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KRYTERIA WYKORZYSTYWANE DO DETEKCJI PRACY WYSPOWEJ GENERACJI ROZPROSZONEJ
Karol Świerczyński (Tauron Dystrybucja)
Bartosz Brusiłowicz, Marcin Habrych (Politechnika Wrocławska)

1.

Wstęp

W obecnych czasach zaobserwować można tendencję do odchodzenia od konwencjonalnych
źródeł energii. Wiąże się to między innymi ze zmniejszającymi się z każdym rokiem zasobami
paliw i surowców kopalnych, z emisją szkodliwych substancji do atmosfery, a także coraz bardziej
rygorystycznymi wymaganiami związanymi z ochroną środowiska. W dobie transformacji
energetycznej w wielu państwach rządy decydują się na likwidację elektrowni, które mają
negatywny wpływ na otoczenie. Deficyt mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym
musi jednak zostać uzupełniony. Przekłada się to na zwiększone zainteresowanie odnawialnymi
źródłami energii [1].
Wraz z rozwojem zielonej technologii w głębi sieci średnich napięć instalowana jest coraz
większa liczba rozproszonych jednostek wytwórczych. Źródła te podzielić można na dwie główne
grupy: inwerterowe – przyłączane do sieci poprzez inwertery (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe)
oraz synchroniczne – przyłączane bezpośrednio (np. biogazownie, elektrownie wodne). Układy
te powinny zostać wyposażone w zestaw podstawowych zabezpieczeń elektroenergetycznych
chroniących przed skutkami zwarć wewnętrznych i zewnętrznych, a także dodatkowych,
chroniących generację rozproszoną przed niekontrolowaną pracą wyspową. Zgodnie
z Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) praca wyspowa jednostek
wytwórczych jest niedozwolona [2],[3]. Takiemu stanowi pracy towarzyszą liczne zagrożenia.
Pierwszym z nich jest brak kontroli nad zjawiskami zachodzącymi w wydzielonej wyspie.
W związku z tym wartości napięć i częstotliwości nie są sterowane i mogą znaczenie odbiegać
od wymagań zawartych w normach. Wiąże się to między innymi z zachwianiem równowagi
pomiędzy mocą generowaną a odbieraną, co skutkuje zmianami wartości częstotliwości
i w konsekwencji niekorzystnie wpływa na pracę urządzeń. W wydzielonej wyspie mogą także
wystąpić problemy z identyfikacją i eliminacją zwarć doziemnych. Ma to związek z odłączeniem
się fragmentu sieci od systemu elektroenergetycznego i przejściem na pracę z izolowanym
punktem neutralnym. W takim przypadku zmianie ulega rozpływ i charakter prądów
ziemnozwarciowych. Stosowane zabezpieczenia mogą nie mieć odpowiednich warunków do
zadziałania. Zagrożeniem dla osób postronnych może być także zwiększenie napięć rażeniowych.
Innym problemem związanym z wydzieleniem się fragmentu sieci jest utrata synchronizmu
z systemem. Kwestia ta jest szczególnie istotna podczas ponownego przyłączania wyspy do
systemu. Ze względu na rozbieżne parametry napięć i częstotliwości niezsynchronizowane
załączenie może powodować skutki zbliżone do wystąpienia zwarcia.
Przedstawione powyżej problemy zwracają uwagę na istotność stosowania pewnych
i niezawodnych kryteriów do detekcji pracy wyspowej jednostek wytwórczych.
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2.

Zabezpieczenia od pracy wyspowej

Kryteria zabezpieczające generację rozproszoną przed niekontrolowaną pracą wyspową
dobierane są do poziomu ich mocy wytwórczej. Jednostki małej mocy najczęściej wyposażane
są w standardowe kryteria pod- i nad częstotliwościowe oraz pod- i nadnapięciowe. Jednostki
dużej mocy zabezpieczane są z wykorzystaniem bardziej złożonych kryteriów, takich jak ROCOF
(ang. Rate of Change of Frequency) i Voltage Vector Shift [4].
Kryterium ROCOF polega na pomiarze szybkości zmian częstotliwości w czasie (df/dt).
W momencie wydzielenia się wyspy w wyizolowanym fragmencie sieci zachwiana zostaje
równowaga pomiędzy mocą generowaną przez źródło rozproszone, a mocą odbiorów.
W zależności od tego, czy w wyspie występuje nadwyżka, czy też niedobór mocy, wartość
częstotliwości odpowiednio rośnie bądź spada. Dokonując pomiaru tej zmiany z zastosowaniem
odpowiednich algorytmów, filtrów i okien pomiarowych (np. typu Rolling Window)
otrzymywana jest wartość pochodnej częstotliwości w czasie [5],[6],[7]. Jeśli uzyskana wartość
przekracza nastawiony próg następuje wyłączenie jednostki wytwórczej (rys.1).

