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КООРДИНАЦИЈА НА ИЗОЛАЦИЈАТА

Кои истражувања треба да се вршат при понатамошната градба
на мрежата со најголем напон 4201сУ во ББС на Македонија ?

Содржнна

Во трудот се изложени основните концепти на координација на изолацијата за
опремата од П-то подрачје на напони, кое се однесува и на опремата со највисок напон од
4201сУ. Направен е осврт врз принципите врз основа на кои е координирана изолацијата на
веќе изградената мрежа и притоа се воочени некои слаби страни на така усвоениот кон-
цепт.

Понатаму, разгледани се основите на концептите на координација на изолацијата
кои во основа базираат на принцшште изнесени во стандардите ШС 71-1 и ШС 71-2, а кои за
ова напонско подрачје го фаворизираат статистичкиот пристап на координација на изола-
цијата, додека како основен елемевт за заштитата на опремата од пренапони е усвоен
метал-оксидниот одводник на пренапони.

И покрај тоа, што во ШС 71-2, подетално се специфицирани препораките за поеди-
ните класи на репрезентативни пренапони, сепак во низа случаи, за да се донесат
економско-технички правилни одлуки, се препорачуваат дополнителни истражувања Во
завршниот дел од трудот на тоа му е посветено посебно внимание
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1 ВОВЕД

1.1 Основни дефиниции ([!], [б])

Координација на изолацијата претставува избор и подржување во експлоатација
на нвопходната усогласеност на диелектричната цврстина на опремата и напоните што
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деЈСтвуваат врз нејзе, земајќи ги предвид карактеристиките на уредите за заштита од пре-
напони

Најголем напон на системот - опремата претставува најголемата вредност на
работниот напон, КОЈ се јавува при нормални работни услови во било кое време и било
која точка од системот.

Номинален степен на изолација претставува сет на стандардни подносливн на-
пони, кои ја карактеризираат диелектричната цврстина на изолацијата.

Диелектрична цврстша на опремата го претставува номиналниот напон, и *а мре-
жата на ЕЕС на Македонија со највисок напон 4201сУ, се проверува со стандардни испиту-
вања, со следните облици и величини на напони ([2]):

комутационен ударен напон 250/2500 ]̂ 1ѕ и темената вредност еднаква 1050 КУ,

атмосферски ударен напон 1,2/50 ЈЈЅ и темената вредност еднаква 1425 КУ

работна фреквенција, 50 Нг во траење од 1 гшп и ефективна вредност еднаква
630 ќУ (само рутински испитувања).

1.2 Координација на изолацијата во мрежата на ЕЕС на Македонија

1.2.1 Координацијата на изолацијата во однос на пренапони со благо чело е реали-
зирана врз основа на следните концепти

изолацијата е димензионирана за комутационен ударен напон ЧИЈЗ темена
вредност изнесува 10501сУ,

неутралните точки на трансформаторите се директно заземјени,

конструкцијата на прекинувачите овозможува да се избегнат високите ире-
напони кои што можат да се појават при комутација на капацитивните (водови
во празен од) и индуктивните (ТР во празен од) струи;

во мрежата е употребено еднофазно автоматско повторно вклучување, а со
тоа се избегнати поголеми вредности на пренапоните кои можат да се појават
кај трифазното АПВ.

Во мрежата не се превземени други мерки за ограничување на пренапоните со
благо чело, како што се- - вградување на комутирачки отпорници во прекинувачите.
управување со моментот на комутација на прекинувачите, - вградување на индуктивни,
наместо капацитивни напонски мерни ТР; - вградување на сериски кондензатори,
употреба на реактори.

1.2.2 Координацијата на изолација во однос на пренапоните со стрмо чело е реализира-
но врз основа на следните концепти:

а) Воздушни водови

за заштита од директните удари на молња водовите се опремени со по двс зе-
мјоводни Јажиња;

за да се намали ризикот од повратен прескок во темелите на ССКОЈ столб се и *-
ведени заземјувачи;

- на изолаторските синџири, со помош на заштитната арматура, е обезбеден оп-
ределен 50% прескочен ударен атмосферски напон, без разлика на должината
на изолаторскиот синџир;

водовите се опремени со еднофазно АПВ.

