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STANDARDOWE ZWROTY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJE 
ZEWNĘTRZNYCH ETYKIET DLA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH FIRMY ALSTOM 
 

1. WPROWADZENIE 

Niniejszy rozdział dotyczący bezpieczeństwa i odpowiednia dokumentacja 
urządzeń zapewniają pełną informację na temat bezpiecznej obsługi, 
uruchamiania i testowania urządzeń. Niniejszy rozdział dotyczący 
bezpieczeństwa zawiera także odniesienia do typowego oznakowania 
urządzeń. 
W niniejszym rozdziale podano tylko typowe dane techniczne. Dane 
techniczne konkretnego urządzenia można znaleźć w odpowiedniej 
dokumentacji urządzenia 
 

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu użytkownik 
powinien zapoznać się z treścią niniejszego rozdziały dotyczącego 
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bezpieczeństwa oraz informacjami na tabliczce znamionowej. 
 
Należy odnieść się do zewnętrznego schematu połączeń przed instalacją, 
uruchomieniem lub serwisowaniem urządzenia. 
Opracowane dla niektórych urządzeń etykiety samoprzylepne w różnych 
językach dotyczące interfejsu są dostarczane w torbie. 

 

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Informacje w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa w dokumentacji 
urządzenie ma zapewnić prawidłową instalację i obsługę urządzenia  
i utrzymania go w bezpiecznym stanie. 
Zakłada się, że każdy użytkownik urządzeń będzie zaznajomiony z treścią 
niniejszego rozdziału bezpieczeństwa lub instrukcji bezpieczeństwa 
(SFTY/4L M). 
Podczas eksploatacji urządzenia elektrycznego, w niektórych częściach 
urządzenia będą występować niebezpieczne napięcia. Nieprzestrzeganie 
ostrzeżeń lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń może zagrażać 
bezpieczeństwu osób i sprzętu, a także spowodować uszkodzenie ciała lub 
uszkodzenia fizyczne. 
Przed rozpoczęciem pracy w obszarze listwy zaciskowej, urządzenia należy 
odizolować. 
Prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia zależy od właściwej wysyłki 
i przemieszczania, odpowiedniego przechowywania, właściwej instalacji 
i uruchomienia oraz starannej obsługi, konserwacji i serwisowania. Z tego 
względu przy urządzeniu mogą pracować wyłącznie osoby 
wykwalifikowane. 
Osoby wykwalifikowane to osoby, które: 

 znają zasady instalacji, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i układu, 
do którego urządzenie jest podłączone; 

 są w stanie bezpiecznie wykonywać operacje przełączania zgodnie  
z przyjętymi praktykami bezpieczeństwa i są dopuszczone do 
załączania i odłączania zasilania urządzenia oraz jego izolowania, 
uziemiania i znakowania; 

 zostały przeszkolone w zakresie konserwacji i obsługi urządzeń 
zabezpieczających zgodnie z praktykami bezpieczeństwa; 

 zostały przeszkolone w zakresie postępowania w sytuacjach 
awaryjnych (pierwsza pomoc). 

 dokumentacja urządzeń zawiera instrukcje dotyczące instalacji, 
uruchomienia i eksploatacji. Jednakże, instrukcja nie może obejmować 
wszystkich możliwych okoliczności lub szczegółowych informacji na 
wszystkie tematy. W przypadku szczegółowych pytań lub problemów, 
nie należy podejmować żadnych działań bez odpowiedniego 
zezwolenia. Należy skontaktować się z odpowiedni biurem sprzedaży 
urządzeń Alstom Grid i zwrócić się o przekazanie niezbędnych 
informacji. 

 

3. SYMBOLE I ETYKIETY NA URZĄDZENIU 

Ze względów bezpieczeństwa należy przed zainstalowaniem lub 
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uruchomieniem urządzenia zapoznać się i zrozumieć następujące symbole, 
które mogą być użyte na urządzeniu lub o których mowa w dokumentacji. 

 

3.1 Symbole 
 

 Uwaga: należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia. 

 Uwaga: zagrożenie porażenia prądem. 

 Zacisk przewodu ochronnego (*uziemienia) 

 Zacisk funkcjonalny / zacisk przewodu ochronnego 
(*uziemienia) 

 
Uwaga: Ten symbol może być również wykorzystywany do 

oznaczenia zacisku (uziemienia) przewodu ochronnego, 
jeżeli jest on częścią zespołu listew zaciskowych lub 
podzespołu np. zasilania. 

 
* UWAGA: WYRAŻENIE UZIEMIENIE JEST TŁUMACZENIEM WYRAŻENIA 

„EARTH” (UZIEMIENIE) UŻYTEGO W WERSJI ANGIELSKIEJ 
NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, KTÓRE JEST BEZPOŚREDNIM 
ODPOWIEDNIKIEM PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIEGO 
WYRAŻENIA „GROUND” (UZIEMIENIE). 

 

3.2 Etykiety 
Patrz instrukcja bezpieczeństwa (SFTY/4L M), w której znajdują się 
informacje dotyczące typowych etykiet urządzenia. 

 

4. INSTALACJA, URUCHOMIENIE I SERWIS 

 

 Podłączenie urządzenia 
Osoby dokonujące instalacji, uruchomienia, obsługi i serwisowania 
urządzenia powinny znać właściwe procedury pracy mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa. 
Należy zapoznać się z dokumentacją urządzeń przed ich instalacją, 
uruchomieniem lub obsługą. 
Zaciski odsłonięte na czas instalacji, uruchomienia i konserwacji mogą być 
pod niebezpiecznym napięciem, chyba że urządzenie jest elektrycznie 
odizolowane. 
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Śruby mocujące wszystkich złączy śrubowych listew zaciskowych do 
przyłączania w terenie są dokręcone momentem 1,3 Nm za pomocą śrub 
M4. 
Urządzenia przeznaczone do montażu panelowego lub w regale są 
przeznaczone do stosowania w obudowie z płaską powierzchnią Typu 1 
zdefiniowanej przez Underwriters Laboratories (UL). 
Demontaż urządzenia może odsłonić części pod niebezpiecznym 
napięciem, a także uszkodzeniu mogą ulec części elektroniczne, jeżeli nie 
zostaną podjęte odpowiednie środków ostrożności chroniące przed 
napięcie elektrostatycznym (ESD). 
Jeśli jest dostęp do tylnej części urządzenia, wszyscy pracownicy muszą 
zachować ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem lub innego zagrożenia 
związanego z energia elektryczną. 
Połączenia napięciowe i prądowe należy wykonywać za pomocą 
izolowanych zaciskanych końcówek, aby zapewnić bezpieczną wymaganą 
izolację zacisków. 
  
Sprawność urządzenia wskazywana jest zestykami typu watchdog (system 
samokontroli). ALSTOM Grid zdecydowanie zaleca, aby te zaciski na stałe 
podłączyć systemu automatyki, który w odpowiednim momencie wywoła 
alarm. 
Aby mieć pewność, że przewody są poprawnie zaterminowane, należy 
stosować narzędzie do ich prawidłowego zaciskania, dostosowane do 
rozmiaru przewodu. 
Urządzenia muszą być podłączone zgodnie z odpowiednim schematem 
połączeń. 
Urządzenia klasa ochrony I 

 Przed zasileniem urządzenia muszą być uziemione za pomocą 
przewodu ochronnego (jeśli jest w komplecie) lub muszą posiadać 
odpowiednią wtyczkę zasilającą w przypadku urządzeń 
podłączonych za pomocą wtyku. 

 Przewodu ochronnego (uziemienia) nie wolno odłączać, ponieważ 
zabezpieczenie przed porażeniem prądem w urządzeniu przestanie 
działać. 

 Kiedy przewód ochronny (uziemiający) jest także podłączony do 
ekranów kabli itp., należy sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego 
(uziemiającego) po dodaniu lub odłączeniu połączeń uziemiania 
funkcjonalnego. W przypadku zacisków uziemiających w postaci 
śrub M4 ciągłość przewodów ochronnych należy zapewnić stosując 
nakrętkę blokującą lub podobną. 
 

Zalecany minimalny przekrój przewodu ochronnego (uziemienia) to 2,5 
mm² (3,3 mm² w Ameryce Północnej), chyba że zaznaczono inaczej  
w rozdziale dotyczącym danych technicznych dokumentacji urządzeń, lub 
miejscowe lub krajowe wymagania są inne. 
Połączenie przewodu ochronnego (uziemienia) musi mieć niską 
indukcyjność i być jak najkrótsze. 
 
Wszystkie połączenia z urządzeniami muszą mieć określony potencjał. 
Połączenia, które są wstępnie podłączone, ale nie używane, powinny być 
uziemione, kiedy wejścia i wyjścia przekaźników binarnych są odizolowane. 
Gdy przekaźniki wejść i wyjść dwustanowych są podłączone do wspólnego 
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potencjału, nieużywane wstępnie wykonane połączenia należy podłączyć 
do wspólnego potencjału połączeń zgrupowanych. 
 
Przed włączeniem zasilania urządzenia, należy sprawdzić: 

 Napięcie znamionowe / polaryzację (dane na tabliczce 
znamionowej / dokumentacja urządzenia); 

 Dane znamionowe obwodu przekładnika prądowego (tabliczka 
znamionowa) i ciągłość połączeń; 

 Dane znamionowe bezpiecznika ochronnego 

 Ciągłość przewodu ochronnego (uziemienia) (w stosownych 
przypadkach); 

 Napięcie i natężenie prądu zewnętrznego okablowania stosownie 
do zastosowania. 

 Możliwość przypadkowego dotknięcia odsłoniętych zacisków 
Podczas pracy w ograniczonej przestrzeni, np. w szafie, gdzie występuje 
zagrożenie porażenia prądem w wyniku przypadkowego dotknięcia 
zacisków, które nie mają stopnia ochrony IP20 należy zapewnić 
odpowiednią barierę ochronną. 

 Korzystanie z urządzeń 
Jeśli urządzenie jest eksploatowane w sposób nieprzewidziany przez 
producenta, ochrona zapewniana przez urządzenie może być zmniejszona. 

 Zdjęcie panelu przedniego/pokrywy urządzenia  
Zdjęcie panelu przedniego / pokrywy urządzenia może odsłonić 
niebezpieczne części pod napięciem, których nie wolno dotykać aż do 
odłączenia zasilania. 

 Urządzenia z certyfikatem UL i CSA / CUL 
Aby zapewnić status zgodny z certyfikatem/uznany przez UL oraz CSA/CUL 
w Ameryce Północnej, urządzenie musi być instalowane przy pomocy 
następujących certyfikowanych lub uznanych części UL i/lub CSA: kable 
łączeniowe, bezpieczniki/podstawy bezpiecznikowe lub wyłączniki, zaciski 
izolacyjne oraz wymienialna bateria wewnętrzna, jak określono  
w dokumentacji urządzenia. 
Należy stosować zewnętrzne ochronne bezpieczniki z certyfikatem UL lub 
CSA. Powinny to być bezpieczniki z opóźnieniem czasowym klasy J  
o maksymalnym natężeniu prądu do 15 A i minimalnym napięciu 250 VDC, 
na przykład typu AJT15. 
Gdy certyfikat UL lub CSA urządzenia nie jest wymagany, można zastosować 
bezpiecznik wielkiej mocy (HRC) o maksymalnym natężeniu prądu do 16 A 
i minimalnym napięciu 250 VDC, np. Red Spot typu NIT lub TIA. 

 Warunki pracy urządzeń 
Urządzenie powinno być eksploatowane w określonym zakresie 
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parametrów elektrycznych i środowiskowych. 

 Zaciski obwodów przekładników prądowych 
Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego pod 
napięciem, ponieważ generowane wysokie napięcie może stanowić 
zagrożenie dla życie lub może uszkodzić izolację. Ogólnie, aby zapewnić 
bezpieczeństwo, obwód wtórny przekładnik prądowego należy zewrzeć 
przed otwarciem połączenia. 
 
W przypadku większości urządzeń z zaciskami oczkowymi, gwintowany blok 
zacisków przekładnika prądowego ma automatyczny moduł zwierania 
przekładnika. Dlatego może nie być konieczne zewnętrzne zwarcie 
przekładnika, ale należy w tym celu sprawdzić dokumentację urządzenia. 
W przypadku większości urządzeń z zaciskami szpilkowymi, gwintowany 
blok zacisków przekładnika prądowego NIE MA automatycznego modułu 
zwierania przekładnika. 

 Zewnętrzne rezystory, w tym warystory (VDR) 
Gdy urządzenia są wyposażone w zewnętrzne rezystory, w tym warystory 
(VDR), mogą one w przypadku dotknięci stanowić zagrożenie porażenia 
prądem elektrycznym lub oparzeniem. 

