega stika
Ob zemeljskem stiku se na celotnem območju postroja glede na bližnjo okolico močno
dvigne potencial. Višina dviga je sorazmerna z višino okvarnega toka 3I0 in ponikalne
upornosti ozemljila. Zaradi tega nastane potencialni lijak, ki ima lahko velike strmine, zato
posledično nastanejo prevelike napetosti dotika in koraka. Tudi do sedaj smo izvajali
vodenje potenciala z namestitvijo dodatnih ozemljil, vendar so bili ti ukrepi stihijski in brez
ustreznih predhodnih analiz. Z ustreznimi programskimi orodji, ki smo jih uporabili za
načrtovanje ozemljil, je možen posodobljen pristop k načrtovanju ozemljil.

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
122
Robert Maruša

NOV PRISTOP K NAČRTOVANJU OZEMLJEVANJA IN TEHNIČNE IZBOLJŠAVE

Enako kot pri obravnavi ozemljil daljnovodnih stebrov smo tudi pri obravnavi ozemljil
postrojev uporabljali programska orodja WinIGS in Ground MAT. Uporaba teh orodij je pri
analizi ozemljil v postrojih bistveno učinkovitejša kot pri ozemljilih na daljnovodih, ker
imamo o zemlji v postroju boljše podatke in lahko z veliko verjetnostjo predpostavimo, da
idealen dvoplastni model zemlje velja tudi v realnosti. Za obravnavo ozemljil, razporejenih
skladno s sliko 6.14, smo izbrali zemljo, za katero lahko predpostavljamo, da velja v veliki
večini postrojev. Dvoplastni model smo določili tako, da naj ima zgornja plast, ki sega do
globine 2 m, specifično upornost zemlje ρb = 150 Ωm, preostala spodnja plast pa naj ima
specifično upornost ρc = 300 Ωm. Površinska plast v postrojih je v večini zatravljena
površina. Glede na to, da je površinska plast zemlje debeline 0,1 m zaradi padavin lahko
razmočena, smo predpostavili, da znaša ρs = 50 Ωm. Tok okvare enofaznega zemeljskega
stika znaša v stikališčih 220 kV jakost do 23 kA. Zaradi vpliva redukcijskega faktorja in
odštetih lastnih prispevkov transformatorjev predpostavimo, da znaša povprečna jakost
toka okvare 12 kA, čas izklopa pa določimo na 0,5 s. Na sliki 6.15 je prikazana
razporeditev ozemljil, tudi z upoštevanjem ozemljil v betonskih temeljih in nameščene
žične ograje okoli postroja.

Slika 6.15: Model mrežnega ozemljila po sliki 6.14.

Iz preglednice 6.13 je razvidno, da ob danih razmerah nikjer v postroju ne izpolnjujemo
dovoljene meje napetosti dotika 244 V, temveč je ta povsod večja. Na nekaterih območjih
ob ograji in tudi v notranjosti postroja pa ne izpolnjujemo niti dovoljene napetosti koraka, ki
znaša pri danih razmerah največ 311 V. V preglednici 6.13 so predstavljene slike
prostorskega pogleda za stanje pred posodobitvijo ozemljil.
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Presežene vrednosti napetosti dotika in koraka izhajajo iz povečanja jakosti tokov
enofaznega zemeljskega stika, ki lahko nastane ob okvarah v elektroenergetskih
postrojih. Za analizo primera smo podali zelo stroge vhodne podatke, zlasti glede površine
ozemljilne mreže, saj smo oblikovanje izvedli le za eno stikalno polje v postroju. Če bi
obravnavali celotno površino stikalnega postroja, bi znašala ponikalna upornost ozemljila
pod 0,5 Ω. Pri takšni velikosti ponikalne upornosti ozemljila bi bile razmere za
zagotavljanje dovoljenih vrednosti napetosti dotika in koraka bistveno bolj ugodne.
Ozemljila in galvanski spoji v zemlji so zastareli, zato je treba varnostne kriterije
zagotavljati ob najbolj neugodnih razmerah, kar smo z našim modelom tudi dejansko
izvedli. Iz preglednice 6.13 lahko vidimo, da je napetost dotika v celotnem postroju daleč
nad dovoljeno mejo, medtem ko je napetost koraka na mejni vrednosti.
Preglednica 6.13: Razmere pred izvedbo dodatnih ukrepov za zagotavljanje varnostnih kriterijev.

Roz
ρs
hs
ρb
ρc
h
3I0
tiz
hh
hv
IB70kg
Us max.
Ut max.

2,64 Ω
50 Ωm
0,1 m
150 Ωm
300 Ωm
2m
12 kA
0,5 s
2m
1m
0,222 A
311 V
244 V
Podatki o zemlji in ozemljilu.

Oblika ozemljila postroja pred sanacijo.

Varno območje napetosti dotika (zeleno).

Varno območje napetosti koraka (modro).
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V stikalnem postroju pomeni napetost dotika bistveno večje tveganje kot napetost koraka.
Stikalne manipulacije se izvajajo tudi ročno. Pri tem je delavec v neposrednem stiku med
konstrukcijo naprave in potencialom zemlje, kar je lahko smrtno nevarno. Zaradi tega smo
prečni

profil

opazovanja

v

programskem

orodju

postavili

skozi

lokacijo,

kjer

predpostavljamo nadzorno mesto, kar je označeno z rdečo črto na sliki ozemljila postroja
v preglednici 6.13. Iz preglednice in na slikah je razvidno, da je največja strmina lijaka ob
ograji, kjer se konča ozemljilna mreža. Višino napetosti dotika in napetosti koraka definira
v bistvu dovoljeni električni tok skozi človeško telo, katerega jakost je odvisna od časa
trajanja udara električnega toka. Za postroje je treba pri določitvi kriterijev dovoljenih
napetosti dotika in koraka določiti čas izklopa najmanj na 0,5 s. Zaradi preseženja
dovoljenih vrednosti napetosti dotika in koraka smo izvedli analizo s pomočjo programskih
orodij in načrtovali ukrepe, s katerimi smo v področju žične ograje in tudi na področju
nadzornega mesta izvedli ustrezne ukrepe za zmanjšanje napetosti dotika in napetosti
koraka. V predvidenem območju nadzornega mesta smo dodatno pred omarico za
krmiljenje namestili betonski plato z vgrajeno kovinsko mrežo. V okolici platoja z dodatno
kovinsko mrežo smo v razdalji 0,5 m od platoja namestili prvi potencialni obroč v globino
0,5 m ter na razdalji 1 m drugi potencialni obroč v globino 0,75 m.
Iz preglednice 6.14 je razvidno, da smo s tem ukrepom lokalno odpravili prevelike
napetosti dotika, še vedno pa je ostal problem prevelike napetosti koraka na dohodu na
področje nadzornega mesta. Za odpravo napetosti koraka na območju nadzornega mesta
smo z ukrepom dodatne vgradnje izolacijske folije v zemljo in nasutjem gramoza nad
izolacijsko folijo v območju 1,5 m okoli armiranobetonskega platoja dosegli tudi dovoljeno
vrednost napetosti koraka. Prevelike vrednosti napetosti koraka in dotika so tudi na
zunanjem delu ograje. Če gre za manjše objekte, je mogoče to rešiti z dodatno
namestitvijo ozemljil, predvsem pa s povečanjem upornosti površinskega sloja zemlje. Pri
tem lahko tudi asfaltiramo obhodne poti na zunanji strani stikalnega postroja, pri večjih
objektih pa je ponikalna upornost tako nizka, da zadovoljive vrednosti dosežemo že
z namestitvijo dodatnih ozemljil za vodenje potenciala.
6.5 Rezultati izvedenih izboljšav ozemljil v elektroenergetskih postrojih
Preglednica 6.14 kaže primerjavo med rezultati izboljšav, ki smo jih dosegli z delno
spremembo konfiguracije ozemljil in namestitvijo izolacijske folije. Iz preglednice 6.14 je
razvidno, da z opisano posodobitvijo ozemljila na nadzornem mestu lahko zagotovimo
varne delovne pogoje za delavca, ki izvaja stikalne manipulacije. Ukrep je izveden samo
na območju, kjer je delavec z veliko verjetnostjo izpostavljen preveliki napetosti dotika.
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Na tem omejenem območju postroja je po posodobitvi ozemljila v mejah dovoljenega tudi
napetost koraka. Tako smo s programskim orodjem določili način načrtovanja ozemljila na
izpostavljenem območju postroja. Podrobnosti na mestu posodobitve (nadzorno mesto)
kaže preglednica 6.15.

Preglednica 6.14: Razmere po izvedbi dodatnih ukrepov za zagotavljanje varstvenih kriterijev.

Profil kontrole napetosti dotika in koraka.

Izolipse napetosti dotika.

Profil napetosti dotika pred izvedeno sanacijo.

Profil napetosti koraka pred izvedeno sanacijo.

Profil napetosti dotika po izvedeni sanaciji.

Profil napetosti koraka po izvedeni sanaciji.
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Preglednica 6.15: Razmere na ožjem področju nadzornega mesta po izvedenih ukrepih.

Varno območje napetosti dotika (modro).

Varno območje napetosti koraka (modro).

Napetost dotika na območju nadzornega mesta.

Napetost koraka na območju nadzornega mesta.
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S pomočjo programskih orodij smo natančno obravnavali dvig potenciala na območju
vgrajenega ozemljila in v bližnji okolici. Izvedli smo analizo napetosti dotika in koraka na
modelu s slike 6.15, kot je predstavljeno na sliki 6.16.

Slika 6.16: Prikaz zmanjšanja vrednosti napetosti dotika na območju nadzornega mesta.

V realnosti je v stikalnem postroju več območij, kjer se izvajajo ročne stikalne
manipulacije, zato je treba vsako takšno mesto posebej obravnavati. V našem primeru
smo se odločili za eno nadzorno mesto zaradi enostavnejšega prikaza. Enake ukrepe kot
pri nadzornem mestu moramo izvesti tudi na območju žične ograje okoli postroja. Iz
preglednic 6.14 in 6.15 je razvidno, da lahko s posodobitvijo in novim oblikovanjem
ozemljil v kombinaciji z vgradnjo izolacijske površinske plasti izboljšamo varnostne kriterije
napetosti dotika in koraka. V vsakem primeru moramo pri tem uporabiti sodobno
programsko opremo, s katero lahko načrtujemo ustrezne ukrepe. Na danem primeru smo
dokazali, da lahko izboljšamo in dosegamo zadostne varnostne kriterije tudi ob zelo
konservativno zastavljenih vhodnih pogojih.
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6.6 Način ozemljevanja kablov
Glede na uporabo delimo kable v elektroenergetskih postrojih in omrežju na dve glavni
skupini, in sicer na kable za potrebe sekundarnih tokokrogov v stikalnih postrojih ter na
energetske kable. Kabli za potrebe sekundarnih sistemov so v postrojih namenjeni za
povezavo krmilnih, merilnih in telekomunikacijskih povezav, energetski kabli pa so
namenjeni zgolj za prenos in distribucijo električne energije. Po namenu in lastnostih sta
obe skupini kablov popolnoma različni. Skupno imajo le to, da je treba oplete kablov
ustrezno ozemljiti, da zagotovimo zanesljivo delovanje merilnih, zaščitnih in krmilnih
naprav, pri energetskih kablih pa varno in nemoteno obratovanje omrežja.
Ozemljevanje kablov za sekundarne tokokroge
V elektroenergetskih postrojih uporabljamo razen redkih izjem samo kable za povezavo
sekundarnih tokokrogov. Vsi kabli v postrojih so opremljeni z opleti, ki zmanjšujejo motnje
v krmilno signalnih tokokrogih. Motnje v teh tokokrogih nastajajo zaradi hitrih sprememb
obratovalnih stanj, zaradi stikalnih preklopov, vplivov delovanja raznih relejev in tuljav ter
zaradi atmosferskih razelektritev. Skozi kable za povezavo sekundarnih tokokrogov ne
tečejo veliki tokovi, zato je vpliv motnje zaradi inducirane napetosti v opletih zanemarljiv.
Lahko pa zaradi omenjenih vplivov nastanejo motnje, ki imajo značaj višjih frekvenc in se
lahko v žile kablovodov prenesejo z galvanskim, kapacitivnim ali induktivnim prenosom,
pri zelo visokih frekvencah pa tudi s sevanjem. Zaradi zmanjšanja tovrstnih vplivov so
kabli opremljeni s kovinskim opletom. Kabelski oplet ali zaslon je izveden (ovit ali opleten)
iz dobro prevodnega materiala (baker ali aluminij) in ima v idealnih razmerah obliko zelo
dolge cevi. Tok IS, ki teče vzdolž kabla po opletu, povzroči na prenosni impedanci ZT
prehodno napetost UT, kot kaže slika 6.17.

Slika 6.17: Prenosna impedanca opleta kabla.