Rys. 1. Przykładowy schemat blokowy algorytmu ROCOF

Kolejnym kryterium wykorzystywanym do detekcji pracy wyspowej jest Voltage Vector Shift.
Jego zasada działania polega na wykryciu skokowej zmiany kąta pomiędzy wektorami napięć
źródła rozproszonego i systemu elektroenergetycznego. Zmiana ta towarzyszy wydzieleniu się
niekontrolowanej wyspy. Jeżeli zmierzona wartość zmiany kąta fazowego napięcia przekroczy
nastawiony próg następuje wyłączenie jednostki wytwórczej [8],[9].
Obie opisane powyżej metody nie są jednak pozbawione wad. W przypadku kryterium ROCOF
największą trudnością jest pomiar częstotliwości, który musi być odporny na zakłócenia
występujące w systemie elektroenergetycznym. Niejednoznaczności ujawniają się także
w kwestii doboru nastaw tego zabezpieczenia. Kryterium Voltage Vector Shift budzi natomiast
dużo więcej kontrowersji. Istnieje wiele problemów związanych z jego działaniem, które
niekorzystnie wpływają na pracę tego algorytmu i mogą prowadzić nawet do niepożądanych
zadziałań. W literaturze opisano rzeczywiste przypadki zakłóceń w systemach
elektroenergetycznych, błędnie zinterpretowanych przez kryterium Voltage Vector Shift.
Przykładem takiego zdarzenia może być wyłączenie generacji rozproszonej o mocy około
400 MW w 2016 r. w Wielkiej Brytanii [10]. Innym problematycznym aspektem związanym
z eksploatacją kryterium Voltage Vector Shift jest odpowiedni dobór nastaw. W procesie tym
należy dojść do pewnego rodzaju kompromisu, pomiędzy zbyt dużą czułością, powodującą
zbędne wyłączenia w trakcie zakłóceń zewnętrznych, a jej zaniżeniem, skutkującym
niezadziałaniem przy wydzieleniu się wyspy.
W celu ustalenia wpływu nastaw oraz występowania zakłóceń w systemie elektroenergetycznym
na pracę kryterium Voltage Vector Shift przeprowadzono badania laboratoryjne
z wykorzystaniem wybranego zabezpieczenia.
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3.

Wpływ zakłóceń występujących w systemie elektroenergetycznym
na pracę kryterium Voltage Vector Shift

Badaniom laboratoryjnym poddany został cyfrowy przekaźnik zabezpieczeniowy
z zaimplementowanym algorytmem Voltage Vector Shift. Standardowe nastawy tego
zabezpieczenia według not aplikacyjnych poszczególnych producentów zawierają się
w przedziale od 6° do 12°. W celu zbadania odporności kryterium Voltage Vector Shift na
zjawiska występujące w systemie elektroenergetycznym zasymulowano różne przypadki zwarć
jednofazowych, które są najczęściej występującym zakłóceniem w sieciach rozdzielczych
średniego napięcia. Na potrzeby testów w programie Matlab Simulink opracowano model sieci
średniego napięcia ze źródłami rozproszonymi, bazujący na rzeczywistych parametrach (rys.2).
Składa się on z fragmentu sieci 110 kV reprezentowanego przez źródło napięciowe o mocy
zwarciowej odpowiadającej rzeczywistej stacji. Kolejnym elementem jest transformator
110/20 kV zasilający modelowaną sieć SN. Do szyn 20 kV przyłączony jest transformator potrzeb
własnych, którego punkt neutralny uziemiono przez rezystor. Zamodelowane zostały także dwie
linie średniego napięcia, do których przyłączono stacje 20/0,4 kV reprezentujące odbiorców
końcowych. Obie linie wyposażone są w bloczki pozwalające symulować różne rodzaje zwarć.
W linii z generacją rozproszoną (GR) zwarcia symulowane są na odcinku za punktem przyłączenia
jednostki wytwórczej do sieci. Pozwala to założyć, że zakłócenie występujące w tym fragmencie
linii powinno zostać wyeliminowane przez reklozer zabezpieczeniami i nie powinno wpłynąć
negatywnie na pracę generacji rozproszonej. Ponadto to szyn 20 kV zamodelowanej stacji
przyłączona jest wydzielona linia z rozproszoną jednostką wytwórczą.
Na podstawie opisanego powyżej modelu wygenerowano pliki typu COMTRADE zawierające przebiegi
napięciowe oraz prądowe w trakcie doziemienia. Następnie z wykorzystaniem testera OMICRON
CMC356 oraz dedykowanego oprogramowania wymuszono różne stany przejściowe. W trakcie testów
zmieniano rezystancję przejścia, fazę, w której następowało zakłócenie oraz miejsce zwarcia.

