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1. előadás tartalma
 Bevezetés, irodalom

 Hálózati kapcsolóautomatikák felosztása
 Védelmi alapfogalmak
 Védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben

támasztott követelmények
 Védelmi generációk
 Zárlatképző
 Védelmi rendszer tervezése
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Előadások megosztása.
Póka Gyula, 8x2 óra
Védelmek fajtái, alapelvei, beállításszámítások. Védelmi stratégia.
Automatikák rendszere. Védelmet tápláló mérőváltók.
Petri Kornél, 6x2 óra
Védelmek és automatikák digitális megvalósítása, numerikus
védelmek jelfeldolgozása. A védelmi és áramváltó-problémákra
adott digitális válasz. Az IEC 61850 kommunikációs szabvány
és megvalósítása korszerű védelmekben. A védelmek illesztése
az alállomási üzemirányítási rendszerbe.
Zerényi József, 5x2 óra
VER mennyiségek speciális méréstechnikai megoldásai. PSS (erőművi
lengéscsillapítás), WAMS (Wide Area Monitoring System).
Rendszerszintű problémák. Példák a rendszerproblémákra.
Varjú György, 2x2 óra
Alállomási elektromágneses zavarok (EMI).Védelmek EMC
követelményei és vizsgálata.

Védelmi laboratóriumi mérések a 3. szemeszterben.
2015.11.20.

3

Védelmi rendszerek és mérések tárgy
előadói

Póka Gyula

2015.11.20.

Petri Kornél

Zerényi József

Varjú György
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Vizsgakövetelmények.
• TANTÁRGYI ADATLAP SZERINT

Előfeltétel: a szorgalmi időszakban írt egy zárthelyi legalább
elégséges megírása (van pótzárthelyi lehetőség), részvétel az
előadások legalább 70%-án (katalógus gyakran lesz).
Vizsga: írásbeli vizsga, indokolt esetben szóbeli kiegészítés
lehetőségével. A vizsga-osztályzatnál a zárthelyik eredménye
beszámítható.

2015.11.20.
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Az előadást segítő könyvek, jegyzetek és egyéb
segédanyagok
(Póka Gyula előadásához)
Jegyzet. Póka Gyula: Védelmek tervezése. 1970. Két kötet:
4727 (A védelmek elvi kérdései. Kapcsolódó készülékek. Karakterisztikák) és
4762 (A védelmek alkalmazási kérdései. Különböző védelemfajták. Beállításszámítás). Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete.
Könyv. Védelmek és automatikák villamosenergia-rendszerekben. 1988.
Budapest, Magyar Elektrotechnikai Egyesület - Műszaki Könyvkiadó.
Hét szerzőtől. Szerkesztette: Póka Gyula
(ez az úgy nevezett „KÉK KÖNYV”).
- Tanulmányok: Áramváltók tranziens méretezése.
A többi előadó megadja saját anyaguk hivatkozásait.
2015.11.20.
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Áttérünk
a tényleges
tananyagra
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Hálózati
kapcsolóautomatikák
felosztása

2015.11.20.
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HÁLÓZATI AUTOMATIKÁK
(folyamatszabályozó automatikák nem)

Védelmek Üzemzavari automatikák Üzemviteli automatikák
Védelmek
a legfontosabb
automatikák,
nélkülük
villamosenergiarendszer nem
üzemelhet.

Visszakapcsoló
automatikák
HVA, EVA,
GVA, LVA

SCADA

Supervisory Control And Data Aquisition

Zavaríró, eseményrögzítő
2015.11.20.

Rendszerautomatikák
Automatikus,
kézi, FTK

Átkapcsoló
automatikák
eseményvezérlésű
pl. ETRA
állapotvezérlésű
pl. VTA

Kezelőszemélyzet
helyettesítő
automatikák
(pl.kompenzáláshangoló aut.,
fesz.szab.aut.,
kond.telep kapcs.
aut.,
jelzésrögzítés)

Technológiai

automatikák
(pl.:
segédüzemi
átkapcsoló
automatika,
tr. hűtésautomatika)
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Villamos ív
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400 kV-os
távvezetéki zárlat
előidézése
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2015.11.20.
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220 kV-os távvezetéken
vezeték-föld zárlat előidézése

2015.11.20.

13

2015.11.20.

14

A transzformátor átvezető szigetelőjénél
lép fel a zárlat,
amelyet a védelem nem hárít!

2015.11.20.
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2015.11.20.

16

Védelem (védelmi funkció), illetve
védelmi rendszer feladata…
… a villamos energiarendszerekben vagy azok egyes
részeiben bekövetkezett hibát (zárlatot)
vagy rendellenes üzemállapotot érzékelni,
és emberi beavatkozástól függetlenül, a hiba helyének
megállapítása vagy a normálistól eltérő üzemállapot
kimutatása után
a hibás berendezést kikapcsolni,
és a személyzetnek jelzést adni
illetőleg az adatokat rögzíteni.
•

Cél:  további rombolódás elkerülése (ív)
 energiarendszer ép részei zavartalan üzemének biztosítása
2015.11.20.

Láncreakció!

KÁR
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„IEC 60050-448 Power System Protection” meghatározása
• védelem

•

(angolból fordítva)

• Eljárások az energiarendszerben fellépő zárlatok vagy egyéb rendellenes

állapotok érzékelésére, zárlatok tisztázására, rendellenes üzemállapotok
megszüntetésére, jelzésre és látjelzés létrehozására.

Megjegyzések:
• 1 – A „védelem” általános szakkifejezés mind védelmi berendezésekre
•

mind védelmi rendszerekre.
• 2 – A „védelem” szakkifejezést a teljes energiarendszer védelmének vagy
az energiarendszer egy egyedi berendezése védelmének (pl.
transzformátorvédelem, generátorvédelem) leírására lehet használni.
• 3 – A védelem nem foglalja magában az energiarendszer azon elemeit,
amelyek pl. az energiarendszer túlfeszültségeit korlátozzák, de
tartalmazzák azokat, amelyek az energiarendszer feszültség- vagy
frekvencia-eltéréseit vezérlik, pl. automatikus fojtókapcsolás,
terhelésledobás, stb.

Lehetséges elnevezések:
Védelem,védelmi funkció, védelmi készülék, generátorvédelem, védelmi rendszer
2015.11.20.
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CSENDES ŐRSZEM
„Silent Sentinel”
• A védelem:
„Silent Sentinel”, csendes őrszem,

mozdulatlanul figyelő indián, amely azonban veszély
felléptekor villanásszerűen felismeri a helyzetet,
megítéli, és cselekszik.
Ennek céljából:

a védelmekkel és védelmi rendszerekkel
szemben követelményeket kell támasztani, ezek:

szelektivitás,
gyors működés,
üzembiztonság,
2015.11.20.

érzékenység,
egyszerűség,
gazdaságosság
19

Védelmekkel és védelmi rendszerekkel
szemben támasztott követelmények részletei
• 1.) Szelektivitás. Csak az a rész essen ki, amelyik hibás.
Abszolút szelektív védelmek  differenciál-elvű védelmek.
• Relatív szelektív védelmek
 áramlépcsőzés
•

 impedancia-lépcsőzés
 idő-lépcsőzés
* Megszakítókkal részekre tagolás, pl. egységkapcsolás:

ő

ő

• Szelektív id lépcs :


2





1

t2 – t1 = t  tV1 + tM + tb + te2 + tV2
tV = időrelé-szórás, tM = megszakító kioldási idő
te2 = 2. védelem visszaesési idő, tb = biztonsági idő
2015.11.20.
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• 2.) Gyorsaság. Célja:
A.) Sérülés csökkentése a hibahelyen

Warrington-képlet:
Ebből: Q = I2.R.t = k.I0,6.t Joule

28700.
k
R
  1,4 
1 ,4
I
I

B.) Ép részek üzeme zavartalan legyen
 ép részek zárlati igénybevétele
 generátor/erőművi stabilitás

 fogyasztói stabilitás
 balesetcsökkentés

• 3.) Üzembiztonság. Részei:
* védelmi tartalékolás (fontossága miatt részletesen később)
* védelem és a csatlakozó körök megbízhatósága
Megbízhatóság (Reliability) [házasság]
Biztos működés saját zárlatra
(Dependability) [jó szerető]
2015.11.20.

Felesleges működés elkerülése idegen
zárlatra (Security) [hűség]
21

4.) Érzékenység.
Azt jelenti: a védelem biztosan/szelektíven érzékeljen:
 minden fajta hibát (alapvédelem: egyszerű + 2xFf  cross-country fault),
 minden üzemállapot-variáció mellett (max.-min.  lásd később), és
 minden zavaró tényező mellett (Rh, lengés, túlterhelés,
védelmi hiba, adatismereti hiba, stb.)

5.) Egyszerűség.
Ha szükséges: kompromisszumot kell alkalmazni:
figyelmen kívül hagyása.
 kis valószinűségű hibák
DE: alapvédelmi holtsáv nem lehet!
 kis valószinűségű üzemállapotok

6.) Gazdaságosság.

Alapszempont: a védelem sokkal nagyobb értéket véd, mint saját értéke
Új védelem, mint többlet alkalmazása akkor gazdaságos, ha
több hasznot hoz a zárlatok jobb (gyorsabb, stb.) hárításával,

mint amennyi

kárt okoz felesleges kioldásával.
2015.11.20.
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VÉDELEM MÉRŐELEMEINEK BEÁLLÍTÁSA (általános séma).
Ha egy túláram-mérőelemnek (I>) biztosan meg kell szólalni adott Ix értékre
és felette, akkor a beállítás egyenlete, (Ix alá állítás):

I be.(1  )  I x

I be

Ix

1 

Ha egy túláram-mérőelemnek (I>>) biztosan nem szabad meg szólalni adott
Iy értékre és alatta, akkor a beállítás egyenlete, (Iy fölé állítás):
I

I be.(1  )  I y

I be 

y

1 

Ha egy impedanciacsökkenési mérőelemnek (Z<) biztosan meg kell szólalni
adott Zx értékre és alatta, akkor a beállítás egyenlete, (Zx fölé állítás):

Zbe.(1  )  Zx

Zx
Z be 
1 

Ha egy impedanciacsökkenési mérőelemnek (Z<) biztosan nem szabad meg szólalni
adott Zy értékre és alatta, akkor a beállítás egyenlete, (Zy alá állítás):

Zbe.(1  )  Z y

Z be 

Zy

1 

 az adatismereti hiba, a mérőváltók leképzési hibája, a védelem hibája,
a hibahelyi ellenállás zavarása (?) stb. figyelembe vételére.
2015.11.20.
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Védelmi FEGYVERTÁR.
A védelmi feladatok megvalósítására rendelkezésre álló

védelmi fegyvertár

a következő:
• I>t túláramvédelmek
• Z<t impedanciacsökkenési védelmek
• Z1< +Z2< +Z3<…

 S t1-t2-t3…

távolsági védelmek

• I vagy I differenciál-elvű védelmek
• 3I0> (

 S0 ) t

földzárlatvédelmek

• Speciális védelmek (frekvencia, feszültség, stb.)
2015.11.20.

24

VÉDELMI GENERÁCIÓK.

Védelmi elvek:

 hosszú ideig azonosak pl. táv.véd.mérés, (új ötlet vagy
új eszközök adta új elvek miatt ritkán más megoldás, Ptelj.iránymérés)
Kivitel: viszonylag gyorsan változik.

Jellemző osztályozás: különböző GENERÁCIÓK
(pl. itt: távolsági védelem alapján)
1.) Elektromechanikus védelmek
a.) Robusztus kivitelű elektromech. védelem

önidő
200..250 ms

b.) Gyors távolsági védelem (ez is el.mech.véd.)

100 ms

c.) Egyenirányítós elvű védelem
40…60 ms
(teljesen el.mech.véd., de félvezetős mérés)
2.) Sztatikus (elektronikus) védelem
20…30 ms
(integráló jellegű — impulzus elvű)
3.) Digitális (numerikus, mikroproceszoros) védelem
20…30 ms
(mintavételezés + A/D átalakítás + digitális feldolgozás)
25
Kioldó elem: tirisztor, reed relé, print relé
2015.11.20.

Reed relé túlfeszültség-csökkentő köre.
reed relé

megszakító kioldó tekercs

KI

+

–

C
–

E

R

védelem belseje

2015.11.20.
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• Példa:

robusztus
elektromechanikus
védelmi elem

2015.11.20.
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• Példa:

gyors távolsági
védelem

BBC gyártmányú
L3wyaS típusú
távolsági védelem
(teljesen elektromechanikus)

2015.11.20.

ébresztő
elemek

mérőelem

ötlépcsős
idő-relé
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• Példa:

Egyenirányítós
távolsági
védelem

2015.11.20.
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Példa:
sztatikus elvű
védelem

2015.11.20.
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• Példa:

tipikus mikroprocesszoros
védelem
(PROTECTA, EuroProt+)

2015.11.20.
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• Példa:

tipikus mikroprocesszoros védelem
(ABB, SPAJ 320 C1)

2015.11.20.
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Példa:
tipikus mikroprocesszoros
védelem
(SIEMENS, SIPROTEC 4 7SJ63)

2015.11.20.
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Zárlat megszüntetése lehetséges:
* megszakítóval – szokásos megoldás
* gyors legerjesztéssel – generátoroknál

elkerülhetetlen
* zárlatképzéssel – megoldás, de kerülendő
miért?
2015.11.20.
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Zárlatképző régebbi alkalmazása a magyar
energiarendszerben, 120 kV-on
* Célja volt: a megszakító, mint legdrágább alállomási

készülék megtakarítása, és így: 35 kV  120 kV
Példa:
megszakító
leválasztó szakaszoló

zárlatképző szakaszoló

Hátránya: többlet kiesés, többlet zárlati igénybevétel,
kisebb üzembiztonság
2015.11.20.
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VÉDELMI RENDSZER TERVEZÉSE.
Tervezés lépései:
1.) Adott primer hálózati elrendezés felvétele.
Fontos: a rendszer részekre tagolása megszakítókkal.
 védelmi egységek kialakítása / kialakulása

 visszahatás a primer kialakításra (eredő gazdaságosság)
 (zárlatképző ?)
2.)Védelmek kiválasztása
 követelmények (szel.,gyors.,üz.bizt., stb.)
 illesztés (újonnan belépő a többivel)
 szokásos alkalmazások, szabványok

3.)Zárlatszámítás  mélység (részletesség)

 max.-min. hál. üzemállapot (védelemre nézve később)
 variációk száma

4.)Beállításszámítás  számítógépes programokkal

 sugaras hálózaton vagy egyszerű esetekben
kézi számítás

2015.11.20.
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VÉGE
2015.11.20.
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Védelmi rendszerek és
méréstechnika
2015-2016. tanév, I. félév
MSc 2. szemeszter 2. előadás
Előadó: Póka Gyula

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

2. előadás tartalma
Üzemzavari átkapcsoló automatikák 1.
 Visszakapcsoló automatikák
 Átkapcsoló automatikák

2015.11.20.
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Emlékeztetőül:

Automatikák felosztása.
HÁLÓZATI AUTOMATIKÁK
(folyamatszabályozó automatikák nem)

Védelmek Üzemzavari automatikák Üzemviteli automatikák
Védelmek

a legfontosabb
automatikák,
nélkülük
villamosenergiarendszer nem
üzemelhet.

2015.11.20.