Velikost te napetosti je odvisna od prenosne impedance, ki pa je odvisna od izvedbe
kabelskega opleta, geometrije razporeda vira motnje, vodnikov in opleta ter predvsem od
frekvence motilnih vplivov [17, 33].
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Pri nizkih frekvencah do 50 kHz je prenosna impedanca ohmskega značaja, nato se
v kapacitivnem področju med 50 kHz do 1 MHz impedanca nekoliko zmanjša (samo pri
nekaterih materialih), od tu naprej pa preide v induktivni značaj in se prenosna impedanca
z višanjem frekvence povečuje. Razmerje prenosne impedance in ohmske upornosti
opleta kabla na enoto dolžine zapišemo po izrazu (6.25) [62, 67, 68]:

ZT
x

,
R0
ch x-cos x

(6.25)

  0  r
.
2

(6.26)

pri čemer je:

x  2  d opk 

Prenosno impedanco lahko zapišemo po sliki 6.17 po izrazu (6.27):

ZT 

UT
,
lk  I S

(6.27)

kjer pomeni:
dopk debelina opleta kabla (m),
IS

tok skozi oplet kabla (A),

lk

dolžina kabla (m),

R0

ohmska upornost opleta na enoto dolžine (Ω/m),

UT

vzdolžna napetost (V),

ZT

prenosna impedanca (Ω/m),

ρ

specifična upornost materiala (opleta kabla) (Ωm).

Za zaščito pred vplivi motenj so v kablih nameščeni opleti in zasloni, ki pa dosežejo
ustrezen učinek le, če so ustrezno ozemljeni. V elektroenergetskih postrojih je zaradi
velikih razdalj med posameznimi napravami, ki so povezane med seboj s kabli, treba zelo
paziti pri izvedbi ozemljevanja kablov. V nadaljevanju bomo kabelske oplete obravnavali
le s stališča ozemljevanja. Mrežno ozemljilo velikih elektroenergetskih postrojev se
razprostira na površini veliki tudi do 200 000 m2. To pomeni, da kabli za krmilne tokokroge
potekajo po kabelskih kinetah med napravami v stikališču in komandno zgradbo na
razdaljah tudi od 300 do 500 m. Zaradi zastarelih ozemljil, predvsem pa zaradi povečanih
prehodnih upornosti številnih galvanskih spojev ozemljilnih trakov, lahko nastanejo pri
zemeljskem stiku ob dvigu potenciala precejšnje potencialne razlike med dvema tako
oddaljenima točkama. Iz tega razloga opleti kablov in proste žile v kablih ne smejo biti
ozemljene obojestransko, čeprav bi bilo to s stališča odprave motenj ugodneje.
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Če bi bili opleti in proste žile kablov ozemljeni obojestransko, bi se skozi oplet kabla
zaključeval dobršen del toka okvare IE, kar bi povzročilo dodatne motnje ali celo uničenje
kabla. Ob morebitnem slabem galvanskem spoju med ozemljilom in visokonapetostno
napravo (npr. merilni transformator), pa bi celoten tok okvare tekel skozi oplet kabla, kar bi
povzročilo uničenje kabla in naprav sekundarnih sistemov.
Priporočila za ozemljevanje opletov kablov sekundarnih tokokrogov
Zaradi ugotovljenih težav ozemljevanja opletov kablovodov v postrojih, kjer so zastarela
ozemljila, predlagamo priporočila, po katerih naj se načrtuje ozemljevanje opletov, da bi
izboljšali zanesljivosti in omogočili varno delovanje naprav, in sicer:


v postrojih, kjer so ugotovljena zastarela ozemljila, je treba v kabelskih jaških položiti
dodatno ozemljitev (ene ali več) velikega preseka (120 do 240 mm2), ki mora biti na
obeh straneh dobro galvansko povezana na ozemljila in zbiralke za izenačitev
potencialov. Takšen dodaten ozemljitveni vodnik povežemo na ozemljilno mrežo tudi
na vmesnih točkah v priporočenih razdaljah med 30 do 50 m,



vse oplete kablov in proste žile kabla ozemljimo le na eni strani (praviloma na strani
elektronskih naprav),



če imajo kabli dvojni med seboj izoliran oplet, ozemljimo enega na eni strani in
drugega na drugi strani kabla,



v primeru dolgih kablov ozemljimo oplet kabla na eni strani togo, na drugi strani pa
oplete na izolirani zbiralki ozemljimo preko kondenzatorja ali v serijo vezanega upora,



če je izvedljivo, ozemljimo proste žile na eni strani kabla, oplet pa na drugi strani
kabla, vendar moramo imeti v takem primeru ločene izolirane zbiralke za izenačitev
potencialov.

Z izvedbo takšnih ukrepov zmanjšamo motilne vplive v žilah krmilnih tokokrogov, hkrati pa
zmanjšamo tveganje za poškodbe kablov in naprav zaradi vplivov tokov zemeljskega stika
na območju elektroenergetskega postroja.
Ozemljevanje opletov energetskih kablov
Opleti energetskih kablov so namenjeni povsem drugačnemu namenu kot opleti kablov za
sekundarne tokokroge. Opleti energetskih kablov so namenjeni izključno za zaslanjanje
električnega polja in za zagotavljanje homogenih razmer električnega polja v izolaciji med
vodnikom in opletom kabla. Visokonapetostni kabli so pretežno enožilni. Tak kabel ima
oplet izveden monolitno po celotni površini okoli izolacijske plasti.
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Oplet ali plašč je lahko izveden s svinčenim plaščem ali pa je sestavljen iz navzkrižno
povitih trakov iz bakrenega ali aluminijastega materiala. Dodatno ima kabel poleg
kovinskega zaslona nameščen še oplet iz prevodnih žic, katerega skupen presek znaša
najmanj šestino preseka glavnega vodnika, kar v praksi pomeni več kot 95 mm2, kot kaže
slika 6.18.

Slika 6.18: Struktura visokonapetostnega kabla.

Takšna konstrukcija kabla fizikalno predstavlja kondenzator, pri katerem je vodnik ena
plošča in oplet kabla druga plošča kondenzatorja. Zaradi tega se pri obratovanju na opletu
pojavi poln potencial fazne napetosti in mora biti oplet obvezno ozemljen (podrobno
opisano v poglavju 5.4). V oplet kabla čez ozemljeno točko teče ves čas obratovanja
kapacitivni tok, ki pa ni takšnega velikostnega reda, da bi povzročal na ohmski upornosti
opleta kabla prekomerno pregrevanje. Nevarnost za udar električnega toka je le na mestu
povezave z ozemljitvenim sistemom. Povezava mora biti izvedena izredno zanesljivo, saj
se na tem mestu drugače pojavi izredno visoka napetost.
Drug pojav, ki se lahko zgodi v kovinskem opletu kablovoda visoke napetosti, pa je
inducirana napetost, ki nastane v opletu kabla. Ta nastane zaradi izmeničnega
magnetnega pretoka, ki ga povzroči tok v lastnem vodniku, deloma pa tudi tok v sosednjih
vodnikih istega sistema ali tok sosednjih vzporedno položenih sistemov kablovodov.
Največji prispevek k višini inducirane napetosti povzroči nazivni tok lastnega vodnika, ki
lahko znaša tudi do 2 kA. Napetost, ki se inducira v standardnem kablu 110 kV, znaša
cca. 150 V na dolžini 1 km pri toku 1 kA skozi lastni vodnik [94]. V primeru obojestransko
ozemljenega vodnika bi napetost 150 V na relativno zelo mali impedanci opleta kabla
pognala velik tok, ki bi povzročal izgube in termično preobremenil kabel. Zaradi tega je
treba oplet energetskega kabla ozemljiti togo le na eni strani, na drugi strani pa mora biti
oplet priključen na odvodnik prenapetosti (5 kV, 10 kA). Preko odvodnika se v primeru
okvare ali prenapetosti oplet kabla kratkotrajno dodatno ozemlji.
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Prepoznana tveganja pri ozemljevanju opletov energetskih kablov
Običajno se kabel zaključi s kabelskim končnikom na konzoli daljnovodnega stebra.
Zaradi različne valovne upornosti kabla in daljnovoda lahko nastanejo odboji in posledično
velike prenapetosti, zato je kabel na tem delu še dodatno ščiten s prenapetostnim
odvodnikom, priključenim med fazni vodnik proti ozemljenemu konzolnemu delu. Na
konzolnem delu je odvodnik nameščen na izolacijski plošči, od koder je naprej izveden
ozemljitveni vodnik proti ozemljilu, kot kaže slika 6.19.

Slika 6.19: Zaključek kabla na daljnovodu in zaščita z odvodnikom prenapetosti.

Na konzolnem delu daljnovodnega stebra so izvedeni tudi opleti kablov in ozemljitveni
vodniki, po katerih so priključeni na ozemljilo. Izvedbe enih in drugih povezav so zelo
različne, oblika in geometrija obstoječih ozemljitvenih vodnikov pa žal v praksi ne ustreza
dobri praksi ozemljevanja (nepravilni radij krivljenja, ozemljevanje v skupni točki ali celo
dvakrat na različnih točkah). Ozemljitveni vodniki po stebru morajo biti izvedeni tako, da je
ozemljitev visokonapetostnih odvodnikov izvedena ločeno od konstrukcije stebra. Na isti
ozemljitveni vodnik mora biti ozemljen tudi oplet kabla. Ta izvedba ozemljitve je uspešna
če udari strela ali pride do prenapetosti na faznem vodniku. V tem primeru na tak način
uspešno varujemo izolacijo kabla. Če strela udari v strelovodno vrv ali direktno v kovinsko
konstrukcijo stebra, pa se razmere poslabšajo.
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Velik del potenciala, ki nastane v prvi mikrosekundi na stebru, se skozi oplet kabla lahko
prenese v stikalni postroj. V takem primeru močno obremenimo izolacijo kabla, predvsem
pa odvodnik opleta kabla v postroju. Tako bi lahko prišlo do uničenja odvodnika in
poškodbe naprav v postroju ali kabla. Zaradi ugotovljenih nevarnosti ob načinu
ozemljevanja opletov kablov in odvodnikov prenapetosti so razmere zaradi dosedaj
različno uporabljenih pristopov projektantov zapletene in nekonsistentne. Zaradi težav in
okvar, ki smo jih opazili v obratovanju, predvsem pa tudi zaradi odtujevanja bakrenih
ozemljitvenih vodnikov vzdolž konstrukcije stebra, je treba izvesti nov poenoten pristop
k načrtovanju in sanaciji obstoječega stanja. Pri tem smo zasledovali naslednje cilje :


povezave oziroma vodnike za dodatno ozemljevanje je treba uporabljati iz materialov,
ki bodo imeli dobre prevodne karakteristike tudi ob hitrih pojavih in ne bodo zanimivi
za odtujevanje,



omarice za nadzor visokonapetostnih odvodnikov morajo biti nameščene čim bližje
odvodnikom prenapetosti, ob tem pa morajo biti ozemljeni vodniki speljani direktno na
pasnik kovinske konstrukcije daljnovodnega stebra. Dodatno mora biti izvedena še
povezava s posebnim ozemljitvenim vodnikom proti nožnemu delu stebra, kjer je
ozemljitveni vodnik priključen na ozemljilo,



opleti kablovodov morajo biti speljani na skupno izolirano zbiralko, ki je po najkrajši
poti povezana tudi z ozemljenim delom visokonapetostnega odvodnika,



Z vrha daljnovodnega stebra mora biti nameščen dodatni ozemljitveni vodnik in
v nožnem delu konstrukcije priključen skupno z dodatnim vodnikom za ozemljevanje
plašča kabla in visokonapetostnega odvodnika,



geometrija posebnih in povezovalnih vodnikov za ozemljilo mora biti izvedena brez
zank, ostrih kotov ali polkrožnih oblik.

Z meritvami prehodnih upornosti kovinskih konstrukcij stebrov daljnovodov [95] smo
ugotovili, da je zaradi slabega vijačenja konstrukcije, vmesnega sloja barve in zatekanja
cinkove patine med elemente predalčne konstrukcije prehodna upornost tako velika, da je
prehod toka okvare na nekaterih stebrih otežen. To predstavlja veliko nevarnost za
prekomerni dvig potenciala na vrhnjem delu stebra, kjer so nameščeni kabli in odvodniki
prenapetosti. Zaradi tega je treba ob vseh prepoznanih težavah najti material, s katerim
bomo izvedli dodatne ozemljitvene povezave z vrhnjega dela stebra proti nožni
konstrukciji. V ta namen smo izbrali potencialne materiale s standardnimi preseki in izvedli
ustrezne meritve.
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Izvedba meritev in izbira ustreznega ozemljitvenega vodnika
Za potrebe meritev in ugotovitev karakteristik prenosa potenciala proti podnožju
daljnovodnega stebra smo v Laboratoriju za visoke napetosti Elektroinštituta Milan Vidmar
pripravili posebno merilno progo. Za simulacijo daljnovodnega stebra smo uporabili
konstrukcijo, ki je sicer namenjena meritvam korone in radiointerferenčnih napetosti.
Konstrukcija za simulacijo je varjena in izdelana iz nerjavečega jekla. Vzdolž simulirane
konstrukcije daljnovodnega stebra, postavljene v vertikalnem položaju smo izmenoma
nameščali različne ozemljitvene vodnike, ki smo jih na vrhu galvansko povezali
s konstrukcijo, vzdolž konstrukcije pa je bil ozemljitveni vodnik izoliran. Vodnike in
konstrukcijo smo ozemljili na obeh straneh v isti točki. V obeh ozemljitvenih vejah in na
vhodu toka v konstrukcijo smo merili tok, obliko toka in amplitudo. Meritev smo izvajali
s pomočjo tuljav Rogowski in digitalnega osciloskopa ter ustreznih prilagoditvenih členov
za umerjanje. Preizkusi in meritve so bili opravljeni z udarnim tokom oblike 8/20 µs.

