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UR~ZENIE ZABEZPIECZENIOWE ODLEGLO~CIOWE,typ R A Z F E

Cechy wyr6zniaj~ce urz~dzenie:

J
.Zespol trojfazowy budowy statycznej
.Krotki czas zadzialywania, minimum okolo 10 milisekund

.Wybitnie korzystny pomiar zwarc doziemnych dzi~ki odpo-
wiednio uksztaltowanej charakterystyce dzialania

.Dokladny i wybiorczy pomiar odleglosci o malym wplywie
stanow przejsciowych na zasi~g

.Oddzielne element y podimpedancyjne w kazdym stopniu od-

leglosciowym do pomiaru zwarc fazowych i doziemnych

.Male obci~zanie przekladnikow pomiarowych

.Przystosowanie do jednofazowego wyzwalania
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WPROWADZENIE

Wiadomosci og61ne

ffi
>.i

Zabezpieczenia odleg~osciowe s~ powszechnie stosowane do och-
rony sieci eIektroenergetycznych wyzszych i najwyzszych na-
pi~c przeciw zwarciom mi~dzyfazowym i doziemnym.

Dzia~anie wszystkich urz~dzen tego typu opiera si~ na prze-
robce i ocenie informacji pobieranychz przek~adnikow pomia-
rowych pr~du i napi~cia. Czasami, wymaga si~ takze innych
danych informacyjnych ze zrode~ spoza obwodow danego zabez-
pieczenia, jak na przyk~ad z odbiornikow teIekomunikacyjnych
w ~~czach mi~dzy zabezpieczeniami w roznych miejscach sieci.

NaIezy jednakze pami~tac, ze poza pomiarem napi~c i pr~dow
sieciowych, w dzia~aniu przekaznikow pomiarowych musz~ byc
uwzgl~dniane wp~ywy w~asnych stanow, sta~ego i przejscio-
wych, zrode~ wejsciowych, a wi~c przek~adnikow pomiarowych.

Surowosc wymagan stawianych ur~adzeniom zabezpieczeniowym
staIe zwi~ksza si~ wskutek takich czynnikow, jak wzrost na-
t~zen pr~dow zwarciowych czy z~dania wyzszej niezawodnosci
w dostawie energii przez jej odbiorcow.

Urz~dzenia zabezpieczeniowe przeznaczone do ochrony Iinij
wyzszych i najwyzszych napi~c musz~, mi~dzy innymi, posia-
dac nast~puj~ce prz:ymioty:

a. W y b i o r c z o S c: Cecha potrzebna, azeby w czasie zak~6-
cen wyzwalana hyla jedynie zabezpieczana strefa linii. W

zabezpieczeniach odleg~osciowych, wymaga to dok~adnego
pomiaru impedancji z minimaInym wyd~uzaniem zasi~gu oraz
niezawodn~ dyskryminacj~ kierunkow~. Stany przejsciowe
przek~adnikow po:jemnopsciowych napi~cia nie powinny fa~-
szowac dzia~ania eIementow pomiarowych zabezpieczenia.

b. S z y b k o S C ..d z :L a ~ a n i a: Krotkie czasy zadzialywania
daj~ skuteczn~ o(::hrown~ sieci przed utrat~ stabilnosci,
sprowadzaj~ uszkodzenia do minåmum, zmniejszaj~ wp~yw
zanikow napi~cia i zwi~kszaj~ bezpieczenstwo dIa Iudzi i

otoczenia. Wyma~Jania te poci~gaj~ za sob~ koniecznosc
dzia~ania zabezpieczenia nawet przy nasyconych przek~ad-
nikach pr~du.

c. E l a s t y c z n o s c w s t o s o w a n i u: Zdolnosc adaptacji
urz'J;dzenia do ro~~nych sytuacyj sieciowych wymaga takich
w~asciwosci, jak niezaIezne nastawianie zasi~96w w kie-
runkach reaktancji i rezystancji oraz niezaIezne nasta-
wianie poszczegolnych stopni odleg~osciowych, modu~owa
konstrukcja, zest:awianie wtykowe zespo~ow, ~atwa wymien-
nosc sk~adowych eIementow itp.

d. N i e z a wo d n o S IC: Cech~ t~ rozumie si~ jako wysokie
prawdopodobienstwo bezb~~dnego, wolnego od w~asnych za-
k~ocen, spe~niania przez urz~dzenie wyznaczonych funk-
cyj, przy niek~opotliwej obs~udze ekspIoatacyjnej. Tak

,~
~
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wi~c urz~dzenie zabezpieczeniowe powinno zadzialywac z zu-
peln'} pewnosci~, kiedy tego trzeba, a natomiast nie powo-
dowacb3:~dnychwyzwalan. Staranny dobor elementow sklado-
w~ch, s~uteczna.ko~trola ja~~sci.pOl~czo~; z umiejjtnos-
Cl~ pro]ektowanla 1 produkc]l da]~ pewnosc odpornosci na
zjawiska udarowe oraz redukuj~ obslug~ eksploatacyjn~ do
minimum.

e. Z d o l n o s c d o s t o s o w a n i a: Pozwoli na latwe wspol-
dzialanie zespolu zabezpieczeniowego z urz~dzeniami per y-
feryjnymi, jak np. gI~UPy przekaznikowe do szybkiego, jed-
no- lub trojfazowego samoczynnego ponownego zal~czania wy-

l~cznikow, l~cza telekomunikacyjne mi~dzy roznymi punkta-
mi zabezpieczeniowymj. sieci, lokalizatory zwarc itp.

Urz~dzenie zabezpieczenj.owe typu RAZFE jest nieprzel~czalnym,
trojfazowym ukladem statycznym, ktory spelnia powyzsze wyma-

gania. Zespol ten zaprcljektowano do stosowania w sieciach z
skutecznie uziemionym punktem zerowym; dziala wybiorczo za-
rowno przy zwarciach mi~dzyfazowych jak i doziemnych.

Program firmy ASEA obejmuje cal~ gam~ urz~dzen zabezpiecze-
niowych odleglosciowych, od klasycznych konstrukcyj elektro-
mechanicznych do ultranowoczesnych nieprzel~czanych ukladow
statycznych. Wyposazenia zabezpieczeniowe ASEA zdobyly so-
bie dobr~ opini~, przede wszystkim dzi~ki ich niezawodnosci,
bezklopotliwej obsludze i wymaganiu minimalnej konserwacji.

Charakterystyki pomiaru odleg3:osci

Jednym z wymagan podstawowych stawianych zabezpieczeniom od-
leg1osciowym jest ich wybiorczosc we wszystkich mozliwych
przypadkach zachowania si~ uk1adu eIektroenergetycznego.
Zabezpieczenie musi odr6zniac normalny stan ruchowy sieci od
jej stan6w zak16ceniowych dok1adnym pomiarem odIeg1osci i
pewnym okreslaniem kierunku pomiaru.

Wszystkie te aspekt y by1y skrupuIatnie rozwazone przy kons-
trukcji zespo1u RAZFE i przejawiaj~ si~ w charakterystykach
j ego dzia1ania.
Do pomiaru zwarc doziemnych urz~dzenie ma charakterystyk~
zbIizon~ do reaktancyjnej o nachyIeniu kiIku stopni ku osi
rezystancji. Ten spos6b pomiaru zapewnia szeroki obszar za-
dzia1ywania przy zwarciach o wysokiej rezystancji przejscia
-specjaInie wazne dIa zabezpieczen kr6tkich Iinij, a r6wniez
umniejsza oddzia1ywanie nå. pomiar odIeg1osci pr~du obci~zenia
ruchowego i pr~du dop1ywaj~cego z przeciwIeg1ego konca linii.
Zastosowano kompensacj~ ziemnozwarciow~, azeby mozna by10 ba-
zowac nastawy odIeg1oscilowe zabezpieczenia na wartosci sk1a-
dowej kolejnosci zgodnej impedancji.
Poprawn~ kierunkowosc pomiar6w osi~ga si~ pos1uguj~c si~ na-
pi~ciami mi~dzy fazami nie dotkni~tymi mierzonym zwarciem.
Dzi~ki temu, decyzja przekaznika jest w1asciwa nawet w przy-
padku bIiskich zwarc, i to niezaIeznie od tego czy przek1ad-
niki napi~cia s~ typu magnetycznego czy tez pojemnosciowego.
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2. Charakterystyka pomiaru odleglosciowego zwarc troj-fazowych.
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Do mierzenia zwarc dwufazowych zastosowano prz~suni~t~ chara-
kterystyk~ kolow~. W czasie tego rodzaju zaklocen dlugosc
1uku zwarciowego jest ograniczona odst~pem przewodow i, co
za tym idzie, rezystancja przejscia jest niewielka; pos1ugi-
wanie si~ bardziej wyszukan~ charakterystyk~ nie by1oby rac~
jonalne. Dzialanie elementow pomiarowych jest tutaj z natu-
ry kierunkowe i optymalnie wybiorcze.

Dwufazowe zwarcie doziemne w sieci o skutecznie uziemionym
punkcie zerowym nastr~cz,a specjalne trudnosci, poniewaz ele-
ment y pomiaru zwarc doziemnych maj~ tendencj~ do wykazywania
bl~dow pomiarowych ze wzgl~du na znaczn~ rezystancj~ przejs-
cia do ziemi.
Trudnosc t~ obchodzi si~ w uk1adzie RAZFE, wykorzystuj~c
w1asciwosc poprawnego dzia1ania elementow pomiaru zwarc dwu-
fazowych na wi~kszej cz~sci d1ugosci chronionej linii, dalej
od miejsca zabezpieczenia, az do granicy zasi~gu; podczas
gdy element y pomiaru'zwarc doziemnych mierz~ dokladnie przy
przy zwarciach bliskich. Dobor odpowiedniego z elementow
pomiarowych doziemnozwarciowych w zaleznosci od faz obj~tych
zwarciem zapobiega wydluzaniu pomiaru odleglosci, daj~c wy-
biorczosc i szybkie zadzia1ywanie na ca1ej dlugosci zabez-
pieczanej strefy.