Visszakapcsoló
automatikák
HVA, EVA,
GVA, LVA

Rendszerautomatikák
Automatikus,
kézi, FTK

Átkapcsoló
automatikák

eseményvezérlésű
pl. ETRA
állapotvezérlésű
pl. VTA

Kezelőszemélyzet
helyettesítő
automatikák

(pl.kompenzáláshangoló aut.,
fesz.szab.aut.,
kond.telep kapcs.
aut.,
jelzésrögzítés)

Technológiai

automatiká
k (pl.:
segédüzemi
átkapcsoló
automatika,
tr. hűtésautomatika)
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Üzemzavari automatikák feladata
Védelmek szerepe:

, rendellenes üzemállapot esetén

 KIOLDÁS és JELZÉS
Üzemzavari automatikák szerepe: védelem kioldása után

 ÜZEM HELYREÁLLÍTÁSA, RESTORATION

2015.11.20.
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Üzemzavari automatikák fajtái:
1.) Visszakapcsoló automatikák (HVA, EVA, GVA, LVA)
2.) Átkapcsoló automatikák (eseményvezérlésű, állapotvezérlésű;
transzformátor, vonali, erőművi háziüzemi)
3.) Fogyasztói automatikák (fogyasztói visszakapcsoló automatika,
feszültségletörés-érzéketlen vezérlés)
4.) Rendszerautomatikák (kézi, automatikus leterhelés,
automatikus [optimális] bontás, FTK-FFK-rendszer)

(ez a rész a negyedik előadásban lesz ismertetve)

2015.11.20.
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Visszakapcsoló
automatikák

2015.11.20.
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• A visszakapcsolás elvi kérdései:
- ÁTÍVELÉS: levegőben keletkező zárlat kikapcsolás után nagy
valószínűséggel kialszik – tehát az objektum visszakapcsolható
- HOLTIDŐ KÉRDÉSE:
 Megszakítóhajtás – 0,3…0,6 s
 Megszakító ismételt megszakítási képessége – CO-0,3”-CO-3’-CO
 Zárlati hely (deionizáció – 80…400 ms, tisztulás), EVA-nál
kapacitív és induktív utóív – 1…2 s) – minél hosszabb legyen
 Fogyasztó szempontja – minél rövidebb legyen
 Eredményesség valószínűsége – minél hosszabb legyen (példa)
- STABILITÁSI KÖVETELMÉNYEK:
 Sugaras hálózat, kis erőművek – leválasztás, szigetüzem
 Erőművek közvetlen (egyedüli) vezetékei – HVA nem
 Hurkolt hálózati távvezeték (HVA nem csak lehet, de szükséges is)
 Túlfeszültség (visszaszökő feszültség, bekapcsolás: 2x,
ép fázison trap charge: 3x) – EVA, nagyobb holtidő,
2015.11.20.

preinsertion resistor
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Visszakapcsolás megvalósítása:
Átviteli hálózat: hatásosan földelt csillagpont,

EVA és HVA, 0,4…2 s holtidő
120…132 kV-os hálózat: hatásosan földelt csillagpont,
GVA: EVA (2 s) és HVA (0,6 s holtidő),
és LVA: (3 perc holtidő) is.
Középfeszültségű hálózat: kompenzált vagy kis kiterjedésű
hálózaton szigetelt csillagpont: csak HVA, de többlépcsős
visszakapcsolás, GVA, 1LVA, (2LVA csak szárnyvezetéki
leválasztás esetén), GVA 0,6…1 s, 1LVA 30 s, 2LVA 60 s)
USA: sok megoldás van, pl. az egyik: eleve háromlépcsős:
(0,3…0,6 s, 15…45 s, 60…120 s)
Létezik földelt csillagpontú hálózat, ahol nincs EVA.
Miért? (köv. dia)
2015.11.20.
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EVA előnye-hátránya
•

EVA előnyei:
- holtidő alatti összeköttetés – erőmű, fogyasztó, T-leágazás
- nagy holtidő választható – eredményesebb,
– egyik oldal 2. fokozatos is lehet

EVA hátrányai:
-

megszakító drágább, pólusonkénti hajtás kell
védelmi és vezénylő kioldó áramkörök bonyolultabbak
megbízható fáziskiválasztás igénye
hosszú holtidő/sántaüzem az érzékeny zérus (negatív)
sorrendű védelmeket megzavarhatja
- drágább transzformátor (U0-okozta járomfluxus - tercier)
- szekunder ív (utóív) (következő dia)

2015.11.20.
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Szekunder ív – kapacitív hatás
FN zárlat utáni egyfázisú
kikapcsoláskor a kapacitásokon
keresztül folyó szekunder ív árama
C0/C1= 0,6 esetén Is = 0,09.Itöltőáram ,
az ív kialvása után a visszatérő
feszültség UR = 0,15.Ufázis

s
2

Védekezés: kapacitív
szekunder áramot

120 kV 70 A határ!?
(kb 16 MVA transzf.
névleges árama)
A minimális EVA
holtidő a szekunder
ív áramának
függvényében
(400 kV)

1

2015.11.20.

50

100

Is A

a töltőáramot kompenzáló
háromfázisú parallel
fojtótekercsek
csillagpontja és a föld
közé beiktatott
csillagponti fojtóval
lehet csökkenteni vagy
megszüntetni.
10

Szekunder ív – induktív hatás
• Induktív hatás: a két ép fázison folyó terhelőáram

zérus sorrendű feszültséget indukál a kikapcsolt
fázisvezetőbe, ahol a földkapacitásokon és a zárlat
helyén át köráram jön létre.

• Induktív köráramra védekezés: nincs.
• Az induktív köráramot nem lehet csökkenteni, csak a

holtidő növelés vezethet eredményre.

2015.11.20.
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Átkapcsoló
automatikák

2015.11.20.
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Átkapcsoló automatikák fajtái
Eseményvezérlés

azt jelenti, hogy a zárlatra vagy más hibára

kikapcsolást adó védelem kioldó parancsára indul az átkapcsolás.

Ezért: - már a kiesést okozó zárlatkor (hiba érzékelésekor) indul
- így igen gyors lehet, pl. feszültségszünet ≈ 0,2 s.
Állapotvezérlés azt jelenti, hogy a kiesést közvetve érzékeli az
automatika, csak a feszültségeltűnésre indul az átkapcsolás.
Ezért: késleltetni kell, azaz ki kell várni a feszültségletörést vagy eltűnést
okozó egyéb jelenségeket, így késleltetése nagyobb kell legyen, mint:
a.) idegen vezetéken bekövetkező zárlat okozta feszültségletörés, azaz:
a hárító védelem késleltetési ideje + megszakító ki önidő
b.) saját vezetéken bekövetkező zárlat okozta feszültségletörés, azaz:
a védelem + megszakító ideje + a HVA ideje
(az LVA holtidő túl hosszú, nem célszerű kivárni)
c.) magasabb rendű állapotvezérlésű automatika késleltetése

Így az állapotvezérlésű átkapcsolás késleltetett, kb. 2…5 s
2015.11.20.
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Eseményvezérlésre példa
Átkapcsolást indító védelem
(differenciálvédelem, Buchholz relé)
kioldás

nagyfeszültségű
oldal
táplálás

A

B

középfeszültségű
oldal
fogyasztók

Átkapcsolás feltételei:
1.) Az automatika élesítve van, és a „B” transzformátor átkapcsolásra elő van készítve
2.) Az „A” transzformátorban zárlat, védelme kioldást ad
3.) Az automatika azonnal bekapcsolja a „B” transzformátor nagyfeszültségű oldalát
4.) Ha az „A” transzformátor középfeszültségű megszakítója kikapcsolt –
az automatika bekapcsolja a „B” transzformátor középfeszültségű oldalát
Az átkapcsolás ideje (kb. 0,2 s):
védelmi önidő + „A” középfesz.megszakító KI + „B” középfesz.megszakító BE
2015.11.20.
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Állapotvezérlésre példa
feszültségváltók
„A” vonal

Automatika működése:
1.) „A” vonal kiesik (UA<)
2.) Késleltetés
3.) „A” vonal megszakító KI
4.) „B” vonal megszakító BE
2015.11.20.

UA

UB

„B” vonal

fogyasztó

15

Állapotvezérlésű átkapcsoló
automatika logikai vázlata

* A túláramrelék reteszelik az átkapcsolást, ha a zárlat magában
az átkapcsolandó berendezésben van (pl. gyűjtősínzárlat)
* Impulzuskorlátozás meggátolja a KI és BE impulzusok tartós kiadását
2015.11.20.
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Egyéb átkapcsoló és fogyasztói automatikák
Erőművi háziüzemi automatika

(speciális átkapcsoló automatika)
[késleltetés, szinkron kapcsolás]
Automatika-kiegészítések a fogyasztónál:
 feszültségletörés-érzéketlen vezérlés,
 fogyasztói visszakapcsoló automatika (köv.dia)

2015.11.20.
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Fogyasztói visszakapcsoló automatika
3~

M
–

+

KI gomb

S relé

Mágneses öntartású
motorvédő kapcsoló
2015.11.20.

BE gomb

R
S relé

C
18

VÉGE
2015.11.20.
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Védelmi rendszerek és
méréstechnika

2015-2016. tanév, I. félév
MSc 2. szemeszter 4. előadás
Előadó: Póka Gyula

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

4. előadás tartalma
Üzemzavari automatikák 2. (Rendszerautomatikák)
 A teljesítménylengés egyszerűsített fizikája
 Rendszerösszeköttetések célja, bomlás okai
 Frekvenciacsökkenési terheléskorlátozó automatika
 Pseudo-szinkron átkapcsoló automatika

Zárlati teljesítményirány érzékelése
 A zárlati teljesítményirány-érzékelés célja
 Holtsáv fogalma
 A holtsáv csökkentésének és megszüntetésének módszerei

2015.11.20.

2

Rendszerautomatikák

2015.11.20.

3

A teljesítménylengés fizikája
Egyszerű
fizikai kép:

Lengésközéppont (impedanciafelezésben)
Mindig itt a legkisebb a feszültség

A

ZA

+

ZB

 = arc

B

UA
UA

UB

abszolút érték

U=0

lengésközéppont

UB
2015.11.20.

 = 00

  400

UB

UA

UA
UB

 = 1800
4

Rendszerautomatikák szerepe
Védelmek szerepe



, rendellenes üz.áll.

 KI és JELZÉS

Üzemzavari automatikák védelem kioldása után
az üzem helyreállítása, RESTORATION

és ezeken kívül:



visszakapcsolás,átkapcsolás

Rendszerautomatikák:
1.) rendszerüzemzavarok megelőzése
2.) rendszerüzemzavar bekövetkezik: káros hatás korlátozása

3.) rendszerüzemzavar után: az üzem helyreállítása
4.) speciális szabályozási problémák
2015.11.20.

(3. és 4. másik előadásban)

5

RENDSZERÜZEMZAVAROK
KIALAKULÁSÁNAK OKAI
1.) Rendszerek, rendszerrészek közötti összeköttetések célja:
- kisebb tartalékképzés
- szállítás (tervszerű, szerződéses, piaci)
- üzembiztonság (kisegítés  telj.hiány vagy vezeték kiesés)
2.) Ha P telj. túllépés

következik be

 kiesések(vezeték,generátor,fogyasztó)
 rossz szabályozás

AKKOR a rendszerek közötti összeköttetése(ke)n
a.) termikus túlterhelés jön létre
a rendszerb.) tranziens stabilitásbomlás jönne létre
automatika
c.) statikus stabilitásbomlás jönne létre
működik
2015.11.20.
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Rendszerüzemzavarok kialakulásának okairól (folytatás)
3.) Összeköttetés (lehet egy vagy több vezeték)  METSZÉK

Kritikus metszék („darázsderék”) legvalószínűbben létrejöhet a,b,c
Ha bomlik (szabályozás nélkül):

  900(1/PAn+1/PBn). P.t2 (közelítés)

és ha az egyik P,   900(P/Pn).t2

lengésközéppont(ok)

PAn



Legyen: PBn
P

PBn



PAn MW P

MW

t = 0,1s


0,4s

1s

1440 !

9000 !

1000

1000

90

10000

1000

0,90

14,40

900

100000

1000

0,090

1,440

90

4.) Speciális szabályozási problémák (másik előadásban)
2015.11.20.

7

Spontán kiesés MINDIG a legkedvezőtlenebb
metszék mentén jön létre! (Z<, I>)
Ott, ahol a legnagyobb a terhelés, amelyik elemre a
legnagyobb szükség lenne! + szekunder bomlások.
Ezért meg kell előzni a spontán bomlást, pl. nem szabad I>, stb.

Rendszerautomatika lehetséges intézkedései:

 Kézi leterhelés (ha van rá elég idő, pl. FFK) [nem automatikus]
 Automatikus leterhelés (fogyasztó-kidobás, generátorkidobás
(lásd a következő képet),

pl. gőzszeleppel

a generátor rövid idejű leterhelése

(lásd a második képet)



Végső megoldásként: bontás, EZUTÁN



FTK automatika rendszer (lásd a harmadik képet)

2015.11.20.
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Generátor-fogyasztó kidobása
• Ha veszélyesen megnő az átviteli teljesítmény:
ΔP-csökkentés kell ?

Generátort kell kidobni
ΔP

PBn

PAn





ΔP

ΔP-csökkentés kell ?

Fogyasztót kell kidobni

Mindig a kisebb rendszerben kell beavatkozni
2015.11.20.
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ad:

Generátor rövid idejű leterhelése pl. gőzszeleppel
A kritikus metszék tranziens stabilitási bomlását
képes megakadályozni az átvitt teljesítmény rövid
idejű csökkentésével.
1. A kritikus metszék átvitt P teljesítményének veszélyes emelkedését relé
érzékeli.
2. A generátor főgőzszelepét rövid időre lezárja (átvitt P csökken).
3. Ennek hatására a tranziens stabilitás területet nyer

(egyenlő területek módszere).

4. Néhány tizedmásodperc múlva az automatika a főgőzszelepet nyitja (így

a kazán hőtehetetlensége, vagy gyors szabályozója a kazánnak folyamatos
üzemet képes adni).
5. A tranziens stabilitás megmarad.
2015.11.20.

(ábra a következő dián)
10

ad: Generátor rövid idejű leterhelése pl. gőzszeleppel
P

statikus stabilitás határa

üzemi (két vezeték)

!

végén
lengés
lengés

tranziens stabilitás határa

L

Püzemi
Pcsökk

GY

üzemzavari (egy vezeték)
zárlati

L’



üzemi

visszak max

zárlat megszűnik

G
2015.11.20.

P

GY
L

gyorsító terület
lassító terület
11

FTK (frekvenciacsökkenési terheléskorlátozó)
automatika rendszer

Frekvencia változása, ha szabályozás nincs:

50 P
.
.(1  e
f = f1
K Pn

t

T

ahol

)

K

a frekvencia-tényező, értéke

K=

P%
( 1…3),
f %

T

a rendszer együttes mechanikai időállandója ( 5…20 s)

Probléma: csak annyi fogyasztót kell kikapcsolni, amennyi a teljesítményhiány.
f

késleltetés indul

időlépcsőzés

FTK rendszerek:

f1

fbe

f

t1

fh

t2
t3

(0) t1
2015.11.20.

t2

t
t3

 időlépcsőzés (bemutatva)
 kombinált lépcsőzés (f1t1, f2t2, stb)
(1 index – igen rövid idő)
 fmegszólal = [fbe + k.(f /t)] + t
(megszólalási frekvenciát emel)
 önállóan [f/t] + t (veszélyes)
12

Rendszerautomatik a beavatkozási szükségének érzékelése

I>
P>


P,I

mérés a kritikus
metszéken + t

Összefoglalás:
1.) Feladat: nagy túlterhelés
statikus stabilitás
tranziens stabilitás

I

P
1800
900


3600

Kritikus metszéken lehetséges bomlás
(+ szekunder bomlás) megelőzése,
vagy optimális bontás

2.) Megoldás: érzékelés, kézi leterh., aut. leterh.(FFK), bontás

3.) Ha bontás van: FTK, gyors üzemzavari generátor-indítás.
4.) + megoldási lehetőség:
HVDC, egyenáramú betét, (Japán: észak 50, dél 60 Hz, 3 helyen)
2015.11.20.

pseudo-szinkron átkapcsoló automatika.

13

2015.11.20.

14

Németország három nagy észak-déli HVDC energiafolyosót tervez. Kettőt az
Északi-tengeri szélparkoktól, egyet a szászországi külfejtéses bányavidéktől

2015.11.20.
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2015.11.20.

16

Az egyen- és a váltakozó áramú átvitel költségei

AC: olcsó végpontok,
de drága távvezeték
DC: olcsó távvezeték,
de drága végpontok

2015.11.20.
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Az egyen- és váltakozóáramú rendszerek
összehasonlítása (kínai számítások szerint )
„Coal by wire” – inkább áramot szállítsunk, mint szenet –
mondják Kínában

2015.11.20.
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Kina meglévő (12) és tervezett (29) HVDC távvezetékei

2015.11.20.
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Pseudo-szinkron
átkapcsoló automatika

2015.11.20.
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Nem szinkron járó két rendszer között világos átkapcsolást ad
UA

A
Bbent

Elv:
B

MA

A

B’

F
(G)

B

A

Akint



  = AB = 2(fAfB)
T=

UA (rögzített)
UB(forgó)


MB

F(G)

Lebegő feszültség:

U=UAUB

B
MA

együttfutás

Indítás

2015.11.20.