Slika 6.20: Proga za meritev ozemljitvenih vodnikov.

V preglednici 6.16 so podani grafični rezultati meritev na simulacijski konstrukciji po sliki
6.20. Iz pridobljenih podatkov meritev je razvidno, da jeklena konstrukcija v vseh primerih
(ne glede na obliko in material ozemljitvenega vodnika) prevzame večji del odvodnega
toka. Iz preglednice 6.17 je razbrati, da bo razen bakrenega vodnika naslednji najbolj
primeren material za ozemljitveni vodnik Al/Fe ɸ19 mm ali Al/Fe ɸ16 mm [96].
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Preglednica 6.16: Oscilogrami amplitude tokov ob uporabi različnih materialov za ozemljitvene vodnike.

Zelena - celoten tok; rdeča - konstrukcija stebra; modra - vodnik Cu 95 mm2 ESUY 95.

Zelena - celoten tok; rdeča - konstrukcija stebra; modra - vodnik AL/Fe vrv ɸ 19 mm.

Rdeča - konstrukcija stebra; modra - vodnik AL/Fe vrv ɸ 16 mm.
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Preglednica 6.17: Razporeditev toka ob udarnem valu 8/20 µs.

Oznaka ozemljitvenega vodnika
Strelovodni vodnik Al-ɸ10
Strelovodni vodnik Al-ɸ10- 90160
2
Izoliran ozem. vodnik Cu 95 mm ESUY
2
Izoliran ozem. vodnik Cu 95 mm
Vrv Al/Fe ɸ19 mm
Vrv Al/Fe ɸ16 mm
Jeklenica Fe ɸ 9 mm
Valjanec Zn/Fe 25 x 4 mm
Valjanec RH - I304 30 x 4 mm

tok skozi
ozemljitveni vodnik
I (kA)
1,00
1,00
1.40
1.58
1.60
1.27
0.74
1.07
0.80

tok skozi
konstrukcijo
I (kA)
4.87
4.63
4.53
4.81
4.31
4.61
5.22
4.94
5.06

razmerje
razporeditve
tokov
4,87
4,63
3,23
3,04
2,69
3,63
7,05
4,62
6,33

6.7 Izboljšave pri ozemljevanju opletov kablov
Pri ozemljevanju opletov kablovodov in visokonapetostnih odvodnikov prenapetosti, ki
ščitijo kable, smo s poenotenim načrtovanjem in izbiro ustreznega materiala izboljšali
ozemljevanje. Zaradi upoštevanja pravilne geometrijske oblike, materialov in izbire točk
ozemljevanja smo preprečili poškodbe, ki so se pred izboljšavo dogajale. Z uporabo
drugačnega materiala smo zmanjšali interes za odtujevanje ozemljitvenih vodnikov,
zmanjšali pa smo tudi vpliv prevelikih prehodnih upornosti na predalčni konstrukciji stebra
pri prevodu toka zemeljskega stika v ozemljilo. Pri izvedenih meritvah z udarnim tokom
smo ugotovili prednosti in slabosti, zlasti pa razliko pri prevajanju udarnega vala po
materialu inox RH – I 304 ali Zn/Fe vodniku. Nerjavno avsenitno jeklo zaradi povečane
specifične upornosti materiala sicer slabše prevaja električni tok, vendar zaradi
nemagnetnosti tok globlje prodre v material. Zaradi lastnosti je RH – I 304 s stališča
prevajanja velikih tokov industrijske frekvence boljši kot pocinkani valjanec (Zn/Fe).
Najboljše rezultate pa smo dosegli z uporabo dodatnih ozemljil iz materiala Al/Fe ɸ19 mm,
kar je razvidno tudi iz preglednice 6.17 [96]. S stroškovnega vidika je to zelo ugodna
izbira, z vidika uporabnosti v praktičnih primerih pa material zadovoljivo odvaja
prenapetosti v ozemljilo daljnovodnega stebra. Tako bo izvedena sanacija ozemljitvenih
vodnikov na vseh stebrih, kjer je prehod daljnovod - kablovod v omrežju ELES.
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7. OZEMLJEVANJE VODNIKOV PRI DELIH V BLIŽINI VISOKE NAPETOSTI
Že v uvodnem poglavju je zapisano, da je pri vzdrževalnih delih na dvosistemskih
daljnovodih ugotovljeno veliko tveganje za poškodbe z električnim tokom. Posebno veliko
tveganje nastaja pri obstoječih postopkih, po katerih se izvajajo večja vzdrževalna dela na
napravah v bližini visoke napetosti. Pri tem je treba izpostaviti izvedbo del na
dvosistemskih 110 kV daljnovodih, kjer se zamenjuje vodnike na enem izmed
daljnovodnih sistemov, medtem ko je drugi daljnovodni sistem pod napetostjo in normalno
obratuje. Skladno s slovenskimi pravnimi predpisi [24, 25] je to dovoljeno, vendar
z določenimi

omejitvami.

Ker

vsebina

pravnih

določil

natančno

ne

opredeljuje

nepredvidenih dogodkov, zaradi katerih lahko nastanejo hujše posledice za zdravje ali
nastopi celo smrt delavcev, smo pristopili k ukrepom za zagotovitev varnih delovnih
pogojev. Pri izvedbi teh del smo obravnavali in izboljšali postopke ter opravila, pri katerih
se pojavljajo velika tveganja pri zagotavljanju varnosti pred učinkom električnega obloka
ali udara električnega toka, ki nastane zaradi napetosti dotika ali koraka. Ob prepoznani
nevarnosti smo ustrezno ozemljitveno napravo (gibljivo drsno ozemljitveno sponko za
prevajanje velikih tokov) skušali najti na trgu pri vodilnih proizvajalcih varovalne opreme,
vendar neuspešno. Pregledali smo baze podatkov svetovne strokovne literature, vendar
drsne ozemljitvene sponke za velike tokove nismo uspeli zaslediti [97, 98]. Kot standardno
uporabno ozemljitveno napravo smo zasledili le ozemljitveno sponko, ki deluje na principu
rotacijskega koluta in je namenjena le za odvod tokov, ki so posledica induciranih
napetosti ali kapacitivnih tokov v vodnikih daljnovoda [99]. Tovrstna kolutna sponka se
uporablja kot standardna oprema, kar pa v danih razmerah v bližini visoke napetosti ne
zagotavlja varnega delovnega postopka. Vlečen vodnik ni gladek, ker je sestavljen iz več
spiralno zavitih segmentov (žic), zato je naležna kontaktna površina kolutne sponke
premajhna, da bi lahko zagotovila dovolj majhno prehodno upornost in zvezno prevajanje
električnega toka velikostnega reda do 15 kA.
Na trgu ni bilo najti ustrezne namensko primerne opreme za ozemljevanje, zato smo se
odločili, da razvijemo in izdelamo napravo za ozemljevanje, ki bo sposobna zadostiti vsem
zahtevanim pogojem.

7.1 Izdelava ustrezne ozemljitvene naprave za ozemljevanje daljnovodnih vodnikov
Ob ugotovljenem tveganju smo analizirali obstoječe delovne postopke in z novim
posodobljenim postopkom ozemljevanja vodnikov zasnovali napravo za ozemljevanje
vodnikov v času, ko se vodnik giblje ter namešča na konstrukcijo daljnovoda.
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Pri načrtovanju ozemljitvene naprave smo zasledovali cilje, ki zagotavljajo varnost in so
pomembni za enostavno uporabo ozemljitvene naprave v praksi:


ozemljitvena naprava mora biti po teži dovolj lahka in enostavna za montažo na
daljnovodni vodnik, ne da bi pri tem prekinili vodnik ali strelovodno vrv,



naležna kontaktna površina multipliciranih kontaktov mora biti dovolj velika, da
zagotovi prehodno upornost kontaktnega sistema, ki ne sme biti večja od 300 µΩ, ob
pogoju, ko se vodnik giblje skozi ozemljitveno napravo,



ozemljitvena naprava mora biti izdelana iz materialov, ki bi ob morebitnem električnem
obloku na kontaktnem sistemu uspešno prestala nastalo toploto in mora biti
zasnovana tako, da bo vroče pline morebitnega obloka usmerila v nasprotno smer od
delavcev in montažnih naprav,



ozemljitvena naprava mora biti izdelana in prilagojena tako, da jo lahko hitro
prilagodimo za delo z različnimi premeri vodnikov daljnovoda,



pri vlečenju vodnika skozi ozemljitveno napravo ne sme priti do poškodb vodnika do te
mere, da bi se povečali vplivi korone zaradi nehomogenosti električnega polja na
površini vodnika.

Na osnovi teh izhodišč smo izvedli načrtovanje in izdelavo naprave za ozemljevanje, kot
kaže slika 7.1. Po zaključku izdelave ozemljitvene naprave smo izvedli tudi prijavo na
Urad RS za intelektualno lastnino in dobili priznan slovenski nacionalni patent pod
nazivom Drsna kratkostična visokotokovna sponka, pod številko SI 23595 A. [100]

Slika 7.1: Skica drsne sponke za ozemljevanje vodnikov.
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Ozemljitvena naprava (drsna sponka za ozemljevanje) je zasnovana na kontaktnem
sistemu,

sestavljenem

iz

medeninastih

ščetk,

ki

preko

nastavljivega

vzmetno

regulacijskega sistema zagotavlja zadovoljiv kontaktni spoj po celotnem obsegu vodnika
v območju kontaktnega sistema. Tako smo povečali površino naleganja kontaktnega dela,
predvsem pa preprečili občasno prekinitev električnega spoja, kar bi povzročilo uničujoč
električni oblok. Napravo za ozemljevanje je možno hitro in na enostaven način namestiti
na vodnik. Vodila iz teflona preprečujejo mehanske poškodbe vodnika, z zamenjavo le-teh
pa lahko napravo takoj preuredimo za ozemljevanje različnih premerov vodnikov.
Kontaktni sistem in povezovalni prevodni elementi na drsni sponki za ozemljevanje so
dimenzionirani tako, da naprava brez posledic zdrži izmenični tok 15 kA v času 1 s, kar
zadošča varnemu ozemljevanju. Podroben opis naprave za ozemljevanje smo objavili tudi
v znanstvenem članku IEEE, Grounding of an Overhead Line Conductor During Work
Within the Vicinity of High Voltage [101].
7.2 Preizkušanje drsne sponke za ozemljevanje vodnikov
Pred redno uporabo naprave je bilo treba izvesti številne preizkuse, s katerimi je bilo treba
dokazati, da je ozemljitvena naprava izdelana tako, da sledi zastavljenim ciljem in
osnovnemu namenu. Zato smo izvedli naslednje preizkuse:


tokovni preizkus drsne sponke za ozemljevanje s tokom 1 kA v času trajanja 30 s,



primerjalna meritev prevajanja električnega toka med standardno kolutno ozemljitveno
sponko in novo izdelano drsno sponko za ozemljevanje med gibanjem po vodniku,



preizkus tokovne zdržnosti drsne sponke za ozemljevanje s tokom 15 kA v času 1 s,



preizkus vlečenja vodnika skozi drsno sponko za ozemljevanje na daljnovodni
razpetini 2,5 km in natančen pregled obrabe kontaktnih površin ter pregled
obrabljenosti teflonskih mehanskih vodil v drsni sponki za ozemljevanje,



primerjalna meritev posledic mikro-sledi na vodniku zaradi kontrole vpliva korone,



preizkus v živo s tokom zemeljskega stika na daljnovodnem omrežju 110 kV.

