
INFOTEH-JAHORINA Vol. 11, March 2012. 

 - 98 -

Координација изолације 220 kV SF6 постројења 
при хидроелектрани 

 

Младен Бањанин 
Електротехнички факултет 

Источно Сарајево, Босна и Херцеговина 
banjanin@ymail.com  

Милан Савић 
Електротехнички факултет 

Београд, Србија 
savic_ms@etf.rs 

 
 

Садржај—У раду се анализира заштита од атмосферских 
пренапона гасом изолованог разводног постројења 
назначеног напона 220 kV које је дугачким XLPE каблом 
повезано са двосистемским 220 kV водом. Заштита блок 
трансформатора одводницима пренапона није могућа због 
директног увођења каблова у трансформаторе. Извршена је 
анализа утицаја различитих параметара као што су 
примјена различитог броја одводника пренапона, вриједност 
изолационих нивоа опреме, утицај броја прикључених 
генераторских јединица, као и анализа утицаја броја 
укључених трофазних система надземног двосистемског вода 
на висину пренапона и угроженост елемената система од 
атмосферских пренапона. Анализиран је и утицај модела 
уземљивача на резултате прорачуна. 

Кључне ријечи-координација изолације; атмосферски 
пренапони; SF6 постројење; GIS; кабловски увод; 

I. УВОД 
Један од специфичних проблема у координацији 

изолације је пројектовање пренапонске заштите 
хидроелектрана због сложених техничких захтјева везаних 
за просторна ограничења. Чест случај је да се излаз из 
намотаја вишег напона блок трансформатора изводи преко 
директне кабловске уводнице на високонапонски кабл до 
разводног постројења. Како је у разматраном систему 
разводно постројење изведено као гасом SF6 изоловано 
(GIS - Gas Insulated Substation), кабл се такође директно 
уводи у постројење. Из постројења полази шест 220 kV 
каблова дужине 305 m који се воде до дијела постројења на 
отвореном гдје се налазе улазни портални стуб, мјерни 
трансформатори и одводници пренапона. 

Координација изолације разматраног система 
хидролектране извршена је програмом за прорачун 
атмосферских пренапона [1]-[4]. Систем хидроелектране је 
испројектован тако да изолација опреме у систему има 
атмосферски подносиви напон (BIL - Basic Lightning 
Insulation Level) 1050 kV. Приликом прорачуна средњег 
броја година између два квара (MTBF - Mean Time Between 
Failures), примијењена је модификована метода опасних 
параметара тако да је могуће симултано рачунати ризик 
квара опреме у свим анализираним тачкама система. 
Прорачун је могуће вршити и када изолација опреме има 
различит BIL што у овом систему није случај. Једна од 
специфичности пројекта је што се при детерминистичком 

поступку прорачуна максималних атмосферских 
пренапона од стране инвеститора инсистирало да се 
примијени прорачун при најкритичнијим условима. 
Најкритичнији случај је да се позитивно атмосферско 
пражњење одвија у други стуб испред улазног портала са 
амплитудом струје пражњења од 200 kA. Вјероватноћа 
појаве позитивних пражњења је 10% [5] од укупног броја 
пражњења, а вјероватноћа појаве струје позитивног 
пражњења са амплитудом од 200 kA је испод 10% [5] од 
укупног броја позитивних пражњења. Закључује се да је 
вјероватноћа појаве позитивног атмосферског пражњења 
са струјом од 200 kA испод 1% у односу на укупни број 
пражњења. 

Упоређени су резултати прорачуна са онима који се 
добијају уобичајеном праксом према [1]-[4] када се 
примјењују статистички приступ координацији изолације 
за негативне таласе [6],[7]. 