Na rys. 3 podano charakterystyk~ dzia1ania dIa zwarc dwufa-
zowych, przyj~to przy tym wartosc impedancji zr6d1a zasiIa-
j~cego Iini~ r6wn~ zeru.

Charakterystyka pomiaru odleglosciowego zwarc dwu-
fazowych

3.

rys.

Za]cresy nastaw zasi~gu odleglosciowego

Zakresy nastaw zasi~gu odleg1osciowego w obu kierunkach, re-
aktancji Xl oraz rezystancji Rb, podaje nast~puj~ca tablica;
zakresy nastawiania zasi~gu reaktancyjnego X2 dIa drugiego
stopnia odleg1osciowego s~ l do 5 krtn. nastawy Xl, a X3 dIa
trzeciego stopnia l do 10 krtn. Xl. Nastawienie rezystancyj-
ne Rb jest to samo dIa wszystkich trzech stopni odleg1oscio-wych.
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Zakresy nastawiania zasi~gu

Pr~d zna-
mionowy

przeklad-
nikow

pr~dowych
A

w kierunku reaktancji
dIa strefy l, przy po-
danej cz~stotliwosci,

Xl .Q/faz~

w kierunku
re2;ystancji
dIa wszyst-
kich stret,

Rb
,Q/taz~50 Hz 60 Hz

l

2

5

0,2!>Q do 64,00

O, 1~~5 do 32,00

O, O~;O do 12,80

0,30do 76,80

0,15do 38,40
0,06 do 15,36

2,0 do 59

1,0 do 25

0,4 do 10

Czasy zadzialywania

Dzi~ki racjonalnemtl dobraniu wieIkosci pomiarowych, dynami-
czne wydluzanie za~;i~gu jest bardzo male, a typowe czasy .
zadzialania mieszc2:~ si~ w granicach od pol do jednego ok~
resu cz~stotliwosci. sieci. Rozrzut wartosci czasu zadzia-
lania jest niewie1.ki nawet przy duzych stosunkach impedan-
cyj, p~tIi zwarciOWE!j do zrodla zasiIania sieci.

Charakterystyki kOIJLturowe stalego czasu zadzialywania poka-
zano w zal~czniku R.FR 2333 PO. Minima i maksyma czasow za-
dzialania uzyskano dIa danego miejsca zwarcia przez zmian~
k~ta charakterystyc:znego zwarcia.

Wejscia

Procz wejsc trojfazowych dIa przemiennych pr~dow i napi~c
pomiarowych oraz wejscia dIa pomocniczego zasilania napi~-
ciem stalym, przewidziano rowniez cztery wejscia dIa zew~
n~trznych impulsow do sterowania sposobu dzialania zabez-pieczenia. 

Wejscia te mozna wzbudzac elektrycznie, np.
za posrednictwem zestykow alba przel~cznikow spoza zespo-
lu urzjdzenia zabezpieczeniowego. Zespol RAZFE odbiera
te wejsciowe informacje poprzez przekazniki posrednicz~ce
swego czlonu RXMBB JL, ktory normalnie jest dostarczany o
napi~ciu znamionowym baterii akumuIatorow stacji zainsta-lowania.

Nast~puj~ce wejscia przewidziano w standardowej wersji u-rz~dzenia:

CR -Odbior impulsu l~czowego z przeciwleglego kon-
ca linii. Form~ odbieranych wygna16w przysto-
sowuje si~ do danego systernu wsp61dzialania l~-
czowego, np. ukladu wyzwoleniowego czy blokado-
wego. Albo tez, sygnaly mog~ byt wykorzystywa-
ne do przyspieszania dzialania stopni odleglos-
ciowych zwlocznych.

BC -Wejscie to umozliwia prawidlowe reagowanie za-
bezpieczenia w przypadku wl~czenia napi~cia na
Iini~ z pozostawionym uziemieniem.
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-Wejscie do b].ok~wania zadzialania zabezpieczenia
przez zewn~t:r'zne urz~dzenia, jak na przyklad przez
miniaturowy \ojryl~cznik w obwodzie wyjsciowym przek-
ladnika napiEi:cia.

-Wprowadzony d.o tego wejscia impuls kasuje elektry-
cznie wszystk:ie wskazania sygna3:.owe urz~dzenia za-
bezpieczeniow'ego.

W~;kazania dzialania i sygnalizacja

W swej standardowej wersji urz~dzenie jest wyposazone w sema-
forowe wskazniki sygnalowe :L odpowiadaj~ce im dziesi~c zesty-
k6w zwiernych umieszczonych w dwumiejscowyrn czlonie wtykowym
RXSK2Hkonstrukcji COMBIFLEX. Na z~danie, w tyrnze samyrn czlo-
nie RXSK2H mog~ byc umieszczone dwa dodatkowe wskazniki syg-
nalowe i odpowiadaj~ce im zestyki. Do kasowania wskazan slu-
zy przycisk na czole czlonu. Mozliwe jest takze kasowac zdal-
nie elektrycznyrni impulsami zewn~trznyrni. Swoboda wyboru ka-
sowania jest szczeg61nie przydatna w sterowaniu na odleglosc
bezobslugowych stacyj.
Wskazniki sygnalowe ozna:kowano w nast~puj~cy spos6b:

RN -Rozruch przy jednofazowym zwarciu R-Ziemia

SN -Rozruch przy jednofazowym zwarciu S-Ziemia

TN -Rozruch przy jednofazowym zwarciu T-Ziemia

2~ -Rozruch przy zwarciach dwufazowych: R-S, T-S lub T-R

3~ -Rozruch przy zwarciach tr6jfazowych
U -Wyzwolenie og61ne

TK2 -Zadzialanie przekaznika czasowego w stopniu 2

TK3 -Zadzialanie przE~kaznika czasowego w stopniu 3
p -Zablokowanie dzjLalania zabezpieczenia przez czlon

blokady kolysaniowej; wskazanie to jest czynne, je-
zeli czlon ten :iest wl9;czony w zesp61 RAZFE

= -Przerwa w zasilaniu pomocniczymnapi~ciem stalym

NB.: Jeden zacisk kazde~10 ze wszystkich zestykow sygnalo-
wych jest przyl~czony do wspolnej szyny zbiorczej.

Zasilanie pomocnicze napi E;; c i enl stalym

Obwody pomiarowe p.s. oraz cewki przekaznikow wyjsciowych s~
zasilane z baterii akumul.atorow stacyjnych przez wbudowany w
zespol RAZFE przeksztaltnik pr~du stalego, typ RTQA180; sys-
tem ten daje rozdzial gal.waniczny mi~dzy zr6dlem zasilania
pomocniczego a obwodami y;rewn~trznymi urz~dzenia zabezpiecze-niowego. 8
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..Dodatkowe wyposazen1a

Istniej~ fakultatywne 'urz~dzenia do uzupelnienia zespolu
RAZFE, takie jak czlon impedancyjny blokady kolysan.iowej,
urz~dzenie do szybkiego samoczynnego ponownego .za:i~czaniawyl~cznik6w, 

czlon logiczny odpowiednio przystosowany do
danego ukladu wsp6:idzialania :i~czowego z zabezpieczeniem
na drugim koncu linii, cz:ion obwodow posrednicz~cych do
sterowania lokali~atora zwarcitp.

KONSTRUKCJA i SPOSOB DZIALANIA

Budowa

Statyczne urz~dzenie zabezpieczeniowe odleglosciowe typu
RAZFE zbudowano jako modulowy zespol przekaznikowy 'ukladu
COMBIFLEX.Czlony zespolu umieszczono w trojdzielnej ka-
secie stelazowej o 'wysokosci modulowej 12S, czyli 533,4 mm,
gdyz S = 44,45 mm; szerokosc modulowa kasety wynosi 60C,
tzn. 420 mm, poniewaz (~ = 7 mm. Rys. 4 ilustruje bl:>dow~
calosci zespolu, a zal~czony rysunek 5283 0040-C pocjaje wy.-
miary instalacyjne. Dalsze szczegoly ukladu montaz4:>wego
COMBIFLEX wraz z wyjasnieniem przyj~tych jednostek rnodulo-
wych mozna znalesc ,~ Katalogu RK 92-10 PO.
Dwa przedzialy kasety zespo1u, gorny i srodkowy mie:3zcz~ w
sobie cz~sci sluz~cle de wytwarzania i przerobki sygna16w.
Zestaw tych cz~sci jpozostaje bez zmian w roznych wersjach.
urz~dzenia RAZFE, j1est on podstawowym dIa ukladu i nie wy-
maga najmniejszych :zmian w zwi~zku z wymaganiami specyficz-
nego zastosowania u:rz~dzenia.
W najnizszym przedz:iale kasety umieszczono modulowe czlony
wtykowe, dostosowywiine do indywidualnych warunkow danej in--
stalacji. S~ t4> aat~~o~ienne elementy, jak np. przekazni--
ki czasowe, obwody 1flejsciowe i wyjsciowe, te dwa os1:atnie
mniej albo wi~cej z:tozone zaleznie od potrzeby.Rys. 