Rys. 2. Uproszczony schemat wykorzystywanego modelu sieci SN
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W przypadku zwarć jednofazowych w linii bez generacji rozproszonej (GR) liczba zadziałań
zależała od rezystancji przejścia oraz nastaw kątowych kryterium Voltage Vector Shift. Dla
wartości rezystancji przejścia wynoszących minimum 100 Ω i nastaw z dolnego przedziału (6° do
10°) niezależnie od fazy, w której wystąpiło zakłócenie zabezpieczenie zadziałało błędnie w 100%
przypadków. W rzeczywistej sieci doprowadziłoby to do błędnego wyłączenia źródeł
rozproszonych. W momencie wystąpienia zwarcia przez pewną rezystancję przejścia
zaobserwować można wzrost napięć faz zdrowych oraz obniżenie wartości napięcia fazy zwartej.
Zmianie uległy także przesunięcia fazowe pomiędzy poszczególnymi wektorami napięć (rys.3, 4).

Rys. 3. Przykładowy przebieg napięcia na zaciskach generacji rozproszonej

Rys. 4. Wykresy wektorowe napięć na zaciskach generacji rozproszonej przed i w trakcie zakłócenia
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Rys. 5. Przykładowy przebieg prądu zwarciowego generowanego przez źródło rozproszone
W doziemionej fazie zwiększa się także wartość prądu, a jego wartość zależy od pojemności sieci
oraz rezystancji przejścia (rys.5).
W przypadku zwarć z ziemią przez rezystancję przejścia o średniej wartości (50 Ω) w linii bez
generacji rozproszonej zabezpieczenie wyposażone w kryterium Voltage Vector Shift zadziałało
błędnie w 100% przeprowadzonych prób dla każdej z nastaw kątowych z zalecanego przedziału
od 6° do 12°.
Kolejnym badanym zjawiskiem były zwarcia jednofazowe o wysokiej rezystancji przejścia (100
Ω) w linii z generacją rozproszoną. Zakłócenia symulowane były na odcinku linii za punktem
przyłączenia źródła odnawialnego do sieci. Testowane zabezpieczenie zadziałało błędnie w 100%
badanych przypadków dla nastaw z dolnego zakresu (6° do 10°). Na rysunkach 6, 7 i 8
przedstawiono przykładowe przebiegi napięć i prądów w punkcie przyłączenia generacji
rozproszonej do sieci.

Rys. 6. Przykładowy przebieg napięcia na zaciskach generacji rozproszonej
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Rys. 7. Wykresy wektorowe napięć na zaciskach generacji rozproszonej przed i w trakcie zakłócenia

Rys. 8. Przykładowy przebieg prądu zwarciowego generowanego przez źródło rozproszone