II. ТЕОРИЈСКО ОБЈАШЊЕЊЕ СИМУЛТАНОГ ПРОРАЧУНА 
РИЗИКА КВАРА ИЗОЛАЦИЈЕ У ВИШЕ ТАЧАКА СИСТЕМА 

МЕТОДОМ ОПАСНИХ ПАРАМЕТАРА 
Статитистички прорачун се ради на тај начин што се 

варира стрмина чела струје атмосферског таласа које је 
усвојено да буде линеарно. За сваку од стрмина струје 
пражњења се врши прорачун напона у појединим тачкама 
док се не одреди вријеме за које подносиви напон 
изолације не буде превазиђен. У тренутку када је напон у 
чвору М већи од подносивог напона изолације за стрмину 
чела таласа струје Si, при амплитуди струје у каналу грома 
која је довољна за пробој Iim, формира се једна тачка криве 
опасних параметара за изолацију у чвору М.  

 Si · tim   = Ιim . (1) 

гдје је tim вријеме од тренутка наиласка напона у 
посматрану тачку до пробоја изолације у тачки М. 

Прорачун се наставља даље са линеарно растућом 
струјом атмосферског пражњења док се у наредном чвору 
М+1 не појави напон већи од подносивог напона изолације 
у тренутку tim+1, када је струја у каналу грома Iim+1. 
Повећање амплитуде струје се врши све док се за стрмину 
струје атмосферског пражњена Si не одреде струје у каналу 
грома које изазивају пробој у свим чворовима у којима се 
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анализира ризик пробоја. Тада се прекида прорачун за 
стрмину струје Si и наставља се са наредном стрмином 
струје Si +1. 

Када су одређени парови тачака стрмина струје 
атмосферског пражњења Si и амплитуда струје у каналу 
грома довољни да изазову пробој у тачки М, цртају се 
криве опасних параметара повезивањем парова стрмина 
струје – амплитуда струје довољна за пробој изолације у 
одређеној тачки. На тај начин се добија укупан број кривих 
опасних параметара који је једнак броју чворова М у 
којима се одређује ризик квара.  

 
Слика 1. Криве опасних параметара за симултани прорачун ризика 

квара изолације у три чвора 

Ризик квара изолације се одређује интеграљењем 
густине расподјеле амплитуда и стрмина струја 
атмосферских пражњења за сваку од кривих опасних 
параметара посебно. 

 ( , )
m

m

D m m
D

P I S dI dSω= ∫  . (2)  

гдје су: ω(Im,S) густина расподјеле амплитуде струје Im која 
изазива пробој у тачки M и стрмине струје грома S, Dm 
област изнад м-те криве опасних параметара. 

III. ПРИКАЗ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА ШЕМЕ 
Одвођење енергије од електране се врши једним 

двосистемским 220 kV водом. Стубови вода су типа буре и 
имају једно заштитно уже. Усвојене су једнаке димензије 
за свих пет стубова испред постројења који су од интереса. 
У простору између улазног портала и 220 kV кабловске 
главе смјештени су напонски и струјни мјерни 
трансформатор и одводник пренапона. XLPE кабл 
називног напона 220 kV дугачак је 305 m. Он се директном 
кабловском уводницом уводи у гасом изоловано 
постројење (GIS). Гасом изоловано постројење повезано је 
са једнофазним трансформаторским јединицама блок 
трансформатора помоћу гасом изолованих сабирница (GIB 
- Gas Insulated Busbars). Због ограниченог простора 
(трансформатори су смјештени у брани у посебним 
кавернама) не постоји могућност примјене одводника 
пренапона уз енергетски трансформатор за заштиту 

његовог намотаја вишег напона. У табели I. су дати 
основни подаци за прорачун. 

ТАБЕЛА I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПРОРАЧУНА 

Назив параметра Вриједност 

Импеданса уземљења стубова далековода 
R1=23.66 Ω 
R2=11.88 Ω 
L=12.44 mH 

Отпорност уземљења улазног стуба у постројење 1 Ω 

Називни напон одводника пренапона 198 kV 

Дужина кабла од улазног порталноg стуба до SF6 
постројења 305 m 

Изолациони ниво опреме 1050 kV 

Шема система – случај када је само један систем далековода у погону и 
када је један блок трансформaтор прикључен на сабирнице SF6 

постројења 
Aнализира се вјероватноћа квара опреме у систему само усљед удара 

грома у прва четри распона далековода испред постројења 
Одводник пренапона прикључен на улазу у постројење са стране 

далековода 
 

У табели II. дате су усвојене минималне вриједности 
MTBF за изолацију опреме у систему. 