 Wymiana baterii 
Gdy urządzenia są wyposażone w wewnętrzne baterie należy je zastąpić 
bateriami zalecanego typu i zainstalować z właściwą polaryzacją, aby 
uniknąć uszkodzenia urządzeń, budynków i osób. 

 Badanie izolacji i wytrzymałości dielektrycznej 
Badanie izolacji może spowodować, że kondensatory naładują się do 
niebezpiecznego napięcia. Pod koniec każdej części badania, napięcie 
powinno być stopniowo zredukowane do zera w celu rozładowania 
kondensatorów, przed odłączeniem przewodów pomiarowych. 

 Montaż modułów i kart z układami elektronicznymi 
Modułów i kart układów elektronicznych nie można wkładać i wyjmować  
z urządzenia pod napięciem, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia. 

 Wkładanie i wyjmowanie kart rozszerzeń 
Dla niektórych urządzeń dostępne są karty rozszerzeń Jeśli użytkowana jest 
karta rozszerzeń nie należy wkładać bądź wyjmować jej z urządzenia pod 
napięciem. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażenia prądem lub 
uszkodzenia. Na karcie rozszerzenia mogą występować niebezpieczne 
napięcia. 

 Zewnętrzne listwy testowe i wtyczki testowe 
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Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z bloków i wtyków 
testowych, takich jak MMLG, MMLB i MiCOM P990 ponieważ mogą być na 
nich napięcia niebezpieczne. * Przekładniki prądowe muszą być zwarte 
przed włożeniem lub wyjęciem wtyku testowego MMLB , aby uniknąć 
potencjalnie śmiertelnego napięcia. 

*Uwaga: Kiedy wtyk testowy MiCOM P992 jest wkładany do bloku testowego 
MiCOM P991, strona wtórna przekładników prądowych linii jest 
automatycznie zwierana, co zapewnia bezpieczeństwo. 

 Komunikacja światłowodowa 
Nie wolno patrzeć bezpośrednio w porty zainstalowanych elementów 
komunikacji światłowodowej. Do określenia prawidłowości działania 
urządzenia lub poziomu sygnału, należy użyć optycznego miernika mocy. 

 Czyszczenie 
Urządzenie można czyścić przy użyciu niestrzępiącej szmatki zwilżonej 
czystą wodą, gdy połączenia nie są pod napięciem. Bolce kontaktowe 
wtyków testowych są zwykle chronione wazeliną, której nie należy usuwać. 
 

5. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI I UTYLIZACJA 

 Wycofanie z eksploatacji 
Wejście zasilania (pomocnicze) urządzenia może zawierać kondensatory 
podłączone do obwodu zasilania lub uziemienia. Aby uniknąć porażenia 
prądem lub innego zagrożenia, po całkowitym odizolowaniu zasilania 
urządzeń (obu biegunów zasilania napięciem stałym), kondensatory należy 
bezpiecznie rozładować przez zewnętrzne zaciski przed odłączeniem. 

 Utylizacja 
Nie wolno materiałów spalać ani usuwać do cieków wodnych. Urządzenie 
należy utylizować w bezpieczny sposób. Należy wyjąć baterie z urządzenia 
przed utylizacją i zachować ostrożność, aby uniknąć zwarcia. Utylizację 
urządzeń mogą regulować miejscowe przepisy. 

 

6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 

 
Jeśli nie zaznaczono inaczej w instrukcji obsługi technicznej urządzenia, 
obowiązują następujące dane. 

6.1 Dane znamionowe bezpiecznika ochronnego 
Zalecany typ bezpiecznika ochronnego dla urządzeń to bezpiecznik wielkiej 
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mocy (HRC), 16A, Red Spot typu NIT lub TIA lub równoważny. Bezpiecznik 
powinien być umieszczony tak blisko urządzenia, jak to możliwe. 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO - przekładniki prądowe NIE MOGĄ BYĆ 
zabezpieczone bezpiecznikiem, ponieważ otwarcie obwodu może 
generować śmiertelnie niebezpieczne napięcia. 

6.2 Klasa ochrony 
IEC 60255-27: 2005 Klasa I (chyba że ustalono inaczej  

w dokumentacji sprzętu). 
EN 60255-27: 2005 To urządzenie wymaga przewodu 

ochronnego (uziemienia) w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownika. 

6.3 Kategoria instalacji 
IEC 60255-27: 2005 Instalacji kategorii III  

(Kategoria przepięciowa III): 
EN 60255-27: 2005 Poziom dystrybucji, instalacja stacjonarna. 

Urządzenia tej kategorii są kwalifikacje 
sprawdzane napięciem szczytowym 5 kV 
szczyt, 1,2 / 50 µs, 500 Ω, 0,5 J, pomiędzy 
wszystkimi obwodami zasilania i uziemienia,  
a także między obwodami niezależnymi. 

6.4 Otoczenie 
Sprzęt przeznaczony jest do montażu i eksploatacji wewnątrz pomieszczeń. 
Jeśli wymaga się stosowania urządzenia w warunkach zewnętrznych musi 
być zamontowane w obudowie, która spełnia wymagania IEC 60529 i ma 
stopień ochrony IP54 (ochrona przed kurzem i rozpryskami wody). 
Stopień zanieczyszczenia - zgodność ze stopniem zanieczyszczenia 2 
wykazano w odniesieniu do wysokości bezpieczeństwa - norma pracy do 
2000 m. 
IEC 60255-27:2005 
EN 60255-27: 2005 
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1. STRUKTURA DOKUMENTACJI 

Niniejszy podręcznik zawiera funkcjonalny oraz techniczny opis 
zabezpieczenia MiCOM ALSTOM, jak również zapewnia obszerny zestaw 
instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia. 
Poniżej streszczono zawartość poszczególnych rozdziałów: 
 
P34x/EN IT Wprowadzenie 
Podręcznik dla gamy przekaźników oraz struktura dokumentacji. Ogólne 
aspekty dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, 
omówione ze szczególnym uwzględnieniem symboli bezpieczeństwa 
przekaźnika. Przedstawiono również ogólny przegląd funkcji przekaźnika  
i krótki opis zastosowań. 
 
P34x/EN TD Dane techniczne 
Dane techniczne uwzględniają zakresy ustawień, limity dokładności, 
zalecane warunki pracy, wartości znamionowe oraz dane wydajnościowe. 
Tam, gdzie to uzasadnione, wyszczególniono zgodność z normami  
i standardami międzynarodowymi. 
 
P34x/EN GS Pierwsze kroki 
Podręcznik dla różnych interfejsów użytkownika przekaźników 
zabezpieczających, opisujący jak rozpocząć korzystanie z nich. Ten rozdział 
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dostarcza szczegółowych informacji o interfejsach komunikacyjnych 
przekaźnika, wraz ze szczegółowym opisem dostępu do bazy danych 
ustawień, przechowywanej w przekaźniku. 
 
P34x/EN ST Ustawienia 
Lista ustawień przekaźnika, w tym zakresy, rozmiary kroków i wartości 
domyślne, wraz z krótkim opisem każdego ustawienia. 
 
P34x/EN OP Obsługa 
Obszerny i szczegółowy opis funkcjonalny wszystkich funkcji 
zabezpieczających i nie zabezpieczających. 
 
P34x/EN AP Noty użytkowe 
Ten rozdział uwzględnia opis typowych zastosowań przekaźnika w systemie 
elektroenergetycznym, obliczenia ustawień, typowe przykłady robocze  
i sposób konfiguracji przekaźnika. 
 
P34x/EN PL Logika programowalna 
Przegląd programowalnej logiki PSL oraz opis każdego węzła logicznego. 
Rozdział uwzględnia wartości domyślne (PSL) oraz opis typowych 
zastosowań. 
 
P34x/EN MR Pomiary i rejestracja 
Szczegółowy opis funkcji rejestracji i pomiarów przekaźników, wraz  
z konfiguracją rejestratora zdarzeń i zakłóceń oraz funkcji pomiarowych. 
 
P34x/EN FD Konstrukcja oprogramowania sprzętowego 
Opis działania sprzętu oraz oprogramowania przekaźnika. Rozdział 
uwzględnia informacje o funkcjach samokontroli oraz diagnostyki 
przekaźnika. 
 
P34x/EN CM Rozruch techniczny 
Instrukcje przeprowadzania rozruchu technicznego przekaźnika, wraz  
z czynnościami kontrolnymi, kalibracją i funkcjami przekaźnika. 
 
P34x/EN MT Konserwacja 
Nakreślono ogólne zasady konserwacji przekaźnika. 
 
P34x/EN TS Rozwiązywanie problemów 
Porady dotyczące sposobu rozpoznawania mechanizmów powstawania 
awarii oraz zalecany przebieg działań. Uwzględnia informacje z kim z Alstom 
Grid należy skontaktować się, w celu uzyskania porady. 
  
P34x/EN SC Komunikacja SCADA 
Rozdział zapewnia przegląd interfejsów komunikacyjnych SCADA 
przekaźnika. W tym podręczniku nie znajdują się szczegółowe informacje  
o mapowaniu, semantyce, profilach i tabelach interoperacyjności 
protokołów. Dla każdego protokołu dostępne są osobne dokumenty, 
dostępne do pobrania z naszej strony internetowej. 
 
P34x/EN CS Cyberbezpieczeństwo 
W tym rozdziale zamieszczono opis funkcji cyberbezpieczeństwa 
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przekaźnika oraz zgodności z NERC i pozostałymi normami. 
 
P34x/EN SG Symbole oraz glosariusz 
Lista powszechnych skrótów technicznych, znajdujących się  
w dokumentacji produktu. 
 
P34x/EN IN Instalacja 
Zalecenia dotyczące rozpakowywania, obsługi, inspekcji i przechowywania 
przekaźnika. Zapewniono instrukcje dotyczące instalacji mechanicznej 
i elektrycznej przekaźnika, wraz z zaleceniami dotyczącymi uziemienia. 
Wykazano wszystkie zewnętrzne połączenia elektryczne przekaźnika. 
 
P34x/EN VH Historia wersji firmware'u oraz instrukcji serwisowej 
Historia wszystkich wydawanych wersji sprzętowych i oprogramowania 
produktu. 

 

2. ZAPOZNANIE SIĘ Z URZĄDZENIAMI MiCOM 
ALSTOM 
MiCOM ALSTOM jest wszechstronnym rozwiązaniem pozwalającym spełnić 
wszystkie wymagania związane z dostarczaniem energii elektrycznej. 
Obejmuje szereg podzespołów, systemów oraz usług oferowanych przez 
firmę Alstom Grid. 
 
Punktem centralnym koncepcji MiCOM ALSTOM jest elastyczność. 
MiCOM ALSTOM zapewnia możliwość zdefiniowania rozwiązania 
aplikacyjnego oraz za pośrednictwem rozbudowanych możliwości 
komunikacyjnych, zintegrowanie go z systemem kontroli zasilania. 
 
Komponenty wchodzące w skład MiCOM ALSTOM: 

 Seria P: przekaźniki zabezpieczające; 

 Seria C: urządzenia sterujące; 

 Seria M: produkty pomiarowe do precyzyjnych pomiarów oraz 
monitorowania; 

 Seria S: uniwersalne pakiety oprogramowania przeznaczone do 
konfiguracji automatyki stacyjnej; 

 
Nasze produkty zawierają wiele udogodnień przeznaczonych do 
rejestrowania informacji na temat stanu i zachowania się systemu 
elektroenergetycznego wykorzystujących zapisy zakłóceń i zwarć. 
Zapewniają również przekazywanie pomiarów przeprowadzanych  
w systemie w regularnych odstępach czasu do centrum sterowania, 
umożliwiając zdalne monitorowanie oraz sterowanie. 
 
Aktualne informacje na temat produktów MiCOM ALSTOM można znaleźć 
na stronie internetowej: www.alstom.com 
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3. ZASTOSOWANIE PRODUKTU 

Urządzenia P342/3/4/5/6/8 zostały opracowane z myślą o zabezpieczaniu 
szerokiej gamy generatorów. 
 
Urządzenie P342 jest odpowiednie do zabezpieczania niewielkiej lub 
średniej wielkości generatorów (1-10 MVA) lub może być wykorzystywane 
jako zabezpieczenie rezerwowe w przypadku dużych generatorów. 
 
Urządzenie P343 jest przeznaczone do zabezpieczania generatorów 
średniej lub dużej wielkości (>10 MVA) lub ważniejszych generatorów, 
zapewniając oprócz funkcji oferowanych przez urządzenie P342 
zabezpieczenie różnicowe generatora, ziemnozwarciowe 100% stojana za 
pośrednictwem techniki pomiaru 3-ciej harmonicznej, zabezpieczenie od 
poślizgu biegunów oraz niezamierzonego zasilenia przy zabezpieczeniu 
postoju. 
 
Urządzenie P344 jest podobne do urządzenia P343, lecz jest wyposażone  
w drugie wejście napięcia punktu neutralnego wykorzystywane do ochrony 
przed zwarciami doziemnymi / międzyzwojowymi.  
 