MB

UB

1
1
1
 f

, azaz
T
fA  fB
f

Például:

ha f = 0,1 Hz, akkor T = 10 s
ha f = 1 Hz, akkor T = 1 s 21

Az automatika elve, a frekvencia-ellenőrzés
USY, UOPP  feszültség-relék
Szinkron tartomány
USY elejtve
UOPP elejtve
t >tF
F
Ha tF időmérés lejár,
azaz t > tF, akkor az
automatika működhet

így határesetben:

2015.11.20.

UOPP
USY

B

Átmeneti tartomány
USY meghúzva
UOPP elejtve
U lebegő
feszültség

UA rögzített


UB forgó
Oppozíciós tartomány
UOPP meghúzva
USY meghúzva

Példa: ha



= 300,

tF = 0,05 s, fMAX = 1,66 Hz
tF = 0,2 s, fMAX = 0,42 Hz
tF = 0,83 s, fMAX = 0,1 22Hz

A pseudo-szinkron átkapcsoló
automatika algoritmus-vázlata
a kezelő „A”  „B”-re elindítja az automatikát,
ha az „A” megszakító bent van, az automatika indul,
az automatika kivárással ellenőrzi, hogy Uopp egyszer be
legyen húzva, azaz oppozíciós tartományt érzékeljen,
(ha nem, az automatika leáll)

Uopp elejtésekor (de Usy még behúzva) indul f-et mérése,
(ha f > fbeállított, az automatika leáll)

Usy elejtésekor kiadja a „B” megszakítóra a bekapcsoló
parancsot,
ha „B” megszakító bent van, kikapcsolja „A”-t,
ha „A” kint van, az automatika alaphelyzetbe tér vissza.
2015.11.20.
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Pseudo-szinkron átkapcsoló automatika kapcsolása

+

(A-ról B-re áttérés)

A-ról B-re indító nyomógomb
MA sé

MA segédérintkezője

A

A-ról B-re indító relé

A

É

UOPP

Élesítő relé

É

É

TF

USY

munkaérintkező
nyugalmi érintkező

MB sé

UOPP

TF

ejtéskésl.

+
+

TF

USY

behúzáskésl.

A



A

Frekvencia-differencia
időreléje

M
Működtető relé

M

M

MB BE

MA KI
MB segédérintkezője

24

Pseudo-szinkron átkapcsoló automatika logikai vázlata
(A-ról B-re áttérés)
MA sé
AB indítás

A

&

&

1

Δ Usy

Δ Uopp

&

&

Δ Uopp

Δ Uopp

É

É

&

1

&
TF

TF

&

1

A

MB sé

&

MA KI

TF

&

É

Δ Usy

&

M

1

&

M

A

&

MB BE

TF

2015.11.20.

Bemenetek: kék.
Részeredmény : zöld.
Kimenetek: piros

25

Digitális megoldás algoritmus-vázlata
a kezelő „A”  „B”-re elindítja az automatikát,
ha az „A” megszakító bent van, az automatika indul,
az automatika
oppozíciós tartományt érzékel, (ha nem, az automatika leáll)
f-et mér, (ha f > fbeállított, az automatika leáll)
f-nek és a megszakító beállított bekapcsolási
önidejének (tMSZ,BE) megfelelő előretartással
a szinkron állapot előtt kapcsol a következő sorrendben
bekapcsolja „B”-megszakítót,
ha „B” megszakító bent van, kikapcsolja „A”-t,
ha „A” kint van, az automatika alaphelyzetbe tér vissza.

2015.11.20.

26

Zárlati teljesítményirány
érzékelése

2015.11.20.
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Alkalmazás:
Elsősorban hurkolt hálózaton távolsági védelemhez,
két oldalról táplált rendszerben túláramvédelemhez,



(pl. nagyhálózatra dolgozó kiserőmű esetén).
Ezeket irányítás nélkül nem lehet szelektívvé tenni.

CÉL: a védelem érzékelésének irányítást adni.
Irányrelé általánosan:  < arc(

[(B) szöge][(A)szöge]

B
A

) < . Általában: A=U, B=I

Ha  =  +1800, akkor: K|U||I|cos(-)0, vagy Re[k.U.Î.ej]0
Ezt úgy lehet értelmezni, mint  irányban vett teljesítményt

ha =00 (cos  relé), akkor hatásos teljesítmény-irányt
ha =900 (sin  relé), akkor meddő teljesítmény-irányt
ha =450, akkor 450-os irányban vett teljesítményt
2015.11.20.

UxI mellett lehet még : UxU, IxI, stb.

érzékel

28

Karakterisztika

Uv –t el kell fordítani
 szöggel előre,
rá merőleges a
karakterisztika
= vágási egyenes

Az érzékenység a
legnagyobb,
ha az IV áram
UV.ej irányába mutat



UV

Ezért: célszerű,
ha 
K < V
2015.11.20.

UV

IV

IV

MEGSZÓLAL
RETESZEL

Zárlat helye

ZV

Rh

V = v

K = 300

IV’ figyelembe
veszi Rh-t: K

900

IV

Vektorábra:
pl.



HOLTSÁV

Védelem felszerelési
helye
Zm

UV.ej

K

UV
IV’

IV

Hibahelyi átmeneti ellenállás

ZV = RV + j.XV = |ZV|.ejv, ha Rh= 0

U V UV j
ZV =
=
.e v, és így V = V
IV
IV
UV

V

IV

jX

Z

V

R
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Holtsáv fogalma
U

U
MEGSZÓLAL

MEGSZÓLAL
RETESZEL
HOLTSÁV

RETESZEL
Szűkített karakterisztikájú szögrelé
(digitális védelmeknél)

Szögrelé karakterisztikája: minél közelebb van a zárlat a védelemhez,
annál inkább érvényesül Rh szerepe, azaz annál inkább:  < V

Holtsáv fogalma:
HOLTSÁV


Minél közelebb van a zárlat a védelemhez, annál
kisebb UV, és így annál bizonytalanabb a szögrelé

Védelem felszerelési helye = fesz.váltó helye körül
alakul ki az iránymérés holtsávjának közepe
Minden zárlatfajtára holtsáv adódik:
3F, 2F, 2FN, FN

2015.11.20.
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Holtsáv csökkentés vagy mentesítés
Általános megoldás:

POLARIZÁLÁS ÉP FESZÜLTSÉGGEL.

Például A0 FN zárlatra UBC választása:

K= (300)

=900

UZ=UA0

Ép állapotban:

UBC = k.UA0.ej(90)

[ = 900]

UPOLARIZÁLÓ UZÁRLATI
=

(+600)

IMAX

UP=UBC

Általában: UP = UZ.ej
 = K  
Például (ábra):
új

régi

 = 30(90)=+600
Kapacitív jellegű
áramra érzékeny!

UP = UPOLARIZÁLÓ  lehet a három vonali feszültségből előállított kombinált vektor is

2015.11.20.

Aszimmetrikus zárlatoknál mindig van ép feszültség, ezért a
módszer aszimmetrikus zárlatokra (2F, 2FN, FN) mindig
TELJES holtsáv-mentesítést ad, de 3F közeli zárlatokra a
holtsáv továbbra is fennmarad.

31

A holtsáv megszüntetésének módszerei 3F zárlatra
A.) Holtsáv-csökkentés .
Érzékenység-fokozás. De 3F közeli zárlatokra a holtsáv fennmarad

B.) Holtsáv-mentesítés eszközei.
a.) Előirányítás: ha a teljesítmény-irányrelé nem eléggé érzékeny, azaz nem
tudja megállapítani a zárlat irányát, inkább engedi a kioldást, mert lényeges
prioritás: FONTOSABB A ZÁRLATOT MEGSZÜNTETNI, MINT SZELEKTÍVEN,
STB. HÁRÍTANI.

b.) Holtsávkioldó: ha az irányrelé sem nem szólalt meg, sem nem reteszelt,
és 3F zárlat lépett fel, akkor a holtsávkioldó csekély (0,1…0,2 s) késleltetés
után kioldást ad.

c.) Feszültségtáplálás koncentrált impedancia mögül (első következő dia)

d.) Áramirányrelével: ha polarizálásra található mindig azonos irányú áram,

akkor IxI áramszorzatrelé alkalmazható teljes holtsávmentességgel. Például
gyűjtősínzárlatra, ahol gyakori a 3F zárlat, és UZ = 0 (második következő dia)

e.) Emlékező kapcsolás (harmadik következő dia)
2015.11.20.
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c.) Feszültségtáplálás koncentrált impedancia mögül

ÁV

FV

Védelem

Néhány fontos tudnivaló:
Iránymérés alappontja: áramváltó helye.
Iránymérés holsávjának közepe: feszültségváltó helye.
Impedanciamérés alappontja: feszültségváltó helye.
2015.11.20.
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d.) Áramirányrelével
Ha polarizálásra található mindig azonos irányú áram, akkor IxI áramszorzatrelé
alkalmazható teljes holtsávmentességgel. Például gyűjtősínzárlatra, ahol
gyakori a 3F zárlat, és UZ = 0.

Példa: 400/120 kV-os transzformátor 120 kV-os oldali
gyűjtősínzárlat sínkiválasztása

ITR iránya mindig azonos
„A” és „B” gyűjtősínzárlatra is,
ezért alkalmas polarizálásra.

Jelmagyarázat:
megszakító

TR

áramváltó

IZ

2015.11.20.

IZ

ITR
IA

ITR = IA + IB
Tehát sínszelekció lehetséges:
(IA + IB) x IA
és

IB
„A” sín

(IA + IB) x IB

„B” sín

segítségével.
34

e.) Emlékező kapcsolás: zárlatkor nagy az áram, zárlat előtt ép a

feszültség: az emlékező kapcsolás „emlékezik” a zárlat előtti feszültségre.

- elektronikus védelmeknél

50 Hz-re hangolt párhuzamos

rezgőkör állandóan a feszültségváltóra van kapcsolva, és ez táplálja az
irányrelé feszültség-bemenetét.

A megoldás nem működik zárlatra kapcsoláskor, ha a vezetéket feszültség alá
helyezik, és ekkor lép fel zárlat (nincs feszültség a zárlat előtt). Ezt + logikai
módszerrel lehet feloldani: a megszakítóra adott bekapcsoló parancsot a
védelem is megkapja, erre „ébresztési előgyorsítást” végez.

- mikroprocesszoros védelmeknél

azt lehet kihasználni, hogy a
digitalizált mennyiségeket a védelem tárolja, így azok felhasználhatók az irányméréshez. Pl. egyik megoldás szerint a védelem méri a polarizáló feszültséget,
és ha az adott szintnél (pl. 5…30 %-nál) kisebb, akkor az egy (két) periódussal
előbbi, még ép feszültséget használja polarizálásra.

A vezeték feszültség alá helyezésének (zárlatra kapcsolásnak) problémája igen
egyszerűen feloldható, pl. ha a se zárlatkor, se egy (két) periódussal előtte
sincs értékelhető feszültség, a védelem mérés nélkül azonnal kiold (quasi
„ébresztési előgyorsítást”végez.)
2015.11.20.
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VÉGE
2015.11.20.
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Védelmi rendszerek és
méréstechnika
2015-2016. tanév, I. félév
MSc 2. szemeszter 3. előadás
Előadó: Póka Gyula

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

3. előadás tartalma
Védelmi tartalékolás
 Alapvédelem

 Közeli tartalékvédelem
 Távoli tartalékvédelem
 Megszakító-beragadási védelem

Védelmi filozófia és stratégia, megoldások
 750-400-[220] 120 kV-os hálózatok védelmi-automatika stratégiája
 [35]-20-10 kV-os hálózatok védelmi-automatika megoldásai

részletesen: földzárlatvédelem

2015.11.20.
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Védelmi tartalékolás

Négy alapfogalom:
-

2015.11.20.

alapvédelem,
közeli tartalékvédelem,
távoli tartalékvédelem,
megszakító-beragadási védelem.

3

Alapvető fogalmak
1.) EGYSZERES VÉDELMI TARTALÉK KÖTELEZŐ!
2.) Működjön, ha kell! Ne működjön feleslegesen, ha nem kell!

Alapvédelem:
(main protection)

(elsőrendű/másodrendű)
(primary/secondary)
Az a védelem,
amelyik
elsősorban hivatott

a zárlatot hárítani
(szelektíven, gyorsan, stb.)
2015.11.20.

Tartalékvédelem:
(back-up protection)

Az a védelem, amelyik az
alapvédelem
bármely okból történt
működés-elmaradása esetén
működik (esetleg
nem szelektíven, nem gyorsan
stb.), de
lehetőséghez mérten
függetlenül
Külön mérőváltó(-mag), külön biztosított
egyenáramú ellátás, másik megszakító vagy
megszakító-kioldótekercs
4

Tartalékvédelem fajtái
Közeli tartalékvédelem
Az a tartalékvédelem, amelyik Az a tartalékvédelem, amelyik az
alapvédelem működés-elmaradása
az alapvédelem működésesetén működik, és az
elmaradása esetén működik,
alapvédelemtől eltérő
és az alapvédelemtől eltérő
más mérőváltókról (-magról) és
más mérőváltókról és más
külön biztosított egyenáramú
egyenáramról táplált, és
ellátásról táplált, azonban
másik megszakítót
ugyanazt a
működtet.
megszakítót működteti.
de lehetőleg a másik kioldó
Nem szelektív, min. +t–vel
tekercsét.
több idő, több kiesés!

• Távoli tartalékvédelem

A távoli tartalékvédelem
teljes tartalékot ad, ezért
első megoldás!
2015.11.20.

•

Ezért melléje megszakítóberagadási védelem
beépítése mindig szükséges!

Lehet szelektív is!
5

Példa távoli tartalékvédelemre
távoli
tartalékvédelem
alapvédelem

2
1
3

5
4
6

védelem +
megszakító

A távoli tartalékvédelem teljes tartalékolást ad, ezért
lehetőleg ezt kell alkalmazni
2015.11.20.
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Távoli tartalékvédelem alkalmazási határai
Hurkolt hálózaton:
A
S
A,B,C,D,E,F,V
B
IB
= védelem+msz

Sugaras hálózaton:
Tr.

C

I>

V

D

IZ

M

fojtótekercsek

IZ

Zárlat hosszú távvezeték végén, vagy fojtótekercs után kis IZ értéket ad. Sok leágazás
esetén a „Tr.” transzformátornál Izárlati  Iüzemi,
így „I>” védelem nem állítható be, hogy távoli
tartalékvédelmet adjon a leágazási védelmekre

Tehát a védelem nem képes
távoli tartalékvédelmet adni.
Itt: példa a feloldásra: leágazási védelem
2015.11.20.
függetlenül
duplázva, és M-re kioldás



E



F

S gyűjtősín

U

Z

UB=IBZBS+IZZVZ
ZB=UB/IB= ZBS+
IZ/IB.ZVZ, ahol a
betáplálási torzítási tényező:

ζ = IZ/IB

B

S

Z

Y

távolság

A védelem nem képes a
koncentrált csomóponton „átlátni”.
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Hurkolt hálózat „B” védelmének távolság-érzékelése az előző ábra alapján
B

40 km

V

30 km
Z

Y
S sín
Például: legyen BS távolság (illetőleg az ennek megfelelő impedancia) 40 km,
VZ távolság 30 km, azaz B védelemtől a zárlat fizikailag 70 km-re van.
Feltételezve, hogy az S gyűjtősínre mind a hat leágazás kb. azonos nagy-.
ságú áramot táplál be, a betáplálási torzítási tényező értéke: ζ = IZ/IB  6,
és így a B védelem a zárlatot 40 km + 6.30 km = 220 km-re érzékeli,
azaz Z pont helyett a hatszor távolabbi Y pontnál érzékel zárlatot.
Ez az érzékelés olyan nagy, hogy ha a védelmet erre állítanák be, akkor
valószínűleg, hogy már üzemi áramra (impedanciára) is kioldana B védelem.
Ha a védelmet 70 km távolságra állítják be,
akkor mindössze 40 + 30 / 6 = 45 km-ig ér el az előző feltételekkel,
azaz mindössze 30 / 6 = 5 km-rel nyúlik túl az S gyűjtősínen.