ТАБЕЛА II. УСВОЈЕНЕ МИНИМАЛНЕ ВРИЈЕДНОСТИ MTBF 
ИЗОЛАЦИЈЕ ОПРЕМЕ У СИСТЕМУ 

Назив елемента MTBF [година] 
Мјерни трансформатори 200 

Кабл 200 
Енергетски трансформатор 800 

 

Еквивалентна шема постројења која ја креирана у 
специјализованом програмском пакету приказана је на 
слици 2. Атмосферско пражњење се одвија у заштитно 
уже, а мјесто удара је варирано дуж прва четири распона 
испред постројења. Иза посљедњег стуба се налазе 
одводник пренапона и капацитивности мјерних 
трансформатора и кабловске завршнице, еквивалентиране 
са два кондензатора. Кабл директно улази у SF6 
постројење, а из SF6 постројења полази 10 гасом 
изолованих сабирница на чијем су крају блок 
трансформатори замијењени улазним капацитетом. 

IV. РЕЗУЛТАТИ СТАТИСТИЧКОГ И ДЕТЕРМИНИСТИЧКОГ 
ПРОРАЧУНА КООРДИНАЦИЈЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 

Анализиран је утицај појединих параметара на MTBF 
изолације опреме у постројењу и на маскималну висину 
пренапона који се у систему појављују.  

A. Утицај вриједности отпорности уземљења стубова 
на ризик квара изолације опреме у систему 

Импеданса уземљења свих стубова моделована је као 
константна отпорност и њена вриједност је варирана у 
границама од 10 Ω до 40 Ω. Отпорност првог стуба испред  
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Слика 2. Шематски приказ анализираног система 

постројења је, као што је наведено у табели I, једнака 1 Ω и 
она није мијењана у прорачунима. 

У табели III. су приказани резултати статистичког 
прорачуна MTBF опреме у постројењу у чворовима 41, 43 
и 47. 

ТАБЕЛА III. MTBF ИЗОЛАЦИЈЕ ОПРЕМЕ У СИСТЕМУ ЗА РАЗЛИЧИТЕ 
ВРИЈЕДНОСТИ ОТПОРНОСТИ УЗЕМЉЕЊА СТУБОВА 

  MTBF [година] 

Чвор BIL [kV] R=10 Ω R=20 Ω R=30 Ω R=40 Ω 

41 1050 806.5 460 460 460 

43 1050 806.5 460 460 460 

47 1050 456.8 114.7 66.5 43.8 

 

У табели IV. су приказани резултати детерминистичког 
прорачуна максималних вриједноти пренапона у 
постројењу у чворовима 41, 43 и 47. 

ТАБЕЛА IV. МАКСИМАЛНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ПРЕНАПОНА У СИСТЕМУ 
ЗА РАЗЛИЧИТЕ ВРИЈЕДНОСТИ ОТПОРНОСТИ УЗЕМЉЕЊА СТУБОВА 

 Максимални пренапон [kV] 

Чвор BIL [kV] R=10 Ω R=20 Ω R=30 Ω R=40 Ω 

41 1050 902 1014 1068 1109 

43 1050 987 1126 1187 1233 

47 1050 1084 1221 1323 1363 

 

Уочава се да изолација енергетског трансформатора не 
задовољава вриједности за MTBF дате у табели II, док је 
изолација остале опреме у постројењу, према 
статистичком прорачуну координације изолације, 
заштићена на адекватан начин. Према резултатима 
детерминистичког прорачуна изолација опреме у ситему је 
заштићена за случај када отпорност уземљења износи 10 
Ω. Изолација мјерних трансформатора је заштићена и за 
случај када је отпорност уземљења 20 Ω, док у осталим 
случајевима изолација опреме није заштићена од 
пренапона. Енергетски трансформатор је угрожен од 
пренапона у сва четри случаја. 