Urządzenie P345 przeznaczone do zabezpieczania dużych generatorów 
(>50 MVA) oprócz funkcji oferowanych przez urządzenie P344 zapewnia 
również zabezpieczenie ziemnozwarciowe 100% stojana z wykorzystaniem 
techniki wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości. 
 
Urządzenie P346 jest odpowiednie do zabezpieczania generatorów średniej 
lub dużej wielkości i jest identyczne jak urządzenie P343 poza brakiem 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego 100% stojana, zabezpieczeniem od 
poślizgu biegunów oraz od zasilenia maszyny na postoju. 
 
Urządzenie P348 jest przeznaczone do zabezpieczania maszyn DFI (Double 
Fed Induction - maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana) o zmiennej 
prędkości wykorzystywanych w elektrowniach szczytowo-pompowych. W 
przypadku tych maszyn prądy o niskiej częstotliwości są dostarczane do 
wirnika za pomocą przekształtników energoelektronicznych VSC (Voltage 
Source Converter) z systemu prądu przemiennego. W trakcie normalnej 
pracy częstotliwość prądów wirnika jest bardzo niska, podczas rozruchu  
i hamowania zmienia się w przedziale od zera do częstotliwości 
znamionowej sieci. Do pomiaru sygnałów prądowych oraz napięciowych 
wykorzystano najnowocześniejszą technologię „Digital Substation” 
wprowadzającą do przekładników zabezpieczających niekonwencjonalne 
przekładniki pomiarowe (NCIT) współpracujące z magistralą procesową 
zgodną ze standardem IEC 61850-9-2 LE. 
 
Urządzenie P348 zapewnia ochronę dla wirnika przed bardzo niskimi 
częstotliwościami (0,1 Hz), aż po wysokie częstotliwości systemu 
elektroenergetycznego (70Hz). Urządzenie P348 zapewnia również 
ochronę stojana podczas rozruchu od 0,1 Hz do 70 Hz, poniżej dolnego 
limitu 5 Hz standardowych przekaźników zabezpieczających P342-6. 
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Urządzenia P343/4/5/6/8 posiadają również 10 klawiszy funkcyjnych 
wykorzystywanych przez integralny schemat lub funkcjonalność 
sterowniczą operatora oraz trójkolorowe diody LED 
(czerwone/żółte/zielone). Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika jest 
zapewniane przez jednostkę sprzęgającą i pomiarową P391, wstrzykującą 
sygnał w postaci fali prostokątnej o niskiej częstotliwości, podłączoną do 
obwodu wirnika. Pomiar rezystancji wirnika jest przekazywany do urządzeń 
P342/3/4/5/6 za pośrednictwem wejścia pętli prądowej (0-20 mA) 
urządzenia P391 podłączonego do jednego z 4 wejść pętli prądowej 
urządzeń P342/3/4/5/6. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika jest 
dostępne tylko wówczas, gdy przekaźnik jest wyposażony w opcję 
sprzętową CLIO. 
 

3.1 Przegląd funkcji 
Przekaźniki zabezpieczające generatora P342/3/4/5 zawierają szeroką 
gamę funkcji zabezpieczeniowych. Funkcje zabezpieczające przedstawiono 
poniżej: 
 
Tabela 1: Przegląd funkcji 

 

PRZEGLĄD FUNKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH P34x 

87 

Urządzenia P343/4/5/6 oferują dwa typy zabezpieczeń 
różnicowych. 
(1) zabezpieczenie różnicowe generatora (2) zabezpieczenie 
generator - transformator. 
1. Zabezpieczenie różnicowe generatora z segregacją faz jest 
zapewniane dla szybkiego selektywnego zabezpieczenia dla 
wszystkich rodzajów zwarć. Zabezpieczenie różnicowe może być 
ustawione jako zabezpieczenie stabilizowane lub 
wysokoimpedancyjne bądź od zwarć międzyzwojowych.  
 
2. Stabilizowane różnicowe zabezpieczenie generator-
transformator z segregacją faz jest zapewnione dla szybkiego 
selektywnego zabezpieczenia dla wszystkich rodzajów zwarć. 
Zabezpieczenie różnicowe uwzględnia kompensację współczynnika 
i wektora oraz blokowanie 2-giej/5-tej harmonicznej dla warunków 
udarowego magnesowania. 

3/4/5/6 

64 

Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest konfigurowane 
jako człon wysokoimpedancyjny lub niskoimpedancyjny 
stabilizowany. Może być ono wykorzystywane w celu zapewnienia 
szybkiego zabezpieczenia ziemnozwarciowego i jest stosowane 
głównie w niewielkich maszynach, w przypadku których użycie 
zabezpieczenia różnicowego jest niemożliwe lub w zastosowaniach 
wykorzystujących transformatory. Wejście PP jest ustawiane jako 
IA- 1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2 za pomocą ustawień. 

2/3/4/5/6 

32P/Q 

Zapewnione są cztery czasowo niezależne stopnie zabezpieczenia 
biernomocowego, przy czym każdy ze stopni może być 
konfigurowany niezależnie do działania jako pod/nadmocowe lub 
dla kierunku w przód/tył. Zabezpieczenie mocowe może być 
wykorzystane do zapewnienia prostego rezerwowego 
zabezpieczenia przeciążeniowego (nadmocowego), zabezpieczenia 
przed pracą silnikową (moc zwrotna), wzajemnego uzależnienia 
wyłączników, aby zapobiec rozbieganiu podczas odstawienia 
maszyny (niedobór mocy w kierunku w przód) oraz utraty 
obciążenia silnika (niedobór mocy w kierunku wstecznym). 
Zabezpieczenie biernomocowe w kierunku wstecznym może być 
wykorzystane w celu zapewnienia prostego zabezpieczenia przed 

2/3/4/5/6 
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niedowzbudzeniem. Przekaźniki P342-6 zapewniają standardowy 
trójfazowy człon mocowy/biernomocowy, a także jednofazowy 
czuły mocowy/biernomocowy człon zabezpieczający. 
Czułe zabezpieczenie mocowe P345 może być członem 
jednofazowym lub czynnomocowym/biernomocowym. Czułe 
zabezpieczenie mocowe/biernomocowe może być używane wraz z 
przekładnikami prądowymi o określonej klasie pomiarowej 
wykorzystującymi czułe wejścia prądowe (1 dla jednej fazy lub 2 dla 
czynnomocowego). 

40 

Dwustopniowy człon impedancyjny o czasowo niezależnej 
przesuniętej charakterystyce mho z nadzorem linii kierunkowej jest 
wykorzystywany do wykrywania niemożliwości wzbudzenia 
maszyny. Dostępny jest również człon alarmowy współczynnika 
mocy w celu zaoferowania jeszcze bardziej czułego zabezpieczenia. 

2/3/4/5/6 

46T 

Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne reagujące na składową 
przeciwną ma za zadnie zapewnić ochronę przed niesymetrycznym 
obciążeniem, które może prowadzić do przegrzania wirnika. 
Dostępne są oba stopnie, zarówno alarmowanie jak i wyzwalanie. 

2/3/4/5/6 

51V, 21 

Zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo (kontrolowane lub 
strefowe) lub podimpedancyjne jest przewidziane dla rezerwowego 
zabezpieczenia od zwarć fazowych. Zabezpieczenie nadprądowe 
zależne napięciowo może być ustawione jako kontrolowane lub 
strefowe o charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) lub niezależnej 
(DT). Dostępne są 2 stopnie zabezpieczenia podimpedancyjnego, 
które mogą być ustawione wyłącznie jako czasowo niezależne. 

2/3/4/5/6 

50/51/67 

Dostępne są cztery stopnie zabezpieczenia nadprądowego, które 
mogą być ustawione jako niekierunkowe, kierunkowe do przodu 
lub kierunkowe do tyłu. Dla stopni 1 oraz 2 możliwe jest ustawienie 
charakterystyki czasowo zależnej (IDMT) lub czasowo zależnej (DT); 
dla stopni 3 oraz 4 możliwe jest ustawienie wyłącznie 
charakterystyki zależnej DT. Wejście PP jest ustawiane jako IA-1/IB-
1/IC- 1 lub IA-2/IB-2/IC-2 za pomocą ustawień. 

2/3/4/5/6 

50/51S 50/51R 

Do zabezpieczenia nadprądowego wirnika i stojana przewidziane są 
cztery stopnie nadprądowe z próbkowaniem wartości szczytowych 
(SV) oraz cztery stopnie nadprądowe z pomiarem wartości 
skutecznej RMS. Pierwszy i drugi stopień zabezpieczenia 
nadprądowego z pomiarem wartości skutecznej RMS może być 
ustawiony do pracy według charakterystyki czasowo zależnej 
(IDMT) lub czasowo niezależnej (DT) lub według programowalnej 
krzywej użytkownika; stopień trzeci i czwarty może być ustawiony 
tylko jako czasowo niezależny. Wszystkie stopnie nadprądowe 
szczytowe pracują według charakterystyki czasowo niezależnej 
(DT). Wejście PP jest ustawiane jako IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-
2/IB-2/IC-2 (stojan) za pomocą ustawień. 

8 

46OC 

Zdalne zabezpieczenie rezerwowe zarówno dla zwarć doziemnych 
jak i międzyfazowych zapewniają cztery stopnie o charakterystyce 
czasowo niezależnej zabezpieczenia nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną. Każdy stopień może być ustawiony jako 
niekierunkowy, kierunkowy do przodu lub kierunkowy do tyłu. 
Wejście PP jest ustawiane jako IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2 za 
pomocą ustawień. 

2/3/4/5/6 

46S 
Do zabezpieczenia stojana przewidziane są cztery stopnie czasowo 
niezależne zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną z pomiarem wartości skutecznej RMS. 

8 

49G 

Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne bazujące na prądach I1 oraz 
I2 jest przewidziane do ochrony stojana/wirnika przed 
przeciążeniem wynikającym z prądów symetrycznych oraz 
niesymetrycznych. Dostępne są oba stopnie, zarówno alarmowanie 
jak i wyzwalanie. 

2/3/4/5/6 

64 

Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest konfigurowane 
jako człon wysokoimpedancyjny lub niskoimpedancyjny 
stabilizowany. Może być ono wykorzystywane w celu zapewnienia 
szybkiego zabezpieczenia ziemnozwarciowego i jest stosowane 

2/3/4/5/6 
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głównie w niewielkich maszynach, w przypadku których użycie 
zabezpieczenia różnicowego jest niemożliwe lub w zastosowaniach 
wykorzystujących transformatory. Wejście PP jest ustawiane jako 
IA- 1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2 za pomocą ustawień. 

32P/Q 

Zapewnione są cztery czasowo niezależne stopnie zabezpieczenia 
biernomocowego, przy czym każdy ze stopni może być 
konfigurowany niezależnie do działania jako pod/nadmocowe lub 
dla kierunku w przód/tył. Zabezpieczenie mocowe może być 
wykorzystane do zapewnienia prostego rezerwowego 
zabezpieczenia przeciążeniowego (nadmocowego), zabezpieczenia 
przed pracą silnikową (moc zwrotna), wzajemnego uzależnienia 
wyłączników, aby zapobiec rozbieganiu podczas odstawienia 
maszyny (niedobór mocy w kierunku w przód) oraz utraty 
obciążenia silnika (niedobór mocy w kierunku wstecznym). 
Zabezpieczenie biernomocowe w kierunku wstecznym może być 
wykorzystane w celu zapewnienia prostego zabezpieczenia przed 
niedowzbudzeniem. Przekaźniki P342-6 zapewniają standardowy 
trójfazowy człon mocowy/biernomocowy, a także jednofazowy 
czuły mocowy/biernomocowy człon zabezpieczający. 
Czułe zabezpieczenie mocowe P345 może być członem 
jednofazowym lub czynnomocowym/biernomocowym. Czułe 
zabezpieczenie mocowe/biernomocowe może być używane wraz z 
przekładnikami prądowymi o określonej klasie pomiarowej 
wykorzystującymi czułe wejścia prądowe (1 dla jednej fazy lub 2 dla 
czynnomocowego). 

2/3/4/5/6 

40 

Dwustopniowy człon impedancyjny o czasowo niezależnej 
przesuniętej charakterystyce mho z nadzorem linii kierunkowej jest 
wykorzystywany do wykrywania niemożliwości wzbudzenia 
maszyny. Dostępny jest również człon alarmowy współczynnika 
mocy w celu zaoferowania jeszcze bardziej czułego zabezpieczenia. 

2/3/4/5/6 

46T 

Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne reagujące na składową 
przeciwną ma za zadnie zapewnić ochronę przed niesymetrycznym 
obciążeniem, które może prowadzić do przegrzania wirnika. 
Dostępne są oba stopnie, zarówno alarmowanie jak i wyzwalanie. 