Azaz nem lehet távoli tartalékvédelmet alkalmazni.
Másként: a védelem koncentrált csomóponton nem képes „átlátni”.
Tehát: közeli tartalékvédelem ÉS megszakító-beragadási védelem szükséges.
2015.11.20.
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Megszakító-beragadási védelem
Breaker failure protection
Leistungschalter-Versagenschutz
megszakító
FV AV

alapvédelem

kioldó impulzus

• Megszakító-beragadási

védelem körkioldása:
minden mögöttes
betápláló megszakítót ki
kell kapcsolnia!

t

feltétel: I>,
vagy msz.segédér.
esetleg párhuzamosan megszak.beragadási
időrelé, beállítás később
2015.11.20.
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Megszakító-beragadási védelem késleltetése
tbeállítás MB = tMSZ ki önidő + tvédelem visszaesés + tbiztonság
adott

EZ TÚL NAGY

kb. a részidőkkel
azonos

Védelem visszaesési idő csökkenthető:
a.) megszakító segédérintkező beiktatása
szokás: mindkettő,
b.) gyors visszaejtésű I> túláramrelé beiktatása
vagy csak I>

a.) előnye: kis zárlati áram esetén is jó, pl. transzformátornál belső
b.) előnye: egyszerűbb és megbízhatóbb, mint a segédérintkező
Tipikus zárlathárítási és megszakító-beragadási idők:
a következő ábrán
2015.11.20.
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Megszakító beragadási védelem, tipikus idők
Megszakító-beragadási késleltetés. Teljes zárlathárítási idő beragadt megszakító esetén.

Megszakító-beragadási védelem késleltetési ideje:

t MB beállítás = tMSZ ki önidő + tvédelem visszaesés + tbiztonság

Átviteli hálózaton:
40..50ms+20..30ms (véd.maga100ms lenne)+80ms =140..160 ms
Főelosztó hálózaton:
60..120ms+100..120ms+100..200ms = 260..440ms(azaz0,3..0,5 s)

Alapvédelem teljes zárlathárítási ideje:

tzárlathárítási idő = tvédelem önidő + tMSZ ki önidő
Átviteli hálózatra = 20…30 ms + 40…50 ms = 60…80 ms
Főelosztóhálózatra = 20…100 ms+60…120 ms = 80…220

Megszakító-beragadási védelem teljes zárlathárítási ideje:

tMB zárlathárítási idő = tvédelem önidő + tMB késl.idő + tMSZ ki önidő
Átviteli hálózaton = 20..30 ms + 140..160 ms + 40..50 ms = 200..240 ms

Főelosztó
2015.11.20.hálózaton = 20..100 ms +300..500 ms +60..120 ms = 380..720 ms
11

Poligon kapcsolású alállomás
megszakító-beragadási védelme
Lényeg: egy leágazást többnyire két

[Poligon kapcsolású állomások:
1½ megszakítós állomás, PI-kapcsolású állomás,
négyszög, ötszög- stb. kialakítású állomás]



(esetleg több) megszakítóval lehet
kikapcsolni


D

Kiválasztás
I> által.

A

FV

AV

FV

V1

AV
FV

C

megszakító
V védelem
 leágazások
AV áramváltók, FV feszültségváltók
V2, V3 és V4 védelmek a V1-hez

hasonlóan ciklikusan azonosan
vannak bekötve a mérőváltókhoz.

AV
FV

AV

B


Ha A megszakító ragad be,
B-t és-t kell kikapcsolni.
2015.11.20.



védelmi kioldások
beragadt megszakító
megszak.berag.KI
megszak.berag.távkioldás
Ha D megszakító ragad be,
C-t és-et kell kikapcsolni.

Lényeges: mindig szükséges
távparancs adása is.
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Védelmi filozófia és stratégia
• Alapvető döntések a nemzetközi és a magyar

védelmi filozófiában:

a 750 kV, 400 kV, [220 kV] átviteli hálózat
és a 120 kV főelosztó hálózat
jellegzetes stratégiai döntései.

2015.11.20.
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2015.11.20.
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Néhány alapvető döntés a védelmi filozófiában:

.
VÉDELMI STRATÉGIA

750-400-(220) kV-os átviteli hálózat és 120 kV-os főelosztóhálózat.
750-400-(220) kV átviteli hálózat
Nemzetközi gyakorlat

TÁVVEZETÉK
alapvédelme
TRANSZFORMÁTOR
alapvédelme

Bárhol
t0

Magyar többletköv.

Többlet:

kettős alapvédelem,
elsőrendű t 80ms
másodrendű t  100ms

DifferenciálTöbblet: kettős véd.
védelem +
(differenciálvéd.
Buchholz-védelem +Buchholz-véd. is)

120 kV
Főelosztóhálózat

Egyszeres
alapvédelem
t  160 ms

Egyszeres
differenciálvéd.
+Buchholz véd.

GYŰJTŐSÍN
védelme

Önálló, pillanatműködésű, sínre szelektív
gyűjtősíndifferenciálvédelem

Egyszeres gyűjtősínvédelem, mellé
leágazási gyors
tartalékvédelmek

Egyszeres gyűjtősínvédelem, mellé
leágazási gyors
tartalékvédelmek

Tartalékvédelem

IDMT

AZT,AZTO

AZT,AZTO (köv.dia)

Megszak.berag.vé

Teljes és gyors
(<0,2s)

u.a. (< 0,2 s)

u.a. (< 0,5 s)

Visszakapcsoló
automatika

Egyszeres
visszakapcsolás

EVA + HVA

Kétszeres visszakapcsolás

EVA + HVA + LVA

Buchholz relé elve
(alias: gázrelé)
Gáz-mintavétel
Jelzés

Kioldás

Úszó

Olajóvóhoz
Úszó

2015.11.20.

Olajáramlás

Transzformátortól

16

Korlátoltan függő túláramvédelem
karakterisztikája
tki

IDMT O/C relay =
Inverse Definite Minimum Time
Overcurrent Relay

tmin
Izárl
Iind
2015.11.20.
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AZT és AZTO

EGYENIRÁNYÍTÓ

ÁRAMVÁLTÓ
3xIfázis
vagy 3Io

ÁTALAKÍTÓ
KÖRÖK

Iind >

2015.11.20.

ENERGIATÁROLÓ
KONDENZÁTOR

kioldás
a megszakító
kioldótekercsére
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Középfeszültségű védelmi filozófia
és stratégia
Középfeszültségű hálózatok
[35 kV], 20 kV, 10 kV
védelem- és visszakapcsoló automatika-megoldásai

2015.11.20.
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Tipikus magyar középfeszültségű
elosztóhálózat
20 kV-os
gyűjtősín
120/20 kV

leválasztás
2015.11.20.
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Középfeszültségű hálózatok
(35 kV), 20 kV, 10 kV
védelem- és visszakapcsoló automatika-megoldásai

Sugaras hálózat

(aláosztás nincs, esetleg holtidőben leválasztó szakaszkapcsoló)

RÖVIDZÁRLATVÉDELEM:
Kétlépcsős túláramvédelem (I>>, I>t)
+ háromfokozatú HVA (háromfázisú
visszakapcsoló automatika)
(GVA + 2xLVA = gyors + 2xlassú)

Hurkolt hálózat
RÖVIDZÁRLATVÉDELEM:
Távvezetéken: távolsági védelem

+ háromfokozatú HVA (háromfázisú
visszakapcsoló automatika)
(GVA + 2xLVA = gyors + 2xlassú)

Kábelen: szakaszvédelem

FÖLDZÁRLATVÉDELEM:
FÖLDZÁRLATVÉDELEM:
Kompenzált hálózaton: (földzárlati áramnövelés) Kompenzált hálózaton: (földzárlati áramnövelés)
U0>t (2 s)csillagpontba „R” beiktatás
3I0>t  + háromfokozatú HVA

U0>t (2 s)csillagpontba „R” beiktatás
3I0>t  + háromfokozatú HVA

(vagy egyéb, lásd sugaras hálózatnál)
Újabban nincs R beiktatás:
vagy
1. Tranziens (első áramimpulzus iránya)
zérussorrendű szakaszvédelem
2. 3I0>t + S0 , vagy
+ háromfokozatú HVA
3. Speciális megoldások (pl.admittancia-diff.v.) Kábelhálózaton:
Kábelhálózaton:
Csillagpontba állandó „R” beiktatás
Csillagpontba állandó „R” beiktatás
3Io>t
2015.11.20.

3I0>t + S0 ,
vagy zérussorrendű szakaszvédelem

Újabban: SMART GRID

21

Középfeszültségű hálózatok
földzárlatvédelme

2015.11.20.

22

Földzárlat-érzékelés (sugaras hálózaton)
IAB
IA

IB

IPT
IZ

UP

G
I CA

I CB

Uh

n0

áram pozitív irány

Z 2(zárlatos)

I CZ

IP

Járulékos többletinduktivitás. R, XT

B

1

Petersen-tekercs, XP

A (ép)

1

h0

IT

Zárlat helye

 Egysarkú földzárlat esetén a pozitív és negatív sorrendű hálózatok soros impedanciái

(rajzon nincsenek is feltüntetve) elhanyagolhatók a zérus sorrendű hálózat párhuzamos
impedanciáihoz képest (zérus sorrendű kapacitások, Petersen tekercs, járulékos imp.).

 Az ép

leágazások (A, B) áramát a leágazás saját zérus sorrendű kapacitásán átfolyó áram adja.
 A zárlatos leágazás (Z) árama viszont nem a saját vezeték kapacitív árama,
hanem több más áram összege:
 negatív előjellel az összes ép leágazás árama (IAB) +
 negatív előjellel a csillagpontba iktatott elemek árama (ívoltó [Petersen]

2015.11.20.

tekercs XP, a mellé párhuzamosan beiktatott egyéb elemek földzárlati áramnövelő
ellenállás, FÁNOE, R, járulékos többlet-induktivitás XT, ami lehet pl. a Petersen
tekerccsel párhuzamosan beiktatott tekercs, más néven segédtekercs)
23

A földzárlatos leágazás kiválasztásának
lehetséges módjai
Földzárlatos leágazások azonosítása szigetelt cs.pontú hálózaton:
 1.) Földzárlati áramnövelő ellenállás (FÁNOE) beiktatása:
kiválasztás zérus sorrendű túláramvédelemmel (3I0>).
 2.) Zérus sorrendű áram irányának mérése: 3I0>t + S0meddő

Földzárlatos leágazások azonosítása kompenzált hálózaton:
 1.) Földzárlati áramnövelő ellenállás (FÁNOE) beiktatása:
kiválasztás zérus sorrendű túláramvédelemmel (3I0>).
 2.) Zérus sorrendű áram irányának mérése:IC-IP3I0>t+S0wattos
- probléma: az eredő ellenállás általában kis értékű
+ az áramváltó szöghibája  bizonytalan mérésnem jó
 3.) Tranziens (az áttöltődési tranziens első áramimpulzus-iránya).

 4.) Admittancia-mérés a csillagpontba járulékos XT beiktatásával
2015.11.20.
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Admittanciamérés
Az ép leágazásokban XT bekapcsolása előtt és után azonos admittancia mérhető:

a kettő különbsége zérus:

YA ép – YA zárl = 0

A zárlatos leágazásban mért admittancia a járulékos XT bekapcsolása előtt:

azaz:

YZ = YA + YB + YP

A zárlatos leágazásban mért admittancia a járulékos XT bekapcsolása után:

azaz:

YZ = YA + YB + YP +YT

a két admittancia különbsége a járulékos YT-t adja:
2015.11.20.

YZ

ép

– YZ zárl = YT
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Smart grid = okos hálózat
Újabban
távműködtethető
szakaszolókat
helyeznek el a
hálózat több helyén
és a tartalékbetáplálásokba

megszakító
kapcsoló
20 kV-os
gyűjtősín

idegen
betáplálások

120/20 kV

Az „okos” hálózatok
kialakítása a
kapcsolók helyén
áramérzékeléssel ,
intranetes
távméréssel és
távvezérléssel
2015.11.20.
valósul meg

leválasztás
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Védelmi rendszerek és
méréstechnika
2015-2016. tanév, I. félév
MSc 2. szemeszter 5. előadás
Előadó: Póka Gyula

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

5. előadás tartalma
Védelmet tápláló áramváltó méretezése stacioner és
tranziens viszonyokra
 Áramváltó feladata és helyettesítő kapcsolása
 Könyökfeszültség
 Áramváltó-tranziens
 Áramváltó telítése
 Áramváltó teljes telítésmentesítése
 Remanencia figyelembevétele
 Telítési idő kiszámítása
 Védelmet tápláló áramváltó méretezése

2015.11.20.

2

Védelmet tápláló áramváltó
méretezése stacioner és
tranziens viszonyokra

2015.11.20.

3

Áramváltó feladata és helyettesítő kapcsolása
Az áramváltó lényegében rövidrezárt transzformátor
Áramváltó célja és feladata:
Kezelhető áram: 400-2000 A helyett  5 A, 2 A, 1 A
Szigetelés: 10-750 kV helyett egy ponton földelt, kisfeszültségű
i’pr

Z1’

Z2
i’g

i’pr

Z0 Ue

Zt = Z2 +Zvt

i’pr
i’g
isz
Z1’

isz
Usz

Zvt

Z2

Z0
Zvt
Zt

2015.11.20.

a primer áram szekunder oldalra redukálva
a gerjesztőáram
a szekunder áram
a primer tekercs szórási reaktanciája és
rezisztenciája
a szekunder tekercs szórási reaktanciája és
rezisztenciája
az áramváltó gerjesztési impedanciája
az áramváltó szekunder terhelése
(összekötő kábel, relék)
az áramváltó teljes szekunder terhelése
4

Áramváltó méretezése stacioner üzemi viszonyokra
Alapvető probléma: áramváltó hogyan adja vissza a primer
áram nagyságát és görbealakját a szekunder oldalon

Műszermag (0,1…1 %, Iüzemi  1,2.In), relémag (3-5 %, IZ = 5x,10x,20x).
Relémag pl.:
5P20

Minden hiba alapvető oka a gerjesztőáram.
Telítés nélkül: 0,1…1 %, ill. 3…5 % hiba
Telítéssel: 50…80 %-os hiba és torzulás

ADATOK:
Méretezés: ÁV primer névleges árama
In sz áramváltó névleges szek. árama
IZmax nV.In és
Ztn áramváltó névleges szek. terhelése
Zt  Ztn,
Sn = In sz2.Ztn és nV pontossági határ(vagy: Stény Sn=In sz2.Ztn)
tényező, vagy egyben:
vagy egyben:
UK  Ue = Izmax sz .Zt  Usz
UK = nV.In sz.Ztn könyökfeszültség
2015.11.20.

Zt és Ztn magában foglalja Z2-t is, Zt = (Zvt tény+Z2)

5

Áramváltó-könyökfeszültség
meghatározása méréssel.
metszéspont

Nyitott primer tekercs

log Uk

Uk

~
Ampermérő
Vizsgált
áramváltó

Ig

Voltmérő

Uk

Kapcsolási rajz.

Gerjesztő
berendezés

log Ig

(szinuszos
feszültség)

Diagram.

IEC 61869-2 Instrument transformers – Part 2: Additional requirements for
current transformers. A könyökfeszültség meghatározása a szabványban:
következő dia
2015.11.20.
6

Könyökfeszültség az érvényes szabvány szerint
IEC 61869-2
3.4.215
• knee point voltage

r.m.s. value of the sinusoidal voltage at rated frequency applied to the
secondary terminals of the transformer, all other terminals being opencircuited, which, when increased by 10 %,causes the r.m.s. value of the
exciting current to increase by 50 %

IEC 61869-2
Mérőváltók. 2. rész: Áramváltók járulékos követelményei
3.4.215
• könyökfeszültség pontja
az áramváltó szekunder kapcsaira adott névleges frekvenciájú szinuszos
feszültség effektív értéke az áramváltó egyéb kapcsainak nyitva tartása
mellett, amely feszültséget 10 %-kal megemelve 50 %-os gerjesztő áram
effektív érték emelkedést okoz
LÉNYEG: * ha a gerjesztő feszültséget 10 %-kal növeljük,
2015.11.20.
7
* a gerjesztő áram 50 %-kal növekszik

Áramváltó-terhelések „”-szorzói háromfázisú rendszerben
Terhelés kiszámítása háromfázisú
kapcsolásban általában:
- adott kapcsolásra meg kell határozni az
áramváltók szekunder áramképét
minden zárlatfajtára külön,
- ki kell számítani az áramváltók szekunder
kapcsaira jutó maximális feszültséget,
- el kell osztani az adott áramváltó tényleges
szekunder áramával

 ez a maximum Zt érték a mértékadó.

a) csillagkapcsolás: gyakori
b) deltakapcsolás: numerikus készüléknél ritka
Ztényl = αV.RV +αZV.ZV + αZ0V.Z0V
V

a)
b)

3F
1
3

2F
1
3

2015.11.20.