B. Утицај динамичког модела импедансе уземљења 
стуба на ризик квара изолације опреме у систему 
Прорачун импулсне импедансе уземљења стуба је 

урађен у програмском пакету GIC (Grounding Impulse 
Characteristics) [8], [9] за случај хоризонталног квадратног 
уземљивача смјештеног на дубини h у тлу са константном 
специфичном отпорношћу тла ρ. Уземљивач је направљен 
од Fe-Zn проводних трака са површином попречног 
пресјека од 50 mm2. Стране квадрата су дужине 10 m. 
Дубина уземљивача је усвојена да буде 1 m. 

Двије дијагоналне ноге стуба далековода су повезане са 
уземљивачем преко проводника сљедећих параметара: 

• површина попречног пресјека 40 mm2, 

• дужина 2000 mm, 

• дубина укопавања 2000 mm. 

 

У табели I. су дати прорачунати параметри 
уземљивача. 
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За шему са слике 2. је урађен статистички и 
детерминистички прорачун ризика квара опреме у 
постројењу и одговарајући резултати су дати у табели V. 
Приказани су резултати прорачуна када се уземљивач 
моделује као константна отпорност и преко динамичког 
модела. 

ТАБЕЛА V. MTBF ИЗОЛАЦИЈЕ ОПРЕМЕ У СИСТЕМУ У СЛУЧАЈУ 
ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА ИМПЕДАНСЕ УЗЕМЉЕЊА СТУБОВА 

Модел 
уземљивача 

Константна 
отпорност 

Импеданса 
(импулсни) 

Чвор BIL [kV] MTBF 
[година] 

Максимални 
пренапон 

[kV] 

MTBF 
[година] 

Максимални 
пренапон 

[kV] 

41 1050 ∞ 902 469.5 1040 

43 1050 ∞ 987 469.5 1150 

47 1050 456.8 1084 80.2 1270 

 
Статистички и детерминистички прорачун 

координације изолације, у случају када се импеданса 
уземљења моделује као динамичка величина, даје знатно 
критичније резултате у односу на прорачун са отпором 
уземљења стубова од 10 Ω. Из табеле V. се примјећује да 
изолација енергетског трансформатора није адекватно 
заштићена од пренапона атмосферског поријекла, а да је 
изолација остале опреме у постројењу угрожена са 
прихватљивим ризиком квара. Детерминистички 
прорачун даје незнатно критичније резултате у односу на 
статистички прорачун. 

C. Утицај изолационог нивоа опреме на ризик квара 
изолације опреме у систему 
У табели VI. дате су комбинације изолационих нивоа 

опреме за које ће се радити прорачун. Случај 4 из табеле 
VI. је кориштен у свим претходним прорачунима, како је 
и наглашено у табели I. 

ТАБЕЛА VI. КОМБИНАЦИЈЕ ИЗОЛАЦИОНИХ НИВОА ОПРЕМЕ ЗА 
КОЈЕ СЕ РАДИ АНАЛИЗА ОСЈЕТЉИВОСТИ 

 Случај 1 Случај 2 Случај 3 Случај 4

Далековод BIL [kV] 1050 1050 950 1050 
Кабл и мјерни 
трансформатори 

BIL [kV] 
950 1050 1050 1050 

Енергетски 
трансформатор BIL [kV] 950 950 950 1050 

 
У табели VII. су дати резултати статистичког 

прорачуна ризика квара изолације опреме у постројењу за 
изолационе нивое опреме дате у табели VI. 

Повећавање изолационог нивоа кабла и напонског 
мјерног трансформатора повећа MTBF опреме у систему. 
Смањење изолационог нивоа далековода незнатно се 
повећава угроженост изолације опреме од пренапона 
атмосферског поријекла. Треба имати у виду да би 
смањење изолационог нивоа далековода повећало 

годишњи број испада далековода усљед повратних 
прескока. 