Tokovni preizkus z izmeničnim tokom
Tokovni preizkus drsne sponke za ozemljevanje smo izvedli tako, da smo med priključke
drsne ozemljitvene sponke in vodnikom s tokovnim generatorjem vrinili izmenični tok
jakosti 1000 A v času trajanja 30 s. V času tokovne obremenitve drsne sponke smo
izmerili temperaturo kontaktnega sistema s termografsko kamero. Meritve so pokazale
zadovoljive rezultate, saj se je temperatura na kontaktnem sistemu dvignila le za 19 K.
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Rezultati meritev so pokazali, da je drsna sponka za ozemljevanje zadostno
dimenzionirana. Na vodniku je bila zaznana celo večja temperatura kot na kontaktnem
sistemu drsne sponke za ozemljevanje [102].
Primerjalna meritev upornosti med standardno kolutno in novo drsno sponko
Obstoječi delovni postopki, s katerimi smo izvajali zamenjavo vodnikov, so pri
zagotavljanju

varnih

delovnih razmer

predvidevali uporabo

kolutne sponke za

ozemljevanje [99]. Ob ugotovljenem tveganju in dvomu v ustreznost takšne delovne
naprave smo izvedli meritve, s katerimi smo ugotovili upravičenost pomislekov pri uporabi
tovrstne obstoječe opreme za ozemljevanje. Z meritvami novoizdelane drsne sponke za
ozemljevanje smo dokazali ustreznost, s tem pa tudi bistveno zmanjšano tveganje za
poškodbe delavcev ob njeni uporabi. Poleg udara električnega toka je za življenje in
zdravje človeka še bolj nevaren električni oblok. Pri udaru električnega toka lahko nastane
zastoj srca ali fibrilacija srčne mišice, kar lahko ob takojšnji strokovni pomoči in
z ustreznimi postopki omilimo, zato z nekaj sreče posledice niso usodne ali dolgotrajne.
Električni oblok pa povzroči močne opekline, izredno močan udar UV sevanja, poškodbo
vida in vse to povzroča bistveno hujše, usodnejše in dolgotrajne posledice. Slika 7.2 kaže
testno progo z merilno opremo za izvedbo primerjalne meritve med kolutno in drsno
sponko za ozemljevanje.

Slika 7.2: Proga za izvedbo primerjalne meritve med kolutno in drsno sponko za ozemljevanje.
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Za izvedbo merilne proge smo v stikališču RTP Podlog na kovinsko konstrukcijo namestili
testni vodnik Al/Fe 240/40 mm2, katerega uporabljamo na daljnovodih 110 kV. V obeh
meritvah, smo s tokovnim generatorjem vrinili skozi obe sponki izmenični tok omrežne
frekvence z začetno vrednostjo 200 A. V obeh primerih smo po vodniku na razdalji 6 m
vlekli oba primerka sponke s hitrostjo gibanja 0,5 m/s. Pri tem smo z digitalnim
osciloskopom opazovali potek prevajanja električnega toka skozi sponki za ozemljevanje.
Konstrukcijo kolutne sponke za ozemljevanje kaže slika 7.3 in je zasnovana tako, da
električni tok teče preko krogelnih ležajev. Zaradi tega in zaradi majhne kontaktne
površine tako zasnovana ozemljitvena naprava ni sposobna prevajati večjih tokov brez
nastanka električnega obloka. To pomeni nedopustno tveganje za uporabo pri prevajanju
velikih tokov zemeljskega stika.

Slika 7.3: Kolutna sponka za ozemljevanje vodnikov.

Na sliki 7.4 vidimo karakteristiko padanja toka iz začetne vrednosti (I = 200 A(AC)) na
končno vrednost toka na kraju testne proge. Tok skozi kolutno ozemljitveno sponko je
padal, saj se je s pregrevanjem povečevala ohmska upornost kontaktnega sistema. Iz
slike 7.4 je razvidno tudi, da kolutna ozemljitvena sponka ni zvezno prevajala toka, saj je
na mestu simuliranih nečistoč na vodniku prišlo do prekinitve prevajanja električnega toka.
To bi v realnosti povzročilo električni oblok, vključno z vsemi neželenimi posledicami. Iz
slike 7.4 je razvidno, da kolutna sponka za ozemljevanje zaradi zasnove in karakteristik ni
primerna za ozemljevanje vodnikov, kjer lahko zaradi okvare tečejo večji tokovi
zemeljskega stika. Primerna je le za ozemljevanje, kjer v zemljo odvajamo tokove, ki
nastanejo zaradi indukcije ali tokov povzročenih zaradi kapacitivnih sklopov.
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Slika 7.4: Karakteristika poteka prevajanja toka kolutne sponke za ozemljevanje.

Drugo meritev smo na isti testni progi izvedli na novo oblikovani drsni sponki za
ozemljevanje, katera je zasnovana tako, da lahko brez posledic v času gibanja po vodniku
prevaja velike tokove zemeljskega stika. Prikazana je na sliki 7.5.

Slika 7.5: Drsna sponka za ozemljevanje vodnikov daljnovoda.

Novo izdelana drsna sponka za ozemljevanje je namenjena odvodu velikih tokov
zemeljskega stika. Drsna sponka pri vlečenju vodnika z multipliciranim ščetkastim
kontaktnim sistemom omogoča izredno dober stik kontaktne površine z vodnikom.
Kontaktne površine ščetk se namreč sproti prilagajajo gibajočemu se vodniku in
zagotavljajo trajno nizko prehodno upornost.
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Iz karakteristike poteka preizkusnega toka na sliki 7.6 vidimo, da iz začetne vrednosti toka
(I = 200 A(AC)) prehodna upornost zaradi prilagoditve ščetk celo malo pade, zato se tok
skozi drsno sponko poveča. Bistvena prednost te konstrukcije je predvsem v tem, da ob
slabem spoju ne more nastati električni oblok. Osem neodvisnih kontaktnih ščetk, vezanih
na isto potencialno točko, v vsakem primeru zagotavlja spoj, ki onemogoča nastanek
električnega obloka. Če bi se le-ta zgodil, bi se energija vročih plinov zadržala znotraj
kovinskega ohišlja. Pri tem bi vroči plini izšli skozi za to namenjene oddušne šobe,
usmerjene v nasprotni smeri od delavcev in strojev, s katerimi se namešča vodnike. Iz
slike 7.6 ni opaziti nezveznosti prevajanja električnega toka zaradi nečistoč ali mastnih
delov, ki so bili pri testu simulirani na istih mestih kot pri meritvi kolutne sponke za
ozemljevanje [103].

Slika 7.6: Karakteristika poteka prevajanja električnega toka skozi drsno sponko za ozemljevanje.

Preizkus drsne sponke za ozemljevanje s tokom 15 kA
Za simulacijo in približek realnim razmeram smo drsno sponko za ozemljevanje preizkusili
tudi z izmeničnim tokom velike jakosti, kot je razvidno iz slike 7.7. Skozi drsno sponko
smo v laboratoriju ICEM-TC vrinili izmenični tok jakosti 15 kA v času trajanja 1 s. To so
najbolj neugodne razmere, ki lahko nastopijo v realnosti pri zemeljskem stiku na omrežju
110 kV v Sloveniji. Po preizkusu smo pregledali ščetke kontaktnega sistema in tudi
vodnik. Vidne so bile izredno male površinske poškodbe vodnika in kontaktnih ščetk; tako
da se na osnovi videnega ocenjuje, da je drsna sponka za ozemljevanje uspešno prestala
preizkus. Pri preizkusih smo izvajali tudi termografsko meritev temperature kontaktnega
sistema, ki se je segrel ob maksimalni tokovni obremenitvi za 23 K [104].
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Slika 7.7: Drsna sponka za ozemljevanje na testni progi v ICEM-TC.

Praktičen preizkus drsne sponke za ozemljevanje na terenu
Preizkus vlečenja vodnika skozi drsno sponko za ozemljevanje smo izvedli pri montaži
vodnika na daljnovodu DV 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje v zatezni razpetini med stojnim
mestom SM 21 do SM 34 na način, kot kaže slika 7.8. Dolžina vlečenega vodnika skozi
drsno sponko za ozemljevanje je bila 2,5 km. Ozemljitvena naprava je preizkus uspešno
prestala, saj so bile ščetke kontaktnega sistema minimalno usmerjene v smeri vlečenja
vodnika in poškodb kontaktnega sistema ni bilo opaziti.

Slika 7.8: Preizkus vlečenja vodnika skozi drsno ozemljitveno sponko.
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Po koncu preizkusa vlečenja vodnika smo izmerili prehodno upornost drsne sponke za
ozemljevanje, ki je bila enaka pred vlečenjem vodnika skozi sponko in po njem. V obeh
primerih upornost ni presegla 300 μΩ. Pri tem preizkusu smo po opravljenem testu
preverili tudi morebitne poškodbe teflonskih vodil med vodnikom in sponko. Opaziti je bilo
minimalne poškodbe na teflonskih vodilih, kar je pripisati nesimetričnemu vpetju
ozemljitvene naprave v stroj za vlečenje vodnikov [105].
Meritve kakovosti vodnika po vlečenju skozi drsno sponko za ozemljevanje
Ob drsenju vodnika skozi drsno sponko za ozemljevanje se zaradi ščetk na vodniku
pojavijo mikrosledi. Takšne sledi bi lahko dokaj vplivale na homogenost električnega polja
v okolici vodnika, zato smo želeli to preveriti.Izvedli smo meritev parcialnih praznitev in
meritev radiointerferenčnih napetosti pri visoki napetosti. Meritev smo izvajali na dveh
vzorcih.
Prvi vzorec je bil popolnima nov in nepoškodovan vodnik Al/Fe 240/40 mm 2, drugi vzorec
pa je bil enak vodnik, le da je bil enkrat uvlečen skozi novo drsno sponko za ozemljevanje.
Rezultati meritev so presenetili, saj je vodnik, ki je bil uvlečen skozi drsno sponko za
ozemljevanje, pri povišani napetosti izkazoval bistveno ugodnejše karakteristike (RIV in
PD) kot popolnoma nov vodnik. Iz meritev je razvidno, da na vodniku, ki je bil uvlečen
skozi drsno sponko za ozemljevanje pri fazni napetosti 64 kV ne nastajajo parcialne
praznitve (PD) ali radiointerferenčne napetosti (RIV). Pri povečani napetosti pa so rezultati
s stališča parcialnih praznitev in radiointerferenčnih napetosti celo ugodnejši kot pri
vodniku, ki ni bil vlečen skozi drsno sponko za ozemljevanje, kar kažeta sliki 7.9 in 7.10.
Mikrosledi na strukturi vodnika namreč povzročijo izredno veliko malih delnih razelektritev,
ki kumulativno povzročajo manj vplivov delnih praznitev in radiointerferenčnih napetosti
kot novi vodnik. Novi vodnik ima sicer manjše število praznitev, vendar so te bistveno
intenzivnejše.
Meritve so bile izvedene po standardu [106] v laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar
v Ljubljani. Pri primerjavi krivulj med sliko 7.9, ki predstavlja novi vodnik, in sliko 7.10, ki
predstavlja uvlečen vodnik, je razvidno, da so vrednosti (PD in RIV) iz slike 7.10
ugodnejše. Meritev smo izvedli z dvema vzorcema vodnikov v suhih in mokrih pogojih.
Meritev smo pričeli z izmenično napetostjo 300 kV, nato pa smo napetost spuščali
stopenjsko po 10 kV. Napetost smo stopenjsko spuščali vse do nivoja, ko ni bilo več
zaznati delnih praznitev in radiointerferenčnih motenj [107].
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Slika 7.9: Rezultati meritev PD in RIV pri vzorcu novega vodnika.

Slika 7.10: Rezultati meritev PD in RIV pri vzorcu vodnika, vlečenega skozi drsno sponko za ozemljevanje.

7.3 Meritev drsne sponke z zemeljskim stikom na omrežju 110 kV
Za potrditev predhodnih merilnih rezultatov smo izvedli testiranje in meritve drsne sponke
za ozemljevanje v živo z zemeljskim stikom na omrežju 110 kV. Preizkus in meritve so
bile na območju RTP 110/20 kV Selce. Meritve so bile izvedene na osnovi predhodnega
programa in na osnovi analize minimalnih tveganj za varnost obratovanja. Predhodno smo
opravili vse preventive ukrepe, kot so prenastavitve relejnih zaščit, obratovanje po kriteriju
dvojne redundance s pomočjo zbiralnične zaščite in tudi vse ukrepe zagotavljanja varnosti
pri delu. Preizkus z zemeljskim stikom je bil odobren s strani vodstva ELES.
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Izvedba testne proge, priprave na preizkus in meritve
Enofazni zemeljski stik smo izvedli na daljnovodu DV 110 kV Selce-Laško I na stojnem
mestu SM1, ki je na obrobju stikališča RTP Selce in je od napajalne točke oddaljen 7,1
km. V RTP Selce na tem delu stikališča ni vkopane ozemljilne mreže, temveč je ozemljilo
izvedeno z vertikalnimi ozemljili. V stikališču RTP Selce ni direktno ozemljenega
zvezdišča na 110 kV strani. Faktor zemeljskega stika k0 v RTP Laško in v RTP Selce
znaša 1,31. Najbližja ozemljena zvezdišča 110 kV so v RTP Trbovlje in v RTP Podlog.
Okvara na omrežju (»zemeljski stik skozi drsno sponko za ozemljevanje vodnikov«) je bila
napajana po daljnovodu DV 110 kV Selce-Laško I iz strani RTP Laško. V RTP Selce je
bilo daljnovodno polje Laško I izklopljeno, vklopljen je bil le ločilnik Q9 zaradi meritev
upada napetosti na napetostnih merilnih transformatorjih. Na mestu izvedbe preizkusa
smo testno progo izvedli s pomočjo posebnega izolacijsko vpetega vodnika Al/Fe
240/40mm2 na vodnik daljnovoda. Izenačitev potenciala na mestu meritev smo izvedli
s pomočjo pocinkane mreže rasterja 10/10 cm dimenzije 4 x 3 m, kot kaže slika 7.11.
Okoli mreže so bile nameščene kovinske sonde S1 do S10, nameščene v zemljo
v globino 1 m in v oddaljenosti 1 m od pocinkane mreže za izenačevanje potenciala, kot je
razvidno iz slike 7.11. Za meritve je bila izdelana posebna merilna proga. Na mestu
prehoda toka v zemljo se potencial ob okvari močno dvigne, zato je bilo treba merilne
instrumente oddaljiti od mesta zemeljskega stika. Za meritve so bili izdelani posebni
merilni izolirani vmesniki z upori, skozi katere je tekel tok, ki smo ga merili z večkanalnim
digitalnim osciloskopom.