Z0V

ZV
FN
2 (4)
-

3F
1
3

2F
1
3

FN
1 (1)
-

3F
0
-

2F
0
-

FN
1 (3)
-

„” szorzók maximális
értékei (zárójeles értékek
a végpontra vonatkoznak)

a) csillagkapcsolás,
b) deltakapcsolás.

8

Áramváltó-tranziens

2015.11.20.

9

Védelmet tápláló áramváltó
méretezése tranziens
tartományban.
Lényege:
• „Stacioner” viszonyokhoz képest

szükséges
„K” tranziens túlméretezési tényező
értékének meghatározása.
2015.11.20.
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I. Egyszerűsített helyettesítő kapcsolás.
i’pr

isz
i’g

L0 Ue

Ue

ue=isz.Rt

i’pr
Rt

i’g
isz
L0
Rt

a primer áram szekunder
oldalra redukálva
a gerjesztő áram
a szekunder áram
gerjesztési induktivitás
összekötő kábel, védelmek,
és a szekunder tekercs
rezisztenciája

Miért L0 és nem Z0 ?
Miért Rt és nem Zt ?
2015.11.20.
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I.
Áramváltó tekercsfluxusa
a szekunder feszültség
függvényében

(voltsecundum/feszültségintegrál) módszerrel
t

 = e + 
u
.dt
e

0

Előző oldalról:
2015.11.20.

ue = isz.Rt
12

I. A zárlati áram és a fluxus időfüggvénye,
zárlati egyenáramú összetevő nélkül.
i
I 'prcsúcs

isz  i 'pr  I'prcsúcs sin t [A]

t

Közelítés:

Lo   és
Zt  Rt
Feltételezve:

e  0

2015.11.20.


2

R t I 'prcsúcs

R I

'csúcs
t pr

1
(1  cos t )


[Vs]


R t I 'prcsúcs


t
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I. A zárlati áram és a fluxus időfüggvénye,
zárlati egyenáramú összetevővel.

i sz  i 'pr  I 'prcsúcs (e

i



t
T1

 cos t )

I 'prcsúcs

t
Példa:

 (B, i’g)
'csúcs
t pr
1

RI

T

K = ωT1 x

K=ωT1=X1/R1=7,85x
ω =314 /s

1
R t I 'prcsúcs

K=1 x

2015.11.20.

T1  0,025s
X1
7,85
R1
  82,74 0

t

Közelítő fluxus:
t
 

 
1
T
csúcs
1
  R t .I'pr T1 1  e   sin t 
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II. Pontos tranziens méretezés.
Lo nem  ∞

A három kiinduló egyenlet:

Zt = Rt+jωLt

Ezekből

(ue-be behelyettesítve):

Továbbá:

(mágneses térerősség)

Így a differenciálegyenlet:

2015.11.20.
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II.

Telítetlen állapot.

A primer áram, alatta az indukció (gerjesztő-áram,
tekercsfluxus) alakulása az idő függvényében
ipr

i 'pr  I 'prcsúcs (e



t
T1

 cos t )[A]

t

B
(ig)

1

Pontos fluxus:
t
t



'csúcs 1  .T1.T 2   T 2
T
1


  R t I pr . 
. e  e   sin t 
  T 2  T1 



3
2
2015.11.20.
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II.
Telített állapot
Az indukció (gerjesztőáram, tekercsfluxus) alakulása az idő
függvényében
Felül a torzult szekunder áram.

2015.11.20.
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2015.11.20.
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2015.11.20.
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2015.11.20.

20

2015.11.20.
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Áramváltó teljes telítésmentesítése
(remanencia és visszakapcsolás nélkül)
B < BK

Másként:

2015.11.20.
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A remanencia figyelembe vétele
K túlméretezési tényező helyett K’ szükséges:

K’ = K.

, ahol
a legnagyobb lehetséges
remanencia-érték százalékos értéke

BR mérési módszer: IEC 61869-2 szabvány
2.B mellékletében található
2015.11.20.
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Telítési idő kiszámítása
(méretezéshez szükséges lesz)

2015.11.20.
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Telítési idő kiszámítása

(remanencia figyelembevétele nélkül)
(I. Közelítő módszerrel)

K 1
X1
tT =
, ha Ktény  .T1+1 =
+1,

R1
X1
tT  ∞, ha Ktény  .T1 +1 =
+1.
R1
Remanencia figyelembevétele:
A szükséges tT megállapításához (kiszámításához)
az alábbi K értéket kell behelyettesíteni:

 KR 

K= Ktény. 1 
 100 

2015.11.20.
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A T1 és T2 időállandók, a telítési idő (tT), és a
túlméretezési tényező (K) közötti összefüggés
(II. Pontos módszerrel)

(remanencia figyelembevétele nélkül)

.T1.T2 
K
. e
T1  T2 

tT

T2

e

tT

T1


 1



t
 T

T1

Ha T2 >> T1, akkor K  T1 1  e



Ha
2015.11.20.


+1



, akkor tT  ∞
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Nemzetközi és magyar szabvány
A tranziens méretezés elméleti és gyakorlati tapasztalatai alapján
nemzetközi szabvány is készült (IEC 44), majd a CENELEC kiadta az
EN 60044-6: 1999 szabványát (IEC 60044-6 ).
Ennek magyar szabvány-megfelelője: MSZ EN 60044-6: 1999.
Az IEC 60044-6 szabványt 2012-től helyettesíti:

IEC 61869-2
IEC 61869-2 Instrument transformers – Part 2:
Additional requirements for current
transformers
IEC 61869-2 Mérőváltók. 2. rész:
Áramváltók járulékos követelményei
kombinálja a két régi szabványrészt:
IEC 60044-1 Mérőváltók. 1. rész: Áramváltók.
IEC 60044-6 Mérőváltók. 6. rész: Védelmeket tápláló áramváltók
tranziens viszonyokra vonatkozó követelményei.
2015.11.20.
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Védelmet tápláló áramváltó
méretezése tranziens
viszonyokra

2015.11.20.
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Először az alkalmazandó eszközök.
A tervezést segítő négy tényező, amelyek a
K túlméretezési tényezőt csökkentik:

1.) áramváltó szekunder árama legyen minél kisebb érték, javasolt: 1 A
(azonos primer zárlati áram és azonos szekunder kábelér-hossz és
-keresztmetszet mellett  kisebb a szekunder kábel-feszültségesés)

2.) védelmet bekötő szekunder kábelér keresztmetszete legyen nagy,
nemzetközi javaslat ≥10 mm2 (azonos primer zárlati áram és azonos szekunder kábelér-hossz mellett  kisebb a szekunder kábel-feszültségesés)

3.) védelem ellenállása legyen kicsi (elektronikus és digitális [numerikus,
mikroprocesszoros] védelmeknél ez eleve adott)
4.) áramváltó áttétele legyen nagy (azonos primer zárlati áram 
 kisebb a szekunder áram, így kisebb a feszültségesés) Üzemvitel?
2015.11.20.
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„A” módszer a védelmek tranziens

áramváltó-viszonyokra való méretezésére
Az „A” módszer lényege:

teljes telítésmentesség minden zárlatra:
1.) Meg kell állapítani a védelmet tápláló áramváltón átfolyó
lehetséges legnagyobb zárlati áramot (
), és a zárlat helyére
kiszámított mérésponti impedanciát (X1, R1). Ha kétség merül fel,
hogy melyik zárlati hely adja a legszigorúbb feltételt, akkor több
zárlati helyre is el kell végezni a méretezést, és a
legkedvezőtlenebb feltételt alkalmazni.
2.) A fenti adatokkal a méretezési egyenlet:

UK 
2015.11.20.

+1

Lehetőleg ezt kell alkalmazni.

30

„B” módszer a védelmek tranziens

áramváltó-viszonyokra való méretezésére
A „B” módszer lényege: Teljes telítésmentesség az első

fokozathatáron és távolabb fellépő zárlatoknál, és tT telítési
időn belüli működés a védelem pillanatműködésű kioldásaira

A teljes telítésmentesség számítása a távolabbi zárlatokra (lásd a köv. diát):
Beállítása miatt szelektív védelmeknél: első fokozathatár végén
+1
(és tovább) ne legyen telítés. Ehhez számítani kell  UK 
Távolsági védelem: első fokozathatáron fellépő maximális zárlati
árammal kell számolni, amely a védelmen átfolyik.
Túláramvédelem: a gyorsfokozat (t  0) beállított áramával kell számolni;
+ mindkettőnél a mérésponti impedancia védelem felől számított része
Elvileg szelektív védelmeknél: (differenciál elvű védelem): a védelmen átfolyó
legnagyobb áramot adó külső zárlat a mértékadó;
+ a mérésponti impedancia védelem felől számított része.

2015.11.20.

Ezután a tT telítési idő kiszámítása, és a méretezési feltétel:
tvéd.első fokozat  ttelítési idő

31

Ábra a méretezéshez
Iz

védelem

fokozathatár

Iz

2015.11.20.
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Ez a „B” módszer is minden működésre
telítésmentességet biztosít.
Lényege az, hogy az első fokozathatár szétválasztja az
alkalmazott megoldást,
• az első fokozathatárnál távolabbi zárlatokra teljes

telítésmentességet biztosít,

• azon belül pedig a tT telítési idő alatti kezdeti

telítésmentességet használja ki, azaz a túlméretezést
úgy választja meg, hogy a tT telítési idő legyen nagyobb,
mint a védelem pillanatműködési önideje.

2015.11.20.
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Szoftver-módszerek
Digitális védelmeknél szoftver-módszerekkel is el lehet kerülni
az áramváltók telítése miatti hibás működést.
Az ÁV telítés rövid ideig tartó áramcsökkenést, és
alapharmonikus áram-szögeltérést (csökkenést) okoz. Ezek a
védelmek helyes működését a következőképpen zavarhatja meg:
• Túláramvédelmeknél a telítés okozta áram-csökkenés miatt

késleltetett működés jöhet létre.
• Távolsági védelmeknél a áramcsökkenés késleltetett működést,
míg a szögelfordulás hibás irányérzékelést okozhat.
• Differenciál elvű védelmeknél az egyik oldalon telítődő
áramváltó külső zárlatra hibás megszólalást okozhat.
A digitális védelemgyártók adják meg az ÁV-feltételeket.
Differenciál elvű védelmeknél később néhány szoftver módszert bemutatok.
2015.11.20.
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Telítési idő és a túlméretezési tényező
közötti pontos összefüggés,
figyelembe véve
az egyszeres visszakapcsolást is
[C-O-C-O ciklus]
IEC 61869-2 szabvány, Appendix 2B
2015.11.20.
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Néhány szemelvény az

IEC 61869-2 Instrument transformers – Part 2:
Additional requirements for current transformers
•A

2015.11.20.

szabványból

C-O és a C-O-C-O ciklus áramgörbéje

t’, t” – első/második zárlat időtartama
ta1, tal – pontosság fenntartásának szüksége
ttr – visszakapcsolási holtidő

36

Szabvány szerint C-O esetén
A szükséges túlméretezési
U
 Kssc.Ktf.(R2 + Rt).I’pr n (KSSC = nV)
tényező a szabvány szerint: könyök

Ha a kioldási idő kisebb, mint a maximális fluxus ideje, de nagyobb,
mint az első csúcs ideje

Ha a kioldási idő egyenlő vagy nagyobb, mint a maximális fluxus ideje

2015.11.20.
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.

A régi (MSZ EN 60044-6: 1999)
szabványban található C-O-C-O
méretezés nem vette figyelembe az
első ciklus telítése miatti
fluxuscsökkenést.
Az új
(IEC 61869-2 Instrument
transformers – Part 2)
szabvány ezt figyelembe veszi.
Az IEC 61869-2 – Part 2 szabvány
szerinti részletes számítást
az IEC 61869-100 Technical Report
tartalmazza.

2015.11.20.
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Telítési idő és a túlméretezési tényező közötti pontos összefüggés, figyelembe véve az egyszeres visszakapcsolást is
[C-O-C-O ciklus] (remanencia figyelembevétele nélkül)
.

Ez a régi szabvány szerinti számítási mód, ez szigorúbb, mint az új szerint.
Megfelelő, ha az első zárlat alatt egyáltalán nincs telítés.
t1
t 'T




 .T1.T2  T1
T2
K  
e

e

T

T

2 
 1

t t'
 HI T


T2
  sin t '
.
e







t"
t"

 T
 T




.
T
.
T

T1
T2
1
2 
 
e

e

T

T

2 
 1

ahol:
K szükséges túlméretezési tényező,
T1 zárlati áramkör primer időállandója,
T2 áramváltó szekunder időállandója,
t1 első zárlati áramhullám időtartama
tHI visszakapcsolási holtidő,
2015.11.20.

 
  1
 
 


t'T telítési idő az első
zárlati ciklusban,
t"T telítési idő a második
zárlati ciklusban.
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Védelmi rendszerek és
méréstechnika
2015-2016. tanév, I. félév
MSc 2. szemeszter 6. előadás
Előadó: Póka Gyula

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

6. előadás tartalma
Differenciál-elvű védelmek
 Csatornák
 Differenciálvédelem
 Fékezés, stabilizálás
 Nagy impedanciájú differenciálvédelem
 Transzformátor differenciálvédelem
 Bekapcsolási áramlökés
 Szögforgatás, áttétel-kiegyenlítés
 Gyűjtősín-differenciálvédelem
 Szakaszvédelem

2015.11.20.
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Differenciál-elvű védelmek

2015.11.20.
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Differenciál-elvű védelmek
(Differential Protection, Differencialschutz)

Lényege: a védett elem két (vagy több) végpontján uralkodó villamos mennyiségek
összehasonlítása útján dönt  belső
vagy külső
Három alapvető tulajdonsága van:
1.) minden belső zárlatra pillanatműködésű (t = 0): mert határai egzaktak
2.) külső zárlatra érzéketlen: nem ad rá természetes tartalékvédelmet
3.) a védett elem két (vagy több) végpontja között
információs összeköttetést (csatornát) igényel

Mennyiségek, amelyeket összehasonlít:
a.) áramok összegezése (Kirchhoff I.)

b.) áramirány-összehasonlítás
c.) teljesítményirány-összehasonlítás

d.) távolsági védelmek mérés-összehasonlítás
(lásd később a 8. Védelmi parancs-átvitelnél)
2015.11.20.

Két alapvető csoport
differenciál
védelem:

szakaszvédelem:

a végpontok
azonos

különböző

állomásban vannak
4

Differenciál-elvű védelmek csatornái
Differenciálvédelemnél:

Szakaszvédelemnél:

(újabban néha fénykábel)

Protection, Streckenschutz)

(Line Differential Protection, Pilot Wire
végpontok saját állomáson belül.
Csatorna: maga az állomási szekunderezés Protection, Phase Comparison
Differenciálvédelem alapkapcsolása:
külső zárlat

belső zárlat

Belső:I>=Iz
Külső:I>=0
Klasszikus differenciálvédelem,
belső és külső zárlat.
1.) Kirchhoff I.
(csomó-ponti) törvénye
2.) Áramirány-összehasonlítás elve
3.) Zárlati telj.irány
2015.11.20. elve
összehasonlítás

végpontok különböző állomásokon.
Csatorna:
.) kábel (erősáramú, postai)
.) vivőfrekvenciás csatorna
.) mikrohullámú összeköttetés
.) fénykábel (pl. védővezetőben)
X
X MSZ
X
X
X
X
NF GÉP
X
X
XX

HULLÁMZÁR

MSZ

CSATORNA
.

CSATOLÓKONDENZÁTOR

NF GÉP
.