ТАБЕЛА VII. РЕЗУЛТАТИ СТАТИСТИЧКОГ ПРОРАЧУНА ЗА 
РАЗЛИЧИТЕ КОМБИНАЦИЈЕ ИЗОЛАЦИОНИХ НИВОА ОПРЕМЕ 

 Случај 1 Случај 2 Случај 3 Случај 4 

Чвор BIL 
[kV] 

MTBF 
[година] 

MTBF 
[година] 

MTBF 
[година] 

MTBF 
[година] 

41 1050 460 467 454 467 

43 1050 442 467 456 467 

47 1050 60.3 60.3 56.6 74.4 

 
Повећање изолационог нивоа енергетског трансформатора 
повећава MTBF енергетског трансформатора, али је 
његова изолација и даље угрожена од пренапона 
атмосферског поријекла. 

D. Утицај додатних одводника пренапона постављених 
у GIS на ризик квара изолације опреме у постројењу 
Из разултата свих претходних прорачуна може се 

закључити да само један одводник пренапона по једном 
трофазном систему постављен на улазу у постројење са 
стране далековода није довољна заштита опреме у систему 
од пренапона атмосферског поријекла. Металом 
оклопљено SF6 постројење у овом случају треба своју 
сопствену пренапонску заштиту. Као пренапонска заштита 
металом оклопљених постројења могу се користити 
оклопљени SF6 одводници пренапона за унутрашњу 
уградњу у постројење. Они су од 5 – 8 пута скупљи од 
класичних одводника пренапона за уградњу на отвореном. 

У табели VIII. су дати резултати статистичког 
прорачуна ризика квара изолације опреме у постројењу за 
импулсну карактеристику импедансе уземљења у случају 
када се два одводника пренапона користе као пренапонска 
заштита. Називни напон одводника пренапона за уградњу 
на отвореном и у GIS је једнак и износи 198 [kV]. 
Одводник пренапона на отвореном примијењен је на улазу 
у постројење са стране далековода, док је одводник 
пренапона за интерну уградњу у постројење постављен у 
GIS, на сабирницама. 

У табели VIII. је дато и поређење резултата за MTBF 
рачунато у случају када се један или два сета одводника 
пренапона поставе у систему, при чему су сви остали 
параметри система непромијењени. 

ТАБЕЛА IX. MTBF ИЗОЛАЦИЈЕ ОПРЕМЕ У СИСТЕМУ У СЛУЧАЈУ 
КАДА СЕ ЗА ЗАШТИТУ КОРИСТЕ ЈЕДАН И ДВА СЕТА ОДВОДНИКА 

ПРЕНАПОНА 

Број одводника 1 сет 2 сета 

Чвор BIL [kV] MTBF 
[година] Umax [kV] MTBF 

[година] Umax [kV] 

41 1050 469.5 1040 ∞ 732 

43 1050 469.5 1150 ∞ 743 

47 1050 80.2 1270 ∞ 844 
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Према резултатима статистичког и детерминистичког 
прорачуна координације изолација опреме у чворовима 41, 
43 и 47 никада неће бити угрожена од пренапона 
атмосферског поријекла када се у систем поставе два сета 
одводника пренапона, један на сабирницама у GIS, а други 
на улазу у постројење са стране далековода. Може се 
констатовати да су уградњом одводника пренапона у GIS 
знатно смањени пренапони који се могу јавити у 
постројењу. 