4 oraz nalez~ce do niego objasnienia podano na nast~p-

nej stronicy.
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Statyczne urz~dzenie zabezpieczeniowe odleglosciowe
typu RAZFE do jedno- i trojfazowego wyzwalania; plan
trojdzielnej kasety wskazuje miejsca i oznakowania
poszczegolnych czlonow zespolu.

101 -grupa przekladnikow posrednicz~cych wraz z
wszystkimi obrotowymi przel~cznikami nastawczymi
126, 129, 156 -tabliczki obwodow drukowanych
razem z elementami statycznymi, ktore wspolnie two-
rz~ uklad pomiarowy urz~dzenia
901 -gniazdo probiercze typu RTXP 18

907, 1107, 1113 -pomocnicze przekazniki wyzwala-
j ~ce typu RXME l

913 -czlon wyzwoleniowy typu RXMBAl

919 -czlon pr~dowy kolejnosci zerowej do sygnali-
zowania rozruchu, z przekaznikiem posrednicz~cym do
sterowania lokalizatora zwarc, typ RXIEDl

925, 931 -przekazniki ~zasowe dIa drugiego i trze-
ciego stopnia pomiaru odleglosciowego, typ RXKBl

937 -czlon wskazan i sygnalizacji, typ RXSK2H

943 -przeksztaltnik p.s./p.s., typ RTQA180
1119 -czlon wej sciowy typu RXMBB l

Czlony modulowe RTXP18, miejsce 901, oraz RXIEDl,
miejsce 919, dostarcza si~ na wyrazne z~danie, kie-
dy ich funkcje s~ potrzebne. Dwa miejsca, 1125 i
1131, s~ zarezerwowane dIa dowolnych elementow

MACJA

81.07
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dodatkowyc:h, ewentuaInie wymaganych dIa SI)ecyficz-, ,nych w,arunkow zastosowania danego urz~dzenia

Schemat wyjasniaj~cy

Og61n~ struktur~ urz~dzenia zabezpieczeniowego podimpedan-
cyjnego RAZFE wyjaElnia schemat blokowy na rys. 5.

zasilania pomocnicze wejscia pr~du przemiennego

2 ~ ++J, J,J,~~-
przerobka
analogowa

1 ~ ~
zasilacz
pr~du
sta3:e~-

wejscia cyfrowe!

.~ ,I, ,It ,I.3

1) przekaZniki
zwloczne

wyjscia
wyzwalajBscl3

wskazania i
sYgnalizacja

+ ++ m~i+~~~i
a:o
Q.

go
:.

.L

rys. 

5. Schema..t blokowy urz~dzenia typu RAZFE do
zabezp:leczania odleglosciowego linij prze-
sylowyc:h.

f~
'J~.

,..,'"~
«

~o
r-
~
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PrC!dy i napi~cia przemiE~nne trzech faz, sluzCjce jako wielko-
sci pomiarowe, sC! dopro\oladzone z przekladnikow do bloku 2
urzC!dzenia zabezpieczenj.owego, gdzie podlegajC! przerobce
analogowej w obwodach kompensacyjnych i nastawczych. W blo-
ku tym prC!dy i napi~cia sC! przeksztalcane w zespol wielkos-
ci potrzebnych do wykon~~ania funkcyj pomiarowych urzC!dze-
nia zabezpieczeniowego podimpedancyjnego. Informacje fazo-
we zawarte w tych przeksztalconych wielkosciach sC! wyodr~b-
niane w bloku 4 przez przetworzenie sygnalow analogowych na
sygnaly cyfrowe ciC!gow prostokC!tnych. Na$t~pnie, sygnaly
kieruje si~ do bloku 7, gdzie poddaje si~ je przerobce w kom-
paratorach fazy, bramkac.h obwodow logicznych itd., azeby
mogly sluzyc urzC!dzeniu do wykonania wszystkich niezb~dnych
funkcyj, jakich wymaga z;asada pomiarow impedancyjno-odleg-
l'o.§eiowych.

.,., .Nalezy zaznaczyc, ze przerobka cyfrowa bloku 7 Jest sterowa-
na przez funkcje dozorujC!ce prC!du i napi~cia uformowane w
bloku 5.

Blok 8 dziala jako mi~dzyukladowa wkladka dIa wyzwalacza wy-
lC!cznika linii i zapewnia zabezpieczeniu zdolnosc jednofazo-
wego wyzwalania.
Blok 9 sygnalizuje swymi wskazaniami calosc wydarzen, ktore
w czasie zaklocen sieci powodujC! wzbudzenie zabezpieczenia.
Zestyki sygnalowe, jakie w tym czlonie s~ do dyspozycji,
ulatwiajC! zrealizowanie wspoldzialania zabezpieczenia z urz~-
dzeniami skojarzonymi, takimi jak przyrz~dy rejestrujC!ce ko-
lejnosc wydarzen, przekazniki samoczynnego ponownego zamyka-
nia itp.

Czlon przekaznikowy blok'u 3 jest ukladem posredniczC!cym mi~-
dzy wejsciowymi sygnalami cyfrowymi, jak na przyklad impul-
sami z zestyku polozenio'wego wylC!cznika miniaturowego w ob-
wodzie napi~cia pomiarowego, a obwodami logicznymi bloku 7.

Przeksztaltnik p.s./p.s. zasila u~lad urz~dzenia zabezpie-
czeniowego prC!dem stalym pod odpowiednim i ustabilizowanym
napi~ciem, tworzC!c jednoczesnie przegrod~ galwanicznC! mi~-
dzy obwodami stacyjnymi a obwodami zabezpieczenia odleglo-, .
scJ.owego.
Przekazniki czasowe w bl4:>ku 6 wyznaczaj~ czasy zwlok w dzia-
laniu rezerwowym zabezp:ieczenia i z tego powodu sC! wzajenie
pol~czone z blokiem 7.

Obwody kompensacyjne

Jak ju:?; uprzednio wspomn:lano, wszelkie wielkosci potrzebne
do impedancyjnych i kierllnkowych pomiarow odleg3:osci s~ we
w3:asciwy sposob przekszta3:cane w obwodach kompensacyjnych
zespo3:u RAZFE, patrz rys. 6 na nast~pnej stronicy.

8
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Uk1R~~. Uk1RS
Uk2R/~.Uk2RS

Uk3R~J, Uk3RS

~Zk
UB1R

U82R

IRN

IR

~~ ZN

rys. 

6. Schemat idE~OWY dzialania obwodow kompensacyjnych;
l, 2 i 3 o2:naczaj q; punkt y odniesienia.

UkiRN, 

UkiRS -skornpensowane napi~cie stosowane
jaka wielkosc porniarowa w stopniu
odleglosciowyrn i; i = l, 2 alba 3

-irnpedancje odwzorowane, normalnej
linii oraz obwodu zerowego

Zk, ZN

a,b, c, PI,
P2; P3' KN,'
Ii, -11-:[

II:

~
g,
~"'
c:
"8

-wspolczynniki nastawcze

2!,J

~
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WieIkosci sluz~ce do pomiaru impedancji, tzn. napi~cia i pr~-
dy pI:,zemienne, s~ wprowa.dzone do obwodow urz,dzenia zabezpie-
czeniowego poprzez wejsc:iow; przekladnik~ posrednicz'}ce. Ek-
rany eIektrostatyczne, w' ktore te ostatnJ.e s~ wyposazone, od-
izolowuj~ gaIwanicznie uklad przekaznikowy zabezpieczenia od
zewn~trznych obwodow pomiarowych i poza tym tlumi~ one skute-
cznie sygnaly znieksztalcaj~ce, ktore mog~ pojawiac si~ w ob-
wodach wyjsciowych przekladnikow pomiarowych.

Kazdy z bIokow fazowych zawiera nastawn~ impedancj~ Zk do od-
wzorowania parametrow Iinii nastawami: Ca) reaktancji -wspol-
czynniki a, c i p, oraz Cb) stalej czasowej L:R -wspolczyn-
nik 1k, ktory to parametr jest miar~ k~ta charakterrstycznego
linii. Ponadto, dwie symetryczne impedancje Rb, glownie re-
zystancyjne, pozwalaj~, przez nastawienie wspolczynnika b,
ustaIic punkt dyskryminacji obci~zenia ruchowego linii, a
wi~c zasi~g rezystancyjny pomiaru odleglosciowego. Dalsze
szczegoly podano w "Danych Technicznych", str. 30.

Zasi~gi reaktancyjne kazdego z trzech stopni odleglosciowych
zabezpieczenia ustaIa si~ niezaleznym nastawieniem wspol-
czynnikow PI, P2 i P3. JRownie niezalezne mi~dzy sob~ s~ na-
stawienia reaktancyjnego i rezystancyjnego zasi~gu.

Budowa bloku czwartego jest podobna do budowy bIokow fazo-
wych i pozwala odwzorowalc impedancj~ kolejnosci zerowej Ii-
nii oddzielnym nastawien:iem w zabezpieczeniu impedancji ZN.
Znaczy to, ze wspolczynnik kompensacji ziemnozwarciowej od-
wzorowuje si~ zarowno w amplitudzie jak i w fazie przez od-
powiednie dobranie wspolczynnika nastawczego KN oraz stalej
czasowej 1N repliki impedancji w obwodzie zerowym urzqdze-
nia zabezpieczeniowego.

Nalezy podkresli6, ze poza czlonem wejsciowym nie uzywa si~
innych przekladnikow sumuj~cych -sprowadza to do minimum
Iiczb~ elementow akumuluj~cych energi~ w ukladzie pomiaro-
wym i przyspiesza reagowanie zabezpieczenia w czasie stanowprzejsciowych.