5

Vivőfrekvenciás összeköttetés (40…500 kHz)

Stabilizálás, fékezés
PROBLÉMA: Kirchhoff I. (csomóponti) törvénye csak akkor igaz, ha az
áramváltók pontosan képezik le a primer áramot a szekunder oldalra

nagyságra, alakra és szögre!

Ez még telítés nélkül sem igaz: minél nagyobb a külső zárlati áram,
annál nagyobb az összegben jelentkező hibaáram (ΣI). Megoldások:

1.) Nagy árambeállítás:

I>beállítás = nagy érték.

Stabilizálás (fékezés) megvalósítása fázisáramokkal (az F-tekercsekkel)
2.) Áramirány-stabilizálás.
Pl.:I+IA.IB.cos   I>be
( fázisszög IA és IB között, pozitív irányok befelé)
3.) Fékezéses stabilizálás.
Ki kell számolni:
differenciaáram/kioldó áram: Id = I =  IA + IB + IC +… = Ileág
fékezőáram: Is =I=IA+ IB+ IC+…= Ileág
és az érzékelési egyenlet:

Ileág  .Ileág  I>be

( < 1)

 értéke lehet: fix érték  százalékos vagy lineáris differenciálvédelem,
vagy:
változó  nemlineáris differenciálvédelem (most következik)
4.) Nagyimpedanciájú differenciálvédelem (részletesen később).
2015.11.20.
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Stabilizálás, fékezés szoftver módszerekkel

Például:
• Az Id differenciáláram (kioldó áram) számítása a következőképpen történhet: a differenciálvédelemhez kapcsolt összes lezáró áramváltó mintavételezett Ip áram-pillanatértékeit
összegezi. Az eredmény a differenciáláram számított pillanatértéke: I
 I .



d.p

p

Az áram egyenáramú összetevőjének kiszűréséhez az aktuális értékből kivonja a 10 ms-mal
előbb mintavételezett értéket, és elosztja kettővel. Az eredmény a differenciáláram egyenáram
I d.p  I d.p10ms
nélkül számított pillanatértéke:

I d.p1 

2

.

Az utolsó tíz számított érték nagyságát (abszolút értékét) átlagolja, így nyeri az Id kioldó
10
áramot. Az eredmény a differenciáláram „egyenirányított átlaga”:
I d.pn

Id 

• Az Is fékező áram számítása a következőképpen történhet:
A mintavételezett Ip áram-pillanatértékek abszolút értékét összegezi:
Kiszámítja ennek az értéknek és a 10 ms-mal előbbi értéknek
az átlagát:
Az utolsó tíz számított értéket átlagolja, ez az Is fékező áram:
2015.11.20.


n 1

I s. p   I p .

I s.p  I s.p10ms

I s.p1 

2

10

Is 

10

I
n 1

.

s.pn

10
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ad 3. Lineáris

és nemlineáris fékezés
Kioldási karakterisztika meghatározása:
Vízszintes tengelyen Is = ∑|Ileág| (fékező áram)
Függőleges tengelyen Id = |∑Ileág| (kioldó áram)
Feladat: az Id = f(Is) függvény meghatározása.

.
. Iszek
.
.
.
.
.
.
.
.

Belső zárlat (ha [általában] nincs ÁV-telítés):
Id
Id = Izárl , Is = Izárl
és így az Id = f(Is) függvény: Id = Is,
azaz az origóból induló 450-os egyenes.

Ihiba

Is

Külső zárlat (ha van ÁV-telítés), tételezzük fel,
hogy egyik oldalon a baloldali ábra szerint:

IT

Izárl

I’primer

Egyik lehetséges idealizált
áramváltó-karakterisztika
2015.11.20.

Iszek = I’primer , ha I’primer ≤ IT ,
feltételezve, hogy a telített ÁV IT-t végig szolgáltat,
azaz Iszek = IT , ha I’primer ≥ IT
akkor külső zárlatra az Id = f(Is) függvény:
Id = 0 Is ≤ 2*Izárl (!!)-ig, és ha I’primer ≤ IT és:
Id = Izárl – IT , Is = Izárl + IT , ha I’primer ≥ IT Id
a második egyenletből: Izárl = Is – IT ,
és így az Id = f(Is) függvény: Id = Is – 2*IT ,
2*IT Is
0
azaz Is = 2*IT-ből induló 45 -os egyenes.
8

Egyik gyártó által digitális
védelemnél mért működés:

.Id (kioldó)
.I, I
.
.
.
.
Törés.
pontok
.
.
.IALAP

Lineáris
karakterisztika
IHATÁR

IT
Külső zárlat, egyező
áramváltó-áttétel

2*IT

Is

(fékező)

IA+IB+…
Külső zárlat, nem egyező
áramváltó-áttétel

. Id
.
.
.
.
.
.
.
.

.

A

C

B

stabilizálás

2*I
T

Fékezéssel stabilizált
karakterisztika.
2015.11.20.
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Is

Id
100 %
Itrn

400

A PROTECTA
által gyártott
differenciálvédelem
kioldási
karakterisztikái.

300

f3=200%
MEGSZÓLAL

f3=500%

200
f2=50%
f2=20%
100 f1=50%
RETESZEL
50
20
Is %
f1=20% 100

200

300

DTD2-EP típusnál:

DTD3-EP típusnál:
2015.11.20.

f3=1000%

400
500
600
I1
I2

Itrn1 Itrn 2
Is 
100 %
2
I1
I2
I3


Itrn1 Itrn2 Itrn3
Is 
100 %
3
10
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További szoftver-módszerek az
áramváltótelítés hatásának kivédésére
1.) A szinuszos áramgörbe kezdeti szakasza telítésmentes, ezért a
differenciálvédelem érzékelése megbízható. Így az érzékelés kezdeti
szakasza egyértelműen a reteszelési tartomány felé „halad”. A
módszer a reteszelést „meghosszabbítja” pl. két periódus végéig.
reteszelés

2.) A szinuszos áramgörbe kezdeti szakasza telítésmentes – amikor a
funkció a maximumot áramot érzékeli, a csökkenés helyett „kitartja”
a maximum értéket a félperiódus végéig, és ezzel számol.

2015.11.20.
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ad 4. Nagyimpedanciájú

differenciálvédelem
Beállítási egyenletek:

védett objektum

(ZR  nagy, I>  U>)
Diff.relé I

A

B

C

D

Többvégpontú (többlábú) differenciálvédelem

Külső közeli zárlat a D leágazáson.
UM = I’zmax..(RV + RSZ) R
V

IA’

IB’

I=I
ZR
ICh’

Diff.relé I

RSZ

I
ID’

C

R
Ig

Zg
ID’

2015.11.20.

Ki kell számítani az UM
mértékadó feszültséget:
Pl.:
'
UM = I Z max ..(RV+RSZ)
100 V
Ubeállítás  2xUM
200 V
Ufesz.függő ell.  2xUbeállítás
400 V
UÁV könyök > Ufesz.függő ell.
600 V

U>
I

RF
feszültségfüggő
ellenállások
(pl. metaloxid
varisztor)

Differenciál-relé I

Önálló áramváltó-magot igényel (belső zárlat: UM ).

13

Transzformátor
differenciálvédelem

2015.11.20.
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Transzformátor differenciálvédelem kétféle kialakítása
1.) Külön
differenciálvédelem
a nagyfeszültségű,
és külön
INF
IKF
a szekunder oldali
Nagyimpedanciájú tr. diff. védelem
tekercselésekre
2.) Egyetlen differenciálvédelem a transzformátor
mindkét (mindhárom) tekercsére

I

áramváltócsoport

I

Kéttekercselésű tr. diff. védelem Háromtekercselésű tr. diff. védelem
2015.11.20.
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Külön differenciálvédelem a nagyfeszültségű, és külön a szekunder
oldali tekercselésekre  Nagyfeszültségű differenciálvédelem
áramváltó
DB

differenciál c
-relék

Pl.: 400/120/10,5 kV-os takarékkapcs. transzf.

120 kV

b

a

Pn = 250/250/50 MVA, In = 361/1146/2749 A
da

DA

A

a

DB
400 kV

B

b

DC

db
c

C

Áramváltó-áttételek kötöttsége:
külön a primer és külön a
szekunder oldal áramváltói
azonos áttételűek legyenek.
2015.11.20.

10,5 kV

Például:

dc

400 kV-120 kV-csillagponti: 1200/1 A
10,5 kV kivezetési-átvezető: 3000/1 A
16

Problémák,
ha egyetlen differenciálvédelmet
alkalmaznak a transzformátor
mindkét (mindhárom) tekercsére

2015.11.20.
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Problémák felsorolása
Emlékeztető:
Egyetlen differenciálvédelem a transzformátor mindkét (mindhárom) tekercsére

áramváltócsoport

I

I

Kéttekercselésű tr. diff. védelem

Háromtekercselésű tr. diff. védelem

Probléma:
1.) bekapcsolási áramlökés
2.) szögforgatás
3.) áttétel-kiegyenlítés
2015.11.20.

18

1.) Bekapcsolási áramlökés
Hibás megszólalást okozhat  mert a bekapcsolási áramlökés
csak az egyik lezáró áramváltó-csoporton folyik át.
U

(bekapcsolás a
legkedvezőtlenebb
időpontban)

Umax

t

Következmény: a görbealak
az aszimmetrikus telítés
miatt torzul (lásd köv. dián):
Ig gerjesztőáram szinuszos
görbéjének minden második

U=Umax(sinωt)


2max

ψψ

max (1  cos t )

[Vs]

(pl. pozitív) félhullámához
csúcsosan kiugró lökés
adódik.
2015.11.20.

max

t
19

Bekapcsolási áramlökés alakja
i
i,Φ

Φ
Φ

Φe

i’i
2015.11.20.

ig

t’

Aszimmetrikus telítés miatt

t

20

Bekapcsolási áramlökés

Megoldások a hibás megszólalás elkerülésére
A.) Galvanikusan összetartozó részekre bontás + nagy
impedanciájú differenciálvédelem alkalmazása.
Id100
 x%
B.) Második harmonikus reteszelés vagy fékezés
Id50

C.) Egyenirányítás után, ha minden félhullám nagy: zárlat.
Ha csak minden második félhullám nagy: bekapcsolási
áramlökés.
D.) Nagymértékű érzéketlenítés:
elektromechanikus:  (3…3,5).Itr n, elektronikus:  (6…8).Itr n;

Nem jó, mert: 1.) érzéketlen, 2.) néha belső zárlatra sem működik.
E.) Késleltetés: nem jó, mert a differenciálvédelem legfőbb előnyét
veszti el; hidegen hengerelt lemeznél lassú a csillapodás!

ÉS MÉG EGY: túlgerjesztett transzformátor okozta szimmetrikus telítés miatt:
ötödik harmonikus reteszelés vagy fékezés.
2015.11.20.
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2.) Szögforgatás
CSAK FÁZISBAN LÉVŐ ÁRAMOK HASONLÍTHATÓK ÖSSZE!
1.) Szögforgatást okoz:

/

/

a csillag/delta/zegzug kapcsolás:
ha a transzformátor két (három) oldalának kapcsolása nem azonos,
Upr és Uszek, valamint Ipr és Iszek között (azonos) szögeltérés keletkezik.

2.) Transzformátorok kapcsolási csoportja: Y, D vagy Z és óraszám.
Például: Y(o)d11 : primer csillag (+ földelt: o), szekunder delta
kapcsolású, és az azonos fázisok közötti szögeltérés:

Szekunder feszültség 11h Primer feszültség 12h
Reálisan lehetséges
kéttekercsű kapcsolások (22):
12h
h
11
Dy1,Dy5,Dy7,Dy11,Dd0,Dd6,Dz0,Dz2,
UA
ua
Dz4,Dz6,Dz8,Dz10,Yy0,Yy6,Yd1,Yd5,
Yd7,Yd11, Yz1,Yz5,Yz7,Yz11

Megoldás: „Szétválasztott” differenciálvédelem alkalmazása,

VAGY: a transzformátor áramait vissza kell forgatni.

2015.11.20.
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Példa a szögforgatásra (Yd11 kapcsolási csoport)
UA

IA

A
B
C

IB

UB

IC

UC

Pozitív irányok:
I
i
U

2015.11.20.

u

ia uac

a

ib uba

b

ic ucb

c

UA

azonos
oszlopon

ua

uba
uac

UC

UB

11h

uc

ub

12h
UA

ua

ucb

Következő ábrán: csak az áramváltók szekunder
tekercsei szerepelnek

23

Megoldás (A és B variáció)
„A” variáció

IA

áramváltó
szekunder
tekercsek

„B” variáció
áramváltó
szekunder
tekercsek

ia

IA

IB

ib

IB

ib

IC

ic

IC

ic

IA-IB

A
Diff.
védelem

C

ia

IA

B

Bármelyik kapcsolás jó, de ha egyik oldal
földelt csillagpontú, azon az oldalon
kötelező a delta (hálózati FN miatt)
2015.11.20.

ia-ic

IA

-IB

ia

ia

Diff.
védelem

a
b
c

-ic
IA
ia
24

Hálózati FN zárlat hatása
IZ1

IZ3

IZ
3I0
IZ2

I=0

Földelt csillag/delta transzformátor
2015.11.20.
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Szögforgatás és áttétel-kiegyenlítés
megoldás numerikus védelmekre

• a mintavételezett áramértékek feldolgozása forgatással –

CÉL: a transzformátor kapcsolási csoportja miatti szögforgatás
szögeltérését mátrix-transzformációval kiegyenlíteni
Első paraméter: kapcsolási kód beállítása: Dy1, Dy5, Dy7, Dy11, Dd0, Dd6,

Dz0, Dz2, Dz4, Dz6, Dz8, Dz10, Yy0, Yy6, Yd1, Yd5, Yd7, Yd11,Yz1,Yz5, Yz7,
Yz11 (háromterecselésű transzformátornál két paramétert kell megadni)

 Megjegyzés: a földelt csillag/delta kapcsolású transzformátorok kül
FN zárlatra rátáplálnak – ezért csillag-oldalon a védelem mindig delta
kapcsolás szerint kell számol (nem igényel külön beállítást)
• a mintavételezett értékek arányos változtatása –

CÉL: a transzformátor és az áramváltók áttételét illesztési árambeállítással nagyságváltoztatással kiegyenlíteni
Második paraméter: illesztési áram beállítása mindegyik oldalra:
a transzformátor áttételének és az áramváltók különböző áttételének
kiegyenlítése.
2015.11.20.
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Régebben alkalmazott megoldás forgatásra
közbenső áramváltók beiktatása

Ái=Ipr/Isz

m=Un/un

ái=ipr/isz

Differenciálvédelem
Ák=Ikpr/Iksz

ák=ikpr/iksz

A négy áramváltó áttétele és
kapcsolása
a
nyíl
szerint
értendő, a lehetséges kapcsolások primer/szekunder irányban:
Y/Y, Y/Δ, vagy Δ/Y
A nagyfeszültségű áramváltó
primer tekercseit természetesen
mindig csillagkapcsolásúaknak
kell venni (szekunder lehet delta)

Az áramváltók megfelelő kapcsolásával a szögforgatást,
megfelelő áttételével a transzformátor áttételét
lehet kiegyenlíteni.
Módszerek: áramváltó szekunder körökben ciklikus fáziscsere (n x 120o),
polaritáscsere (180o), illetve Y/Δ vagy Δ/Y kapcsolás (30o).
2015.11.20.

27

A transzformátor kapcsolási csoportja miatti
szögforgatás szögeltérésének kiegyenlítése
numerikus védelmeknél mátrix-transzformációval

(a mintavételezett értékeket transzformálja)
A földelt csillag/delta kapcsolású transzformátorok külső FN zárlatra rátáplálnak –
ezért csillag-oldalon a védelemnek mindig delta kapcsolás szerint kell számolni

Példa Yd11, Dy11 és Yz7 kapcsolási csoportra:

2015.11.20.
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Régebben alkalmazott megoldás
áttétel-kiegyenlítés számítására
1. módszer – eredő áttétel számítása

Ái=Ipr/Isz

m=Un/un

ái=ipr/isz

Áramváltó-áttételek
kötöttsége –
eredő áttétel számítása:
Differenciálvédelem

Ák=Ikpr/Iksz

ák=ikpr/iksz

U n Ái Á k
0,8 
 1,25
u ná iá k

Az áramváltó-áttételt a delta miatt meg kell szorozni
az alábbival tényezővel (a nyíl irányában véve)
csillag/delta kapcsolás esetén:
2015.11.20.

delta/csillagkapcsolás esetén:

1

3
3
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Régebben alkalmazott , de a numerikus védelmeknél is
alkalmazható megoldás áttétel-kiegyenlítés számítására
2. módszer – áramazonosság számítása
áramváltócsoport

Transzformátor áttételei:
m12= UNF/UKF1
m13= UNF/UKF2

I1tr névleges
NF

ÁVNF

m12

i2 = I1tr névleges.m12
KF1

ÁVKF1
m13

ÁVKF2

KF2

i3 = I1tr névleges.m13
I

Itt NEM az
i2tr névleges vagy i3tr névleges,
árammal, hanem a
NAGYFESZÜLTSÉGŰ
OLDALRÓL ÁTSZÁMÍTOTT
árammal kell számolni!