Slika 7.11: Izvedba izenačitve potenciala in vgrajena palična ozemljila na mestu zemeljskega stika.
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Slika 7.12: Shematski prikaz ozemljitvenega sistema in merilne točke.

Za meritev smo uporabljali tri merilnike. Tok okvare smo preverjali na relejni zaščiti
v RTP Laško, napetosti pa smo merili na merilnih tokokrogih napetostnih instrumentnih
transformatorjev daljnovodnega polja DV 110 kV Laško I v RTP Selce. Preostalo napetost
smo merili s pomočjo visokonapetostnega kapacitivnega delilnika, porazdelitev potenciala
pa je bila določena z merjenjem toka skozi upore. Rdeče obarvane točke na sliki 7.12
označujejo mesto meritve toka v posamezno palično ozemljilo, točke vijolične barve pa
označujejo mesto meritve potenciala. Zeleni točki označujeta mesto priključitve
ozemljitvenega vodnika, ki povezuje drsno sponko z ozemljitvenim sistemom. Merilne
sonde M2 do M10 so bile razporejene na 0,5 m od mreže navzven, kot kaže slika 7.12.
Osciloskop je bil oddaljen cca. 50 m od mesta okvare. Iz slike 7.12 je razvidno, da so bili
tokovi, ki so tekli v ozemljilo različni glede na pozicijo vertikalno nameščenih ozemljilnih
sond. To je posledica bližine ozemljila daljnovodnega stebra, ki je bil oddaljen od merilne
proge le 12 m. V realnosti bi bilo takšno delovno območje odmaknjeno od daljnovodnega
stebra cca. 100 m, zato naj ne bi bilo tako velikega razhajanja velikosti tokov v ozemljilo
na posameznih ozemljilnih sondah. Slika 7.13 kaže kapacitivni delilnik, s katerim smo
merili preostalo napetost na drsni ozemljitveni sponki. Vzdolž merilnih sond so bili
položeni posebej izolirani kabli, ki so bili podloženi tudi s stiroporjem zaradi varnosti
merilne opreme pred povišanim potencialom v času zemeljskega stika.
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Slika 7.13: Gibanje sponke je bilo izvedeno s pomočjo kolutov in vitlo na terenskem vozilu.

Drsno sponko smo vlekli po vodniku s pomočjo najlonske vrvi in vitla na terenskem vozilu.
Sliki 7.13 in 7.14 kažeta celotno merilno progo. Ozemljitvene povezovalne vodnike smo
s pomočjo posebnih izoliranih vodil fiksirali vzdolž vodnika z namenom, da do preboja
napetosti ne bi prišlo proti zemlji že pred tokovnikom in merilno opremo. Vso merilno
opremo in uporovne delilnike smo izvedli tako, da so kratkotrajno brez posledic zdržali
napetost 100 kV. Tako smo uspešno zavarovali merilno opremo pred uničenjem.

Slika 7.14: Gibanje sponke je bilo izvedeno s pomočjo vitla in najlonske vrvi.
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Rezultati meritev ob zemeljskem stiku
Kontrola toka zemeljskega stika je bila izvedena na releju zbiralnične zaščite
v RTP Laško. Iz slike 7.15 je razvidna efektivna vrednost toka enofaznega zemeljskega
stika v fazi L3, ki je bil skozi drsno sponko za ozemljevanje odveden v ozemljilo.

Slika 7.15: Efektivna vrednost toka v fazi L3 .

Meritev preostale napetosti v fazi L3 in tudi povišane napetosti v fazah L1 in L2 je bila
izvedena v RTP Selce v DV polju 110 kV Laško I. Poleg meritve preostale napetosti na
napetostnih merilnih transformatorjih smo preostalo napetost merili tudi na ozemljeni
strani vodnika na mestu zemeljskega stika. Meritev smo izvedli s pomočjo meritve toka
skozi visokonapetostni kondenzator. Na sliki 7.16 in 7.17 so rezultati meritev napetosti na
daljnovodu v času zemeljskega stika.

Slika 7.16: Napetost pri vklopu toka skozi drsno sponko, ki je bila nameščena v fazi L3.

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
151
Robert Maruša

OZEMLJEVANJE VODNIKOV PRI DELIH V BLIŽINI VISOKE NAPETOSTI

Slika 7.17: Efektivna vrednost napetosti pri vklopu toka skozi drsno sponko, ki je bila nameščena v fazi L3.

Iz slike 7.17 je razvidno, da je bila preostala napetost za čas ene periode 4,115 kV, takoj
za tem pa je še v času trajanja zemeljskega stika upadla na 740 V. V fazah L1 in L2 so
se napetosti dvignile za cca. 30 %, kar je bilo pričakovano. Izvedene so bile tudi meritve
za določitev strmine dviga potenciala v okolici ozemljil. Merilne sonde M2 do M10 so bile
nameščene po sliki 7.12 na medsebojni razdalji po 0,5 m. Glede na asimetrično
porazdelitev toka v palična ozemljila, glede na izredno male vrednosti pri tokovnih merilnih
sondah, ki so imele prestavo 50 A / 5 V in glede na dolge kable so vrednosti približne.
Napake meritve pri toliko vplivnih faktorjih ni mogoče natančno določiti, rezultati pa kljub
vsemu kažejo nek trend oziroma strmino upada potenciala.
Preglednica 7.1: Rezultati meritev na merilnih sondah M1-M10.
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

0,44 mA

2667 mA

950 mA

870 mA

430 mA

240 mA

120 mA

660 mA

2400 mA

3600 mA

Xc=5,842MΩ

R=19,4 kΩ

R=19,3 kΩ

R=13 kΩ

R=12,9 kΩ

R=12,9 kΩ

R=12,7kΩ

R=3,2 kΩ

R=1,5 kΩ

R=1025 Ω

2,57 kV

5,17 kV

18,36 kV

11,35 kV

5,55 kV

3,09 kV

1,53 kV

2,13 kV

3,60 kV

3,69 kV

________________________________________________________________________________
Doktorska disertacija
152
Robert Maruša

OZEMLJEVANJE VODNIKOV PRI DELIH V BLIŽINI VISOKE NAPETOSTI

Razdalja (m)
Slika 7.18: Grafični prikaz merilnih rezultatov potenciala po sliki 7.12.

Pregled sledi poškodb na kontaktnem sistemu drsne sponke
Po preizkusu z zemeljskim stikom smo opravili tudi pregled sledi poškodb, ki bi lahko
nastale zaradi delovanja toka zemeljskega stika na kontaktnem sistemu drsne sponke in
tudi na vodniku. Pri natančnem pregledu ni bilo opaziti nobenih sledi slabih spojev ali sledi
obloka na ščetkastem kontaktnem sistemu in tudi nobenih sledi obloka ali posledic
oslabelih spojev na Al/Fe vodniku. Iz tega lahko sklepamo, da drsna sponka za
ozemljevanje vodnikov izpolnjuje in zagotavlja vsa izhodišča, katera smo pri izdelavi in
načrtovanju predvideli. Rezultati meritev dokazujejo, da drsna sponka za ozemljevanje
vodnikov tudi pri gibanju po vodniku zagotavlja učinkovit spoj med vodnikom in
ozemljilom. Sponka je tok okvare 7,2 kA v času delovanja relejne zaščite (92 ms)
učinkovito odvedla v ozemljilo. Pri tem ni nastal električni oblok, niti ni bilo opaziti nobenih
poškodb drsne sponke ali vodnika. Preostala napetost, ki se je pojavila na sponki, je
minimalna in nikakor ne more povzročiti električnega obloka in poškodb delavcev ali
delovnih strojev [108, 109].
7.4 Dvig potenciala ob zemeljskem stiku na območju delovišča
Pri izredno tveganih delih v bližini visoke napetosti smo z drsno sponko za ozemljevanje
vodnikov na daljnovodu izključili tveganje, ki bi za delavce lahko nastalo zaradi
električnega obloka ob zemeljskem stiku. Ob zemeljskem stiku in prevodu toka skozi
drsno sponko proti ozemljilu pa se pojavi ob ozemljilu velik dvig potenciala, ki na tem
mestu povzroči bistveno presežene vrednosti napetosti dotika in koraka. Zaradi tega je
treba na takšnem delovišču oblikovati posebno delovno območje (območje dovoljenega
varnega gibanja).
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V tem območju moramo z različnimi ukrepi zagotavljati takšne razmere, da na mestu dela
ne bodo preseženi kriteriji dovoljenih vrednosti napetosti dotika in koraka. Čeprav je pri
takšnih delih treba dosledno uporabljati vsa predpisana zaščitna sredstva, vključno
z zaščitnimi čevlji, ki imajo dodatno izolacijsko plast, moramo zaradi vlažnosti terena ta
zaščitni faktor izključiti. Iz podatkov meritev in slike 7.18 je razvidno, da se na mestu
prehoda toka v zemljo potencial dvigne na skoraj polno fazno napetost. Strmina in upad
potenciala sta odvisna od učinkovitosti ozemljila in lastnosti zemlje na tem področju.
Izvedba ukrepov za zagotovitev varnih delovnih razmer v delovnem območju
Ob velikem dvigu potenciala lahko zagotavljamo varne delovne razmere le z uporabo
dodatnih varnostnih ukrepov. Tako oblikovana delovna območja so začasnega značaja,
zato morajo biti ukrepi izvedeni tako, da čim manj motijo delovni proces. Ob predhodnih
meritvah zemlje, pripravi platoja za postavitev delovnih strojev in vodnika ter predhodnem
načrtovanju ukrepov mora biti delovišče oziroma delovna cona izvedena v največ štirih
urah.
Delovno območje izvedemo po obliki, ki jo kaže slika 7.11, vključujoč namestitve mreže za
izenačitev potencialov in vertikalno nameščene sonde za izvedbo ozemljila. Poleg tega
moramo na primerni razdalji tudi ograditi območje, v katerem je prepovedano gibanje in
področje za dostop, ki je opremljeno z izolacijsko preprogo. Za ustrezno načrtovanje
delovnega območja pa lahko uporabimo dva različna pristopa. Ena možnost je izvedba
predhodnih meritev dviga potenciala z majhnim tokom in preračun na dejansko vrednost
toka zemeljskega stika. Druga možnost pa izdelava modela s sodobnimi programskimi
orodji za načrtovanje ozemljil. Zaradi nehomogenosti zemlje je priporočljiva vzporedna
uporaba obeh metod, kar smo izvedli tudi na območju preizkusa z zemeljskim stikom na
omrežju 110 kV.
Meritve dviga potenciala in določitev napetosti dotika in koraka
Na našem primeru smo opravili meritev dviga potenciala v okolici ozemljila oziroma
v delovnem območju. Na območju, kjer predvidimo mesto dela (potencialno mesto
prehoda toka zemeljskega stika v zemljo), moramo najprej po Wennerjevi metodi izmeriti
specifično upornost zemlje na različnih medsebojnih razdaljah. Iz tega moramo določiti
dvoplastni model zemlje. Na območje namestimo mrežo za izenačitev potenciala in ob
mrežo namestimo v zemljo vertikalna palična ozemljila. Nato izmerimo ponikalno upornost
in povratno preračunamo, ali smo dobro določili specifično upornost zemlje. Razmere na
terenu so lahko izrazito nehomogene, zato je treba upoštevati tolerance, zaradi varnosti
pa vedno uporabimo podatke z višjimi vrednostmi specifične upornosti tal.
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Meritev dviga potenciala izvedemo s pomočjo vrinjenega toka 1 A med ozemljilo in
neskončno oddaljeno zemljo. Nato v različnih točkah na rasterju po 0,5 m izmerimo
napetosti in izdelamo tabelo vrednosti (X, Y, Z). Po izrazu 7.1 izvedemo izračun in
v programskem orodju MATLAB ali QuickGrid izrišemo potek potenciala, kot kaže
slika 7.19.

 r  3I 0 
U E  U NZ  U IZ    E
  V ,
 I mv 

(7.1)

kjer pomeni:
3I0

tok enofaznega zemeljskega stika (A),

Imv

vrinjeni merilni električni tok (A),

rE

redukcijski faktor,

UE

dvig potenciala (V),

UIZ

napetost, izmerjena v okolici ozemljila (V),

UNZ

napetost, izmerjena v neskončni zemlji (V).