2/3/4/5/6 

51V, 21 

Zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo (kontrolowane lub 
strefowe) lub podimpedancyjne jest przewidziane dla rezerwowego 
zabezpieczenia od zwarć fazowych. Zabezpieczenie nadprądowe 
zależne napięciowo może być ustawione jako kontrolowane lub 
strefowe o charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) lub niezależnej 
(DT). Dostępne są 2 stopnie zabezpieczenia podimpedancyjnego, 
które mogą być ustawione wyłącznie jako czasowo niezależne. 

2/3/4/5/6 

50/51/67 

Dostępne są cztery stopnie zabezpieczenia nadprądowego, które 
mogą być ustawione jako niekierunkowe, kierunkowe do przodu 
lub kierunkowe do tyłu. Dla stopni 1 oraz 2 możliwe jest ustawienie 
charakterystyki czasowo zależnej (IDMT) lub czasowo zależnej (DT); 
dla stopni 3 oraz 4 możliwe jest ustawienie wyłącznie 
charakterystyki zależnej DT. Wejście PP jest ustawiane jako IA-1/IB-
1/IC- 1 lub IA-2/IB-2/IC-2 za pomocą ustawień. 

2/3/4/5/6 

50/51S 50/51R 

Do zabezpieczenia nadprądowego wirnika i stojana przewidziane są 
cztery stopnie nadprądowe z próbkowaniem wartości szczytowych 
(SV) oraz cztery stopnie nadprądowe z pomiarem wartości 
skutecznej RMS. Pierwszy i drugi stopień zabezpieczenia 
nadprądowego z pomiarem wartości skutecznej RMS może być 
ustawiony do pracy według charakterystyki czasowo zależnej 
(IDMT) lub czasowo niezależnej (DT) lub według programowalnej 
krzywej użytkownika; stopień trzeci i czwarty może być ustawiony 
tylko jako czasowo niezależny. Wszystkie stopnie nadprądowe 
szczytowe pracują według charakterystyki czasowo niezależnej 
(DT). Wejście PP jest ustawiane jako IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-
2/IB-2/IC-2 (stojan) za pomocą ustawień. 

8 

46OC 
Zdalne zabezpieczenie rezerwowe zarówno dla zwarć doziemnych 
jak i międzyfazowych zapewniają cztery stopnie o charakterystyce 
czasowo niezależnej zabezpieczenia nadprądowego reagującego na 

2/3/4/5/6 
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składową przeciwną. Każdy stopień może być ustawiony jako 
niekierunkowy, kierunkowy do przodu lub kierunkowy do tyłu. 
Wejście PP jest ustawiane jako IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2 za 
pomocą ustawień. 

46S 
Do zabezpieczenia stojana przewidziane są cztery stopnie czasowo 
niezależne zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną z pomiarem wartości skutecznej RMS. 

8 

49G 

Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne bazujące na prądach I1 oraz 
I2 jest przewidziane do ochrony stojana/wirnika przed 
przeciążeniem wynikającym z prądów symetrycznych oraz 
niesymetrycznych. Dostępne są oba stopnie, zarówno alarmowanie 
jak i wyzwalanie. 

2/3/4/5/6 

49T 

Dostępne jest zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne 
transformatora oparte na standardzie IEEE C57.91-1995. 
Wyzwalanie cieplne może być oparte albo na temperaturze 
gorącego punktu albo na temperaturze szczytowej oleju, każde z 
dostępnymi trzema stopniami o charakterystyce zwłocznej. 

2/3/4/5/6 

50N/51N 

Do ochrony ziemnozwarciowej stojana przewidziano dwa stopnie 
niekierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Dla stopnia 
1 możliwe jest ustawienie charakterystyki czasowo zależnej (IDMT) 
lub czasowo niezależną (DT); dla stopnia 2 można ustawić tylko 
charakterystykę niezależną DT. 

2/3/4/5/6 

64R 

Ochrona ziemnozwarciowa wirnika może być zapewniona dzięki 
technice wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości. Dostępne 
są 2 stopnie zabezpieczenia podrezystancyjnego o charakterystyce 
czasowo niezależnej. Dla tej funkcji wymagana jest zewnętrzna 
jednostka wstrzykująca, sprzęgająca i pomiarowa (P391). Pomiar 
rezystancji wirnika jest przekazywany do urządzenia P34x za 
pośrednictwem wyjścia pętli prądowej (0-20 mA) urządzenia P391 
podłączonego do jednego z 4 wejść pętli prądowej urządzenia 
P34x. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika jest dostępne tylko 
wówczas, gdy przekaźnik jest wyposażony w opcję sprzętową CLIO. 
Częstotliwość wstrzykiwania jest wybierana między 0,25/0,5/1 Hz 
za pomocą zworki znajdującej się w urządzeniu P391 

2/3/4/5/6 

67N/67W 

Do selektywnej ochrony równoległych generatorów przewidziano 
jeden czuły człon ziemnozwarciowy. Zabezpieczenie może być 
ustawione jako niekierunkowe, kierunkowe do przodu lub 
kierunkowe do tyłu. Dostępne jest albo polaryzowanie składowej 
zerowej albo składowej przeciwnej. 
Czuły człon ziemnozwarciowy może być konfigurowany jako człon 
Icos^, Isin^ lub Vlcos^ (czynnomocowy) w celu zastosowania w 
sieciach izolowanych oraz kompensowanych. 

2/3/4/5/6 

59N 

Dla ziemnozwarciowej ochrony stojana dostępne jest 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapięciowe w przypadku 
uziemienia izolowanego lub wysokoimpedancyjnego. Pomiar 
napięcia szczątkowego może pochodzić z przekładnika 
napięciowego w układzie otwartego trójkąta, z transformatora 
rozdzielczego uziemionego w punkcie neutralnym generatora lub 
może być obliczone na podstawie pomiarów napięć fazowych. Dla 
każdego zmierzonego wejściowego napięcia punktu neutralnego 
przewidziano dwa niezależne stopnie zabezpieczenia, a także dla 
obliczonej wartości, każdy ze stopni może mieć ustawioną 
charakterystykę IDMT lub DT. Urządzenia P342/3/4/5 posiadają 2 
pomiarowe oraz 2 obliczeniowe stopnie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego nadnapięciowego. Urządzenia P344/5 
posiadają dodatkowe wejście napięcia punktu neutralnego, jak 
również dodatkowe 2 stopnie pomiarowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego nadnapięciowego. 

2/3/4/5/6 

59NR 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapięciowe RMS jest 
dostępne dla ziemnozwarciowej ochrony wirnika, w przypadku, gdy 
wirnik jest uziemiony za pomocą wysokiej impedancji. Wartość 
skuteczna napięcia resztkowego jest obliczona na podstawie 
pomiarów napięć fazowych. Dostępne są dwa niezależne stopnie 

8 
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RMS zabezpieczenia. Dla każdego stopnia może być wybrana 
charakterystyka DT albo IDMT lub programowalna krzywa 
użytkownika. 

27TN/59TN 

Człon wykrywający trzecią harmoniczną napięcia jest 
wykorzystywany do wykrywania zwarcia doziemnego w pobliżu 
punktu gwiazdowego generatora. Człon ten w połączeniu ze 
standardowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym stojana 
(59N/50N/51N) stanowi zabezpieczenie ziemnozwarciowe 100% 
stojana. 
Dostępny jest człon podnapięciowy trzeciej harmonicznej o 
charakterystyce czasowo niezależnej, pod warunkiem, że w punkcie 
neutralnym maszyny dostępny jest pomiar napięcia punktu 
neutralnego. Ten człon jest nadzorowany przez trójfazowy człon 
podnapięciowy lub opcjonalnie trójfazowy człon W/VA/VAr. 
Dostępny jest człon podnapięciowy trzeciej harmonicznej pod 
warunkiem, że dostępny jest pomiar napięcia punktu neutralnego 
pochodzący z zacisków maszyny. 

2/3/4/5 

64S 

Zapewnione może być również zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
100% stojana, dzięki technice wstrzykiwania sygnału o niskiej 
częstotliwości. Dostępne są 2 stopnie zabezpieczenia 
podrezystancyjnego o charakterystyce czasowo niezależnej oraz 1 
stopnień zabezpieczenia nadprądowego o charakterystyce czasowo 
niezależnej. W przypadku tej funkcji wymagany jest generator 20 
Hz oraz filtr pasmowoprzepustowy. 

5 

24 

Do ochrony generatora lub podłączonego transformatora przed 
przewzbudzeniem przewidzianych jest pięć stopni członu 
zabezpieczającego przed przemagnesowaniem (V/Hz). Pierwszy 
stopnie stanowi alarm niezależny czasowo, drugi stopień może być 
wykorzystywany w celu zapewnienia charakterystyki wyzwalania 
czasowo zależnej lub niezależnej, z kolei stopnie 3/4/5 są czasowo 
niezależne. 

2/3/4/5/6 

81R 
Dla aplikacji związanych z utratą zasilania/sieci oraz systemem 
odciążania przewidziano czterostopniowy człon detekcji szybkości 
zmian częstotliwości (df/dt). 

2/3/4/5/6 

50/27 

Monitorowany napięciowo schemat nadprądowy jest zapewniony 
dla zabezpieczenia od zasilenia maszyny na 
postoju/niezamierzonego zasilenia generatora (GUESS) w celu 
wykrycia, czy wyłącznik maszyny został przypadkowo zamknięty, 
gdy maszyna nie pracuje. Wejście PP jest ustawiane jako IA-1/IB-
1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2 za pomocą ustawień. 

2/3/4/5 

27 

Trójstopniowy człon zabezpieczenia podnapięciowego, ustawiony 
albo na pomiar napięcia międzyfazowego albo fazowego jest 
przewidziany w celu zapewnienia rezerwy dla automatycznego 
regulatora napięcia. Dla stopnia 1 można ustawić charakterystykę 
IDMT lub DT, natomiast dla stopnia 2 i 3 tylko charakterystykę DT. 

2/3/4/5/6 

59 

Dwustopniowy człon zabezpieczenia nadnapięciowego, ustawiony 
albo na pomiar napięcia międzyfazowego albo fazowego jest 
przewidziany w celu zapewnienia rezerwy dla automatycznego 
regulatora napięcia. Stopień 1 może pracować na charakterystyce 
IDMT albo DT natomiast stopień 2 może pracować jedynie na 
charakterystyce DT. 

2/3/4/5/6 

59R 

Czterostopniowy człon zabezpieczenia nadnapięciowego, z 2 
stopniami z próbkowaniem wartości szczytowych (SV) oraz 2 
stopniami z pomiarem wartości skutecznej, ustawione albo na 
pomiar napięcia międzyfazowego albo fazowego jest przewidziany 
w celu zapewnienia zabezpieczenia nadnapięciowego wirnika. Dla 
pierwszego stopnia zabezpieczenia z pomiarem wartości 
szczytowych/skutecznych może być ustawiana charakterystyka DT 
albo IDMT lub programowalna krzywa użytkownika, natomiast dla 
drugiego stopnia zabezpieczenia z pomiarem wartości 
szczytowych/skutecznych może być ustawiona tylko i wyłącznie 
charakterystyka DT. 

8 
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47 

Niezależny czasowo człon zabezpieczenia nadnapięciowego 
reagujący na składową przeciwną jest przewidziany w celu 
zapewnienia albo funkcji wyzwalania albo wzajemnego 
uzależniania blokad po wykryciu niesymetrycznych napięć 
zasilających. 

2/3/4/5/6 

81U/O 

Czterostopniowe zabezpieczenie podczęstotliwościowe o 
charakterystyce czasowo niezależnej oraz 2 stopniowe 
zabezpieczenie nadczęstotliwościowe o charakterystyce czasowo 
niezależnej jest przewidziane do odłączania obciążeń oraz do 
rezerwowego zabezpieczenia regulatora prędkości. 

2/3/4/5/6 

81OR 

Czterostopniowe zabezpieczenie nadczęstotliwościowe o 
charakterystyce czasowo niezależnej jest przewidziane dla 
rezerwowego zabezpieczenia wirnika przed nadmiernym 
poślizgiem. 

8 

81AB 

Zabezpieczenie od nienormalnej częstotliwości turbiny jest 
przeznaczone do ochrony łopatek turbiny przed ewentualnym 
uszkodzeniem wynikającym ze zbyt długiej pracy generatora przy 
obniżonej/podwyższonej częstotliwości. Zaprogramowanych może 
być maksymalnie sześć pasm częstotliwości, każde posiadające 
timer całkujący przeznaczony do rejestracji czasu pozostawania w 
danym paśmie. 

2/3/4/5/6 

RTD 

Do precyzyjnego monitorowania temperatury w uzwojeniach oraz 
łożyskach maszyny przewidziano 10 rezystancyjnych czujników 
temperatury (Pt100). Każdy czujnik RTD ma bezzwłoczny alarm oraz 
stopień wyzwalania czasowo niezależny. 