Numerikus védelmeknél
illesztési áram beállítása pl.:

I1 ill. = I1tr névleges /ÁVNF áttétel
I2 ill. = I1tr névleges.m12/ÁVKF1 áttétel
I3 ill. = I1tr névleges.m13/ÁVKF2 áttétel

Áramváltó-áttételek kötöttsége:

A védelemnél kb. relé-névleges legyen (pl. 1 A)
2015.11.20.

Példa: háromtekercselésű transzformátor differenciálvédelme

30

Numerikus védelem beállítása:
transzformátor és az áramváltók áttételét
nagyságváltoztatással kiegyenlíteni
A beállítás alapszempontja az, hogy
ha a transzformátoron névleges áram
folyik, akkor lehetőleg a védelmi
funkciónál is névleges áram folyjon,
ezzel minden külső zárlatra a
kiegyenlítés megtörténik.

I 1 _ illesztés 

I 1tr _ névleges

I 2 _ illesztés 

I 1tr _ névleges .m12

I 3 _ illesztés 

I 1tr _ névleges .m13

ÁV1

ÁV2

ÁV3

.100%
.100%
.100%

és így a differenciáláram számítása a következőképpen történik:
IdR  I1Rshift ' I2Rshift ' I3Rshift '
 IdS    I1Sshift '    I2Sshift '    I3Sshift '  

 
 
 

 IdT   I1Tshift'  I2Tshift'  I3Tshift'

 I 1Rshift 
100
100
 I 1Sshift  

 I 2 _ illesztés
I 1 _ illesztés 
 I 1Tshift 
2015.11.20.

 I 2 Rshift 
100
 I 2 Sshift  

 I 3 _ illesztés
 I 2Tshift 

ztzuikjhg

 I 3 Rshift 
 I 3Sshift 


 I 3Tshift 
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Gyűjtősín-differenciálvédelem

Külső zárlat áramképe
Lehet: nemlineáris fékezésű, áramirány-összehasonlító, nagyimpedanciájú is
2015.11.20.

32

Centralizált –
decentarlizált
elrendezés

2015.11.20.

33

SZAKASZVÉDELEM

2015.11.20.

34

Szakaszvédelem hasonlítása lehet:
lineáris jel: áram, vagy a vele arányos feszültség
nemlineáris jel: fázishelyzet, vagy félhullám
(nagyság nélkül)
logikai: zárlati teljesítmény, vagy távolsági védelmi jel

Alapvető problémák: 1.) csatorna igénye,
2.) mindkét oldalon kell kioldás, tehát kell relé.
Csatorna-lehetőségek:

.) kábel (erősáramú, postai)
.) vivőfrekvenciás csatorna
.) mikrohullámú összeköttetés
.) fénykábel (pl. védővezetőben)
2015.11.20.
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Példák lineáris jelösszehasonlításra

Áramösszehasonlító és feszültségösszehasonlító szakaszvédelem
Áramösszehasonlító szakaszvédelem Feszültségösszehasonlító szakaszvédelem
F
R

F

F Kábel F

Ix

R

F = fékező tekercs, R = diff.relé
F

R

Egy kábelér
2015.11.20.

U>
Ux

U>
Kábel

Uy

F
R

F

Iy

Kábel

F

Z KÁBEL
á S2

Külső zárlat:
Ix = Iy,
és így a
hurokra:
Ux + Uy = 0
36

Fázis-összehasonlító
szakaszvédelem.
(Phase
comparison
protection)
Nemlineáris jel:
áramfázishelyzet
összehasonlítása
(nagyság nélkül)

PÓKA GYULA
2015.11.20.
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Numerikus (mikroprocesszoros, digitális)
szakaszvédelem
Mikroprocesszoros szakaszvédelem
elvileg minden módszert használni tud
Példaként jó megoldás:
- ha fénykábel összeköttetést alkalmaz
- ha mindhárom fázisáram pillanatértékét külön-külön
hasonlítja
- ha fékezést alkalmaz
2015.11.20.
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VÉGE
2015.11.20.
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Védelmi rendszerek és
méréstechnika
2015-2016. tanév, I. félév
MSc 2. szemeszter 7. előadás
Előadó: Póka Gyula

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

7. előadás tartalma
Távolsági védelem
A védelem alkalmazási területe
Lépcsős karakterisztika
Fokozatbeállítások
Mérőelem érzékelése 3F, 2F, 2FN és FN
zárlat esetén
 A távolsági védelem felépítése
 Karakterisztika kialakítások, fajtái
 A védelmet tápláló áramváltók ellenőrzése





2015.11.20.

2

Távolsági védelem

2015.11.20.

3

Általános tudnivalók
Hurkolt hálózat távvezetékeinek zárlatvédelmére kétféle védelem
alkalmazható:
- távolsági védelem, amely lépcsős impedancia-idő karakterisztikájával és teljesítmény-irányreléjével alkalmas erre, és
- szakaszvédelem, amely a két végpont villamos mennyiségeit
hasonlítja össze (differenciál-elvű védelem).
A távolsági védelmet nagyfeszültségű hurkolt hálózatok távvezetékeinek zárlatvédelmére igen gyakran alkalmazzák, mivel
– irányításával és fokozatainak megfelelő beállításával autonom
módon szelektívvé tehető, és
– nem igényel összeköttetést (csatornát) a két oldal között,
– de begyorsítására lehet/szoktak alkalmazni “igen/nem” védelmi
parancsátvitelt (lásd később)
2015.11.20.

4

Távolsági védelem által védett távvezeték
Hurkolt hálózaton zárlat felléptekor
mindkét (mindegyik) oldali megszakítót ( ) ki kell kapcsolni!
Z1 a védelem és a zárlat helye
közötti pozitív sorrendű impedancia

vizsgált védelem
felszerelési helye

Z1

A sín

B sín

C sín

A-B: a vizsgált távolsági védelem
által egyik oldalról védett távvezeték
2015.11.20.
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Távolsági védelem lépcsős karakterisztikája
ZAB

ZBC

védelem

beállítandó
védelem

-s1 +s1

t1

A

t2

t1

-s2 +s2

-s’2

B

t2

C

s1, s2, s’2  maximális mérési hiba

t
ha S 

ℓ
2015.11.20.

 kordinátarendszer 

ℓ
ha S 

t

6

Séma az első és a második fokozat
beállításszámításhoz
ZAB

ZBC

V
A

beállítandó
védelem

2015.11.20.

C

B

Xtr  a párhuzamosan kapcsolt
transzformátorok eredője
S

7

ZAB

A

A védelem fokozatainak beállításszámítása
Első fokozat beállítási egyenlete:



Védelem

1   .Z1  Z AB

(biztosan ne érjen át a következő [BC] távvezetékre)

Második fokozat beállítási egyenletei:

(1  )ZII  Z AB
a.) minimum feltétel:

(biztosan elérjen a védett [AB] távvezeték végéig,
azaz védje az első fokozattal nem védett szakaszt)
b.) első maximum feltétel: 
(1  )Z II  Z AB  (1  )Z I BC
(biztosan ne ütközzön a következő [BC]
vezeték második fokozata elejével = első
fokozata végével)

ZBC

C

B
Xtr
S

Z AB
Z1 
1 

Z AB
Z II 
1 

Z AB
1 
Z II 
 Z I  BC
1 
1 
Z AB
1 
Z II 
 Z BC
1 
(1   )2

(1  )Z II  Z AB  X tr
c.) második maximum feltétel:
(biztosan ne nyúljon át a
Z II
B gyűjtősínre csatlakozó transzformátorokon
2015.11.20.
[az S sín utáni leágazásokra])

Z AB Xtr


1  1 
8

Mérőelem érzékelési egyenletei
különböző zárlatfajtáknál (FN, 2FN, 2F, 3F)
UG

~

Zm
Im

FN (és 2FN) zárlat:

ZV
Uvéd

I

Zárlat helye

Védelem felszerelési helye

UAG  I m1 Z m1  I m 2 Z m 2  I m 0 Z m 0  I 1 Z V 1  I 2 Z V 1  I 0 Z V 0
UA véd=UAG-Im1Zm1-Im2Zm2-Im0Zm0=I1ZV1+I2ZV1+I0ZV0

Távvezetéken ZV2 = ZV1. Jobboldalon ZV1-et kiemelve, és az áramokkal átosztva:

= ZV1

2015.11.20.

Három egyenlet kell
ciklikus fáziscserével

9

UG
n

Zm

~

Im

2F zárlatnál:

ZV
Uvéd

Ivéd

Védelem felszerelési helye

Zárlat helye
h

 U1véd = Uh1  I1véd.Z1 és
 U2véd = Uh2  I2véd.Z2

• 2F és 2FN zárlatnál: U1h= U2h , és távvezetéknél Z2 = Z1

h1

H1

h2

H2

n1

n2

• ezekből: U1véd – U2véd = Z1.(I1véd – I2véd), és így

• UCB= UC – UB = (a.U1 – a2.U2) – (a2.U1 – a.U2) = (a – a2).(U1véd – U2véd)

azaz (behelyettesítve) UCB = (a – a2).Z1.(I1véd – I2véd)
• és mivel: IC – IB = (a.I1 – a2.I2) – (a2.I1 – a.I2) = (a – a2).(I1véd – I2véd)
Így: Z véd _ érz
2015.11.20.

UCB
(a  a 2 ).Z1 .(I1véd  I 2 véd )
Három egyenlet



Z
V1
IC  IB
(a  a 2 ).(I1véd  I 2 véd )
ciklikus fáziscserével
10

Mérőelemek érzékelésének összefoglalása
FN és 2FN zárlat esetén tehát:
Z véd

UAfvéd
UAfvéd
véd
véd


 Z V1
ZV0
I1  I 2 
I 0 IAf   .3I 0
Z V1

ahol:

3F, 2F és 2FN zárlat esetén tehát:
Z véd
2015.11.20.

UCS  U BT

 Z V1
ICS  IBT



Z V 0  Z V1
3.Z V 1

ZV0
1
Z
 V1
3

3-3 egyenlet
ciklikus
fáziscserével

Szétválasztás: 3Io>

jelenléte vagy hiánya
11

A távolsági védelem felépítése

2015.11.20.

12

Elektromechanikus távolsági védelem
felépítése
3I0>
relé
Ébresztő
elemek

Kiválasztó
rendszer

Mérőelem

Teljesítményirányelem

Parancsvégrehajtó elem

KI

végkioldás

megszakítóra
kioldás

Többlépcsős időrelé
mérőelem-fokozatátkapcsolás

2015.11.20.
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Elektronikus és digitális távolsági védelem felépítése
Első fokozati
mérőelemek

Kimenő relék

Második fokozati
mérőelemek

AB

önidő

BC

AB

CA

BC

A0

CA

B0

A0

C0

B0

3I0>

3I0>
engedélyezés/tiltás
2015.11.20.

Parancsvégrehajtó
elem

C0

KI

t2

Időrelék
t3, t4, stb.

Harmadik, negyedik, stb.
fokozati mérőelemek
(hasonló felépítésűek,
mint a második fokozat)

Megszakító
kioldás

EVA esetén
fáziskiválasztás is
A mérőelemek
poligon
karakterisztikájúak
Több fokozat
irányváltással
14

Karakterisztikák

2015.11.20.

15

Ív- (és HIBA-) ellenállás miatt
bŐvített impedancia-terület,
amit a távolsági védelem mérőelemének érzékelni kell!

jX

betáplálási torzítási
tényező:

RÍV

˝

A védelem és
a zárlat
helye közötti
impedancia

ζ = Izárl/Ivéd

Zeredő
R

2015.11.20.

16

Külön mérő- és külön irányelem
komplex karakterisztikája
védendő távvezeték impedancia-iránya

második fokozat határa
VEZETÉK VÉGE

jX

első fokozat határa
KIOLD

mérőelemek:
RETESZEL
második fokozat karakterisztikája

első fokozat karakterisztikája
(impedancia-körkarakterisztika)

RETESZEL

R
RETESZEL

külön irányelem

RETESZEL

2015.11.20.

Ívkompenzálás az R tengely irányába eltolt
kör-karakterisztikával

17

MHO karakterisztika
jX

védendő távvezeték impedancia-iránya
vezeték vége

RETESZEL

második fokozat karakterisztikája
első fokozat karakterisztikája
KIOLD
RETESZEL

R
RETESZEL
2015.11.20.
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Poligon karakterisztika
jX
vezeték vége (Ztv)

RETESZEL

védendő távvezeték impedancia-iránya

fokozathatár (Z1)
RETESZEL

KIOLD
R ív
RETESZEL

X1

hibahelyi ellenállás hatását
határoló
karakterisztika-szakasz

R

jX
R

teljesítmény-irányt érzékelő
karakterisztika-szakasz

Ztv = a védett távvezeték impedanciája
Z1 = az első fokozat határa
X1 = az első fokozat reaktanciája
2015.11.20.

Dakszli
ne legyen!
19

Módosított poligon karakterisztika
A zárlat előtt a
távvezetéken folyó
teljesítménytől függjön
a lejtés/emelkedés!

jX

betáplálási torzítási
tényező:
Üzemi
terhelés területe
R

Távvezeték
impedanciaszöge

2015.11.20.

ζ = Izárl/Ivéd

emiatt lejtés

Nagyobb üzemi terhelést enged meg
Lengési érzékenység kisebb lesz
20

Különböző karakterisztikák
lengésérzékenysége

2015.11.20.

21

A védelmet tápláló áramváltók ellenőrzése

2015.11.20.

22

Áramváltók szekunder köreinek bekötése

2015.11.20.

23

Áramváltók polaritásának ellenőrzése

K
+

k
i

i

+
mV

L

l

Nem szabad elfelejteni a
munkahelyi földelést!
2015.11.20.

24

A védelmet tápláló áramváltók primer gerjesztése

Áramot
mindig a
védelem
kapcsainál
kell mérni!
Munkahelyi földelések!
2015.11.20.
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VÉGE
2015.11.20.
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Védelmi rendszerek és
méréstechnika
2015-2016. tanév, I. félév
MSc 2. szemeszter 8. előadás
Előadó: Póka Gyula

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

8. előadás tartalma
Védelmi parancsátvitel
 Távolsági védelem második fokozata késleltetett










2015.11.20.

kioldásának megszüntetése
Védelmi szinkronozás
Kioldásengedélyezés
Echo-logika
Kioldásreteszelés
Közvetlen parancsátvitel
Szabvány-megfogalmazások
Túlfedés reteszfeloldással
2

Második fokozat késleltetett kioldása
1

3

2

A

Z1 
C

B

Egyik oldalról késleltetett kioldás
kb. a vezetékhossz 2x15 % = 30 %-án

Z AB
1
 0,85

1 
1 

sérülés veszélye,
stabilitás

Követelmény: A távvezeték egész hosszára

pillanatműködésű zárlathárítást kell létrehozni
Megoldás: szakaszvédelem alkalmazása, vagy
távolsági védelem + jelátvitel 

ezzel pillanatműködést előidézni

2015.11.20.

3

Második fokozat késleltetett kioldásának megszüntetése
t

A
B

ha S 

ℓ
ha S 

ℓ

t

kordinátarendszer

Lehetséges jelátvitel: - nincs jelátvitel, de zárlatkor jelküldés, vagy

- állandó jelátvitel van, de zárlatkor adás megszüntetése

Lehetséges fokozat: szelektív karakterisztika

túlfedő (≈ második) fokozat

Ezek kombinációjával éri el a védelmi rendszer, hogy mindig és
szelektíven pillanatműködésű a vezetéki zárlat hárítása
2015.11.20.