Slika 7.19: Grafični 3D prikaz dviga potenciala po sliki 7.12.
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Slika 7.20: Grafični 2D prikaz dviga potenciala po sliki 7.12.

Po tej metodi lahko določimo višino dviga potenciala v danih razmerah. Oblika in lastnosti
ozemljila ter specifična upornost zemlje na obravnavanem območju nam definirajo obliko
in strmino upada potenciala. Grafični prikaz nam poda sicer predstavo o upadu
potenciala, vendar bi morali na osnovi dvoplastnega modela zemlje, časa trajanja
zemeljskega stika in izbire karakteristik upornosti človeškega telesa določiti dovoljene
meje za napetost dotika in napetost koraka. Na osnovi tega bi bilo treba iz tabele (X, Y, Z)
razbrati vrednosti, kjer se na katerem koli mestu v obravnavanem območju (na razdalji
1 m) vrednosti potenciala spremenijio več, kot je določeno z mejno vrednosto, ki velja za
napetost dotika ali napetost koraka. Takšen postopek bi podal zadovoljive rezultate, bil pa
bi dolgotrajen in nepregleden. V našem primeru smo za izdelavo tabele ( X, Y, Z) izvedli
1020 meritev na območju 14 x 16 m. Iz tabele meritev smo dobili rezultate, na osnovi
katerih smo izdelali grafični prikaz na slikih 7.19 in 7.20. Slabost metode je, da je
postopek dolgotrajen, velika prednost pred metodami določitve s programskimi orodji pa
je upoštevanje nehomogenosti zemlje in vplivov bližnjih kovinskih delov, zakopanih
v zemlji na obravnavanem območju [110].
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7.5 Določitev varnega delovnega območja z ustreznim programskim orodjem
Veliko hitreje kot po metodi iz predhodnega poglavja lahko določimo območje varnega
delovnega območja tudi z uporabo ustreznih programskih orodij. Ne glede na uporabljeno
metodo moramo podati programskemu orodju naslednje vhodne podatke:


definirati in oblikovati je treba obliko, dimenzije in globino vkopa ozemljila,



definirati je treba površinsko plast zemlje,



na osnovi meritev je treba definirati dvoplastni model zemlje,



določiti je treba čas trajanja toka zemeljskega stika,



določiti je treba maksimalni okvarni tok enofaznega zemeljskega stika,



določiti je treba dodatne ukrepe za zagotavljanje varnosti.

Po določitvi osnovnih parametrov na osnovi izdelanega modela hitro izvedemo različne
izvedbe ozemljil. Tako je možno enostavno določiti varno delovno območje, kjer lahko
predvidimo velikost napetosti dotika in napetosti koraka na želenih točkah. Za naš primer
smo izdelali model po enaki obliki, kot smo izvajali testiranje drsne sponke za
ozemljevanje vodnikov. Slika 7.21 kaže model za območje, kot smo ga uporabili
v namene preizkušanja in 2D prikaz dviga potenciala v okolici ozemljila. Ob primerjavi
slike 7.20 in slike 7.21 vidimo, da merilni podatki dviga potenciala zelo malo odstopajo od
izdelanega modela. Razvidno pa je tudi, da so na terenu zaradi nehomogenosti razmere
nekoliko drugačne.

Slika 7.21: Grafični 2D prikaz dviga potenciala v modelu delovnega območja.
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Za model smo uporabili enake razmere kot pri dejanski izvedbi. Dvoplastni model zemlje
z zgornjo plastjo debeline 3 m in ρb = 100 Ωm in spodnjo plast ρc = 250 Ωm. Tok okvare
3I0 = 7,2 kA, čas izklopa okvare 250 ms in vpliv na človeško telo mase 70 kg.

Slika 7.22: Dviga potenciala v modelu delovnega območja.

Slika 7.23: Grafični 2D prikaz napetosti dotika v modelu delovnega območja.

Na sliki 7.22 vidimo porast potenciala v vzdolžni smeri čez delovno območje. Tudi iz
modela je razvidno, da potencial naraste praktično na skoraj polno fazno napetost.
Potencial se z razdaljo od središča manjša, temu primerno pa se manjša tudi nevarnost
udara električnega toka.
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Strmina upada potenciala je na površini največja prvih 10 m levo in desno od kovinske
mreže. Glede na dvig potenciala naraste tudi napetost dotika, kot kaže slika 7.23.
Napetost dotika v delovnem območju pri izvedbi nameščanja vodnikov na dvosistemski
110 kV daljnovod lahko učinkovito obvladujemo samo tako, da medsebojno povežemo in
izenačimo potenciale ozemljila, površinsko položene mreže, delovnih strojev in vlečenega
vodnika. Izenačitev potencialov mora biti izvedena z ozemljitvenimi vodniki ustreznega
preseka, ki v vsakem trenutku zagotavlja prevajanje okvarnega toka zemeljskega stika.
Povezovalni ozemljitveni vodniki in galvanski spoji morajo biti dimenzionirani tako, da brez
posledic prenesejo termične in dinamične obremenitve kot posledice tokov zemeljskega
stika. Če v delovnem območju dobro izenačimo potencial, lahko tveganje udara
električnega toka in posledice električnega obloka izključimo. Na sliki 7.24 vidimo potek
napetosti dotika v modelu delovnega območja. Napetost dotika zaradi izenačitve
potenciala v varnem delovnem območju ni nevarna, je pa treba paziti, da ne bi izvedli
prenos potenciala z dolgimi orodji, pomožnimi vlečnimi jeklenicami in podobno.

Slika 7.24: Potek napetosti dotika v modelu delovnega območja.

Na delovnm območju, kjer se zaradi toka zemeljskega stika močno dvigne potencial, pa je
treba posebno pozornost posvetiti napetosti koraka, ki ima lahko posledice udara
električnega toka na širšem območju. Na sliki 7.25 vidimo vpliv napetosti koraka v modelu
delovnega območja.
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Zaradi prevelike napetosti koraka je treba izvesti analizo s pomočjo programskega orodja
in ograditi ter prepovedati gibanje v območju, kjer so vrednosti previsoke. To je bistvena
prednost uporabe ustreznih programskih orodij, saj lahko zelo hitro določimo nevarna
območja, za tem pa še samo opravimo kontrolne meritve na ključnih točkah na terenu in
tako preverimo model ter potrdimo pravilnost rezultatov.

Slika 7.25: Grafični 2D prikaz napetosti koraka modela delovnega območja.

Slika 7.26: Potek napetosti koraka v modelu delovnega območja.
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Iz slike 7.25 in 7.26 je razvidno, da je v okolici ozemljila na širšem območju povečana
nevarnost za udar električnega toka zaradi presežene vrednosti napetosti koraka. Zato
moramo za zagotovitev varnostnih ukrepov na primernem mestu izvesti ograditev
delovišča in onemogočiti vstop delavcev v nevarno območje, kjer so presežene vrednosti
napetosti koraka. V obravnavanem primeru gre za začasno delovišče, zato lahko
uporabljamo začasne umilitvene ukrepe. Glede na dvig potenciala zemlje moramo določiti
dostop do delovišča oziroma razdaljo, do katere je treba od delovišča do varne točke na
zemlji izvesti ukrep dodatne izolacije s posebno izolacijsko preprogo. Ostalo območje pa
je treba ograditi in s tem preprečiti vstop na nevarna mesta. Za primer začasnega
delovišča smo izdelali preglednico 7.2 za nekatere specifične velikosti toka zemeljskega
stika ter za tri dvoplastne modele zemlje, v katerih so ozemljila vgrajena [110].
Preglednica 7.2: Oblikovanje varnega delovnega območja.

ρb / ρc (Ωm)

3I0 ˃ (kA)

Usmax (kV)

USd (V)