Liniowe kombinacje napi~(~ i prqdow uzyskuje si~ przez stoso-
wanie pomiaru mi~dzy fazami alba mi~dzy faz~ a ziemi~. Nie-
zb~dne wzajemne oddzielenie galwaniczne poszczegolnych punk-
tow odniesien~a ukladu pomiarowego osiqgni~to przez zastoso-
wanie niezaIeznych i odizolowanych galwanicznie od siebie
obwodow w wbudowanym w zespol urzqdzenia przeksztaltniku
pr~du stalego.
Ilustracj~ tego co wyzej powiedziano mozna znaIesc na sche-
macie ideowym, rys. 6 na str. 13, gdzie widac, ze wielkosc
UklRN powstaje z sumy trzech napi~c: UR, -IRZk i -KNI ZN.
Sposobem tym otrzymuje sj.~ skompensowane napi~cie, ktore
nadaje si~ do pomiaru impedancji. Trzeba zanotowac, ze
Zk jest funkcjq parametrow a, c, p i 1k, a ZN funkcj~ para-
metrow a, c, p i TN.

Ten oryginalny i wielostronnie korzystny sposob wyprowadza-
nia wielkosci pomiarowych gwarantuje wiernosc przerabianych
informacyj dzi~ki wielkiej dokladnosci sygnalow obiegajqcych
obwody zabezpieczenia, specjaInie wtedy, kiedy po pojawieniu
si~ zwarcia stan sieci energetycznej podlega gwaltownym zmia-
nom.
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Przerobka sygna~ow

Sygnaly analogowe rozwini~te w obwodach kompensacyjnych s~
przerabiane rozmaicie. Jedne, na przyklad, podlegaj~ po-
rownaniu amplitud w celu wykrycia obnizki napi~cia .1ub wzro-
stu pr~du itp. Inne, azeby-moc dokladnie wykrywac przejscia
przez zero, podlegaj~ przerobce na ci~gi prostok~tne a nas-
t~pnie s~ poddane porownaniu fazowemu w stosunku do wartos-
ci odniesienia, nastawionej w obwodach sekwensowych -, SCL.
Komparatory fazy mierz~ impedancj~ i kierunek, podczas gdy
komparatorom amplit'udy zleca si~ funkcje sterowania i kon-
troIi. Do odnotowania jest filtrowanie sygnalow pomiaro-
wych przed ich wejslciem do komparatorow fazy, a to ,., celu
odrzucenia skladowych o nieporz~danych cz~stotliwosc~iach.
DIa uzyskiwania dok:tadnego pomiaru w pierwszym stopniu od-
leglosciowym, nawet w niekorzystnych warunkach sygnalu wej-
sciowego, zastosowano filtry ze zmienn~ charakterystyk~ w
sposob rozny od dotychczasowych, ktory pozwala zredukowac
czasy opoznienw porownaniu do opoznien zachodz~cych w ob-
wodach konwencjonalnych; osi~gni~to t~ zalet~ bez zmniej-
szenia dokladnosci pomiarow i niezawodnosci dzialania.

Schemat blokowy na rys. 7 pokazuje oddzialywanie tej nowej
techniki filtrowania na jedn~ z wielkosci wejsciowy(~h w
obwodzie sekwensowym.

i -

Obwod kontrolUiacy -L"~ "7-

VID
--

L.

sygnal
wej sciowy I

7.

rys.

II:on-
g,
~>
UJc:
<CI

Schemat blokowy specjalnego obwodu fitrowanlia.

FD -detektor zwarc
VID -detE~ktor napi~cia i pr~du.
S -przE~rzutnik statyczny

,.SLC -obwod logiczny sekwensowy

Sygnaly rnaj~ zasadnj.czo dwa kanaly przejsciowe: w jednyrn
z nich nie podlegaj~ filtrowaniu, w drugirn zas przechodz~

, ,przez filtr, ktory w norrnalnych warunkach sygnalow tych
dalej nie przesyla j. ktorego energi a nagrornadzona jest

'iii..."'~
..:"
:go
"-
m
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r6wna zeru. W normalnych warunkach ruchu siecj" przerzutnik
statyczny S l~czy kanal sygnalow nie filtrowanych z obwodem
logicznyrn sekwensowym.
W nast~pstwie zaklocen pracy sieci lub zwarc chronionej linii
ktore to stany wykrywa szybko dzialaj~cy detektor FD wbudowa-
ny w zespol urz~dzenia zabezpieczeniowego, zostanie wyslany
impuls sterowniczy zmieniaj~cy charakterystyk~ kanalu filtro-
wanego na pelne przesylanie. Tym sposobem, pr~dko uaktywnia
si~ filtr wobec nowego stanu elektrycznego zabezpieczanego
ukladu.
Jezeli rodzaj zwarcia jest tego rodzaju, ze nasuwa podejrze-
nie bl~dnego sygnalu z pojemnosciowego przekladnika napi~cia,
przerzutnik S jest zaprojektowany, tak zeby wybrac kanal fil-
trowany, a drugi impuls sterowniczy rna wtedy spowodowac pow-
rot obwodu logicznego sekwensowego, aby rozpocz~c proces no-
wego pomiaru.
Znaczniejsze spadki napi~cia na stronie sieci pojemnosciowe-
go przekladnika napijciowego wywoluj~ na stronie jego wyjs-
cia przejsciowe zaklocenia, ktore mog~ falszowac pomiary, i
dIatego szybki detektor pr~du i napi~cia, oznaczony VID, us-
tala granic~, do ktorej ,spadek napi~cia moze byc tolerowany
bez obawy duzych bl~dow w pomiarze; jesli zachodzi tego pot-
rzeba, detektor oddzialywuje na sygnaly plyn~ce do przerzut-
nika S i obwod SLC.

Tak wi~c, filtrowanie sygnalow zachodzi, tylko wtedy kiedy
tego trzeba, a calkowity czas zadzialywania zabezpieczenia
jest skracany.
We wszystkich czlonach u]:-z~dzenia przerobka sygnalow jest
niezalezna i jednoczesna" w obu polokresach wielkosci po-
miarowych;. oczywiscie przynosi tö 'szybkosc i niezawodnosc
dzialania. Co dalej, stosowanie wyrafinowanej logiki pol-
przewodnikowej i poslugiwanie si~ obwodami.scalonymi, ta-
kim i jak wzmaczniacze operacyjne alba jak bramki logiczne,
w wysokim stopniu uodparnia urz~dzenie RAZFE na szum i umo-
zliwia jego wyrozniaj~co zwart~ budow~.

Teoria porniaru

Powiedziano juz uprzednio, ze pomiar jest przeprowadzany
przez porownanie fazy odbieranych sygnaLow w obwodach sek-wensowych. 

DIa przykLadu, porownanie wejsciowych sygnaLow
przemierinych A i B jest rz~dzone nast~puj~c~ ogoln~ zaIez-
nosci~:

8

Ql ~ arg(~) -arg(~) ~ Q2

gdzie Ql i Q2 Sq dowoInie wybranyrni granicami kqtowyrni,
arg(~) jest kqtern fazy sygnalu A, a arg(~) k~tern fazy syg-
nalu B, w odniesieniu do tej samej dowolnie przyj~tej oBi.
Nalezy zauwazyc innq forrn~, w jakiej da si~ napisac powyz-., ,SZq zaleznosc:

Ql ~ arg(~:~) ~ Q2
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Zwarcia jednofazowe
Porniar irnpedancyjny zwarcia jednofazowego w kazdyrn z trzech
stopni odleglosciowych odbywa si~ przez porownanie fazy rni~-
dzy skornpensowanyrn napi~ciem a ;mie'rzonyrn pr~dern. Bior~c dIa
przykladu dzialanie eIernentu ZR, sluz~cego do porniaru zwarc
doziernnych w fazie R, zaIeznosci rozwazanych wieIkosci b~d~:

~N = !!R -~~k -KN!N~N

:!:RN = !oR + KN!N

gdzie UR i IR = napi~cie i pr~d fazy R
IN = pr~d obwodu zerowego
Zk i ZN = impedancje odpowiednio odwzorowane w

stopniach od1eg1osciowych 1, 2 1ub 3
KN = wsp61czynnik kompensacji ziemnozwar-

ciowej

Element wykrywa reaktancj~ mniejsz~ niz nastawiony zasi~g
odleglosciowy, jezeli spelniony jest nast~puj~cy warunek:

Tt + a ~ arg (!!kRN) -arg (!RN) ~ 27t + cx (1)

gdzie «= nachylenie linii granicznej, zwykle a wynosi
-(6:.t2) stopni

Warunek (l) wskazuje, ze granic, dzia1ania omawianego prze-
kaznika pomiarowego na p1aszczyznie impedancji zespolonej
R,jX jest linia prosta przechodz~ca przez wierzcho1ek wekto-
ra Zk' nachylona o k~t <X wzgl~dem oBi rezystancji; ilustruj~
na wykresie rys. 8, str. 18, trzy proste: Ll, LZ i L3, odno-
sz~ce si~ do trzech stopni zasi~gu odleg1osciowego zabezpie-
czenia. Jak juz nadmieniono, pomiary impedancyjne odbywaj~
si~ rownoczesnie we wszystkich trzech stopniach, z tym ze w
stopniu odleg1osciowym 3 pomiar jest nieco rozny, poniewaz
pr~d IR jest uzyty miast pr~du IRN, patrz wyzej zaleznosc (l).