4

Hazai gyakorlat

2015.11.20.

5

Védelmi szinkronozás
A.) Védelmi szinkronozás: szelektív karakterisztika, de egyik oldal
kioldása szinkronozó parancsot ad a másik oldalra.
A
B

ADÁS:  a védelem kioldást adott
KIOLDÁS:  a védelem zárlatot érzékelt + jelvétel

- Védelmi szinkronozás (szelektív karakterisztika gyorsítással)
- AUP = Accelerated Underreach Protection
PUTT= Permissive Underreach Transfer Trip
- Selektivschutz mit Unterreichweite und Staffelzeitverkürzung
2015.11.20.

6

Kioldásengedélyezés
B.) Kioldásengedélyezés: túlfedő karakterisztika, amely nem ad

önálló kioldást, de ha a másik (pl. A) oldal túlfedésben érzékeli a
zárlatot, és ezért engedélyező parancsot küld erre az (pl. B) oldalra, ez
az oldal túlfedésben kiold.
A
B

ECHO

következő dia

ADÁS:  túlfedő fokozat zárlatot érzékelt

KIOLDÁS: védelem túlfedő fokozatban érzékelt + jelvétel
- Kioldásengedélyezés
-POP = Permissive Overreach Protection,
POTT= Permissive Overreach Transfer Trip
- Selektivschutz mit Überreichweite und Freigabe, Richtungsvergleich
mit Freigabesignal, Überreichende bedingte Fernauslösung
2015.11.20.

7

ECHO-kapcsolás [A. és B.-hez]
Gyenge-végponti visszhangfunkció („ECHO” logika):
- ha a távvezeték sugarasan táplál végponti állomást, vagy a végponti
oldal nyitott (pl. megszakító kikapcsolva), és
- ha a zárlat a távvezeték végén következik be, amelyet a védelem
a tápforrás felől csak második fokozatban véd,
akkor: a szinkronozás/kioldásengedélyezés hatástalan, mivel az üresen járó

végponton elhelyezett védelem visszatáplálás hiányában nem érzékeli a zárlatot,
és ezért a végpont a tápláló tápponti oldalra nem küld jelet.

Ezen segít az „ECHO” logika, amely „visszafordítja a végpontról” a
tápláló végről ébresztéskor elküldött „ADÁS” jelet akkor,
ha a végponton:

- a megszakító-segédérintkezőről vett jel nyitott megszakítót jelez,
- vagy az egyik fázisáram igen kis áramot ad (I  0),
- vagy mindkettő előző párhuzamosan alkalmazva.
2015.11.20.
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Kioldásreteszelés
C.) Kioldásreteszelés: állandó túlfedő karakterisztika, amely
önálló kioldást ad, de ha az egyik oldal mögöttes zárlatot
érzékel, akkor reteszelő jelet küld a másik oldalra.
A
B

ADÁS:

fordított irányú (4. fokozatú) zárlatérzékelés van

KIOLDÁS: a védelem túlfedő fokozatban zárlatot érzékel + nincs jelvétel
Ezért a kivárás szükséges, erre a túlfedő fokozatot
kb. 30…50 ms késleltetni kell !

- Kioldásreteszelés (reszelő rendszer)
- BOP, BLOCK OR = Blocking Overreach Protection,
Overreach Blocking System,
- Blockiersystem, Richtungsvergleich mit Blockiersignal
2015.11.20.
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Hazai gyakorlat összefoglalása
A.) Védelmi szinkronozás: szelektív karakterisztika, de egyik oldal
kioldása szinkronozó (engedélyező) parancsot ad a másik oldalra + Echo
B.) Kioldásengedélyezés: túlfedő karakterisztika, amely nem ad önálló kioldást, de ha a másik oldal túlfedésben érzékeli a zárlatot, ezért engedélyező
parancsot küld erre az oldalra, ez az oldal túlfedésben kiold + Echo
C.) Kioldásreteszelés: túlfedő karakterisztika, amely önálló kioldást ad,
de ha egyik oldal mögöttes zárlatot érzékel, reteszelő jelet küld a másik
oldalra.

Eddig nem tárgyalt megoldások:

D.) Túlfedés reteszfeloldással: a védelem normál üzemben állandóan
küldi a reteszjelet, de a túlfedő fokozat zárlatérzékelésekor visszavonja (ez a
séma hazai alkalmazásban eddig nem fordult elő).
E.) Közvetlen parancsátvitel: ha az első fokozat kioldást adott, feltétel
nélküli távkioldó parancsot ad a másik oldalra (ez a séma hazai alkalmazásban eddig nem fordult elő);
Más közvetlen távkioldás-alkalmazás: a megszakító-beragadási védelem távkioldó
parancsot ad a másik oldalra, ha az a „mögöttes megszakító” (pl. poligon kapcsolású
állomások; vagy ha a távvezetéken pl. fojtótekercs van beépítve megszakító nélkül,
annak védelme távkioldó parancsot ad a másik oldalra (ilyen fojtó-elhelyezés,
2015.11.20.
és ezért
utóbbi séma hazai alkalmazásban eddig nem fordult elő).

10

Alkalmazási terület.
Védelmi működés a védelmi jelátvitel elmaradásakor
(autonom működés összefoglalása)

1.) Védelmi szinkronozás szelektív karakterisztikát alkalmaz, és ha a védelmi jel nem érkezik meg a másik oldalra, akkor a szelektív (klasszikus)
karakterisztikával működik. Alkalmazás: közepes és hosszú távvezetéken.
(Rövid vezetéknél probléma adódhat: az első fokozat nagyon visszahúzódhat,
ugyanakkor a késleltetett második fokozatsáv zárlata nagy áramú. Ezért )
2.) Kioldásengedélyezés túlfedő karakterisztikát alkalmaz, és ha a védelmi
jel nem érkezik meg a másik oldalra, akkor a vezeték egész hosszán
bekövetkező zárlatkor szelektív (klasszikus) karakterisztikával működik.
Alkalmazás: rövid távvezetéken.
3.) Kioldásreteszelés túlfedő karakterisztikát alkalmaz, és ha a védelmi jel
nem érkezik meg a másik oldalra, akkor a teljes túlfedő fokozaton
bekövetkező zárlatkor pillanatműködésű [30…50 ms], tehát nem szelektív
kioldást hoz létre.

Ez a nem szelektív kioldás súlyos hátrány, ezért csak különlegesen indokolt
esetben célszerű alkalmazni!
2015.11.20.
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SZABVÁNY-MEGFOGALMAZÁS

2015.11.20.
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A távolsági védelmeknél a jelátvitelt használó védelmi
működési módokat a következőképpen is lehet
csoportosítani (MSZ IEC 50 (448) 1997)
Szelektív karakterisztika beállítása esetén:
szelektív karakterisztika távkioldással
szelektív karakterisztika gyorsítással
szelektív karakterisztika kioldásengedélyezéssel

Hazai
megoldás azonosítása:



(ez a távkioldás)
(ez a szinkronozás)
(ez is szinkronozás)

Túlfedéses karakterisztika beállítása esetén:
túlfedés kioldásengedélyezéssel
túlfedés reteszeléssel
túlfedés reteszfeloldással
2015.11.20.

(ez a kioldásengedélyezés)
(ez a kioldásreteszelés)
(ez hazai alkalmazásban
még nem volt,
lásd a következő dián)
13

Túlfedés reteszfeloldással
A védelem normál üzemben állandóan küldi a reteszjelet, de a túlfedő
fokozat zárlatérzékelésekor visszavonja
A
B

ADÁS: 

KIOLDÁS:

AUTONOM KIOLDÁS:
1. fokozatban t = 0-val,
túlfedő fokozatban t = 0-val
(nem szelektív → hiba)

a védelem normál üzemben állandóan küldi a reteszjelet, de
visszavonja, ha a túlfedő fokozat zárlatot érzékel

a védelem zárlatot érzékelt (ébresztett vagy túlfedő
fokozatban megszólalt) + nincs jelvétel

* UOP=Unblocking Overreach Protection
* Selektivschutz mit Überreichweite und Unblockverfahren
A séma hazai alkalmazásban eddig nem fordult elő.
2015.11.20.
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VÉGE
2015.11.20.
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Védelmi rendszerek és
méréstechnika
2015-2016. tanév, I. félév
MSc 2. szemeszter 9. előadás
Előadó: Póka Gyula

Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

9. előadás tartalma
Túlterhelésvédelem

Zárlatvédelem








Maximális és minimális üzemállapot
Késleltetett túláramvédelem
kf/kV tényező
Gyorsfokozat
Tápsín gyűjtősínvédelme
Zérus sorrendű túláramvédelem
Függő késleltetésű túláramvédelem alkalmazásai

Motorvédelem főbb funkciói

2015.11.20.

2

Túlterhelés-védelem

2015.11.20.

3

Túlterhelésvédelem beállítása
kV. (1  ) .Ibe  Itúlterh_határ

Ibe 
kV = Ie / Im


Itúlterh_határ
2015.11.20.

I túlterh _ határ
k V .(1  )

1
 1,32
0,95.0,8

ejtőviszony, digitális védelmeknél  0,95
biztonsági tényező,
túláramvédelmeknél szokásos értéke 0,2
tartósan megengedhető maximális áramérték

Helyette: túlmelegedésvédelem

4

Zárlatvédelmek

2015.11.20.

5

Maximális üzemállapot
• Maximális

üzemállapot:

az energiarendszer minden
eleme be van kapcsolva (generátor, távvezeték, transzformátor
stb), DE a védett elemmel párhuzamos elem KI van kapcsolva.
Vizsgált védelem

IA

IZ
Zm

Mögöttes összes generátor,
távvezeték, transzformátor
stb. BE

IB

DE a párhuzamos
transzformátor KI

azaz Zm kis érték
2015.11.20.
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Minimális üzemállapot
• Minimális

üzemállapot:

az energiarendszer minden
olyan eleme ki van kapcsolva, amely üzembiztosan lehetséges,
DE a védett elemmel párhuzamos elem BE van kapcsolva.
Vizsgált védelem

IA

IZ
Zm
A mögöttes összes generátor,
távvezeték, transzformátor stb., ami
lehetséges, KIKAPCSOLVA

IB

DE a párhuzamos

transzformátor BE

azaz Zm nagy érték
2015.11.20.
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Védelemnél folyó zárlati áram
a zárlati hely távolságának () függvényében
m Ohm
ZZm

= zv . 
zZVV Ohm/km

~

 km

védelem felszerelési helye

zárlat helye

Hiperbolikus összefüggés:

U
IZ 
Zm  z v .
2015.11.20.
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Védelemnél folyó áram
a zárlati hely távolságának () függvényében

Iz 2F  0,866.Iz 3F

2015.11.20.
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Késleltetett túláramvédelmi fokozat
kf.Iü_max  kV.Ibe.(1–ε),

Ibe.(1+ε)  IZ_min

I z _ min
k f I ü _ max
.
 I be 
kV 1 
1 
ahol

(kf /kV → következő dia)

Iü_max legnagyobb üzemi áram
Iz_min a védett szakaszon (+ tartalékvédelmi szakaszon) fellépő
zárlatok esetén a védelemnél folyó minimális zárlati áram

biztonsági tényező, szokásos értéke 0,2
kf
táplált fogyasztókra jellemző tényező („felfutási tényező”)
kV
ejtőviszony
2015.11.20.
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Meggondolások

Vt

tényezőhöz

F

F

F

F

Va

távoli tartalékvédelem:
vissza kell esnie

Va

visszakapcsolás után:

F

nem szabad újra megszólalni

Feszültségcsökkenési kioldók = „nullfeszültség-kioldók”
2015.11.20.
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Túláram-gyorsfokozat elve (t0)
Ne szólaljon meg
a következő védelmi egység zárlatára
t

A sín

ℓ

B sín

Iz_max

következő védelem
vizsgált védelem

2015.11.20.

Iz_max

12

Túláramvédelem gyorsfokozat beállítása

(1  )I gyors _ be  I z _ max

I gyors_ be 

2015.11.20.

I z _ max
1 
13

Tápsín gyűjtősínvédelmének beillesztése

beállítás
Sínvédelem

t



késleltetett
•

2015.11.20.

Logikai (egyenáramú) gyűjtősín-védelem: A

sínvédelem
késleltetése
logikai
módszerrel
megszüntethető: ha egyik leágazás túláramvédelme (V2, V3, V4) sem indul, Δt áthidalható.

14

Tápsín gyűjtősínvédelmének beállítása

(1  ).IS _ be  (1  ).I gyors _ be _ max
Isínzárl_min  (1+ε).IS_be
I sínzárl _ min
1 

1 
 I S_be 
.I gyors_ be _ max
1 

Ha ε = 0,2, akkor (1+ε)/(1-ε) = 1,5  2 a szokásos érték
2015.11.20.
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Korlátoltan függő túláramvédelem karakterisztikája
ts

IDMT O/C relay =
Inverse Definite Minimum Time
Overcurrent Relay

tmin

Izárl
Iind
2015.11.20.
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Függő karakterisztikájú túláramvédelem
alkalmazási területei
 zérussorrendű tartalékvédelem nagyfeszültségű
hálózaton (minden állomáson van
zérussorrendű betáplálás) (következő dia)
 hőmásvédelem, tipikusan motorvédelem (lásd később)
 kisfeszültségű kisautomata (most)

2015.11.20.
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Zérussorrendű tartalékvédelem

hatásosan földelt csillagpontú nagyfeszültségű hálózaton
Minden állomáson van zérus sorrendű betáplálás:

2015.11.20.
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Nagy motorok védeleme

2015.11.20.
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Nagy motor védelmének 8 főbb funkciója
(szokásos)

1.) Rövidzárlatvédelem: a motor állórész-tekercselésében, a motor

kapcsainál vagy a tápkábelen fellépő fázis-rövidzárlatokra gyors és késleltetett
(kétlépcsős) kikapcsolás (I>>, I>t).

2.) Földzárlatvédelem: a motor állórész-tekercselésében, a motor

kapcsainál vagy a tápkábelen fellépő földzárlatokra késleltetett kikapcsolás
(3Io>t).

3.) Terheléscsökkenési védelem: egyes hajtásoknál veszélyes hirtelen terhelésvesztéskor a motort kikapcsolja (levegő-folyadék hűt).

4.) Nehézindítású motorok védelme: indítás alatt speciális
átállítást alkalmaz.

5.) Forgórész- vagy csapágy-megszorulási védelem: indítás
idején viszonylag gyors kioldással megvédi a motort a súlyos károsodástól.
(folytatás) 
2015.11.20.
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6.) Túlterhelésvédelem: a motor melegedését leképező, hőmás jellegű
védelem, előjelzéssel, majd kioldással. Figyelembe kell venni a:
 fázishiány vagy aszimmetrikus feszültség miatti többlet-melegedést
(korrigált motoráram): I k  I12  (2 * I 2 ) 2
 külön forgó (melegedési és hűlési) és álló állapotú (hűlési) időállandót
(Tm és Th; és Tm < Th),
 előzetes túlmelegedési állapotot (0),
Forgó motor melegedési
és hűlési egyenlete:

Jelölések:

t 
  I 


(t )   0   n  k    0  .1  e Tm 

  I nm 
 
2

Álló motor hűlési egyenlete:

 t 
(t )   0 .e Th 


2015.11.20.

előjelzés
és
kioldás

(t) a motor belső hőmérséklete
„t” idő múlva
0 a motor előzetes túlmelegedése
Inm a beállított „motor névleges áram”
n a motor Inm névleges áramához
tartozó „névleges”

hőmérsékletemelkedés

(folytatás)
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7.) Túlmelegedett motor újra bekapcsolását kivédő
védelem:
mindaddig tiltja a bekapcsolást, amíg a motor a beállított
(kikapcsolásnál alacsonyabb) hőmérséklet alá nem hűl.

8.) Aszimmetriavédelem:
megvédi a motort fáziskiesés, kétfázisú üzem vagy egyéb
aszimmetria miatt fellépő rendellenes forgórész- és állórésztúlmelegedés ellen (négyzetesen függő karakterisztika:

IDMT = very inverse definite minimum time):

 0,15.I n
t  
 I2
2015.11.20.

2


 .t as


+ indulási I2 áram

MOTORVÉDELEM VÉGE
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VÉGE
2015.11.20.
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