W przypadku wystąpienia zwarcia trójfazowego również dochodzi do błędnego działania
kryterium Voltage Vector Shift. W celu ustalenia wielkości wpływu tego typu zakłóceń na pracę
zabezpieczeń przeprowadzono badania laboratoryjne. Pierwszym testowanym przypadkiem
były zwarcia trójfazowe oraz trójfazowe z ziemią w linii z generacją rozproszoną za punktem
przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci. Zakłócenia symulowane były na odcinku linii za
punktem przyłączenia źródła odnawialnego do sieci. Zabezpieczenie zadziałało błędnie w 100%
przeprowadzonych symulacji dla nastaw w przedziale od 6° do 12°. Na rysunkach 9 i 10
przedstawiono przebieg napięcia na zaciskach generacji rozproszonej w przypadku wystąpienia
zwarcia trójfazowego przez rezystancję przejścia o wartości 10 Ω. Zaobserwować można, że
zwarciom trójfazowym towarzyszy obniżenie się amplitud napięć oraz zmiana rozchyłów
kątowych pomiędzy wektorami napięć.
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Rys. 9. Przykładowy przebieg napięcia na zaciskach generacji rozproszonej

Rys. 10. Wykresy wektorowe napięć na zaciskach generacji rozproszonej przed i w trakcie zakłócenia

Rys. 11. Przykładowy przebieg prądu zwarciowego generowanego przez źródło rozproszone
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Źródło rozproszone generuje także prąd zwarciowy. Jego przebieg przedstawiony został na
rysunku 11.
Podobne problemy występują w przypadku zwarć trójfazowych w linii bez generacji
rozproszonej. Przeprowadzone badania ukazały, że przekaźnik zabezpieczeniowy błędnie
reaguje na tego rodzaju zakłócenia dla nastaw od 6° do 10°. Wyłączenie nastąpiło w 100%
dokonanych prób. W celu ułatwienia analizy przeprowadzonych testów, uzyskane wyniki
przedstawiono poniżej w tabelach zbiorczych.
Tab. 1. Statystyka wyłączeń dla nastaw z dolnego przedziału

Rodzaj zwarcia

Miejsce zwarcia

Rezystancja przejścia
[Ω]

Procent zbędnych
zadziałań [%]

Jednofazowe

Linia bez GR

100

100

Jednofazowe

Linia bez GR

50

100

Jednofazowe

Linia z GR

100

100

Jednofazowe

Linia z GR

50

100

Trójfazowe

Linia z GR

10

100

Trójfazowe

Linia bez GR

10

100

Tab. 2. Statystyka wyłączeń dla nastaw z górnego przedziału

4.

Rodzaj zwarcia

Miejsce zwarcia

Rezystancja przejścia
[Ω]

Procent zbędnych
zadziałań [%]

Jednofazowe

Linia bez GR

100

0

Jednofazowe

Linia bez GR

50

100

Jednofazowe

Linia z GR

100

0

Jednofazowe

Linia z GR

50

100

Trójfazowe

Linia z GR

10

100

Trójfazowe

Linia bez GR

10

0

Wnioski

Biorąc pod uwagę opisane w tekście aspekty związane z występowaniem zakłóceń w systemie
stwierdzić można, że kryterium Voltage Vector Shift posiada pewne negatywne cechy, które
mogą prowadzić do niepożądanych wyłączeń. Decydując się na użycie tego rodzaju
zabezpieczenia od pracy wyspowej już na etapie jego konfiguracji należy zwrócić uwagę na
odpowiednią parametryzację i nastawienie lub zablokowanie jego działania od kryteriów
identyfikujących zwarcia. Kryterium Voltage Vector Shift jest także mniej odporne na
zewnętrzne zakłócenia niż algorytm ROCOF [10]. Opisane w tekście problemy doprowadziły do
zakazania stosowania tego kryterium w części krajów europejskich takich jak: Wielka Brytania,
Niemcy, Dania czy Czechy. Także w Polsce kryterium to nie cieszy się dużym zainteresowaniem
i stosowane jest w nielicznych przypadkach. Świadczyć o tym może również fakt,
że w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [2] poszczególnych operatorów
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zalecanym kryterium do detekcji pracy wyspowej rozproszonych jednostek wytwórczych
jest ROCOF (df/dt).
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SPONTANICZNA PRACA WYSPOWA W SIECI SN NA PRZYKŁADZIE AWARII,
KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W DNIU 25.04.2020 W STACJI 110/15 KV ZAGÓRZE
Zbigniew Szewczyk (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie)

I.