Razdalja (m)
Usmax do Usd

100/300

2

2,8

502

7,5

300/500

2

7,2

567

12,54

500/900

2

13,9

584

15,6

100/300

5

6,2

502

14,5

300/500

5

21

567

21,3

500/900

5

34,8

584

28,7

100/300

7

10,5

502

18,5

300/500

7

29,1

567

25,4

500/900

7

48,3

584

34,3

100/300

10

13,8

502

22,7

300/500

10

46,1

567

30

500/900

10

53,2

584

42

Iz preglednice 7.2 lahko za nekatere specifične vrednosti vidimo, kako oblikovati varno
delovno območje ozemljitvenega sistema, ki je po obliki skladen s sliko 7.12. Rezultati
služijo zgolj za orientacijsko oceno. Za podrobnejšo načrtovanje pa je treba izvesti meritve
zemlje in z ustreznimi programskimi orodji primerno načrtovati in oblikovati ozemljilo. Iz
zadnjega stolpca preglednice lahko razberemo razdaljo od ozemljila proti neskončni
zemlji, kjer potencial že toliko upade, da je zagotovljena dovoljena vrednost napetosti
koraka Usd.
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8. SKLEP
V doktorski disertaciji smo na osnovi ugotovljenih pomankljivosti in tveganj v postopkih
obnove in izdelave ozemljil ter ozemljevanja elektroenergetskih naprav izvedli
posodobitve in izboljšave, ki smo jih opredelili v tezah dispozicije. Najprej smo predstavili
in zapisali teoretične osnove oziroma temelje načrtovanja ozemljitvenih sistemov
z analitičnimi matematičnimi orodji. Na osnovi teoretičnih spoznanj smo za nadaljnje delo
izbrali tudi ustrezna programska orodja. Z meritvami na terenu ter z analizo merilnih
rezultatov smo s pomočjo ustreznih programskih orodij za načrtovanje ozemljil zastavili
izhodišča, ki so temelj za posodobljen način in pristop k načrtovanju ozemljitvenih
sistemov. Z uporabo sodobnih programskih orodij smo lahko izvedli poglobljene analize,
grafično vizualizacijo ter izdelavo primerov, s katerimi smo lahko primerjali med idealnimi
modeli in dejanskimi primeri, ki jih poznamo v realnosti na obstoječih ozemljitvenih
sistemih.
Kot prvi znansveni prispevek smo si zadali cilj, da bo izdelan nov pristop k načrtovanju in
izvedbi ozemljitvenih sistemov visokonapetostnih naprav, daljnovodov in kablovodov.
Upoštevajoč stanje in starost elektroenergetskega omrežja in tudi elementov ozemljitvenih
sistemov, smo s pomočjo programskih orodij WinIGS, Ground Mat in EleFAnT uspešno
načrtovali prenovo ozemljitvenega sistema konstrukcij daljnovoda 220 kV. Najprej smo
predstavili teoretična izhodišča dviga in izračuna potenciala na površini zemlje v okolici
ozemljila. Za primer paličnega ozemljila smo izvedli tudi primerjavo rezultatov, pridobljenih
s pomočjo različnih programskih orodij. V nadaljevanju smo obdelali praktičen primer
ozemljila na stojnem mestu SM 105 daljnovoda 220 kV Obersielach-Podlog. Na osnovi
meritev smo dokazali, da smo z izvedenimi ukrepi, ki so bili tokrat prvič uporabljeni
v praksi, dosegli bistvene izboljšave v zmanjšanju nevarnosti za udar električnega toka
v okolici daljnovodnega stebra. Izboljšane rezultate smo na osnovi izračunov in analize
dosegli s posodobljeno izvedbo ozemljila in z dodatno dograditvijo ustrezne izolacijske
plasti pod površinsko plast zemlje. Tako smo zmanjšali prevelike napetosti dotika in
koraka. Dvig potenciala smo ob danih razmerah z novim načinom načrtovanja in obnovo
ozemljil zmanjšali za 40 %, napetost koraka in dotika pa smo v okolici stebra zmanjšali na
dovoljeno vrednost. V elektroenergetskih stikalnih postrojih smo z novim pristopom
k analizi in načrtovanju ozemljil uspešno izvedli izboljšavo in s tem zagotovili varne
delovne razmere na izpostavljenih nadzornih mestih v stikalnih postrojih. Zaradi zastarelih
in neustreznih ozemljil bi lahko na izpostavljenih mestih prišlo do nevarnosti udara
električnega toka zaradi prevelike napetosti dotika in koraka.
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Obstoječe ozemljilne sisteme v stikalnih postrojih smo nadgraditi tako, da je porazdelitev
potenciala na izpostavljenih nadzornih mestih kljub pričakovanim povečanim velikostim
tokov zemeljskega stika takšna, da na obravnavanem območju niso presežene dovoljene
napetosti dotika in koraka. Zaradi tega na teh izpostavljenih območjih ni več povečane
nevarnosti električnega udara. Pri ozemljevanju opletov kablovodov na prehodu
daljnovod-kablovod smo s preizkusi in meritvami prišli do novih spoznanj, kako načrtovati
ustrezen material za učinkovito izvedbo ozemljitvenega sistema. Z opisanimi ukrepi smo
zadovolljivo dosegli cilj in uvedli tak pristop načrtovanja in izvedbe ozemljitvenega
sistema, da na obravnavanih območjih zagotovimo varne in tehnično sprejemljive
zahteve.
Kot drugi znanstveni prispevek smo si zadali cilj, da bomo izdelali novo ustrezno
ozemljitveno drsno sponko za ozemljevanje vodnikov pri nameščanju na daljnovod
v bližini visoke napetosti.
Popolnoma nov pristop k ozemljevanju daljnovodnih vodnikov, ki jih nameščamo na dvo
ali večsistemske daljnovode, smo uvedli z načrtovanjem, izdelavo in uvedbo uporabe
novo oblikovane naprave za ozemljevanje, ki smo jo poimenovali »drsna sponka za
ozemljevanje vodnikov«. Naprava se uporablja v primeru, ko je veliko tveganje, da bo
tekom gibanja vodnika lahko prišlo do nehotenega dotika z vodnikom sosednjega
daljnovodnega sistema, ki je pod vplivom visoke napetosti. Izvedli smo številna testiranja
in preizkuse, s katerimi smo korak za korakom dokazovali, da je naprava primerna za
uporabo ter učinkovitejša kot do sedaj uporabljene naprave. Za drsno sponko za
ozemljevanje smo pridobili tudi slovenski nacionalni patent [100]. Na to temo je bil
objavljen tudi znanstveni članek, s katerim smo dobili potrditev teoretičnih in praktičnih
izhodišč pri uporabi novo izdelane naprave za ozemljevanje. Pridobljeni rezultati, potrjeni
z meritvami, so bili objavljeni v ugledni mednarodni reviji IEEE Transactions on Power
Delivery z naslovom Grounding of an Overhead Line Conductor During Work Within the
Vicinity of High Voltage [101].
Novo oblikovana drsna sponka za ozemljevanje vodnikov visokonapetostnih daljnovodov
je uspešno prestala številna preizkušanja na terenu, meritve v laboratoriju ICEM TC,
EIMV, najpomembnejši pa je bil preizkus sponke s tokom zemeljskega stika na omrežju
110 kV. Iz vseh meritev je razvidno, da smo pri načrtovanju in izvedbi dosegli cilje, ki smo
si jih pri zasnovi ozemljitvene naprave zastavili. Verodostojen dokaz je preizkus drsne
sponke za ozemljevanje vodnikov v »živo« na omrežju 110 kV, kjer je naprava brez
posledic prevajala proti zemlji tok 7,2 kA. Pri tem ni nastala nikakršna poškodba naprave,
vodnika ali montažne opreme [109].
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Na mestu izvedbe zemeljskega stika smo z uporabo sodobnih programskih orodij in
posledično primernim oblikovanjem delovnega območja zadostili zagotavljanju varnih
delovnih razmer tudi v izredno zahtevnih razmerah. Novo izdelana naprava za
ozemljevanje vključno z oblikovanjem ustreznega delovnega območja izključuje poškodbe
delavcev in opreme zaradi delovanja električnega obloka ter zagotavlja varne delovne
pogoje pri izvedbi del v bližini visoke napetosti. Z izdelavo drsne sponke za ozemljevanje
smo zadovoljivo dosegli zastavljeni cilj in izdelali takšno napravo, da lahko z njeno
uporabo zagotovimo varne pogoje dela na deloviščih v bližini visoke napetosti brez
tveganja za nevarnost električnega udara [109, 110].
Kot tretji znanstveni prispevek smo si zadali cilj, da bomo dosegli izboljšanje karakteristik
vodnikov ob vlečenju skozi ozemljitveno drsno sponko z vidika zmanjšanja parcialnih
praznitev in zmanjšanje radiointerferenčne napetosti na vodnikih ob pojavu korone.
Montaža vodnikov nikoli ne poteka idealno. Zaradi raznih montažnih naprav prihaja do
delne deformacije vodnika, kar se odraža v posameznih poškodbah na njegovi površini.
Na tako izpostavljenih mestih na vodniku se pri vplivu visokih napetosti pojavlja koronski
efekt, ki ima za posledico posamične delne praznitve in povzročanje radiointerferenčnih
napetosti. Z vlečenjem daljnovodnega vodnika skozi drsno ozemljitveno sponko smo
lokalne poškodbe na aluminijastem delu vodnika zgladili ter tako zmanjšali vplive, ki jih
povzroča korona. S tem smo zmanjšali hrup, ki ga povzroča korona na vodniku in tudi
koronske izgube. Tezo smo dokazali na osnovi meritev in s pregledom vodnika [107].
Z izvedbo in meritvami smo zadovoljivo dosegli zastavljeni cilj in uvedli postopek za
izboljšave v primeru nameščanja vodnikov na visokonapetostni daljnovod.
Vsi postopki in ukrepi, ki so v disertaciji predstavljeni kot nov pristop k ozemljevanju, so
v Elesu v fazi uvajanja interne standardizacije. Uporabljeni bodo kot izhodišče za obnovo
obstoječih ozemljitvenih sistemov in tudi pri načrtovanju in izdelavi projektne
dokumentacije za novo grajene elektroenergetske naprave.
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8.1 Potrditev hipotez


S prvo zastavljeno hipotezo smo si zadali cilj, da bo izdelan nov pristop načrtovanju in
izvedbi ozemljitvenih sistemov visokonapetostnih naprav, daljnovodov in kablovodov.
Glede na dosežene rezultate potrjene v praksi lahko potrdimo hipotezo, saj smo
z meritvami dokazali zmanjšanje napetosti dotika in koraka na obravnavanih območjih.



Z drugo zastavljeno hipotezo smo si zadali cilj, da bomo izdelali novo ustrezno
ozemljitveno drsno sponko za ozemljevanje vodnikov pri nameščanju na daljnovod
v bližini visoke napetosti. Hipotezo smo potrdili in izdelali drsno sponko za
ozemljevanje s katero lahko zagotovimo varne delovne pogoje. Dokazali smo tudi, da
lahko s pomočjo ustreznega programskega orodja in izvedbo kontrolnih meritev
načrtujemo delovno območje v katerem ob upoštevanju predpisanih ukrepov ne bo
nevarnosti za udar električnega toka.



S trejo zastavljeno hipotezo smo si zadali cilj, da bomo dosegli izboljšanje karakteristik
vodnikov ob vlečenju skozi ozemljitveno drsno sponko z vidika zmanjšanja parcialnih
praznitev in zmanjšanja radiointerferenčne napetosti na vodnikih ob pojavu korone.
Hipotezo smo potrdili s primerjalno meritvijo dveh vzorcev vodnika, pri čemer je
ugotovljeno, da zagotavlja vodnik, ki je bil vlečen skozi drsno ozemljitveno sponko
manjše vrednosti delnih praznitev in radiointerferenčnih napetosti.

8.2 Izvirni znanstveni prispevki


Izdelan je nov pristop za načrtovanje in izvedbo ozemljitvenega sistema
visokonapetostnih naprav, nadzemnih vodov in kablovodov. Dokazani so tudi
pozitivni učinki vgradnje izolacijske plasti nad ozemljilo.



Izdelana je nova ozemljitvena drsna sponka za ozemljevanje vodnikov, ki jih
nameščamo na daljnovod v bližini visoke napetosti.



Doseženo je izboljšanje karakteristik vodnikov ob vlečenju skozi ozemljitveno
drsno sponko z vidika zmanjšanja vplivov korone na daljnovodnih vodnikih.
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9. PRILOGE
Priloga A
Analitična določitev dvoplastnega modela zemlje
Sliki 9.1 in 9.2 kažeta krivulje navidezne specifične upornosti zemlje pri različnih debelinah
zgornje plasti dvoplastnega modela zemlje. Predpostavljeno je, da je specifična upornost
zgornje plasti ρb in spodnje plasti ρc konstantna, zato je tudi faktor refleksije K konstanten.
Krivulje kažejo, kako so točke prevoja odvisne od medsebojne razdalje sond a pri
meritvah po Wennerjevi metodi, kjer predstavlja h1 minimalno debelino in h3 maksimalno
debelino zgornje plasti dvoplastnega modela zemlje.

Slika 9.1: Specifična upornost zemlje na različnih globinah h pri ρb ˃ ρc.

Slika 9.2: Specifična upornost zemlje na različnih globinah h pri ρb ˂ ρc .

Sliki 9.3 in 9.4 kažeta krivulje navidezne specifične upornosti zemlje pri konstantni debelini
zgornje plasti dvoplastnega modela zemlje. Spreminjata se le specifični upornosti zgornje
in spodnje plasti zemlje, kar vpliva na spremembo faktorja refleksije K. Slika 9.3 kaže
primer, kjer je specifična upornost zgornjega sloja večja od specifične upornosti
spodnjega sloja dvoplastnega modela zemlje (ρb

˃

ρc) ob predpostavki, da je specifična

upornost spodnjega sloja zemlje ρc konstantna, specifična upornost zgornjega sloja ρb pa
se spreminja.
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Slika 9.3: Specifična upornost zemlje na enakih globinah h pri ρb ˃ ρc .

Slika 9.4 kaže primer, kjer je specifična upornost zgornjega sloja manjša od specifične
upornosti spodnjega sloja dvoplastnega modela zemlje (ρb

˂

ρc) ob predpostavki, da je

specifična upornost zgornjega sloja zemlje ρb konstantna, specifična upornost spodnjega
sloja ρc pa se spreminja.

Slika 9.4: Specifična upornost zemlje na enakih globinah h pri ρb ˂ ρc .

Na osnovi prikazanih grafičnih krivulj, ki ponazarjajo odvisnost točke prevoja na krivulji
navidezne specifične upornosti glede na parametre geoelektričnega modela zemlje, lahko
določimo funkcijski odnos med pozicijo točke prevoja ai in parametri zemljine (ρb, ρc, h)
dvoplastnega modela zemlje. Točko prevoja na funkcijski krivulji določimo tako, da za
funkcijo (9.2) izvedemo drugi odvod in vrednost enačimo z nič po izrazu (9.1) [53]:

d2  a 
 0,
da 2 a a

(9.1)

i

kjer pomeni:

a

razdalja med merilnimi sondami (m),

ai

razdalja na položaju prevojne točke (m).

Krivulja je sestavljena na osnovi vsote zaporednih meritev obravnavane zemlje, zato je
treba poznati nadomestno funkcijo, ki istočasno opisuje oba sloja zemlje.
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Za razumevanje lastnosti nadomestne funkcije je treba poznati lastnosti originalne
funkcije. Z iterativnim računanjem po (3.19) vnašamo različne faktorje refleksije K in
različne debeline zgornje plasti zemlje in tako dobimo položaj prevojne točke na razdalji ai
med sondami. Na osnovi preglednice 9.1 lahko ob znanih parametrih izrazimo ai. Vse
vhodne podatke o spodnji in zgornji plasti zemlje pridobimo z meritvami po Wennerjevi
metodi. Iz podatkov za zgornjo in spodnjo plast zemlje izrazimo tudi faktor refleksije K
z izrazom (3.20). Iz preglednice 9.1 pridobimo podatke, s katerimi lahko individualno za
vsako točko prevoja ai in za vsak posamezen parameter izračunamo navidezno specifično
upornost dvoplastnega modela zemlje. Na osnovi teh podatkov z analitično funkcijo, ki
ustreza obliki krivulje navidezne specifične upornosti, zapišemo izraz (9.2) [49,53]:

  a    c    c  b  e a   2  e a  .

(9.2)

Preglednica 9.1: Razdalja prevojne točke v odvisnosti od faktorja refleksije in debeline zgornje plasti.
K
-0,95
-0,90
-0,85
-0,80
-0,75
-0,70
-0,65
-0,60
-0,55
-0,50

ai / h
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,046
1,052
1,058
1,064

K
-0,45
-0,40
-0,35
-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
-0,01

ai / h
1,071
1,078
1,085
1,092
1,100
1,108
1,117
1,126
1,135
1,143

K
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50

ai / h
1,898
1,714
1,605
1,528
1,470
1,423
1,385
1,352
1,324
1,299

K
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,01

ai / h
1,277
1,257
1,239
1,222
1,207
1,193
1,180
1,168
1,156
1,148

Izraz (9.2) ustrezno preuredimo v obliko (9.3):

  a    c  2   c  b  e a    c  b  e a ,

(9.3)

Iz tega lahko ob upoštevanju izraza (9.3) izvedemo drugi odvod funkcije (9.4),

d2  a 
 2   c  b   2e a    c  b  4 2e 2 a .
2
da

(9.4)

Po odvajanju dobimo točke prevoja tako, da dobljen izraz enačimo z 0, kot je v (9.5):

0  2  c  b   2eai   c  b  4 2e2ai .