б) Разводни постројки

изолацијата на опремата е димензионирана да ги поднесе импулсните испи-
тувања со темена вредност на импусот еднаква 14251сУ,
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- постројките се опремени со громобранска заштита, која се поврзува по најкус
пат со заземјувачот на постројката. Со тоа се обезбедува да се намали вероат-
носта: - од директни удари на молња на опремата; - од повратии прескоци,

- од упадни бранови, опремата се штити со помош на класични одводнрци на пре-
напони со искришта, кои се поставени непосредно пред енергетските ТР - и;

не е анализирана, ниту реализирана заштитата од атмосферски пренапони на
останатата опрема (мерни трансформатори, прекинувачи, раставувачи).

При натамопшото проширување на мрежата на ББС на Македонија, не е променет
основниот концепт на координација на изолацијата. Единствен, нов момент КОЈ оди во при-
лог на намалување на ризикот од испади како резултат на атмосферски празнења, е вове-
дување во средната фаза на изолаторски синџир во облик на V. На тој начин се намалени
димензиите на водот, а со тоа се намалува и бројот на удари на молња кои на себе ги при-
влекува водот. ([3])

13 Искуства од експлоатација на мрежата на ББС на Македонија што се однесуваат на
координација на изолацијата

13.1 Експлоатација на изолацијата на водовите

Поголемиот број на испади на водот "Битола П- Дуброво" во тек на неговата 10
годишна експлоатација, наложи да се изврши едно подетално истражување со цел да се
откријат причините за појава на големиот број на испади ([4]). Од увидот во настаните кои
биле поврзани со дејствувањето на заштитата, на еднофазното АПВ, и евентуалното трај-
но испаѓање на водот, е заклучено:

- вкупниот број на настани, кои предизвикале прескок на изолацијата на водот во
период од 11 години изнесува 60, што сведено на една година и еквивалентни 100
1ст должина, изнесува 6,57;

- насганиге сведени на месеци од нивното настанување покажуваат дека тие се
концентрирани во топлите месеци (април-септември), односно тфесудно
влијание врз нив има околната средина;

88% од прескоците се еднофазни, а 12 % повеќефазни (во основа на ДВ полиња),

1АПВ покажало доста низок степен на доверливост, и тоа од 44 еднофазни
споеви со земја, успешно биле елиминирани само 25 грешки, што претставува
успешност од 56%;

- податоците од Хидро-метеоролошкиот завод, иако недоволни за целосно оп-
фаќање на климатските услови вдолж трасата на водот, укажуваат на оп-
ределена корелација помеѓу временските неприлики и настаните на водот

Доверливоста на работата на водот може да се зголеми со:

намалување на веројатноста за појава на настани на водот;

зголемување на веројатноста за успешна работа на 1АПВ, бидејќи пресуден
број на настаните се еднофазни споеви со земја.

Причинители на настани. Настаните кои се резултат на несоодветното одржување
на теренот низ кој минува водот не треба да се споменуваат. Според тоа, останува да се ра-
згледа загрозеноста на изолацијата од дејството на пренапоните.

Влијание на работниот напон. Се смета дека еден дел од настаните се јавиле во
непосредна околина на влажни терени и при нормални атмосферски прилики. Тоа може да
се толкува со присуство на птици или навлажнување на загадената изолација И во двата
случаи, и под влијание на работниот напон, се можни прескоци.
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Прескоци можат да се поЈават на водови кои минуваат низ земЈОделски површини,
каде изолаторите се изложени на загадување за време на земјоделски работи Факчот дека
во текот на 10 годишната експлоатација на водот е оштетен мал број на изолатори, а
прескокот по загадена и навлажнета површина, во основа, се одвива по површината на
изолаторот а не меѓу електродите на заштитната арматура, говори, дека за
разгледуваниот вод не треба да се смета со прескоци како последица на загадувањето

Инаку, овие настани можат да се намалат со користење на изолатори со зголемена
струјна патека.

Влијание на комутациони пренапони. Според пресметките, средната вредност на
коефициентот на преналони при 1АПВ, за разгледуваниот вод, изнесува 1,4, а неговата
максимална вредност изнесува 2,08.