Option 
2/3/4/5/6 

50BF 
Dwustopniowa funkcja lokalnej rezerwy posiada 3-biegunowe 
wejście inicjacji z zewnętrznego zabezpieczenia. 

2/3/4/5/6 

37P/37N 
Zabezpieczenie fazowe, punktu neutralnego oraz czułe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe można zastosować na przykład z 
funkcją lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 

2/3/4/5/6 

78 

Charakterystyka o kształcie soczewki jest wykorzystywana do 
wykrywania utraty synchronizacji (poślizgu biegunów) pomiędzy 
systemem wytwarzania i systemem elektroenergetycznym. Linia 
reaktancji tworzy dwie strefy, które są wykorzystywane do 
rozróżnienia, czy środek impedancji poślizgu bieguna jest 
zlokalizowany w systemie elektroenergetycznym, czy w 
generatorze. Do zliczania poślizgów bieguna w 2 strefach 
wykorzystywane są odrębne liczniki. Dostępne jest również 
ustawienie pozwalające określić, czy zabezpieczenie pracuje w 
trybie wytwarzania, trybie pracy silnikowej lub w obu tych trybach. 

2/3/4/5 

BOL 

Na każdym stopniu zabezpieczenia nadprądowego, 
ziemnozwarciowego oraz czułego ziemnozwarciowego dostępna 
jest logika blokowania zabezpieczenia nadprądowego. Składa się on 
z wyjść uruchamiających oraz wejść blokujących, które można użyć 
na przykład do zaimplementowania układu blokowania dla szyny 
zbiorczej. 

2/3/4/5/6 

VTS 

Do zapobiegania nieprawidłowościom w działaniu zależnych 
napięciowo członów zabezpieczenia przy utracie sygnału 
wejściowego przekładnika napięciowego przewidziano funkcję 
nadzoru przekładnika napięciowego (detekcja usterki bezpiecznika 
fazy 1, 2 oraz 3) 

2/3/4/5/6/8 

CTS 

Do zapobiegania nieprawidłowościom w działaniu zależnych 
prądowo członów zabezpieczenia po utracie sygnału wejściowego 
przekładnika prądowego przewidziano funkcje nadzoru 
przekładnika prądowego. 

2/3/4/5/6/8 

CLIO 

Dla przetworników (drgań, tachometrów itp.) przewidziane są 4 
wejścia analogowe (lub pętli prądowej). Każde wejście posiada 
niezależny czasowo stopień wyzwalania i alarmowania i każde z 
wejść może być ustawione do pracy w razie „nadmiaru” lub 
„niedomiaru”. Każde z wejść może być niezależnie ustawione jako 
0-1/0-10/0-20/4-20 mA. 

Option 
2/3/4/5/6/8 
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Do pomiarów analogowych w przekaźniku przeznaczone są 4 
wyjścia analogowe (lub pętli prądowej). Każde z wejść może być 
ustawione niezależnie jako 0-1/0-10/0-20/4-20 mA. 

25 

Dostępna jest kontrola synchronizowania (dwustopniowa) z 
zaawansowanymi funkcjami rozdziału instalacji oraz czasem 
kompensacji zamykania wyłącznika. Urządzenie P345 posiada 
specjalne wejście napięciowe przeznaczone do kontroli 
synchronizowania. W przypadku urządzenia P344, wejście VN2 
może być wykorzystywane dla zabezpieczenia napięcia punktu 
neutralnego lub funkcję kontroli synchronizowania. W przypadku 
urządzeń P342/3, wejście VN1 może być wykorzystywane dla 
zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego lub kontroli 
synchronizowania. 

2/3/4/5/6 

 

Kolejność wirowania faz - wybrana może być kolejność wirowania 
faz ABC lub ACB dla wszystkich trójfazowych torów prądowych i 
napięciowych. Ponadto, w przypadku zastosowań przeznaczonych 
do elektrowni szczytowo-pompowych, w których 2 fazy są 
zamieniane, zamiana 2 faz może być emulowana niezależnie dla 
trójfazowych torów napięciowych i trójfazowych torów prądowych. 

2/3/4/5/6 

 Programowalne klawisze funkcyjne 
10 
(P343/4/5/6/
8) 

 
Programowalne diody LED (trójkolorowe w P343/4/5/6, czerwone 
w P342) 

18 
(P343/4/5/6/
8) 8 (P342) 

 Wejścia cyfrowe (opcja zamówieniowa) 7 to 32 

 Przekaźniki wyjściowe (opcja zamówieniowa) 8 to 32 

 Przedni port komunikacyjny (EIA(RS)232) 2/3/4/5/6/8 

 
Tylny port komunikacyjny (KBUS/EIA(RS)485). Obsługiwane są 
następujące protokoły komunikacyjne; Courier, MODBUS, IEC870-
5-103 (VDEW) oraz DNP3.0. 

2/3/4/5/6/8 

 
Tylny port komunikacyjny (światłowodowy). Obsługiwane są 
następujące protokoły komunikacyjne; Courier, MODBUS, IEC870-
5-103 (VDEW) oraz DNP3.0. 

Option 
2/3/4/5/6/8 

 
Drugi tylny port komunikacyjny (EIA(RS)232/EIA(RS)485). Protokół 
Courier. 

Option 
2/3/4/5/6/8 

 Tylny ethernetowy port komunikacyjny IEC 61850/DNP3.0. 
Option 
2/3/4/5/6/8 

 
Tylny redundantny ethernetowy port komunikacyjny IEC 
61850/DNP3.0. 

Option 
2/3/4/5/6/8 

 Port do synchronizacji czasu (IRIG-B) 
Option 
2/3/4/5/6/8 

 
Urządzenia P34x oprócz funkcji przedstawionych powyżej obsługują 
również następujące funkcje zarządzania przekaźnikami. 
 

 Pomiar wszystkich chwilowych oraz całkowanych wartości 

 Kontrola wyłącznika, monitorowanie jego stanu i warunków 
zadziałania 

 Nadzorowanie cewki oraz obwodu wyłączania 

 4 alternatywne grupy ustawień 

 Programowalne klawisze funkcyjne (P343/4/5/6/8) 

 Wejścia sterownicze 

 Programowalny schemat logiczny 

 Programowalne przyporządkowanie wejść oraz wyjść cyfrowych 

 Sekwencyjny zapis zdarzeń 

 Zaawansowana rejestracja zakłóceń (rejestracja przebiegów) 

 Rejestracja zwarć 
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 W pełni edytowalne opisy menu 

 Wielopoziomowe zabezpieczenie hasłem 

 Diagnostyka po zasileniu i ciągła samokontrola przekaźnika 

 Funkcje prób odbiorczych 

 Zegar czasu rzeczywistego/synchronizacja czasu - możliwość 
synchronizacji czasu z wejścia IRIG-B, wejścia izolowanego optycznie 
lub wejścia komunikacyjnego 

 
Przegląd zastosowań 

 
Rysunek 1: Diagram funkcjonalny (tylko P342 - 6) 
  

 
 
Rysunek 2: Diagram funkcjonalny (tylko P348) 
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3.2 Opcje zamawiania 
Informacje wymagane przy zamawianiu 
 

Nr wariantu zamówienia  

Zabezpieczenie generatorów P342 
Przyrostek modelu 
Jak w przypadku wersji J plus powiększona pamięć procesora głównego (CPU3) 
CPU faza 2 oraz przedni panel z 2 klawiszami skrótów oraz izolowanymi optycznie wejściami o podwójnej charakterystyce 
Udoskonalone zasilanie 
Uniwersalne wejścia optoizolowane, wyjścia przekaźnikowe o niskim poborze mocy 

       **   
          P 

J 

C 
B 

 Zakres napięcia pomocniczego Vx 
24 - 54 V DC 
48 - 125 V DC (40 - 100 V AC) 
110 - 250 V DC, 100 - 240 V AC 

          7 

8 
9 

 Parametry In/Vn 
In = 1/5 A, Vn = 100 - 120 V AC  
In = 1/5 A, Vn = 380 - 480 V AC 

          1 
2 

 Opcje sprzętowe Kompatybilność 
protokołów 

Kompatybilność dla 
przyrostków modeli            

Standardowe - Brak 1, 2, 3 & 4 Wszystkie 1 

Tylko IRIG-B (modulowany) 1, 2, 3 & 4 Wszystkie 2 
Tylko konwerter światłowodowy 3 Wszystkie 3 

1, 2 & 4 J i P 
IRIG-B (modulowany) oraz konwerter światłowodowy 3 Wszystkie 4 

1, 2 & 4  J i P 
Ethernet (100 Mbit/s) 6, 8 J i P* 6 
Drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 B, C, lub J i P 7 

IRIG-B (modulowany) oraz drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 B, C, lub J i P 8 
Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (modulowany) 6, 8 J i P* A 

Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 J i P* B 
IRIG-B (niemodulowany) 1, 2, 3 & 4 J i P* C 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 J i P** G 
Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 modulowane porty światłowodowe + IRIG-B 
(niemodulowany) 

6, 8 J i P** H 

Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 J i P** J 

Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 J i P** K 
Redundantny Ethernet Dual Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 
(modulowany) 

6, 8 J i P** L 

Redundantny Ethernet Dual-Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 
(niemodulowany) 

6, 8 J i P** M 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 J i P*** N 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 J i P*** P 
 
* Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 32 i nowszą 
** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 35 i nowszą 
*** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 36 i nowszą 

 

Opcje właściwe danemu produktowi 
Obudowa 40TE, 8 wejść optoizolowanych + 7 wyjść przekaźnikowych 
Obudowa 40TE, 8 wejść optoizolowanych + 7 wyjść przekaźnikowych + RTD 
Obudowa 40TE, 8 wejść optoizolowanych + 7 wyjść przekaźnikowych + CLIO 
Obudowa 40TE, 16 wejść optoizolowanych + 7 wyjść przekaźnikowych 
Obudowa 40TE, 8 wejść optoizolowanych + 15 wyjść przekaźnikowych 
Obudowa 40TE, 12 wejść optoizolowanych + 11 wyjść przekaźnikowych 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych + RTD 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych + CLIO 
Obudowa 60TE, 24 wejścia optoizolowane + 16 wyjść przekaźnikowych 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 24 wyjścia przekaźnikowe 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych + RTD + CLIO 
Obudowa 60TE, 24 wejścia optoizolowane + 16 wyjść przekaźnikowych + RTD 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 24 wyjścia przekaźnikowe + RTD 
Obudowa 40TE, 8 wejść optoizolowanych + 11 wyjść przekaźnikowych (w tym 4 o dużej zdolności rozłączeniowej) 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 20 wyjścia przekaźnikowe (w tym 4 o dużej zdolności rozłączeniowej) 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 12 wyjść przekaźnikowych (w tym 4 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 12 wyjść przekaźnikowych (w tym 4 o dużej zdolności rozłączeniowej) + CLIO 
Obudowa 60TE, 16 wejść optoizolowanych + 12 wyjść przekaźnikowych (w tym 4 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD + CLIO 

          A 
B 
C 

D 
E 

F 
G 

H 
J 

K 
L 
M 

N 
P 

Q 
R 

S 
T 
U 
 

 
 

 Opcje protokołów / komunikacyjne Kompatybilność sprzętowa Kompatybilność dla 
przyrostków modeli            

 
K-Bus 

1 & 2 Wszystkie  
1 7 & 8 B, C, J lub P 

3, 4 & C J i P 
 
Modbus 

1 & 2 Wszystkie  
2 7 & 8 B, C, J, K lub P 

3, 4 & C J i P 

 
IEC 60870-5-103 (VDEW) 

1, 2, 3 & 4 Wszystkie  
3 7 & 8 B, C, J lub  P 

C J i P 
 
DNP3.0 

1 & 2 Wszystkie  
4 7 & 8 B, C, J lub P 

3, 4 & C J i P 
 
IEC61850 + Courier za pośrednictwem tylnego portu RS485 

6, A & B J i P  
6 G, H, J, K, L, M** J i P 

N, P*** J i P 
Protokół DNP3.0 Over Ethernet za pośrednictwem tylnego portu K-Bus/RS485 z wykorzystaniem 
protokołu Courier 

6, A, B, G, H, J, K, L, M, N, 
P**** 

tylko P   
8 
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* Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 32 i nowszą 
**Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 35 i nowszą 
***Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 36 i nowszą 
***Opcje oprogramowania dostępne z wersją oprogramowania 37 i nowszą 

 

Opcja montażowe 
Montaż wpuszczany/panelowy, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi 
Należy zamówić FX0021001 jeżeli wymagany jest montaż w szafie typu rack 

          M 
 

 Opcja wielojęzyczności  
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański 
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
chiński, angielski lub francuski za pośrednictwem HMI, z angielskim lub francuskim wyłącznie za pośrednictwem portu komunikacyjnego 