(9.5)

Po ustrezni preureditvi (9.5) dobimo izraz (9.6):
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e  ai  2e 2ai  0

 

ln 2
,
ai

(9.6)

zato lahko iz znanih vrednosti nadomestne funkcije izračunamo po (9.7) navidezno
specifično upornost dvoplastnega modela zemlje.

  a   c   c  b  e

a

ln 2
ai

ln 2
a


  2  e ai  .





(9.7)

Funkcijo preoblikujemo in dobimo izraz (9.8):

  a   c  2  c  b  e

a

ln 2
ai

  c  b  e

a

ln 2
ai

.

(9.8)

Karakteristične točke ekvivalentne funkcije (9.7) in (9.8) morajo ustrezati prvotni funkciji ali
merilnim podatkom, torej mora prvi odvod ekvivalentne funkcije v točkah prevoja ustrezati
prvotni funkciji, kar izvedemo v izrazu (9.9). Tako lahko določimo prevojne točke (a = ai)
kot sledi:

d  a 
2ln 2

  c  b    e ln 2  e2ln 2  ,
da a a
ai

(9.9)

i

izraz preoblikujemo in zapišemo izraz (9.10),

 c  b  

d  a 
ai
1
  ln 2 2ln 2 
.
2ln2 e  e
da a a

(9.10)

i

Izraz (9.10) lahko zapišemo tudi kot (9.11):
ln 2
 a
  a lna 2 
 a

d  a 
1
i
i
e
  a   c  
  ln 2 2ln 2 
  2  e ai  .


 2ln2 e
e
da a a 


i 


(9.11)

Po preoblikovanju (9.11) lahko po (9.12) določimo navidezno specifično upornost spodnje
plasti, in sicer:
ln 2
 a
  a lna 2 
 a

d  a 
1
i
i
e
c    a   
  ln 2 2ln 2 
  2  e ai  .


 2ln2 e
e
da a a 


i 


(9.12)
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Upoštevajoč (9.10) lahko določimo tudi navidezno specifično upornost zgornje plasti po
(9.13):

b  c 

d  a 
ai
1
  ln 2 2ln 2 
.
2ln2 e  e
da a a

(9.13)

i

Primerjava rezultatov specifične upornosti zemlje med izračunanimi in ocenjenimi
vrednostmi
Metodologijo ocene vrednosti specifične upornosti dvoplastnega modela smo določili tako,
da smo od rezultatov, pridobljenih na globini do dveh metrov za obe vrednosti privzeli
vrednost, ki je bila večja. Zemlja je lahko na površini izsušena ali razmočena, zato zaradi
varnosti vzamemo večjo izmerjeno vrednost. Nato smo vse vrednosti do globine preloma
plasti povprečili (sivo zapisane vrednosti v preglednici 9.2). Za vrednost specifične
upornosti druge plasti smo povprečili vse ostale vrednosti, ki so v preglednici 9.2 zapisane
s črno. Prelom plasti smo ocenili glede na povečan trend spremembe vrednosti merilnih
rezultatov.
Preglednica 9.2: Vrednosti meritev specifične upornosti zemljine na DV 110 kV Brestanica-Krško-NEK.

a (m)
ρ
(Ωm)

a (m)
ρ
(Ωm)

a (m)
ρ
(Ωm)

a (m)
ρ
(Ωm)

a (m)
ρ
(Ωm)

Meritev izvedena v razpetini daljnovoda: SM 2-3
1
2
3
4
5
32
23
29
39
46

6
52

Meritev izvedena v razpetini daljnovoda: SM 5-6
1
2
3
4
5
60
120
165
250
320

6
340

Gozdna površina v veliki strmini
8
10
12
15
520
545
610
614

Meritev izvedena v razpetini daljnovoda: SM 7-8
1
2
3
4
5
425
370
243
160
129

6
110

8
102

Prodnat teren ob potoku
10
12
15
104
111
126

20
138

Meritev izvedena v razpetini daljnovoda: SM 16-17
1
2
3
4
5
13
15
14
18
18

6
18

8
20

Njiva ob potoku
10
12
15
13
15
15

20
16

Meritev izvedena v razpetini daljnovoda: SM 26-27
1
2
3
4
5
495
780
920
981
960

6
898

Prodnata tla, travnik na ravnini
8
10
12
15
799
524
298
230

8
62

Travnik v blagi vzpetini
10
12
15
69
74
80

20
81

20
705

20
185

Za poenostavljeno oceno dvoplastnega modela zemlje smo izvedli tudi primerjavo med
oceno dvoplastnega modela in izračunanimi vrednostmi, ki smo jih izvedli s programskim
orodjem WinIGS. Programsko orodje je namenjeno za obravnavo in načrtovanje
ozemljitvenih sistemov in vsebuje tudi modul za izračun dvoplastnega modela zemlje.
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Izračun dvoplastnega modela zemlje temelji na izhodiščih standarda IEEE Std 81-2012
[49]. Podatke o rezultatih meritev smo vnesli v programsko orodje za izračun
dvoplastnega modela zemlje. Na osnovi preglednice 9.2 in izračunanih vrednosti smo
izdelali primerjavo v preglednici 9.3.
Preglednica 9.3: Primerjava dvoplastnega modela med izračunano in ocenjeno vrednostjo.

SM 2-3

ρb
(Ωm)
38

ρc
(Ωm)
74

h
(m)
6

SM 5-6

115

488

SM 7-8

398

SM 16-17
SM 26-27

Lokacija

ρb-WinIGS
(Ωm)

ρc-WinIGS
(Ωm)

26




4

121




32

h -WinIGS
(m)
4 
1


3

43




7

1057




345

1

136

2

556

133

108




13

1,5

16

16

20

16

2

14




8

12

830

240

10

912

207

92

77

7















0,32
0,62

0,2




0,2

-0,49

2

-0,03

1,6

-0,55







K

V prvih treh stolpcih preglednice 9.3 je prikazana ocena dvoplastnega modela, ki je bila
izdelana na osnovi opisane metodologije ocenjevanja in podatkov merilnih rezultatov iz
preglednice 9.2. Tako smo določili vrednosti specifične upornosti zemlje za zgornjo in
spodnjo plast ter debelino zgornje plasti. Enake podatke iz preglednice smo vnesli tudi
v programsko orodje WinIGS, rezultate pa smo predstavili v drugem delu preglednice 9.3.
Kot je razvidno iz preglednice je pri izračunu s programskim orodjem pri rezultatih podana
tudi toleranca odstopanja. Ob primerjavi obeh metod lahko sklepamo, da smo dobili
primerljive podatke. V preglednici 9.4 so podatki izvedenih meritev na daljnovodu v okolici
stojnega mesta SM 26 – 27 skladno s preglednico 9.4.
Preglednica 9.4: Podatki za določitev dvoplastnega modela zemlje s programskim orodjem WinIGS.

Razdalja med

globina namestitve

izmerjena upornost (U/I)

specifična upornost

sondami »a« (m)

merilnih sond »b« (m)

(Ω)

zemlje (Ωm)

1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

86,157
67,881
53,376
42,687
33,418
26,050
17,384
9,120
4,322
2,669
1,584

495
780
920
981
960
898
799
524
298
230
185
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V programsko orodje vnesemo podatke, ki smo jih pridobili z meritvami po Wennerjevi
metodi, kot je razvidno iz preglednice 9.4. Po vnosu vseh podatkov zaženemo iterativni
proces izračuna. Programsko orodje nam po zaključku kot izhodni podatek poda grafični
prikaz značilnosti dvoplastnega modela obravnavane zemlje. Na sliki 9.5 (leva stran) so
z rdečimi točkami označeni vneseni merilni podatki upornosti zemlje pri različnih razdaljah
merilnih sond, z modro barvo pa je prikazan model upornosti, ki je izračunan. Desna stran
slike pa z rdečo kaže vnesene izmerjene vrednosti, z modro črto pa je prikazan model
dvoplastne zemlje [54].

Slika 9.5: Obdelava merilnih rezultatov s programskim orodjem WinIGS.
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Priloga B
Izrazi za izračun ponikalne upornosti horizontalnih tračnih ozemljil
Oblike in oznake različnih ozemljil so predstavljene na sliki 9.6. Razporeditev dveh
zaporedno vezanih ozemljil (2k/1800) s priključkom na sredini opisuje izraz (9.15):

z
Roz 
4    loz

2
 4l
2  loz
hh  2  hh  
oz
  ln
 ln
2 
...  .

w
hh
loz 16  loz 2 


(9.15)

Dve vzporedno vezani ozemljili oblike (2k/900) opisuje izraz (9.16):

z
Roz 
4    loz

2
 2l
2  hh  

loz
2  hh
oz
  ln
 ln  0,237  0,216 
 0,104 
...  .
2


w
h
l
l
h
oz
oz



(9.16)

Tri vzporedno vezani ozemljili v zvezdo oblike (3kz/1200) opisuje izraz (9.17):

 2l
 2  hh  ...  .
z
l
2  hh
Roz 
  ln oz  ln oz  1,071  0,209 
 0,238 


6    loz 
w
hh
loz
loz 2

2

(9.17)

Štiri vzporedno vezana ozemljila v zvezdo oblike (4kz/900) opisuje izraz (9.18):

 2l
 2  hoz  ...  .
z
l
2  hh
  ln oz  ln oz  2,912  1,071 
 0,645 


8    loz 
w
hh
loz
loz 2

2

Roz 

(9.18)

Šest vzporedno vezanih ozemljil v zvezdo oblike (6kz/600) opisuje izraz (9.19):

z
Roz 
12    loz

2
 2l
2  hh  

loz
2  hh
oz
  ln
 ln  6,851  3,128 
 1,758 
...  .


w
hh
loz
loz 2



(9.19)

kjer pomeni:
hh

globina namestitve horizontalnega ozemljila (m),

loz

dolžina posameznega kraka horizontalnega ozemljila (m),

Roz ponikalna upornost ozemljila (Ω),
w

širina traku ali polmer okroglega vodnika ozemljila (m),

ρz

specifična upornost zemlje (Ωm).
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Slika 9.6: Razpored, oblika in oznaka več vzporedno priključenih ozemljil.

Zaradi zmrzali zgornje plasti zemlje in zaradi radialno razporejenih tokovnic v okolici
horizontalnega ozemljila morajo biti ozemljila nameščena vsaj 0,9 m v globino, če je
ozemljilo namenjeno za zmanjšanje ponikalne upornosti ozemljila.

Slika 9.7: Ponikalna upornost v odvisnosti od oblike in dolžine ozemljila.

Če gre za vodenje potenciala, se ozemljilo vgradi bolj plitko, vendar ne manj kot 0,5 m.
Slika 9.7 kaže ponikalno upornost v odvisnosti od skupne dolžine vzporedno vezanih
krakov ozemljil pri različni razporeditvi ozemljilnih krakov. Slika kaže karakteristiko
ozemljil, ki so vgrajena v zemlji s specifično upornostjo 100 Ωm in vkopana na globini
hh = 0,9 m. Iz slike 9.7 je mogoče sklepati, da se za dosego iste velikosti ponikalne
upornosti lahko dolžina vsakega od krakov zmanjša, če povečamo število krakov [62].
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Ozemljila v obliki vkopanih obročev
Za izvedbo ozemljil lahko uporabljamo tudi različno oblikovane obroče, vkopane v zemljo.
Če je med elementi obroča dovolj velika razdalja, da ni medsebojnega vpliva tokovnic,
lahko z obroči dosežemo zadovoljive rezultate, gledano z vidika zagotavljanja majhne
ponikalne upornosti. Slika 9.8 kaže izvedbe ozemljil v obliki obroča, lahko pa je več
obročev povezano tudi vzporedno. Bistven prispevek k zmanjšanju ponikalne upornosti
ozemljila prispeva dolžina vodnika oziroma obseg obroča [62].

Slika 9.8: Izvedbe ozemljil v obliki obročev.

Pri ozemljilih v obliki okroglega obroča je dolžina vodnika podana v bistvu z obsegom
kroga, kot je podano v izrazu (9.20):

Roz 

 16  rob
z
4  rob 
  ln
 ln
,
2
4    rob 
d
hv 

(9.20)

kjer pomeni:
d

premer paličnega ozemljila ali okroglega vodnika (m),

hv

globina namestitve horizontalnega ozemljila (m),

rob polmer obroča ozemljila (m),
Roz ponikalna upornost ozemljila (Ω),
ρz

specifična upornost zemlje (Ωm).
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