Според тоа, комутационите пренапони не би требало да предизвикуваат некои на-
стани на водот.

Влијание на атмосферски пренапони. Ако се смета со вообичаен број на непогодни
денови во текот на една година, веројатноста да се појават настани на водот под вли)ание
на атмосферски празнења е незначителен

Бројот на испадите под влијание на атмосферски празнења како резултат на едно-
фазни прескоци (директни удари во фазните спроводници и обратни прескоци) може да сс
*намали со-

- детектирање на местата од трасата на водот кои би можело посебно да бидат
изложени на јака непогодна активност, и на тие места би требало да се
превземаат соодветни чекори, како например

зголемување на бројот на изолатори на изолаторскиот синџир,

намалување на импулсната отпорност на заземјувачите на столбовите,

зголемување на ефективноста на автоматиката на 1АПВ

Сепак, користејќи го принципот на елиминација на низа недоволно влијателни па-
раметри, се заклучи дека атмосферските празнења играат значајна улога во настани на
водот поврзани со прескок на изолацијата.

13.2 Експлоатацнја на разводните постројки

Извесниот број на грешки во изолацијата на капацитивните мерни трансформато-
ри во разводните постројки се резултат, меѓу другото на недоволно анализираните напре-
гања, според тоа, и не превземањето на соодветни мерки, со цел да се намали разорното
дејство на пренапоните

Капацитивните мерни ТР се поставени на страна на водовите, а одводниците на
пренапони од класичен тип се предвидени за заштита од стрми пренапони, пред се на енер-
гетските ТР. Растојанието помеѓу одводниците на пренапони и капацитивните мерни ТР
изнесува околу 300 т ([5]) и е значително поголемо од колку што е заштитната Јона на
одводниците на пренапони.

Според тоа, изолацијата на капацитивните мерни ТР не е штитена од стрми пре-
напони, бидејќи:

- заштитната зона на одводниците на пренапони е значително помала од растоја-
нието помеѓу одводниците на пренапони и капацитивните мерни ТР и може да
се очекува дека изолацијата е изложена на напрегања со напони ЧИЈЗ величина
може да ја надмине вредноста на 50% прескочен ударен напон на изолаци]ата на
водот што е поврзан на постројката;

не се превземени посебни мерки за обликување на заштитниот приод ([5]), од-
носно:
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- намалување на отпорноста на зазецјување на неколку столбови од водот
пред разводната постројка;

- помализаштитниаглиназемјоводнитејахнња;
- пони<жи столбови.

Покрај тоа, во условн на коцутација на водот во празен од, за време на таа кому-
тациЈа, капацвтнвните мернн ТР остануваат на отворениот крај од водот н се изложени на
доста големи напрегања. И похрај тоа шго тие пренапони, како пгто беше наведено во
претходната точка, се помали од номиналните комутациони испитни напони, сепак ДСЈ-
стаувајќи, кумулативно ги зголемуваат ефектот од дејството на парцијалните празнења.

ОСНОВНИ КОШЈЏШТИ НА КООРДИНАЦША НА ИЗОЛАЦШАТА
БАЗИРАНИ НА ШС 71-1 И ШС 71-

2Л. Дополнпелнн дефмншрш ([5], [6Ј, [7])

Репрезевтагнвен пренаоон: тоа е пренапон што предизвикува БСТИ ефекти како и
првнапоните кои ја напрегнуваат взолацијата за време на работа, а се од различно
потекло

Перформансеа крнтернум- претставува основа за взбор на изолацвдата спрема
прнфатливото ниво на испади (грешки- пробиви). Овој критериум ое взразува со годншен
број на испади, број на години меѓу испадите, ризикот на пробив и др. Пример, за изола-
дијата на ТР оваа величина обнчно е Рв=1/400 (еден пробив на 400 годинн).

Ннво на повторување- на опрвдвлен првнапон всушност значи дека, на пример
пренапон со темена вредност од 750 1сУ ќе св појавн еднаш на 300 години, што дава "ннво
на повторува&е" - 1/300.