Opis awarii

Pośrednią przyczyną zakłócenia w dniu 25.04.2020 r. w SE Zagórze było zadziałanie
zabezpieczenia różnicowego transformatora 110/15 kV nr 1 i wyłączenie strony 15 kV, która
zasilała sekcję 15 kV nr 1. Automatyka SZR 15 kV pracowała w układzie rezerwy ukrytej z przerwą
na wyłączniku 15 kV w polu sprzęgła.
Wyłączenie transformatora nr 1 doprowadziło po około 300 ms do samoczynnego wyłączenie
pól liniowych 15kV przez automatykę SCO.
Automatyka SZR 15 kV załączyła wyłącznik sprzęgła 15 kV dopiero wtedy, gdy napięcie resztkowe
utrzymujące się na szynach zbiorczych sekcji 15 kV nr 1 spadło poniżej 0,5UN – (nastawiona
wartość napięcia resztkowego w przekaźniku automatyki SZR 15 kV). Utrzymywanie się napięcia
na sekcji 15 kV nr 1 pomimo wyłączenia transformatora zasilającego sekcję wynikało z pracy
źródeł wytwórczych (farma wiatrowa) w głębi sieci 15 kV zasilanych z tej sekcji.

Rys. 1. Uproszczony schemat sieci 15 kV zasilanej z SE Zagórze
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Wykres 1. Przebieg zmian napięcia podczas awarii

Na wykresie przedstawiono zmiany napięcia w czasie wystąpienia awarii. Widać na nich, że
następuje spadek napięcia w sieci 15 kV, jednak jego poziom utrzymuje się powyżej wartości
granicznej 0,5 UN (blokując zadziałanie automatyki SZR 15 kV).
Jego gwałtowne załamanie następuje dopiero po zadziałaniu automatyki SCO i wyłączeniu pól
liniowych 15 kV (w tym pola 15 kV z generacją).

Wykres 2. Przebieg zmian częstotliwości podczas awarii

Na wykresie przedstawiono zmianę częstotliwości w czasie wystąpienia awarii.
Ze względu na deficyt mocy w sieci 15 kV częstotliwość zaczyna spadać. Przy wartości 49,0 Hz
następuje rozruch członów podczęstotliwościowych automatyki SCO. Wyłączenie pól 15 kV
objętych automatyką SCO następuje po około 250 ÷ 300 ms (w tym pola z generacją).

II.
1.

2.
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Działanie automatyki SCO
Zgodnie z Kodeksem Sieciowym PSE S.A. TAURON Dystrybucja zobowiązany został do
wyłączania odbiorów przy obniżeniu częstotliwości z czasem mniejszym lub równym
300 ms. Dla nowych układów automatyki SCO zgodnie z pismem TD/DL/DLA/2019-1129/0000002 z dnia 29.11.2019 r. czas ten nie powinien przekraczać 150 ms. Przy
nastawieniu tak krótkich czasów automatyki SCO w GPZ-ach, do których przyłączone są
duże źródła energii elektrycznej, mogą wystąpić wyłączenia pól liniowych SN od automatyki
SCO. Wyłączenia mogą również wystąpić podczas działania automatyki SPZ w sieci 110 kV.
W sytuacji, gdy wystąpi stan bliski zbilansowaniu mocy źródeł wytwórczych z mocą
pobieraną przez odbiorców, może dojść do sytuacji, że pomimo wyłączenia źródła
podstawowego zasilania (transformator, sprzęgło SN) napięcie o częstotliwości zbliżonej do
50 Hz będzie się dalej utrzymywać przez nieokreślony czas.
SPONTANICZNA PRACA WYSPOWA W SIECI SN NA PRZYKŁADZIE AWARII, ...
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3.

III.

Źródła wytwórcze powinny posiadać automatykę restrykcyjną reagującą na zmiany napięcia
i częstotliwości, jednakże ich czas detekcji oraz działania może być dużo dłuższy niż czas
działania automatyki SCO w GPZ, a zatem automatyka może być mało skuteczna.