          0 
5 

C 

 Wydanie oprogramowania        **   
 Dostosowanie  

Domyślne  
Klienta 

          0 
A 
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Nr wariantu zamówienia  

Zabezpieczenie generatora z funkcją różnicową P343 

Przyrostek modelu 
Jak w przypadku wersji K powiększona pamięć procesor głównego (XCPU3) 

Ulepszony procesor CPU faza 2 (CPU faza 2 oraz przedni panel 10 klawiszami funkcyjnymi i trójkolorowymi diodami LED i wejściami optoizolowanymi o 

podwójnej charakterystyce)  

Procesor CPU faza 2 oraz przedni panel z 2 klawiszami skrótów i wejściami optoizolowanymi o podwójnej charakterystyce 

Udoskonalone zasilanie 
Uniwersalne wejścia optoizolowane, wyjścia przekaźnikowe o niskim poborze mocy 

       **   
          M 

K 

J 

C 
 
 
B 

 Zakres napięcia pomocniczego Vx 

24 - 54 V DC 
48 - 125 V DC (40 - 100 V AC) 
110 - 250 V DC, 100 - 240 V AC 

          7 

8 

9 

 Parametry In/Vn 
In = 1/5 A, Vn = 100 - 120 V AC 
 In = 1/5 A, Vn = 380 - 480 V AC 

          1 

2 

 Opcje sprzętowe Kompatybilność 

protokołów 

Kompatybilność dla 

przyrostków modeli            
Standardowe - Brak 1, 2, 3 & 4 Wszystkie 1 

Tylko IRIG-B (modulowany) 1, 2, 3 & 4 Wszystkie 2 

Tylko konwerter światłowodowy 3 Wszystkie 3 

1, 2 & 4 tylko J, K oraz M 

IRIG-B (modulowany) oraz konwerter światłowodowy 3 Wszystkie 4 

1, 2 & 4 tylko J, K oraz M 

Ethernet (100 Mbit/s) 6, 8 tylko J, K oraz M 6 

Drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 B, C, J, K oraz M 7 

IRIG-B (modulowany) oraz drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 B, C, J oraz K 8 

Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (modulowany) 6, 8 tylko J, K oraz M * A 

Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 tylko J, K oraz M * B 

IRIG-B (niemodulowany) 1, 2, 3 & 4 tylko J, K oraz M * C 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 

(modulowany) 

6, 8 tylko J, K oraz M * G 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 modulowane porty światłowodowe + IRIG-B 

(niemodulowany) 

6, 8 tylko J, K oraz M * H 

Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 tylko J, K oraz M * J 

Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 tylko J, K oraz M * K 

Redundantny Ethernet Dual Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 

(modulowany) 

6, 8 tylko J, K oraz M * L 

Redundantny Ethernet Dual-Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 

(niemodulowany) 

6, 8 tylko J, K oraz M * M 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 tylko K oraz M *** N 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 tylko K oraz M *** P 

 

* Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 32 i nowszą 

** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 35 i nowszą 

*** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 36 i nowszą 

 

Opcje właściwe danemu produktowi 

Obudowa w rozmiarze 60TE, brak opcji (16 optoizolowanych + 14 przekaźnikowych) 

Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 14 przekaźnikowych + RTD 

Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 14 przekaźnikowych + CLIO 

Obudowa w rozmiarze 60TE, 24 optoizolowane + 14 przekaźnikowych 

Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 22 przekaźnikowe 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + RTD 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + CLIO 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 32 optoizolowane + 24 przekaźnikowe 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 32 przekaźnikowe 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + RTD + CLIO 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 32 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + RTD 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 32 przekaźnikowe + RTD 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 32 optoizolowane + 16 przekaźnikowych + RTD + CLIO 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 32 przekaźnikowe + RTD + CLIO 

Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 18 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) 

 Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 11 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) 

Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 11 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) + CLIO 

 Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD 

 Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowych (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + CLIO 

Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD + CLIO 

          A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

 Opcje protokołów / komunikacyjne Kompatybilność 
sprzętowa 

Kompatybilność dla 
przyrostków modeli            

 

K-Bus 
1 & 2 Wszystkie  

1 7 & 8 B, C, J, K oraz M 

3, 4 & C tylko J, K oraz M * 

 

Modbus 
1 & 2 Wszystkie  

2 7 & 8 B, C, J, K oraz M 

3, 4 & C tylko J, K oraz M * 

 

IEC 60870-5-103 (VDEW) 
1, 2, 3 & 4 Wszystkie  

3 7 & 8 B, C, J, K oraz M 

C tylko J, K oraz M * 

 

DNP3.0 
1 & 2 Wszystkie  

4 7 & 8 B, C, J, K oraz M 

3, 4 & C tylko J, K oraz M ** 

 

IEC61850 + Courier za pośrednictwem tylnego portu RS485 
6, A & B tylko J, K oraz M **  

6 G, H, J, K, L, M tylko J, K oraz M ** 

N, P tylko K oraz M *** 

 
Protokół DNP3.0 Over Ethernet za pośrednictwem tylnego portu K-Bus/RS485 

z wykorzystaniem protokołu Courier 

6, A, B, G, H, J, K, L, M, 
N, P 

 
tylko M **** 

 
8 

 

* Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 32 i nowszą 

**Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 35 i nowszą 

***Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 36 i nowszą 

***Opcje oprogramowania dostępne z wersją oprogramowania 38 i nowszą 

 

Opcja montażowe 

Montaż wpuszczany/panelowy, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi 

Montaż w stojaku typu rack/panelowy, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi (tylko obudowa w rozmiarze 80TE) 

 
 

          M 

N 

 Opcja wielojęzyczności   
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angielski, francuski, niemiecki, hiszpański 
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
chiński, angielski lub francuski za pośrednictwem HMI, z angielskim lub francuskim wyłącznie za pośrednictwem portu komunikacyjnego 

      0    5 

C 

 Wydanie oprogramowania        **   
 Dostosowanie  

Domyślne  
Klienta 

          0 

A 
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Nr wariantu zamówienia  

Zabezpieczenie generatora z funkcją różnicową oraz NVD od zwarć międzyzwojowych P344 
Przyrostek modelu 
Jak w przypadku wersji K plus powiększona pamięć procesora głównego 
Ulepszony procesor CPU faza 2 (CPU faza 2 oraz przedni panel 10 klawiszami funkcyjnymi i trójkolorowymi diodami LED i wejściami optoizolowanymi o podwójnej 
charakterystyce) 
Procesor CPU faza 2 oraz przedni panel z 2 klawiszami skrótów i wejściami optoizolowanymi o podwójnej charakterystyce 

       **   
          M 

 
K 

J 

 Zakres napięcia pomocniczego Vx 
24 - 54 V DC 
48 - 125 V DC (40 - 100 V AC) 
110 - 250 V DC, 100 - 240 V AC 

          7 

8 
9 

 Parametry In/Vn 
In = 1/5 A, Vn = 100 - 120 V AC 
In = 1/5 A, Vn = 380 - 480 V AC 

          1 

2 

 Opcje sprzętowe Kompatybilność 
protokołów 

Kompatybilność dla 
przyrostków modeli            

Standardowe - Brak 1, 2, 3 oraz 4 Wszystkie 1 
Tylko IRIG-B (modulowany) 1, 2, 3 oraz 4 Wszystkie 2 
Tylko konwerter światłowodowy 1, 2, 3 oraz 4 Wszystkie 3 

IRIG-B (modulowany) oraz konwerter światłowodowy 1, 2, 3 oraz 4 Wszystkie 4 

Ethernet (100 Mbit/s) 6 Wszystkie * 6 

Drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 oraz 4 Wszystkie 7 

IRIG-B (modulowany) oraz drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 oraz 4 Wszystkie 8 
Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (modulowany) 6 Wszystkie * A 
Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (niemodulowany) 6 Wszystkie * B 
IRIG-B (niemodulowany) 1, 2, 3 oraz 4 Wszystkie * C 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6 Wszystkie * G 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 modulowane porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6 Wszystkie ** H 
Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6 Wszystkie ** J 

Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6 Wszystkie ** K 
Redundantny Ethernet Dual Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6 Wszystkie ** L 
Redundantny Ethernet Dual-Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 
(niemodulowany) 

6 Wszystkie ** M 
Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6 tylko K/M *** N 
Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6 tylko K/M *** P 

 
* Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 32 i nowszą 
** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 35 i nowszą 
*** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 36 i nowszą 

 

Opcje właściwe danemu produktowi 
Obudowa w rozmiarze 16, brak opcji (24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe)  
Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + RTD 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + CLIO 
 Obudowa w rozmiarze 16, 32 optoizolowane + 24 przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 32 przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + RTD + CLIO  
Obudowa w rozmiarze 16, 32 optoizolowane + 24 przekaźnikowych + RTD 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 32 przekaźnikowe + RTD 
Obudowa w rozmiarze 16, 32 optoizolowane + 16 przekaźnikowych + RTD + CLIO 
 Obudowa w rozmiarze 16, 16 optoizolowanych + 32 przekaźnikowe + RTD + CLIO 
 Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 20 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 20 przekaźnikowe (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 20 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 optoizolowane + 20 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 16, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) 
Obudowa w rozmiarze 16, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD 
Obudowa w rozmiarze 16, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 16, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD + CLIO 

          A 

B 

C 
D 

E 
F 
G 
H 

J 

K 
L 
M 
N 
P 
Q 

R 
S 
T 

 Opcje protokołów / komunikacyjne Kompatybilność sprzętowa Kompatybilność dla 
przyrostków modeli            

K-Bus 1, 2, 3, 4, 7, 8 Wszystkie 1 
C Wszystkie* 

Modbus 1, 2, 3, 4, 7, 8 Wszystkie 2 

C Wszystkie* 
IEC 60870-5-103 (VDEW) 1, 2, 3, 4, 7, 8 Wszystkie 3 

C Wszystkie* 
DNP3.0 1, 2, 3, 4, 7, 8 Wszystkie 4 

C Wszystkie* 
 
IEC61850 + Courier za pośrednictwem tylnego portu RS485 

6, A & B Wszystkie *  
6 G, H, J, K, L, M Wszystkie ** 

N, P tylko K/M *** 
 
Protokół DNP3.0 Over Ethernet za pośrednictwem tylnego portu K-Bus/RS485 z wykorzystaniem 
protokołu Courier 

6, A, B, G, H, J, K, L, M, N, P  
tylko M **** 

 
8 

 
* Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 32 i nowszą 
**Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 35 i nowszą 
***Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 36 i nowszą 
****Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 38 i nowszą 

 

Opcja montażowe 
Montaż panelowy z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi  
Montaż w szafie typu rack, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi 

          M 
N 

 Opcje wielojęzyczności  
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański  
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
chiński, angielski lub francuski za pośrednictwem HMI, z angielskim lub francuskim wyłącznie za pośrednictwem portu komunikacyjnego 

          0 
5 
C 

 Wydanie oprogramowania        **   

 
Dostosowanie  
Domyślne 
Klienta 

          0 
A 

 



P34x/EN IT/Ia7 Wprowadzenie 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 29 

 
Nr wariantu zamówienia   

Zabezpieczenie generatorów P345 
Przyrostek modelu 
Jak w przypadku wersji K powiększona pamięć procesor głównego (XCPU3) 
Ulepszony procesor CPU faza 2 

       **    
           M  K  

  Zakres napięcia pomocniczego Vx 
24 - 54 V DC 
48 - 125 V DC (40 - 100 V AC) 
110 - 250 V DC, 100 - 240 V AC 

           7 

8 
9 

 Parametry In/Vn 
In = 1/5 A, Vn = 100 - 120 V AC 
In = 1/5 A, Vn = 380 - 480 V AC 

           1 
2 

 Opcje sprzętowe Kompatybilność protokołów Kompatybilność dla przyrostków 
modeli             

Standardowe - Brak 1, 2, 3 & 4 K/M 1 
Tylko IRIG-B (modulowany) 1, 2, 3 & 4 K/M 2 

Tylko konwerter światłowodowy 1, 2, 3 & 4 K/M 3 
IRIG-B (modulowany) oraz konwerter światłowodowy 1, 2, 3 & 4 K/M 4 

Ethernet (100 Mbit/s) 6, 8 K/M 6 
Drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 K/M 7 

IRIG-B (modulowany) oraz drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 K/M 8 

Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (modulowany) 6, 8 K/M A 
Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 K/M B 

IRIG-B (niemodulowany) 1, 2, 3 & 4 K/M C 
Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 K/M * G 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 modulowane porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 K/M * H 
Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 K/M * J 

Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 K/M * K 
Redundantny Ethernet Dual Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 K/M * L 

Redundantny Ethernet Dual-Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 K/M * M 
Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 K/M ** N 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 K/M ** P 

 
* Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 35 i nowszą 
** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 36 i nowszą 

 