Поднослш напон: Тоа е величината на исшггниот напон што трвба да ое примени
при определени услови за време на нспитувавето со поднослив напон, а за чие
времетраење е дозволен определен број на преосоци - пробиви. Постои:

а) стандарден усжоен нспнтен напон, кога бројот на толерираните прескоци-
пробнви е нула. Тоа одговара на веројатноста опремата да го поднесе -
испитниот напон Р»=100%;

б) статастички поднослив напон, кога бројот на толерирани лреосоци- пробои е
поврзан со определена веројатност да се поднесе испитниот напон. Обично се

Коордннацнонен поднослив шшон (*/«,): За секоја класа на напони, ТОЈ претставува
вредност на подносливиот напон кој ое приложува на изолационата конструкциЈа, при КОЈ,
во услови на експлоатација, се уште е запазен пврформансниот критериум.

Коефицненг ва коордннаццЈа (К^>: Тоа е ковфициент оо кој мора да се помнохи
вредноста на репрезентатнвниот пренапон, за да ое добие вредноста на координациониот
ПОДНОСЈШВ напон.

Потребен поднослнв напон (1̂ ): Тоа е испитен напон КОЈ взолацијата мора да го
издржи за времв на исаоитувањата, н со тоа се обезбедува дека изолацијата ќе го задоволи
перформаншиот критериум во експлоатационн услови кога е подложена на дадена класа
од пренапони во тек на целиот животен век.
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2.2 Постапки за координација на изолацијата
Постапката за координација на изолацијата конечно има за цел да се избере сет

стандардни подносливи напони за опремата.

2.2.1 Определување на репрезентативни пренапони (47 )̂
Првиот и најважен чекор во оваа постапка е определувањето на репрезентативниот

пренапон.

Напоните и пренапоните, што ја напрегаат изолацијата се определуваат по ампли-
туда, облик и траење, со помош на анализи на системот, во кој се вклучува изборот и лока-
цијата на уредите за ограничување на пренапоните.

Репрезентативниот пренапон може да се карактеризира со:
- усвоен максимум, или
- сет на максимални вредности, или

статистичка распределба на максималните вредности.
Репрезентативниот пренапон за различни класи на напони, во основа, е:
- за континуиран напон со работна фреквенција: тоа е напонот со работна фрек-

венција со ефективна вредност еднаква на најголемиот напон на системот и со
траење што одговара на животниот век на опремата;

- за привремен пренапон: тоа е стандардниот краткотраен напон со работна фре-
квенција и ефективна вредност еднаква на усвоениот максимум на при-
времените пренапони поделен со л/2;

- за пренапони со благо чело. тоа е стандардниот комутационен напон со темена
вредност еднаква на темената вредност на усвоениот максимум на пренапоните
со благо чело;
за пренапони со стрмо чело: тоа е стандардниот ударен импулс со темена вред-
ност еднаква на темената вредност на усвоениот максимум на пренапонот со
стрмо чело;
за меѓуфазни пренапони со благо чело: тоа е стандардниот комбиниран комута-
ционен импулс со темена вредност еднаква на темената вредност на усвоениот
максимум на меѓуфазните пренапони со благо чело,
за надолжните пренапони со благо чело (или стрмо чело): тоа е комбинираниот
напон што содржи стандарден комутационен (или ударен) импулс и напон со
работна фреквенција.

2.2.2 Определување на координациони подносливи напони
Координационите подносливи напони ги определуваат најниските вредности на

подносливите напони на изолацијата, кои го задоволуваат перформансниот критериум
кога изолацијата е изложена на репрезентативни пренапони во експлоатациони услови

Вредноста на коефициентот на координација зависи од точната проценка на репре-
зентативните пренапони и од емпириската или статистичката проценка на распределбите
на пренапоните и на изолационите карактеристики.