Dzialanie kierunkowe urz~dzenia opiera si~ na porownywaniu
fazy mi~dzy wielkosc.i~ zalezn~ od nat~zenia pr~du a napi~-
ciem mi~dzy dwoma fazami nie dotkni~tymi zwarciem. Ponie-
waz napi~cie zwartej fazy nie wyst~puje w mierzonych sygna-
lach, przyj~ta metoda pomiaru zapewnia dyskryminacj~ kierun-
ku rowniez dIa bliskich zwarc, niezaleznie od jakichkolwiek
przejsciowych b1~dow transformacji pojemnosciowych przek1ad-
nikow napi~cia.

W okreslaniu kierunku przez element ZR traktowane s~ nast~-
puj~ce wielkosci pomiarowe:

c
f

~~
Ii

I~ = IRZk

UT -Us
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rys. 

8. Charakterystyka pomiaru odleglosciowego dIa zwaJ:'c
doziemnych; przerywany obrys odpowiada warunko~..,i
wartosci zerowe:j impedancji zr6dla zasilaj~cego.

Urz~dzenie stwierdza zwaJr'cie w zabezpieczanym kierunku, jes-
Ii zostaj e spelniony nas1t~puj ~cy warunek:

o ~ arg(UTS) -arg(IZR) ~ 7t
2)

Mozna udowodni~; ze na w~lkresie plaszczyzny irnpedancji zespo-
lonej zaleznosc (2) wyra~~a si~ liniii prost~ o nachyleniu r6w-
n emu arg(Zk) -n-:2, przecinaj~c~ wierzcholek wskazu -Zs

gdzie Zs = (2Zs2+Zs0): [2+ (ZO: Zl~

8

~s? i ZsO .;;~ ~mpedenc~a~j- kolejn<;>sc~,przec~wnej i zerowej
zrodla zas11aJ~cego 11n1~. Zaleznosc (2) Jest naniesiona na

rys. 8 jaka linia Dl.

Praktycznie, mozna przyj~!c, ze impedancja zrodla zasilaj~ce-
go nie jest nigdy rowna ~~eru i dIatego pomiary urz~dzenia za-
bezpieczeniowego RAZFE maj~ znaczny margines obszaru zadzia-
~ania w czwartej cwiartcE~ wykresu R,jX. Nalezy zaznaczyc,
ze charakterystyki dzialania na rys. l, 2 i 3 wykreslono dIa

zerowej impedancji zrodla zasilania.

Nast~pna uwaga. Aczkolwj.ek linia Dl, rys. 8, niekoniecznie
przechodzi przez pocz~tek ukladu plaszczyzny impedancji zes-
polonej, to jednak skutec:znosc kierunkowa zabezpieczenia
jest zachowywane we wszy~;tkich warunkach pomiarowych i nie
trzeba obawiac si~ jego 2:adzialania przy zwarciach w odwrot-
nym do chronionego kierunku.

Ograniczenie zasi~gu w kj.erunku rezystancji osi~ga si~ porow-
naniem fazowym mi~dzy wielkosci~ zalezn~ od pr~du pomiarowego
a dwoma skompensowanymi napi~ciami.
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DIa eIementu ZR te wartosci b~d~:

IRZk

UR -IRZbl

UR -IRZb2

gdzie Zb2 = -Zbl s~ impedancjami g16wnie rezystencyjnymi i
odpowiadaj~ zasi~gom w kierunku rezystancji. Zb r6\olna si~
calkowi tej impedanc,j i zwarcia.

Zadzialanie nast~pu:je po spelnieniu nast~puj~cych d~~6ch wa-runk6w:

o ~ arg(USIR) -arg(IZR) ~ 7t
3)

1t ~ arg(UB2R) -arg(IZR)..s 2n (4)

Zaleznosci (3) i (4:1 wyznaczaj ~ obszar zadzialywania na pla-
szczyznie impedancjjL zespolonej, ktory ograniczaj~ dwie pro-
ste o nachyleniu ro~~nemu arg(Zk) i przecinaj~ce wierzcho1ki
wektorow okreslonych wyrazeniem:

:!:3Zbl~: [2 + (ZO:Zl)]

ktore na rys. 8 przE~dstawiaj ~ linie Bl i B2.

Wprowadzenie paramet:ru 3: [2 + (ZO: Zl)] do zasi~gu Zbl ma na
celu okreslenie grarlic (3) i (4) na plaszczyznie impedancji
zespolonej kolejnosc:i zgodnej-. Poniewaz impedancj a p~tl;i
zwarciowej linii j e~;t Zl .[2 + (ZO: Zl)] : 3, parametr 3Zbl:
: [2 + (ZO: Zl)] wskaz\:lj e na rozlozenie rezystancj i p~tli mi~-
dzy obwodami kolejnosci zgodnej i zerowym -element mierzy
zatem calkowit~ rezystancj~ p~tli zwarciowej odpowiadaj~c~
Zbl.
Ograniczenie zasi~gu odleglosciowego w trzeciej i czwartej
cwiartce wykresu R,jX uzyskuje si~ przez porownywanie fazy
mi~dzy mierzonym pr~:dem a skompensowanym napi~ciem.
Do zauwazenia jest zasi~g odleglosciowy urz~dzenia w kierun-
ku odwrotnym do zabezpieczanego -jego skladowa rezystancyj-
na wynosi okolo 0,4 zasi~gu rezystancyjnego do przodu.

Warunkiem do spelnienia, aby nast~pilo zadzialanie zabezpie-
czenia w trzeciej czy czwartej cwiartce obszaru charakterys-
tyki pomiarowej jest dIa elementu ZR:

cx ~ arg(UB2R) -arg(IR} ~ 1t + O( ,(S)
II:oa-
~
:u

j

f1
~
M
~

Granic~ odpowiadaj~c~ zaleznosci (5) jest linia oznaczona
na rys. 8 jako D2.

Do rozruchu zabezpieczenia oraz selekcji fazy pomiarowej
przeprowadza si~ dodatkowe porownanie dwoch skompensowanych
napi~c wyprowadzonych z wielkosci w fazie zwartej p~tli i
w fazie s~siedniej.

§'"
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DIa eIernentu porniarowego ZR warunkiern ustaIaj,,!cyrn w drugiej
Iub trzeciej cwiartce obszaru charakterystyki granice zadzia-
3:.ywania jest::

cx ~ arg(Uk4RN) -arg (Uk4TN) ~ 7t 6}

Skompensowane napi~cia Uk4RN i Uk4TN s~ zasadniczo uzyskiwa-
ne podobnie do napi~cia UkR~, str. 17, ale przy pomocy impe-
dancji odwzorowanej Zk4, ktora jest stal~ krotnosci~ impedan-
cji Zk3 odwzorowanej w trzecim stopniu odleglosciowym.

Mozna wykazac, ze na plaszczyznie impedancji zespolonej waru-
nek (6) odpowiada wykresowi kola, ktorego okr~g przecina wie-
rzcholek wskazu Zk4; polozenie srodka kola jest funkcjq impe-
dancji Zk4 oraz impedancji zrodla zasi1aj~cego. Przy warto-
sci impedancji zrodla rownej zeru, okr~g przechodzi przez po-
cz~tek ukladu R,jX; jednakze w ogolnym przypadku, kiedy impe-
dancja zrodla ma wartosc wi~ksz~ niz zero, po~ozenie kola
jest inne, jak to wskazu:je wyraznie luk kola C4 na rys. 8,
patrz str. 18.

Wypadkowa charakterystyka pomiaru odleglosci e1ementu ZR przy
zwarciach jednofazowych jest wyznaczona odpowiednimi kombina-
cjami warunk6w (l) do (6).

Mimo iz pozornie wydaje si~, ze pomiar zwarc doziemnych opie-
ra si~ na zestawieniu roznorodnych warunkow, to jednak w rze-
czywistosci zaleznosci s~ mi~dzy sob~ powiqzane, a dobor po-
szczego1nych sygnalow pomiarowych i ich racjonalna kombinacja
wykluczaj~ jakqkolwiek sk~onnosc przescigu mi~dzy zadzia~a-
niem i powracaniem.

Pozostale dwa element y ZS i ZT, przeznaczone do pomiaru zwarc
doziemnych faz S i T, skonstruowano podobnie do wyzej omowio-
nego elementu ZR.

Zwarcia dwufazowe

Kierunkowo-podimpedancyjne element y pomiarowe ZK o charakte-
rystyce kolowej przesuni~tej wykrywajq zwarcia dwufazowe.
Pomiar odbywa si~ w zasadzie przez porownywanie dwoch skom-
pensowanych napi~c wyprowadzonych z nast~pujqcych mi~dzyfa-
zowych wielkosci napi~c i pr~dow:

UkRS = (UR -US) -Zk(IR -IS)

UkST = (US-UT)-Zk(IS-IT)

UkTR = (UT -UR) -Zk(IT -IR)

Obszar zadzialywania mozna okreslic zaleznosci~:
8

7t .c:;: arg (UkRS) -arg (UkST) ~ 7)21t

Chociaz warunek (7) jest dostateczny do uzyskania zadzia1a~
nia wszystkich zwarc dwufazowych, domniemanie nadaj~c ele-
mentowi pomiarowemu cechy dzia1ania wielofazowego, to jednak
1atwosc uzyskiwania sygna16w z obwod6w kompensacyjnych poz-
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wala na jeszcze dwa rownoczesne porownania fazowe, jedno
mi~dzy UkST a Uk'rR i drugie mi~dzy UkTR a UkRS.

L~cz~c wyniki trzech porownan fazy w jedno wyjscie zadzia-
laniowe oparte na logice "kazde-dwa-z-trzech", osi~ga si~
wi~ksz~ niezawodnosc w dzialaniu ukladu, bez wkraczania w
obszar odpowiadaj~cy zaleznosci (7), poniewaz wszystkie
trzy porownania daj1 zawsze taki sam wynik niezaleznie od
indeksu zwartych dwoch faz.