Opcje właściwe danemu produktowi 
Obudowa w rozmiarze 16, brak opcji (24 wejścia optoizolowane + 24 wyjścia przekaźnikowe)  
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejścia optoizolowane + 24 wyjścia przekaźnikowe + RTD 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejścia optoizolowane + 24 wyjścia przekaźnikowe + CLIO  
Obudowa w rozmiarze 16, 32 wejścia optoizolowane + 24 wyjścia przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejścia optoizolowane + 32 wyjścia przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejścia optoizolowane + 24 wyjścia przekaźnikowe + RTD + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 16, 32 wejścia optoizolowane + 24 wyjścia przekaźnikowe + RTD 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejścia optoizolowane + 32 wyjścia przekaźnikowe + RTD 
Obudowa w rozmiarze 16, 32 wejścia optoizolowane + 16 wyjść przekaźnikowych + RTD + CLIO  
Obudowa w rozmiarze 16, 16 wejść optoizolowanych + 32 wyjścia przekaźnikowe + RTD + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych + 4 wyjścia o dużej zdolności rozłączeniowej 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejścia optoizolowane + 16 wyjść przekaźnikowych + 4 wyjścia o dużej zdolności rozłączeniowej + RTD  
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejścia optoizolowane + 16 wyjść przekaźnikowych + 4 wyjścia o dużej zdolności rozłączeniowej + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 16, 24 wejścia optoizolowane + 16 wyjść przekaźnikowych + 4 wyjścia o dużej zdolności rozłączeniowej + RTD + CLIO  
Obudowa w rozmiarze 16, 16 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych + 8 wyjść o dużej zdolności rozłączeniowej 
Obudowa w rozmiarze 16, 16 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych + 8 wyjść o dużej zdolności rozłączeniowej + RTD  
Obudowa w rozmiarze 16, 16 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych + 8 wyjść o dużej zdolności rozłączeniowej + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 16, 16 wejść optoizolowanych + 16 wyjść przekaźnikowych + 8 wyjść o dużej zdolności rozłączeniowej + RTD + CLIO 

           A 
B 
C 
D 

E 

F 
G 

H 
J 

K 
L 

M 
N 

P 
Q 

R 
S 

T 

 Opcje protokołów / komunikacyjne Kompatybilność sprzętowa Kompatybilność dla przyrostków 
modeli             

K-Bus 1, 2, 3, 4, 7, 8, C K/M 1 

Modbus 1, 2, 3, 4, 7, 8, C K/M 2 
IEC 60870-5-103 (VDEW) 1, 2, 3, 4, 7, 8, C K/M 3 

DNP3.0 1, 2, 3, 4, 7, 8, C K/M 4 

 
IEC61850 + Courier za pośrednictwem tylnego portu RS485 

6, A & B K/M  
6 G, H, J, K, L, M * K/M 

N, P ** K/M 

 
Protokół DNP3.0 Over Ethernet za pośrednictwem tylnego portu K-Bus/RS485 z wykorzystaniem protokołu Courier 

6, A, B, G, H, J, K, L, M, 
N, P *** 

 
tylko M 

 
8 

 
* Opcje dostępne tylko z wersją oprogramowania 35 i nowszą 
** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 36 i nowszą 
*** Opcje dostępne wyłącznie z wersją oprogramowania 38 i nowszą 

 

Opcja montażowe 
Montaż panelowy z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi  
Montaż w szafie typu rack, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi 

           M 

N 

 Opcja wielojęzyczności 
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański  
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
chiński, angielski lub francuski za pośrednictwem HMI, z angielskim lub francuskim wyłącznie za pośrednictwem portu komunikacyjnego 

           0 

5 
C 

 Wydanie oprogramowania        **    
 Dostosowanie  

Domyślne 
Klienta 

           0 

A 

 



Wprowadzenie P34x/EN IT/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 30 

 
  

ZAMAWIANE OSOBNO Akcesoria - patrz arkusz z zakładką „Akcesoria” 
Generator 20 Hz Kod materiału PCS/zamówienia P345:20HZ-GEN-* 

 
Filtr pasmowoprzepustowy Kod materiału PCS/zamówienia P345:BP-FILTER-* 

 
PP wyzwalania 400/5A Kod materiału PCS/zamówienia P345:CT 

 
Mocowanie generatora oraz filtra Kod materiału PCS/zamówienia Montaż powierzchniowy S 
 Montaż wpuszczany F 
Należy zamienić „*” w kodzie materiału PCS zamówienia dla filtra i generatora na „S”, „F” lub „R”  Montaż na szynie R 



P34x/EN IT/Ia7 Wprowadzenie 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 31 

 
Nr wariantu zamówienia  

Zabezpieczenie generatora z funkcją różnicową P346 
Przyrostek modelu 
Jak w przypadku wersji K powiększona pamięć procesor głównego (XCPU3) 
Ulepszony procesor CPU faza 2 (CPU faza 2 oraz przedni panel z 10 klawiszami funkcyjnymi i trójkolorowymi diodami LED i wejściami optoizolowanymi 
o podwójnej charakterystyce) 

          
          

M 

K 

 
Zakres napięcia pomocniczego Vx 
24 - 54 V DC 
48 - 125 V DC (40 - 100 V AC) 
110 - 250 V DC, 100 - 240 V AC 

          
7 

8 

9 

 
Parametry In/Vn 
In = 1/5 A, Vn = 100 - 120 V AC 
 In = 1/5 A, Vn = 380 - 480 V AC 

          1 

2 

 
Opcje sprzętowe Kompatybilność protokołów            Standardowe - Brak 1, 2, 3 & 4 1 

Tylko IRIG-B (modulowany) 1, 2, 3 & 4 2 

Tylko konwerter światłowodowy 1, 2, 3 & 4 3 

IRIG-B (modulowany) oraz konwerter światłowodowy 1, 2, 3 & 4 4 

Ethernet (100 Mbit/s) 6, 8 6 

Drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 7 

IRIG-B (modulowany) oraz drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 8 

Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (modulowany) 6, 8 A 

Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 B 

IRIG-B (niemodulowany) 1, 2, 3 & 4 C 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 G 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 modulowane porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 H 

Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 J 

Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 K 

Redundantny Ethernet Dual Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 L 

Redundantny Ethernet Dual-Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 M 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 N 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 P 

  Opcje właściwe danemu produktowi 

Obudowa w rozmiarze 60TE, brak opcji (16 optoizolowanych + 14 przekaźnikowych) 
Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 14 przekaźnikowych + RTD 
Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 14 przekaźnikowych + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 60TE, 24 optoizolowane + 14 przekaźnikowych 
Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 22 przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + RTD 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 32 optoizolowane + 24 przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 32 przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + RTD + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 32 optoizolowane + 24 przekaźnikowe + RTD 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 24 optoizolowane + 32 przekaźnikowe + RTD 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 32 optoizolowane + 16 przekaźnikowych + RTD + CLIO  
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 32 przekaźnikowe + RTD + CLIO  
Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 18 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej)  
Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowane + 11 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) 
Obudowa w rozmiarze 60TE, 16 optoizolowanych + 11 przekaźnikowych (4 o dużej zdolności rozłączeniowej) + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD  
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 24 przekaźnikowe (8 o dużej zdolności rozłączeniowej) + RTD + CLIO 

          
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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K 

L 

M 

N 
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Q 
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U 

V 

W 

X 

 
Opcje protokołów / komunikacyjne Kompatybilność sprzętowa            
K-Bus 1, 2, 3, 4, 7, 8, C 1 

Modbus 1, 2, 3, 4, 7, 8, C 2 

IEC 60870-5-103 (VDEW) 1, 2, 3, 4, 7, 8, C 3 

DNP3.0 1, 2, 3, 4, 7, 8, C 4 

IEC61850 + Courier za pośrednictwem tylnego portu RS485 6, A, B, G, H, J, K, L, M, N, P 6 

Protokół DNP3.0 Over Ethernet za pośrednictwem tylnego portu K-Bus/RS485 z wykorzystaniem protokołu 
Courier 

6, A, B, G, H, J, K, L, M, N, P * 8 

* Opcja dostępna tylko w wersji oprogramowania 38 i nowszej  
Opcja montażowe 
Montaż wpuszczany/panelowy, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi 
Montaż w stojaku typu rack/panelowy, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi (tylko obudowa w rozmiarze 80TE)  
Jeżeli dla obudowy 60TE wymagany jest montaż w stelażu typu rack, należy zamówić ramkę montażową typu rack FX0021001. 

          
M 

N 

 
Opcje wielojęzyczności  
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański 
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
chiński, angielski lub francuski za pośrednictwem HMI, z angielskim lub francuskim wyłącznie za pośrednictwem portu komunikacyjnego 

          
0 

5 

C 

 Wydanie oprogramowania        **   
 

Dostosowanie  
Domyślne 
Klienta 

          0 

A 

 
 
  



Wprowadzenie P34x/EN IT/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 32 

 
 

 
  

Nr wariantu zamówienia  
P348 VARSpeed P348           

          
Zakres napięcia pomocniczego Vx 
24 - 48 V DC 
48 - 110 V DC (40 - 100 V AC) 
110 - 250 V DC (100 - 240 V AC) 

          
7 
8 
9 

 
Parametry In/Vn 
IEC 61850-9-2LE Płytka Ethernet próbkowanych wartości analogowych 

         
C 

 
Opcje sprzętowe Kompatybilność protokołów          
Standardowe - Brak 1, 2, 3 & 4 1 
Tylko IRIG-B (modulowany) 1, 2, 3 & 4 2 
Tylko konwerter światłowodowy 1, 2, 3 & 4 3 

IRIG-B (modulowany) oraz konwerter światłowodowy 1, 2, 3 & 4 4 
Ethernet (100 Mbit/s) 6, 8 6 

Drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 7 
IRIG-B (modulowany) oraz drugi tylny port komunikacyjny 1, 2, 3 & 4 8 
Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (modulowany) 6, 8 A 
Ethernet (100 Mbit/s) plus IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 B 
IRIG-B (niemodulowany) 1, 2, 3 & 4 C 

Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 
(modulowany) 

6, 8 G 
Redundantny Ethernet Self-Healing Ring, 2 modulowane porty światłowodowe + IRIG-B 
(niemodulowany) 

6, 8 H 
Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 J 
Redundantny Ethernet RSTP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 K 
Redundantny Ethernet Dual Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 
(modulowany) 

6, 8 L 

Redundantny Ethernet Dual-Homing Star, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B 
(niemodulowany) 

6, 8 M 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (modulowany) 6, 8 N 

Redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + IRIG-B (niemodulowany) 6, 8 P 

 
Opcje właściwe danemu produktowi 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 16 przekaźnikowych 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 16 przekaźnikowych + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 16 przekaźnikowych + 4 wyjścia o dużej zdolności rozłączeniowej 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 16 optoizolowanych + 16 przekaźnikowych + 4 wyjść o dużej zdolności rozłączeniowej + CLIO 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 32 optoizolowane + 32 przekaźnikowe 
Obudowa w rozmiarze 80TE, 32 optoizolowane + 32 przekaźnikowe + CLIO 

       
A 

B 
C 

D 
E 

F 

 
Opcje protokołów / komunikacyjne Kompatybilność sprzętowa        
K-Bus 1, 2, 3, 4, 7, 8, C 1 
IEC61850 + Courier za pośrednictwem tylnego portu RS485 6, A, B, G, H, J, K, L, M, N, P 6 

 
Opcja montażowa  
Montaż wpuszczany/panelowy  
Montaż w stojaku typu rack/panelowy 
Montaż wpuszczany/panelowy, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi 
Montaż w stojaku typu rack/panelowy, z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi 

     
M 
N 
P 
Q 

 
Opcje wielojęzyczności  
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański 
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
chiński, angielski lub francuski za pośrednictwem HMI, z angielskim lub francuskim wyłącznie za pośrednictwem portu komunikacyjnego 

    
0 

5 
C 

 
Wydanie oprogramowania **   
 
Dostosowanie  
 
Domyślne 
Klienta 

  
0 

A 

 
Przyrostek modelu 
Ulepszony procesor CPU faza 3 z rozszerzoną pamięcią 

 
M 
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MiCOM ALSTOM P391 (MODUŁ ZIEMNOZWARCIOWY WIRNIKA GENERATORA) NAZEWNICTWO 

Rodzaj znaków (A=alfabetyczne, N=numeryczne, 
X= alfanumeryczne) 

 

Numeracja znaków (maks. = 15) 
 
 

Zakres napięcia pomocniczego Vx 
60-250 V DC, 100-230 V AC 9 

Parametry In/Vn 
Nie dot.  0 

Opcje sprzętowe 
Brak 1 

Specyficzne dla produktu 
Brak A 

Opcje protokołu 
Nie dot.  0 

Montaż 
Montaż panelowy P 
Montaż w stojaku typu rack R 
Montaż ścienny W 
Montaż panelowy z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi 
warunkami środowiskowymi  Q 
Montaż w stojaku typu rack z powłoką chroniąca  
przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi  S 
Montaż ścienny z powłoką chroniącą przed niekorzystnymi 
 warunkami środowiskowymi X 