2.2.3 Избор на номинален степен на изолација
Номиналниот степен на изолација се избира како сет на стандардни подносливи на-

пони ((/„) на изолацијата, доволен да покаже дека сите барани подносливи напони се задо-
волени.
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2.2.4 Избор на стандарден степен на изолација

Стандардните подносливи напони се здружени со највисокиот напон на опремата,
например, како во табела 1. Комбинациите, доби^ни со поврзување на стандардните по-
дносливи напони во соодветните колони, се дефинирани како стандарден степен на
изолација

Табела 1. Стандардни подносливи напони за опрема со Цт = 4201сУ

Највисок напон
на опремата, Ит

( е̂гг)

420

Стандарден комутационен импулсен
поднослив напон

Надолжна изо-
лација, 1сУ

(темена
вредност)

(Забелешка 1)

850

850

950

Фазен, КУ
(темена вредно-

ст)

850

850

950

Фаза-фаза
(однос кон те-

мените вредно-
сги фаза-земја),
1сУ (темена вре-

дност)
1,6

1.5

1,5

Стандарден по-
днослив ударен
импулсен напон
1сУ (темена вре-

дност)

1050
1175

1175

1300

1300
1425

За разгледуваното напонско ниво на опремата, предвидено е повеќе од една ком-
бинација на стандардни подносливи напони, со што е допуштена примена на различни
перформансни критериуми.

Табела 1 претставува извод од табелата 3 во [6]

Забелешка 1 Тоа е испитен напон КОЈ се приложува само на едниот крај

2.3 Одводници на пренапони

Метал-оксидниот одводник на пренапони претставува уред за заштита од пренапони.
КОЈ ја ограничува вредноста на пренапоните, а во некои случаи и нивното траење.

2.3.1 Заштита од привремени пренапони со одводник на пренапони. Изборот на вели-
чината на номиналниот напон на одводникот на пренапони се базира врз анвелопата на
очекуваните привремени пренапони, водејќи сметка за способноста на одводникот на
пренапони да Ја дисипира енергијата. ([5],[8])

Во основа одводникот на пренапони не е предвиден да ги ограничува привремени-
те пренапони. Исклучок се прави за привремените пренапони создадени од резонантни ге
појави, за кои одводниците на пренапони можат да се употребат за да ги ограничат ипи
дури да ги спречат таквите пренапони. За таква примена треба внимателно да се про-
учат термичките напрегања на кои се подложени одводниците на пренапони со цел да (с
избегне нивното преоптоварување

2.3.2 Заштита од пренапони со благо чело со одводник на пренапони Метал-оксидните
одводници на пренапони се погодни за заштита од пренапони со благо чело во системи со
умерени привремени пренапони како што се пренапоните кои се последица на вклучување
и повторното вклучување на водот.

Во сите случаи, кога се применуваат одводници на пренапони за контролирање
на пренапоните со благо чело треба да се земат предвид задолжителниот циклус на
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рабоша и барањешо за дисипација на енерги/аша при изборош на погодна класа на
одводници на пренапони.([5],[&])

2.3.3 Заштита од пренапони со стрмо чело со одводници на пренапони. Степенот на
заштитата која се остварува со одводници на пренапони од пренапони со стрмо чело
зависи од:

- амплитудата и обликот на пренапонот;
- заштитната карактеристика на одводникот на пренапони,
- амплитудата и обликот на струјата низ одводникот на пренапони;
- брановата отпорност и капацитивност на опремата што се штити;
- растојанието помеѓу одводникот на пренапони и опремата КОЈЗ се штити вклучу-

вајќи ги и врските со заземјувањето;

- бројот и брановите отпорности на водовите што се поврзани на постројката.
За да се определи енергијата, која ја апсорбираат одводниците на пренапони, до-

волно е да се усвои дека амшштудата на очекуваниот репрезентативен атмосферски
пренапон што упаѓа во постројката е еднаква на 50%- от поднослив атмосферски напон на
воздушниот вод

Заштитните карактеристики на одводникот на пренапони важат само за местото
каде е тој лоциран и при ограничувањето на пренапонот во местото каде е приклучена оп-
ремата, мора да се земи предвид растојанието помеѓу тие две места

Распределбата на веројатноста на амплитудшпе на репрезентативниот атмо-
сферски пренапон во постројката може да се определи со помош на пресметките на пре-
одните пренапони, земајќи ги во предвид карактеристиките на молњата на преносниот
вод, однесувањето на патувачкиот бран на воздушниот вод и постро]ката и карактер-
истиките на изолацијата на опремата и одводниците на пренапони, кои сер зависни од
амплитудата и обликот на пренапонот.