Na wykresie R,jX, patrz nizej rys. 9, obszar zadzialaniowy
elementu ZK jest kolem o kr~gu przecinaj~cym wierzcholek
wskazu Zk jak i przez wierzcholek wskazu -Zs2. ~rodek ko-
la j est ulokowany' na wierzcholku wskazu (Zk -Zs2) : 2. Po-
kazano to na rys. 9 jako kola ZKl, ZK2 i ZK3.

rys.

Charakterystyka pomiaru odleglosci dIa zwarc dwu-
fazowych; krzywe kreskowane odpowiadaj~ warunkowi
zerowej impedancji zrodla zasiIaj~cego.

~
:{i

~

Zaleznosc charakterystyki dzia:!ania elementu pomiarowego ZK
od impedancji zrod:!a zasilaj~cego lini~ daje korzystn~ w:!a-
sciwosc wyd:!uzania zasi~gu rezystancyjnego w miar~ zwi~k-
szania si~ impedancji zrod:!a -pozwala to na skuteczniejsze
obj~cie dzia:!aniem zabezpieczenia rezystancji zwarcia.

Nalezy podkreslic zachowywanie kierunkowosci pomiaru przezurz~dzenie. 
Nie reaguje ona na zwarcia w odwrotym kierun-

ku, mimo ze okr~gi ko:! ZKl, ZK2 i ZK3 niekoniecznie prze-
chodz~ przez pocz~tek uk:!adu wspo:!rz~dnych p:!aszczyzny im-
pedancj i zespolone.j.

Dwufazowe zwarcie doziemne w siecizeskutecznie uziemionym
puktem zerowym stwarza szczegolne trudnosci pomiarowe. Te-
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go rodzaju zwarcie, wz:L~wszy dIa przykladu S-T~N, moze byc w
zasadzie mierzone trzel1r1a sposobami:

jaka zwarcie dwufazowe S-T

jaka zwarcie doziemne S-N

jaka zwarcie doziemne T-N

Element ZK mierzy poprawnie zwarcia mi~dzyfazowe, z wyj~t-
kiem pewnych przypadko~T zwarc bliskich, kiedy element moze
nie zadzialac. Pomiar jest praktycznie niezalezny od rezys-
tancji przejscia.
Obecnosc rezystancji jest przyczyn~ bl~dow w pomiarach zwarc
dwufazowych doziemnych. Element ZS,.mierz~cy'wfazie wyprze-
dzaj~cej, b~dzie mial zasi~g wydluzany, podczas gdy element
ZT, mierz~cy w fazie nast~puj~cej, b~dzie mial zasi~g skraca-
ny. Przy zwarciach bliskich, zasi~g elementow pomiarowych
b~dzie poprawny. Jest zatem rzecz~ jasn~, ze pomiar w fazie
wyprzedzaj~cej nie powinien wyzwalac przy tego rodzaju zwar-
ciach ze wzgl~du na Oczywisteryzyko niewybiorczosci.

Uprzednio juz nadmieniono, ze zwarcia dwufazowe doziemne s~
mierzone w urz~dzeniu zabezpieczeniowym'RAZFE przez element
pomiaru fazowego ZK oraz element pomiaru doziemnego w fazie
nast~puj~cej. Tym wi~c sposobem, zaleznie od warunkow zwar-
cia, urz~dzenie przysto:sowuje kombinacje swoich funkcyj do
wymagaan wybiorczosci w~{zwalania.
Element ZK jes~ nieczuly na zwarcia trojfazowe. Przy zwar-
ciach jednofazowych, dzialanie elementu jest automatycznie
blokowane czynnosci~ selekcji fazy elementow pomiaru doziem-
nego.
Zainicjowanie selekcji fazy w elementach pomiaru doziemnego,
patrz zaleznosc (6) na ~;tr. 20.dla elementu ZR, powoduje tez
wzbudzenie elementow pomiaru dwufazowego, wykorzystuj~c w
ten sposob optymalnie irlformacje, jakimi si~ dysponuje w po-
szczegolnych blokach ur2;~dzenia zabezpieczeniowego.

Powtarzaj~c to co juz uprzednio skonstatowano: pomiar odby-
wa si~ rownoczesnie w elementach impedancyjnych wszystkich
trzech stopni odleglosciowych urz~dzenia, tzn. w ZKl, ZK2 i
ZK3.

Zwarcia trojfazowe

Wspomniano wczesniej, str. 5, ze element y pomiaru doziemne-
go s~ po cz~sci wykorzystane przy zwarciach trojfazowych,
a wi~c w warunkach kiedy element y ZK nie s~ wzbudzane. Ele-
ment rozruchu i selekcji faz C4 a takze element pomiaru kie-
runku Dl, patrz rys. 8 na str. 18, s~ pomijane przy zwarciach
trojfazowych,kiedy automatycznie przestawione element y pomia-
ru doziemnego, ZR, ZS i ZT, W'fkonuj~ nast~puj~ce podstawowe
czynnosci: rozruch, pomiar odleglosciowy i dyskryminacja ob-
ci~zenia ruchowego.

8



ASEA
Inlo-No.

RK 613-300 PO
Reg. Page

7433 23

INFORMACJA
From/Date

RFR,81.07

Z~17~nosc (1~, str. 17, bjd~ie.w tym p~~ypadku odp~wiad~c
1J.nJ.J. proste) na plaszczyznJ.e J.mpedanc)J. zespolone), kto-
ra to prosta przetnie wierzcholek wskazu Zk i b~dzie miala
pochylenie cx wobec osi rezystancji, stanowi~c w ten sposob
charakterystyk~ pomiaru odleglosci.
Zaleznosci (3) i (4), str. 19, odpowiadaj~ na wykresie R,jX
obszarowi zadzialania obj~tego dwoma prostymi o k~cie nachy-
lenia arg(Zk), ktore przecinaj~ wierzcholki wektorow odpo-
wiadaj'jcych wartosci :!Zbl; zapewnia to zabezpieczeniu nie-
czulosc na obci~zenia ruchowe linii.

Warunek dzialania (5), str. 19, reprezentuje prosta przecho-
dz~ca przez wierzcholek wskazu Zb2 i nachy1ona w stosunku do
osi R o k~t cx. Ten ostatni warunek wraz z poprzednimi (l),
(3) i (4) zapewnia wzbudzenie zabezpieczenia w kazdym przy-
padku zamkni~cia wyl~cznika linii na bliskie metaliczne zwar-
cie trojfazowe, nawet jesli napi~cia linii maj~ wartosc zero-
w~ przed czy po zamkni~ciu wyl~cznika. W tych okolicznosciach
trzeba, azeby wejscie BC w urz~dzeniu zabezpieczeniowym, patrz
str. 7, zostalo wzbudzone sterowniczym impulsem zamykania wy-
l~cznika na krotko przedwlasciwym zamkni~ciem, a to w celu
tymczasowego pomini~cia kierunkowego dzialania zabezpieczenia
wyznaczonego podanii nizej zaleznosci~ (8); zabezpieczenie jest
przygotowane do be:zzwlocznego wyzwolenia, jezeli rozruch nas-
t~pi w ci~gu trzech sekund po zainicjowaniu zamkni~cia.

Poprawn~ kierunkowosc zapewnia zabezpieczeniu, nawet podczas
bliskich zwarc tro:jfazowych, specjalny element DIMR wyposa-
zony w obwod pami~ciowy i dzialaj~cy na zasadzie porownywa-
nia fazy wdlug nas1:~puj ~cej relacj i:

o ~ arg(UMTS) -arg(IZR) ~ (8)7t

gdzie UMTS = (UT -US)
IZR = IRZk

o dzialaniu pami~ciowym

a:o
Il.

ä
..,
tU>
In

-\
J!

Zaleznosc (8), wyrazona we wsp6lz~dnych plaszczyzny impedan-
cji zespolonej, jest lini~ prost~ nachylon~ o arg(Zk) -~:2
i przecinaj~c~ wierzcholek wskazu -Zsl., czyli wektora impe-
dancji kolejnosci zgodnej zr6d1a zasilaj~cego.

Trzeba jednak miec na uwadze, ze dIa czas6w d1uzszych niz
okres dzia1ania obwodu pami~ciowego, zaleznosc (8),zacho-
wuj~c form~ linii prostej o tym samym co uprzednio nachyle-
niu, powraca do polozenia, w kt6rym przecina pocz~tek ukla-
du R,jX.- Warunek (8) mozna uwazac jako zaleznosc dynamicz-
n~, kt6ra dIa tych wszystkich przypadk6w, kiedy wartosc im-
pedancji zr6d1a zasilania nie jest r6wna zeru, pocz~tkowo
daje obszarowi pomiaru odleglosciowego zabespieczenia pewien
margines zadzialywania w czwartej cwiartce plaszczyzny impe-
dancji zespolonej.
Ksztalt charakterystyki dzialania urz~dzenia przy zwarciach
tr6jfazowych mozna znalesc na rys. la, str. 24.

~
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10.

Przyj~wszy oznaczenia element6w do pomiaru doziemnego jako
ZR, ZS i ZT, a do pomiaru dwufazowego jako ZK, przyjrzenie
si~ schematowi blokowemu na rys. Il pozwoli zrozumiec bez
trudnosci logik~ wyzwalania, jako ilustracj~ dzialania tej
cz~sci zabezpieczenia przyj~to wariant wyzwalania jednofa-Zowego.