E. Утицај броја блок трансформатора и система 
далековода прикључених на сабирнице на ризик квара 
изолације опреме у постројењу 
У свим претходним прорачунима сматрано је да је само 

један блок трансформатор и један систем надземног вода 
прикључен на SF6 сабирнице. Када се раде пројекти 
координације изолације увијек се посматра најкритичнија 
уклопна шема система и то је разлог оваквом приступу. 
Комплетан систем садржи један двосистемски далековод и 
9 једнофазних трансформатора. Пошто се моделовање 
система врши преко једнофазне еквивалентне шеме, у њој 
ће постојати три трансформатора везана на SF6 сабирнице. 
Пошто је и двосистемски далековод моделован 
једнофазно, а претпоставка је да ако долази до повратног 
прескока да се он дешава на фазама оба система 
истовремено, усвојена је дупло мања вриједност 
карактеристичне импедансе фазног проводника. 
Трансформатори су замијењени својим улазним 
капацитетом. Начин моделовања двосистемског вода 
преко једносистемског сликовито је приказан на слици 3. 
У случају када је свих 9 једнофазних трансформатора и оба 
система надземног вода прикључено на сабирнице 
једнофазна еквивалентна шема система  је приказана на 
слици 4. 

Real double circuit line Equivalent single circuit line 

Z 

Z 
Z/2 

Ig Ig 

 
Слика 3. Објашњење начина моделовања двосистемског далековода 

преко једног еквивалентног система 

У овом случају се сматра да ако дође до повратног 
прескока на изолацији далековода да се то дешава 
истовремено на фазама оба система. 

У табели IX. дати су резултати детерминистичког 
прорачуна максималних вриједности пренапона у 
појединим тачкама система. Прорачуни су рађени за случај 
када су један и оба система далековода у погону и за случај 
када је један, односно три трансформатора по фази, у 
погону. Сматрано је да се позитивно пражњење са 
амплитудом струје од 200 kA одвија у врх другог стуба 
испред постројења. 

ТАБЕЛА IX. УТИЦАЈ БРОЈА ЕЛЕМЕНАТА ПРИКЉУЧЕНИХ НА GIS НА 
ВИСИНУ ПРЕНАПОНА У СИСТЕМУ 

Број система 1 2 

Број трансформатора 1 3 1 3 

Чвор BIL 
[kV] Um [kV] 

43 1050 1040 848 762 698 

45 1050 1150 954 837 768 

54 1050 1270 1198 1067 1062 

 
Може се закључити да је изолација опреме у систему 

мање угрожена од атмосферских пренапона у случају када 
је већи број елемената у погону. Ипак, и свим случајевима 
изолација енергетског трансформатора је угрожена од 
пренапона у случају атмосферског пражњења са струјом 
200 kA у врх другог стуба испред постројења, док је 
изолација кабла и мјерних трансформатора заштићена од 
пренапона на одговарајући начин. Примјећује се да 
угроженост изолације енергетског трансформатора 
практично не зависи од броја блок трансформатора који су 
у погону. 

V. ЗАКЉУЧАК 
У раду је приказан дио пројекта координације 

изолације 220 kV SF6 постројења при хидроелектрани. 
Дати су резултати детерминистичког и статистичког 
прорачуна координације изолације. Детерминистички 
прорачун је рађен за случај пражњења са струјом од 200 
kA. Резултати детерминистичког прорачуна са овом 
струјом су критичнији од резултата статистичког 
прорачуна који се ради са параметрима првих негативних 
пражњења. У [10] је показано добро слагање резултата 
статистичког прорачуна и детерминистичког прорачуна са 
струјом негативних пражњења од 121 kA.  

Закључак је да је неопходно уградити додатне 
одводнике пренапона у GIS како би изолација енергетског 
трансформатора била заштићена од пренапона 
атмосферског поријекла на адекватан начин. 
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Слика 4. Шематски приказ анализираног система за случај када су свих 9 блок трансформатора и оба система далековода прикључена на GIS 
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ABSTRACT 
In the paper, the lightning overvoltage protection of 220 

kV GIS connected to double circuit transmission line with 
long 220 kV XLPE cables is analyzed. Protection of 
transformers with surge arresters is impossible because of 
direct XLPE cables entrance into transformers. The influence 
of different number and location of surge arresters, number of 
generator – transformer units and overhead line systems 
connected to GIS and BIL of equipment in system to lightning 
performance of equipment insulation is investigated. Influence 
of overhead line tower grounding model to the lightning 
performance of equipment insulation is analyzed to. 
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