3 ПОТРББНИ ИСТРАЖУВАЊА НА РБПРБЗБНТАТИВНИТЕ ПРБНАПОНИ

Во т. 2.2.1 се класифицирани репрезентативните пренапони, а во т. 2.3 укажано е на
корелацијата помеѓу карактеристиките на одводниците на пренапони и пренапоните.

Потребата од подетално истражување на карактеристиките на определените класи на
пренапони, се наметнува со цел попрецизно да се дефинираат карактеристиките на одвод-
никот на пренапони како основен елемент за заштита од пренапони. На ТОЈ начин
одводникот на пренапони поефикасно ја штити опремата, истовремено штитејќи се
поефикасно и самиот свбе.

Репрезентатвните пренапони се делат на: - трајни напони со работна фреквенција, -
привремени пренапони; - пренапони со благо чело; - пренапони со стрмо чело.

3.1 Привремени пренапони

Од инетерес се привремените пренапони, кои се должат на:
Испад на оптоварување. Привремените пренапони што се резултат на испад на оп-

товарувањето, зависат од видот и величината на испаднатото оптоварување и конфигура-
цијата на системот после разединувањето, како и од карактеристиките на изворите

Порастот на напонот на трите фази е идентичен и затоа настануваат исти релати-
вни фазни и меѓуфазни пренапони. Овие порасти можат да бидат особено важни во случај
на испад на оптоварувања на крајот од долг вод (Реггап11 ефект) и тие главно дејсгвуваат
врз изолацијата на апаратите во гѓостројката, каде се врши исклучувањето.
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РезонанциЈа и ферорезонанција Во кола кои што имаат елементи со големи капа-
цитивности и индуктивитети со нелинеарни карактеристики, при вклучување или како ре-
зултат на испад на оптоварувањето можат да се појават привремени пренапони, кои што се
должат на феноменот на резонанција и можат да постигнат екстремно високи вредности
Тие можат да се спречат или ограничат со помош на посебни мерки. Затоа, и не се земаат
како основа за избор на номиналниот напон на одводникот на пренапони или за изборсм
на изолацијата, освен во колку овие дополнителни мерки не се задоволителни

Надолжни пренапони за време на синхронизаци/а. Репрезентативните надолжни
привремени пренапони се поттикнати од очекуваните пренапони во работа коишто имаат
амплитуда, еднаква на двојниот фазен работен напон и траење од неколку секунди до
неколку минути

Кога синхронизацијата е почеста, тогаш треба да се разгледа можноста од веро]ат-
ност за настанување на споеви со земја и пренапони што потоа следат.

Потекло на комбинирани привремени пренапони. Привремените пренапони од
различно потекло може да се третираат како комбинации од повеќе пренапони, апш
после спроведување на внимателно истражување на веројатноста за нивното
симултано настанување. Таквите комбинации можат да доведат до повисоки номи-
нални напони на одводникот од каде што ќе следи и повисок степен на нивото на то-
лацијата.

СПОЈ со земја и испад на оптоварување. Комбинацијата на спој со земја со исто-
времено испад на оптоварување е од интерес кога се исклучува големо оптоварување, а
привремениот пренапон кој е-резултат на ова, предизвикува нареден СПОЈ со земја на прс-
останатиот систем Веројатноста од таков настан е мала, ако пренапоните кои се резултат
на промената на оптоварувањето исто така се мали.

Ако таквите комбинации се сметаат за веројатни, тогаш се препорачува тие
подетално да се проучат. Без спроведување на такви проучувања, може да се до]де до
погрешен заклучок, дека овие пренапони треба да се комбинираат

Други комбинации. Во основа се смета дека резонантните пренапони се избегну-
ваат уште во фаза на проектирање на системот. Според тоа, нивната комбинација со прет-
ходните причини може да се разгледа само како еден дополнителен резултат на овие речо-
нанси. Во системи, во кои не е возможно да се избегне феноменот на резонанса, треба да
се предвидат детални проучувања

3.3 Пренапони со благо чело

Ќе му посветиме внимание само на оние пренапони кои што можат да бидат од ин-
терес со својата величина.