Schemat wyjasniaj~cy logik~ obwodow wyzwoleniowych.
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Element y pomiarowe podimpedancyjne w poszczegolnych stopniach
odleglosciowych u],:z~dzenia wzbudzaj~ si~ rownolegle, jednakze
elementom w drugirt\ i trzecim stopniu pozwala si~ wyzwalac do-
piero po uplywie czasu zwloki uprzednio nastawionego dIa da-
nego stopnia; dzialanie pierwszego stopnia odleglosciowego
jest bezzwloczne. Niemniej, jezeli jest to potrzebne, prze-
kazniki czasowe w drugim i trzecim stopniu odleglosciowym
mog1 byc zbocznikowane. Ma to miejsce po wzbudzeniu zdalnym
wejscia odbiorczego CR i wymaga uprzedniego zaprogramowania
do tego celu urz~dzenia RAZFE.

Zasilanie pomocnicze napi~ciem stalym

Obwody pomiarowe i cewki pomocniczych przekaznikow wyjscio-
wych s~ zasilane posrednio z bat.erii akumulatorow stacyj-
nych poprzez przeksztaltnik p.s./p.s. typu RTQA180, wbudo-
wany w zespol urz~dzenia zabezpieczeniowego. Przeksztaltnik
daje zupelne odizo.lowanie galwaniczne obwodow zabezpieczenia
od zrodla zasilania pomocniczego p.s. i ppzwala na skuteczn~
eliminacj~ przepi~c, jakie mog~ pojawiac si~ w obwodach sta-
cyjnych p.s.
Schemat rys. 12 wyjasnia zasad~ funkcjonowania przekszta1tni-
ka pr~du stalego, 1:yp RTQA 180.

1)

: -
transfor-
matorlizUlUj~

3)

~

1) filtr przeciwzak~ocenio'
2) przetwarzanie pr~du

sta~ego na przemieIU"JY
3) przetwarzanie pr,du

przemiennego na
stal'y~

rys. 

12. Schemat blokowy przekszta1tnika p.s./p.s.
RTQA 180.

typu

Transformator izoluj~cy przeksztaltnika posiada ekran elek-
trostatyczny i kilka obwodow wyjsciowych, w ktorych napi~-
cia s~ kazde oddzie:lnie prostowane i wygladzane. Uklad ta-
ki daje niezb~dny dIa obwodow kompensacyjnych rozdzial gal-
waniczny, patrz rys. 6 na, str. 13.

Wewn~trzne obwody sterowania i kontroIi utrzymuj~ w przek-
sztaltniku stabilnosc wyjsciowych napi~c stalych, jakiej
wymaga poprawne dzialanie obwodow statycznych RAZFE, oraz
stanowi~ zabezpieczenie nadpr~dowe dIa RTQAI80.

c;,
~>
3

I'
il
~

~
g?
o(

~
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WYPOSA~ENIA DODATKOWE, fakultatywne

Cz1on blokady kolysaniowej

Z punktu widzenia eksp:loatacji sieci moze byc niepoz~danym,
azeby zabezpieczenia odleglosciowe powodowaly wyzwalanie
pod wplywem kolysan mocy ukladu energetycznego. Fluktuacje
napi~cia i pr~du, jakie towarzysz~ temu anormalnemu zachowa-
niu si~ ukladu, s~ zdoJ.ne uniemozliwic przekaznikom pomiaro-
wym rozeznanie mi~dzy silnym kolysaniem mocy a zwarciem troj-
fazowym.
Azeby unikn~c wyzej nak.reslonej niedogodnosci operacyjnej,
mozna, na z~danie, uzupelnic urz~dzenie zabezpieczeniowe
RAZFE wbudowanym statycznym elementem pomiarowym blokady
kolysaniowej. Normalnie, ten dodatkowy czlon umieszcza si~
w bloku przerobki statycznej urz~dzenia zabezpieczeniowego.

Kolysani~ mocy,wykrywa sij mie~z~c czas"jc;ki uplywa mi~dzy
wzbu.dzenJ.em dwoch elementow maJ~cych wspolsrodkowe charak-
terystyki pomiaru impedancyjnego. Zasi~gi elementow s~
uzaleznione od nastawy rezystancyjnej urz~dzenia zabezpie-
czeniowego: jeden element blokady kolysaniowej jest usta-
wiony na 1,0, a drugi na 1,2 krtn. owego zasi~gu.

Sygnaly wyjsciowe imped.3.ncyjnych elementow pomiarowych czlo-
nu s~ wprowadzone do ob'l1odow logicznych, gdzie decyduje si~
czy w sieci nast~pilo z'l1arcie trojfazowe czy podlega ona ko-
ly~aniu mocy. Eroznicowanie dwoch zjawisk aparte jest na
ocenie szybkosci zmiany impedancji, ktora to zmiana jest
gwaltowna w czasie zwarc:, a natomiast powolna podczas koly-,san.
Odst~p czasu zaprogramowany w czlonie blokady kolysaniowej
wynosi od 35 do 40 milisekund. Jezeli wi~c pozorna zmiana
mierzonej impedancji trwa dluzej niz ten staly okres czasu,
czlon zablokuje dzialanie zabezpieczenia na przeci~g okolo
dwoch sekund. Jezeli zas zmiana jest szybsza, trwaj~c kro-
cej niz 35 do 40 mg, zabezpieczenie b~dzie wolne dzialac w
normal ny sposob.
Istnienie w RAZFE wejscia oznaczonego napisem BLOCK, patrz
str. 8, pozwala tez dostosowac do standardowej wersji urzq-
dzenia RAZFE czlon blokady kolysaniowej, w tym przypadku
zewn~trzny, umieszczaj,c go w oddzielnej kasecie i, jezeli
mozliwe, dIa oszcz~dnosci miejsca, z jakims innym dodatko-
wym wyposazenJ.em zabezpJ.eczenJ.a.

Wspoldzialanie l~czowe

Pierwszy stopien zasi~gu odleglosciowego urzqdzenia zabez-
pieczeniowego nastawia si~ z reguly, aby nie dosi~gac prze-
ciwleglego konca linii; robi si~ to z uwagi na wybiorczos~
systemu zabezpieczeniowego sieci. Przy zabezpieczaniu waz-

8
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c. Trojfaz<:,we wyzwa~anie i t~kiez ponowne z~3:~czanie przy
wszystk1ch rodza:J ach zwarc

d. Ostateczne trojfazowe wyzwalanie przy wszystkich ro-
dzajach zwarc

Cz3:on SPZ umieszcza si~ zwykle w oddzielnej kasecie os3:ono-
wej, i jezeli mozna, z jakims innym dodatkowym wyposazeniem,
maj~c na wzgl~dzie oszc~z~dnosc przestrzeni montazowej.

Uk1ad probierczy COMBITEST

Rutyna kontroIi eksp1oatacyjnej moze byc znacznie ulatwiona
i uproszczona przez wl~czenie do zespolu urz~dzenia RAZFE
gniazda probierczego typu RTXP 18. System probierczy COMBI-
TEST opisano w Kata1ogu RK 92-11 PO.

Do pr6b zabezpieczen odleglosciowych ASEA dostarcza specja1-
nie zaprojektowane do tego ce1u zestawy probiercze. Spos6b
przeprowadzania pr6b urz~dzenia RAZFE Jo'°dano dokladnie w In-
strukcji RK 613-102 PO. Wydano r6wniez inne oddzie1ne inst-
rukcje dotycz~ce nastaw:iania, zwi~zanych z nastawianiem ob-
1iczen i wprowadzenia ~rz~dzenia RAZFE.do sluzby ruchowej.

Cz1on sygnalizacji rozruchu

Czlon nadprC};dowy kolejnosci zerowej" wykrywajC};cy. rozruch w.
fazach R, S, T i obwodzie zerowym, jest pozostawionym do wy-
boru uzupelnieniem zespolu RAZFE. Ten dodatkowy czlon moze
byc przydatny np. do sterowania lokalizatora zwarc, przyrzC};-
du do samoczynnego notowania wydarzen itp. Czlon wbudowany
jest w uklad RAZFE i znajduje si~ w miejscu montazowym 919,
patrz rys. 4, str. 10.

I NSTALOWANI E

Opisywany zespol zabezpieczeniowy jest zaprojektowany do za-
montowania na mi~dzynarodowo znormalizowanym 19-calowym ste-
lazu, otwartym alba w szafie oslonowej, ale takze do wpusz-
czonego umocowania na tablicy. Gabaryt zespolu podano na
zalClczonym rysunku 5283 0O40-C. Tylna strona urzCldzenia po--
winna byt dost~pna do in,spekcji i ewentualnych zmian w polCl-
czeniach.

Podl~czanie

Zewn~trzne pol~czenia musz~ byt zawsze zgodne z aktualnym
schematern podl~czen; przykladem jest rys. 13. 8
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Schemat pol~czen zewn~trznych urz~dzenia zabezpie-
czeniowego odleglosciowego typu RAZFE.
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Na stronie wyjsciowej przekladnik6w napi~cia pqleca si~ sto-
sowac wyl~cznik miniaturowy zamiast bezpiecznik6w topikowych.
Taki maly wyl~cznik blokuje zadzialanie zabezpieczenia odleg-
losciowego, kt6re nast~pywaloby w przypadku zwarc wobwodach
wyjsciowych zr6dla napi~cia pomiarowego. Wyl~cznik nalezy
instalowac w bezposredniej bliskosci przekladnika napi~cia,
azeby wyl~cznik m6g1 reagowac na zwarcia na mozliwie najwi~-
kszej dlugosci obwod6w napi~ciowych.