Działanie automatyki SZR

W celu ochrony przed udarem prądowym silników asynchronicznych i synchronicznych, które
znajdują się w głębi sieci w działaniu automatyki SZR wprowadzona jest blokada przejściowa,
która uniemożliwia załączenie zasilania rezerwowego gdy, na szynach sekcji występuje napięcie
resztkowe spowodowane wybiegiem tych silników. W dostępnej literaturze proponowana
nastawa poziomu tego napięcia podawana jest na poziomie od 0,25 ÷ 0,5 Un. Jest to napięcie
przy, którym nie powinno już wystąpić uszkodzenie silników znajdujących się w głębi sieci.
W książce dr. Witolda Hoppela „Sieci Średnich Napięć Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona
od porażeń”, autor pokazał przebieg fazora napięcia na szynach SN. Rekomenduje on również
ustawienie napięcia resztkowego na poziomie 0,1 ÷ 0,25 Un.

Wykres 3. Przebieg fazora napięcia na szynach SN

IV.

Automatyka AWG – próba rozwiązania problemu

W jednym z Oddziałów TD została wprowadzona na kilku GPZ automatyka AWG (automatyczne
wyłączenie generacji). Automatyka ma za zadanie jednoczesne wyłączenie wraz ze źródłem
podstawowym zasilania (transformator 110/SN) pól liniowych SN, w których występuje
generacja. Poprawne działanie automatyki pozwala na:
szybkie i załączenie zasilania rezerwowego przez automatykę SZR,
występuje blokada napięciowa działania automatyki SCO w związku z czym nie powoduje
ona zbędnych wyłączeń linii z czynnym SCO.
Wady rozwiązania wyłączenia linii z generacją:
zbędne wyłączenie linii SN z generacją i de facto spowodowanie ich spontanicznej pracy
wyspowej,
zwiększenie wskaźnika SAIDI i SAIFI,
brak możliwości załączenia pola z generacją na skutek działania blokady napięciowej.

SPONTANICZNA PRACA WYSPOWA W SIECI SN NA PRZYKŁADZIE AWARII, ...
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V.

Zarejestrowane obciążenia w SE Zagórze

Wykres 4. Obciążenie czynne transformatora 110/15 kV nr 1 w SE Zagórze
zarejestrowane w dniu 28.04.2022 r.

Wykres 5 Pole 15 kV nr 19 w SE Zagórze. Moc czynna - pobór (-), oddawanie (+), rejestracja
w dniu 28.04.2022r.

VI.

Działanie zabezpieczeń w polach SN z generacją, a spontaniczna praca wyspowa

W przypadku zadziałania zabezpieczeń nadprądowych w polu liniowym SN z generacją, należy
przypuszczać, że źródła zostaną wyłączone przez własne zabezpieczenia nadprądowe.
Jednak, co się stanie w przypadku zwarć doziemnych?
W tym przypadku może wystąpić spontaniczna praca wyspowa, która będzie powodowała:
brak informacji w systemie SCADA o doziemieniu lub informacja ta może się pojawić tylko
na łącznikach w głębi sieci wyposażonych w EAZ,
brak możliwości załączenia przez dyspozytora pola z generacją, na skutek działania blokady
napięciowej,
parametry energii elektrycznej mogą nie spełniać wymogów jakościowych,
zagrożenie życia i zdrowia osób postronnych na skutek braku ochrony
przeciwporażeniowej.
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Zdjęcia uszkodzonej linii 30 kV

VII

Wnioski

Rozwój energetyki zawodowej, a w tym również automatyki zabezpieczeniowej był oparty
o konwencjonalne źródła wytwórcze (elektrownie), gdzie wytworzona energia elektryczna była
przesyłana liniami 220/400 kV do stacji energetycznych 220/110/SN, a następnie liniami
średniego i niskiego napięcia odbiorców. Dla takiego modelu pracy sieci elektroenergetycznej
była projektowana aparatura zabezpieczeniowa i tworzone układy pracy sieci WN, SN i nN.
Ostatnie lata przynoszą rewolucję, z którą musimy się zmierzyć. Już nie odbiorca energii
elektrycznej, a lokalny wytwórca czy prosument, a energia elektryczna płynie w obu kierunkach.
Dlatego przed energetykami pojawiają się nowe wyzwania:
utrzymanie stabilności systemu przy niestabilnych źródłach energii odnawialnej,
automatyka SCO z jednej strony chroniąca przed blackoutem, jednak częściej działająca
niepotrzebnie.
nadzór nad siecią elektroenergetyczną przez OSD, w której mogą pojawiać się wyspy,
ochrona przeciwporażeniowa w sieci SN i nN.
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