Пренапони при вклучување и повторно вклучување Трифазното вклучување или
повторното вклучување на вод создава комутациони пренапони на сите три фази на водот

Во нормални системи еднофазното АПВ не генерира пренапони повисоки од тие
при вклучувањето. Меѓутоа, за водови во кои резонантните или Реггапи- евите ефекти
можат да бидат значајни, еднофазното повторно вклучување може да создаде повисоки
пренапони од колку при трифазното вклучување

Се препорачува да се спроведат детални анализи, врз основа на кои би требачо
да се добијат распределбите на веројатноста како на фазните така и на меѓуфазнитс
пренапони.
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Надолжни пренапони. Надолжните пренапони помеѓу контактите за време 1
вклучување или повторно вклучување се составени од работниот напон на напојншг
приклучок и комутационите пренапони на другаот приклучок.

Пренапони при настанување и елиминирање на грешка. Пренапоните со благо чело
се создаваат при настанување и елиминирање на грешка, кога напонот се менува од ра-
ботниот напон до привремен пренапон на здравите фази и се враќа од вредноста блиска до
нула, назад до вредноста на работниот напон на фазата која е под грешка

Кога пренапоните се поврзани со вклучување или повторно вклучување ни
водот пренапоните од грешка и од исклучување на грешка се контролирани до
вредности 2 р.и. и ако тие не се контролирани до ТОЈ степен, треба да се извршат
дополнителни истражувања.

Пренапони поврзани со испад на оптоварување. Пренапоните со благо чело, повр-
зани со испад на оптоварувањето се важни во ова напонско подрачје, само кога пренапо-
ните како резултат на вклучување и повторно вклучуваТње се контролирани до вредности 2
р и. Во посебни случаи, особено кога се во прашање генераторски трансформатори или
долги преносни водови, тие бараат специјални истражувања.

3.4 Пренапони со стрмо чело

Атмосферски пренапони на воздушните водови. Реџрезентативната амплитуда е
дадена со еден усвоен максимум или со распределбата на веројатноста на темените вред-
ности, кои што обично се дадени како максимална вредност која што зависи од
големината на нивото на повторувањв на пренапонот.

Атмосферски пренапони што дејствуваат на постро]ките. Атмосферските пре-
напони што дејствуваат на постројките и нивните величини зависат од.

- карактеристиките на молњата на воздушнитв водови кои се поврзани на построј-
ката;

- диспозицијата на постројката, и особено бројот на водовите поврзани на построј-
ката.

Загрозеноста на опремата на постројката од атмосферски пренапони се опре-
делува со помош на овие фактори и за да се осигури соодветна заштшпе, потребни се не-
колку чекори.

Заштитата од директни удари и повратни прескоци при удари во заземјените де-
лови од постројката е исто така подложна на истражување.

Ограничување на појави на пренапони со стрмо чело. Појавата односно карактерот
на атмосферските пренапони може да се ограничи со соодветна конструкција на
воздушните водови. Можни конструктивни мерки за ограничување на атмосферските
пренапони се:

- за директен удар на молња во спроводниците: соодветна громобранска заштита,
- за повратни прескоци: намалување на импулсната отпорност на заземЈување на

темелот на столбот или додавање на изолатори.
Во некои случаи, водовите во близина на постројката се опремени со искришта, со

цел да се ограничи амшштудата на упадните атмосферски преналони. Таквите мерки одат
кон зголемување на веројатноста за прескоци во близина на постројките со
последователно генерирање на бранови со стрмо чело. Затоа, треба посебно внимание да
се посвети на заштитата и заземјувањето близу до построЈките за да се намали
веројатноста од повратни прескоци на ово место.
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4 ЗАКЛУЧОК

Во трудот направен е осврт на основните концепти на координациЈа на изо-
лацијата врз чии принципи е градена мрежата на ЕЕС на Македонија. Притоа уочени се
некои слабости кои се одразиле и одразуваат врз доверливоста на работата на елементите
на мрежата.

Изнесени се основите на новите видувања на координација на изолацијата, кои
базираат на најновите препораки.

Направен е осврт врз потребните истражувања со цел подетално дасе оснознаат
карактеристиките на репрезентативните пренапони кои што може да се појават во 420 1сУ
мрежа, а кои се одлучувачки за определување на карактеристиките на изолацијата на
опремата, како и на одводниците на пренапони
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