1JRUCHOMI ENI E i OBSI.UGA EKSPLOATACYJNA

Zwazywszy, ze, z wyj~t1<:iem element6w wyzwoleniowych i sygna-
lizacyjnych, wszystkie czlony modul owe zespolu RAZFE s~ bu-
dowy statycznej, konse:r'wacja urz~dzenia jest sprowadzona do
minimum.
Przygotowano oddzielnie instrukcje, kt6re zawieraj~ szczeg6-
lowe wskazania dotycz~ce nastawiania i wprowadzenia do sluz-
by sieciowej opisanego tu urz~dzenia.

Maj~c na uwadze rzadkie wzbudzanie zabezpieczenia w normal-.
nym ruchu sieci, dobrze jest je sprawdzac w regularnych od-
st~pach czasu, np. raz do roku alba raz na dwa lata.

D.ANE TECHNICZNE

UrzC!dzenie zabezpieczen:iowe RAZFE w swej wersji standardowej
ma nast~pujC!cC! og61nC! charakterystyk~ technicznC!; dodatkowe
dane mogC! byt. dostarczone na zC!danie.

Wartosci znamionowe

cz~stot1iwosc, in' opcje 50,60 Hz

napi~cie pomiarowe, Un
przy 50 Hz 90 do 121 V
przy 60 Hz 90 do 143 V

pr~d pomiarowy, In, opcje l, 2, 5 A

napi~cie sta1e zasi1ania pomocniczego
opcje 88 do 137,5 V a1bo

176 do 275 V

trojfazowe tylko alba
jedno- i trojfazowe

Sposob wyzwalania, opcje

8
Stopnie zasi~gu odleglosciowego, kierunkowo-irnpedancyjne

liczba stopni trzy

Stopnie od1eglosciowe zwloczne, nastawy czasu

stopien od1eglosciowy 2 0,1 do 1,0 s

stopien od1eglosciowy 3 0~3 do 3,0 s

MACJA81.07
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Pr~d zadzia1ania, minimum O,2.In

Przeci"Cizalnosc pr"Cidowa, dopuszczalne maksymum
ci "Cigl a 3,O.In

w ci"Cigu jednej sekundy 70,O.In

Zasi~gi, nastawianie w kierunku reaktancji
stopien odleglosciowy 1 Xl = (fn-a-c): (In-PI) Q/faz~

in = cz~stotliwosc znarnionowa
In = pr~d znarnionowy
a = 1, 2, 4, 8, 16 albo 32
c = 0,5 albo 2
PI = 50 do 100

stopien odleglosciowy 2 X2 = (fn-a-c):(In-P2) Q/faz~
P2 = 10 do 100

stopien odleglosciowy 3 X3 = (fn-a-c):(In-P3) Q/faz~
P3 = 5 do 100

Zasi~gi, nastawianie w kierunku rezystancji
stopien od1. l, 2 i 3 Rb = b:I Q/faz~

b = 2,4,8, 16, 32, 40 alba 50

Sta1a czasowa linii, odwzorowanie
stosunek L:R Tk = 6,9 albo 18 ms

TN = 4,6, 9 albo 18 ms

Kompensacja doziemnozwarciowa, nastawianie
wsp61czynnik KN = 0,5,0,6 1,1

KN = (XQ-X1):3X1
Xo = reaktancja k1jn. zerowej
Xl = reaktancja k1jn. zgodnej

Dokladnosc pomiaru

w stopniu odleglosciowym l :!:o,os

Czas zadzia3:.ania

typowy przy 50 Hz 10 do 20 ros
patrz takze za3:.~cznik RFR 2333 PO

,
Powrot

fr
o
O-

.~
~
~

.is

1,02
25 ros

60 ros

wsp6:lczynnik

czas, obwody pom.iarowe
razem z wyzwoleniem

Temperatura otoczenia

dopuszczalne granice
~

o do +55 °C~~
'1=

~

ASEA 5-721 83 Västerås Sweden
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0,5 VA

3,0 VA

80 do 100 W

pobor mocy, na faz~ przy znamionowych
wartosciach pr~du i napi~cia

obwod pr~dowy, p.p.

obwod napi~ciowy, p.p.

obwod zasilania pomocniczego, p.s.

Zestyki wyjsciowe, par,ametry
Przekaz-
niki wyz-
woleniowe

Przekaz-
niki syg-

na3:.owe

6,0 A 1,0 A

30,0 A 10,0 A

20,0 A 1,0 A

Obci~za1nosc pr~dowa, ci~g3:.a
Zdo1nosc za3:.~czania, obci~-
zenie induktywne, L:R nie
mniej niz 10 fiS, przez 200 ms

Zdo1nosc wy3:.~czania p.p.,
wsp3:.. mocy nie mniej niz
0,1, przy max. napi~cia 250 V

Zdo1nosc wy3:.~czania p.s.,
L:R nie wi~cej niz 40 fiS,

przy max. napi~cia 110 V
125 V
220 V
250 V

3,0 A
2,5 A
1,0 A
0,8 A

0,4 A

0,2 A

Wejscia i wyjscia, podl~czenia patrz schemat, rys. 13,
str. 29

Proby, stosowane napi~cia

izolacji
impulsowa
udarowa

2,0 kV, 50 Hz, przez 60 s
5,0 kV, 1,2/50 ils, 0,5 J
2,5 kV, 1 MHz, czas zani-
ku trzy do szesciu okre-,sow

Wyrniary instalacyjne patrz gabaryt na zal~czo-
nym rysunku 5283 0O40-C

40 kg

Masa, 

w przyblizeniu

SZCZEGÖLY ZAMAWIANIA

8
Przy zamawianiu prosimy podac nast~puj~ce dane insta1acyjne
i wymagania:

1. Cz~stot1iwosc znamionowa sieci, fn, w hercach
2. Pomiarowe napi~cie znamionowe, Un, w wo1tach p.p.
3. Pomiarowy pr~d znamionowy, In' w amperach p.p.
4. Napi~cie znamionowe baterii akumu1atorow do zasi1a-

nia pomocniczego, w wo1tach p.s.
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5. 

spos6b wyzwi3.1ania: tylko tr6jfazowy? czy jedno- i

tr6jfazowy?

Czy wyrnagane s~ nizej wyszczeg61niöne dodatkowe wyposa-
zenia?

6. Kompiet probierczy ukladu_COMBITEST, zlozony z wbudo-
wanego w zesp61 RAZFE gniazda typu RTXP 18 oraz prze-
nosnej r~kojesci typu RTXH18

7. Wkr~towa listwa zaciskowa do pol~czen zewn~trznych na
tyle urz~dze!nia zabezpieczeniowego

8. Czlon blokady kolysaniowej, wbudowany w zesp61 urz~-
dzenia zabezpieczeniowego czy zewn~trzny

9. Czlon samoczynnego ponownego zal~czania wyl~cznika10. 
Przystosowanie urz~dzenia zabezpieczeniowego do wsp61-
dzialania l~czowego z zabezpieczeniami innych stacyj;
szczeg61owe dane ukladu wsp61dzialaniaIl. 
Czlon sygnalizacji rozruchu w obwodach R, S, T i ze--
rowyrn, wbudowany w zesp61 urz~dzenia zabezpieczenio-
wego

12. Inne wyrnagan:ia

ODNIESIENIE do PUBLlKACJI

Katalog

Katalog

Katalog

Katalog

RK 92 -10 PO

RK 92 -Il PO

RK 21 -10 PO

RK 31 -14 PO

Informacja RK 924-300 PO

Informacja RK 915-300 PO

COMBIFLEX, system modulowy
COMBITEST, uklad pr.obierczy

Przekazniki posrednicz~ce

Przekaznik czasowy, typ RXKBl

Szafy do urz~dzen automatyki
stacyjnej, typ VSG
Zestaw probierczy do badania
urz~dzen zabezpieczeniowych,
typ TURH

Urz~dzeniezabezpieczeniowe
typu RAZFE, badanie Instrukcja RK 613-102 PO

~
c;,
~..
~
.:J

~

ASEA S-721 83 Västerås Sweden
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A S E A, Przedsta-
wicie1stwo w po1sce
u1ica Nowy ~wiat 19
PL-OO 029 WARSZAWA
telefon 269 233

A S E A
Re:läsektorn
S-~721 83 VÄSTERÅS
Szwecja
teJ.efon +46 21 100000
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Pomiary czasu przeprowadzono z modelem pojem-
nosciowego przekladnika napi~cia posiadaj~ce-
go nast~puj~c~ charakterystyk~:

nominalne napi~cie pierwotne 380:V3 kV
napi~cie posrednie 22:V3 kV
r6wnowazna pojemnosc 0,063 /.lF
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Maksymalny czas zadzialania

Warunki proby:
fn = 50 Hz, In = l A, KN = l, XM = 2,5 Q

oRb = 8 .Q, TN = Tk ~ 18 ms (e = 80 )

Xs = reaktancja zrodla

XF = reaktancja zwarcia

XM = nastawiona reaktancja zadzialania
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Pomiary czasu przeprowadzono z modelem pojem-
nosciowego przek~adnika napi~cia posiadaj~ce-
go nast~puj~c~ charakterystyk~:

380:V3 kV
22:V3 kV
0,063 ~F

nominIane napi~cie pierwotne
napi~cie posrednie
rownowazna pojemnosc

or,

XF
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Maksyrnalny czas zadzialania

Warunki pr6by:
fn = 50 Hz, In = l A, ~ = l, XM = 2,5 Q

Rb = 8 Q, TN = Tk = 18 ms (Q = 80°)

Xs = reaktancja zrod1a

~ = reaktancja zwarc~a

~ = nastawiona reaktancja zadzia1ania
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