 

Oprogramowanie  36 

Pliki ustawień  
Nie dot.  0 

Przyrostek modelu 
Oryginalna platforma sprzętowa A 
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Monitoring zwarć bezpośrednich 56 

Power (3 Phase) Zabezpieczenie mocowe (trójfazowe) 56 

Zabezpieczenie czułe mocowe (1/2 fazowe) 56 

Zabezpieczenie nadmocowe reagujące na składową przeciwną 57 

Field Failure (zabezpieczenie od utraty wzbudzenia) 58 

Zabezpieczenie termiczne składowej przeciwnej 58 

Rezerwa systemowa 58 
Zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo 58 

Under Impedance (zabezpieczenie podnapięciowe) 58 

Czterostopniowe kierunkowe/niekierunkowe zabezpieczenie nadprądowe 59 

Czterostopniowe zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową  
przeciwną 59 

Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne 59 

Zabezpieczenie termiczne generatora 59 

Zabezpieczenie termiczne transformatora oraz od utraty trwałości 60 

2-Stage Non-Directional Earth Fault (dwustopniowe niekierunkowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe) 60 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika 60 

Czułe kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 61 

Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 61 

Przejściowe wydłużenie zasięgu oraz przeregulowanie 61 

Zabezpieczenie napięciowe w punkcie neutralnym/nadnapięciowe  
składowej zerowej 61 

100% Stator Earth Fault (3rd Harmonic) (zabezpieczenie  
ziemnozwarciowe 100% stojana (trzecia harmoniczna)) 62 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 100% stojana, 64S (wstrzykiwanie  
sygnału o niskiej częstotliwości) 62 

Zabezpieczenie od przewzbudzenia (Volts/Hz) 62 

Zabezpieczenie przed niezamierzonym zasileniem przy postoju  
(zabezpieczenie od zasilenia maszyny na postoju) 63 

Zabezpieczenie podnapięciowe 63 

Overvoltage (Zabezpieczenie nadnapięciowe) 63 

NPS Overvoltage (Zabezpieczenie nadnapięciowe NPS) 63 

Zabezpieczenie podczęstotliwościowe 63 

Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 64 

Szybkość zmian częstotliwości „df/dt” 64 

Nienormalna częstotliwość generatora 64 

Rezystancyjne czujniki temperatury 65 

CB Fail (Zabezpieczenie lokalnej rezerwy wyłącznikowej) 65 

Pole Slipping (Zabezpieczenie od poślizgu biegunów) 65 
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Histereza: 65 

Zabezpieczenie P348 66 

Niekierunkowe nadprądowe z pomiarem wartości szczytowych/skutecznych 66 

Zabezpieczenie reagujące na składową przeciwną 66 

Nadprądowe 66 

Zabezpieczenie nadnapięciowe z pomiarem wartości szczytowych/skutecznych
 66 

Zabezpieczenie napięciowe w punkcie neutralnym/nadnapięciowe składowej 
zerowej 67 

Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 67 

Funkcje nadzorcze 67 
Nadzór przekładnika napięciowego 67 

Nadzór przekładnika prądowego 67 

Różnicowe zabezpieczenie CTS 67 

System Checks Voltage Monitors (Kontrole systemowe) 68 

Kontrola Napięcia 68 

Kontrola synchronizmu 69 

Rozdział instalacji 70 

Funkcje nadzorcze P348 70 

Nadzór przekładnika napięciowego 70 

Nadzór przekładnika prądowego 70 

Nadzorowanie obiektu 70 

Kontrola monitorowania stanu wyłącznika oraz monitorowanie stanu 70 

Programowalny schemat logiczny 70 

Pomiary i urządzenia do zapisu 71 

Pomiary 71 

IRIG-B i zegar czasu rzeczywistego 71 

Wejście i wyjścia pętli prądowej 71 

Rejestry zakłóceń 72 

Rejestratory zdarzeń, zwarć oraz konserwacji 72 

Dane ethernetowe IEC 61850/DNP 3.0 73 

Ustawienia, pomiary i lista rejestrów 74 
Lista ustawień 74 

Ustawienia globalne (dane systemowe) 74 

Circuit Breaker Control (CB Control) (kontrola wyłącznika) 74 

Date and Time (data i czas) 74 

Konfiguracja 75 

CT and VT Ratios (przekładnie przekładników prądowego i napięciowego) 76 

SeΩuence of Event Recorder (Record Control) (sekwencja rejestratora zdarzeń 
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(kontrola zapisu)) 77 

Oscillography (Disturbance Recorder) (oscylografia (rejestrator zakłóceń)) 78 

Measured Operating Data (Measure’t Setup)  
(zmierzone dane eksploatacyjne) 78 

Komunikacja 79 

Optional DNP 3.0 Over Ethernet Port (Opcjonalny port DNP 3.0 Over Ethernet)
 80 

Optional IEC 61850 Ethernet Port (opcjonalny port ethernetowy IEC 61850) NIC 
MAC Address (adres MAC NIC) 80 

Optional Additional Second Rear Communication (Rear Port2 (RP2)) Opcjonalny 
dodatkowy drugi tylny port komunikacyjny (Tylny port2 (RP2)) 80 

IEC 61850-9-2 LE Ethernet Port (port ethernetowy IEC 61850-9-2 LE) 81 

Commission Tests (testy rozruchowe) 81 

Circuit Breaker Condition Monitoring (CB Monitor Setup) Monitorowanie stanu 
wyłącznika (ustawienia monitorowania wyłącznika) 81 

Opto Coupled Binary Inputs (Opto Config) Izolowane optycznie wejścia binarne 
(konfiguracja izolowanych optycznie wejść) 82 

Wejścia sterujące do PSL (Konf. wejść sterujących) 82 

Function Keys (klawisze funkcyjne) 83 

IED Configurator (konfigurator IED) 83 

Security Config (konfiguracja bezpieczeństwa) 83 

IEC 61850 GOOSE 83 

Etykiety użytkownika wejścia sterującego (Etyk. wejść ster.) 83 

Ustawienia w wielu grupach 84 

Dane krzywych programowalnych 84 

Protection Functions (funkcje zabezpieczające) 84 
System Config (konfiguracja systemu) 84 

Generator Differential Protection  (zabezpieczenie różnicowe generatora) 84 

Xformer Diff protection (zabezpieczenie różnicowe transformatora) 85 

Power (3 Phase) Zabezpieczenie mocowe (trójfazowe) 85 

Sensitive Power (1 Phase/2 Phase) 86 

NPS Overpower (zabezpieczenie nadmocowe NPS) 86 

Field Failure (zabezpieczenie od utraty wzbudzenia) 86 

NPS Thermal (Zab. termiczne) 87 

System Backup (rezerwa systemowa) 88 

Voltage Dependent Overcurrent and Underimpedance (zabezpieczenie 
nadprądowe zależne napięciowo oraz podimpedancyjne) 88 

Phase Overcurrent (Overcurrent) (zabezpieczenie nadprądowe fazowe) 92 

Peak/RMS Overcurrent (P348) (zabezpieczenie nadprądowe  z pomiarem  
wartości szczytowych/skutecznych) 93 
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NPS Overcurrent (Zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej) 93 

NPS Overcurrent (P348) (zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej) 94 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym 94 

2-Stage Non-Directional Earth Fault (dwustopniowe niekierunkowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe) 95 

Rotor EF (zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika) 97 
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Restricted Earth-fault (Low Impedance) (zabezpieczenie strefowe 
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Residual O/V NVD (zabezpieczenie nadprądowe składowej zerowej) 98 
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Current Loop Output (Wyjście pętli prądowej) 109 

Lista pomiarów 112 

Measurements 1 (Pomiary 1) 112 

Measurements 2 (Pomiary 2) 113 

Measurements 3 (Pomiary 3) 114 

Measurements 4 (Pomiary 4) 115 

Statystyki monitorowania wyłącznika 115 

 
  



P34x/EN TD/Ia7 Dane techniczne 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 40 

Dane techniczne  

Parametry mechaniczne 
Konstrukcja 
Modułowa platforma Px40, P342 w obudowie 40TE lub 60TE, P343/6 w obudowie 
60TE lub 80TE, P344/5/8 w obudowie 80TE. 
Montaż na panelu przednim zlicowany z jego powierzchnią lub montaż na regałach 
19” (opcje zamówieniowe). 
Stopień ochrony 
Zgodnie z IEC 60529: 1992: 
IP 52 - ochrona (panel przedni) przed pyłem i kapiącą wodą. 
IP 50 - ochrona tyłu obudowy i ścianek bocznych przed pyłem 
IP 10 - stopień ochrony produktu dla tylnej ścianki ze względu na połączenia pod 
napięciem na zespole listw zaciskowych 
Masa 
P342 40TE): 7,9 kg 
P342 (60TE): 9,2 kg 
P343/6 (60TE): 11,5 kg 
P343/4/5/6 (80TE): 14 kg 
P348 (80TE): 8 kg 
 

Zaciski 
Wejścia pomiarowe napięcia i prądu przemiennego 
Znajdują się na wysokoobciążalnej (czarnej) listwie zaciskowej: 
Gwintowane zaciski M4 do połączenia z zaciskiem oczkowym. 
Wejścia przekładników prądowych mają integralne zabezpieczenie zwierające 
z chwilą usunięcia listwy zaciskowej. 
Zaciski wejścia / wyjścia ogólnego przeznaczenia 
Do zasilania, wejść optoizolowanych, zestyków wyjściowych i tylnego portu 
komunikacyjnego RP1. Umieszczone na zaciskach uniwersalnych (szare): 
Gwintowane zaciski M4 do połączenia z zaciskiem oczkowym. 
Połączenie przewodu ochronnego (uziemienia) obudowy 
Dwa połączenia sworzniowe z tyłu, gwintowane M4. Muszą być uziemione 
(uziemienie), aby zapewnić bezpieczeństwo, minimalny przekrój przewodu 
uziemiającego 2,5 mm². 
Przedni port interfejsu szeregowego PC 
EIA(RS)232 DCE, 9 pin typu D złącze żeńskie SK1. 
Protokół Courier do komunikacji pomiędzy interfejsem i oprogramowaniem S1 
Studio. 
Izolacja do poziomu ELV (bardzo niskie napięcie). Maksymalna długość kabla 15 m. 
Przedni port pobierania / monitorowania 
EIA(RS)232, 25 pin typu D złącze żeńskie SK2. 
Do pobierania oprogramowania sprzętowego i tekstów do menu. Izolacja dla 
poziomu ELV. 
Tylny port komunikacyjny (RP1) 
Poziomy sygnału EIA(RS)485, dwa połączenia przewodowe znajdujące się na 
listwie zaciskowej ogólnego przeznaczenia, śruba M4. 
Dla ekranowanej skrętki parowej, wielopunktowy, maks. 1000 m. 
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Dla protokołu K-Bus, IEC-60870-5-103, MODBUS lub DNP3.0 (opcje 
zamówieniowe). 
Izolacja do poziomu SELV (bezpieczne bardzo niskie napięcie). 
Opcjonalne tylne połączenie światłowodowe dla SCADA / DCS 
BFOC 2.5 - (ST®)-interfejs dla włókna szklanego, jak w IEC 874-10. 
850 nm włókna krótkodystansowe, jedno Tx i jedno Rx. Dla protokołu Courier 
(K-Bus), IEC-60870-5-103, MODBUS lub DNP3.0 (opcje zamówieniowe). 
Opcjonalny drugi tylny port komunikacyjny (RP2) 
EIA(RS)232, 9 pin typu D złącze żeńskie SK4. 
Protokół Courier: Połączenie K-Bus, EIA(RS) 232, lub EIA(RS)485. 
Izolacja dla poziomu SELV. 
Opcjonalny tylny interfejs IRIG-B, sygnał modulowany lub niemodulowany 
Wtyk BNC 
Izolacja dla poziomu SELV. 
Przewód koncentryczny 50 Ω. 
Opcjonalne tylne połączenie Ethernet dla protokołu IEC 61850/DNP 3.0 
Komunikacja 10BaseT/100BaseTX 
Interfejs zgodny ze standardami IEEE 802.3 i IEC 61850 
Izolacja: 1,5 kV 
Typ złącza: RJ45 
Typ kabla: Skrętka ekranowana (STP) 
Maks. długość kabla: 100 m 
Interfejs 100 Base FX 
Interfejs zgodny ze standardami IEEE 802.3 i IEC 61850 
Długość fali: 1300 nm 
Światłowód: wielomodowy 50/125 µm lub 62.5/125 µm  
Rodzaj złącza: BFOC 2.5 -(ST®) 
Opcjonalne tylne redundantne połączenie Ethernet dla protokołu IEC 
61850/DNP3.0 
Interfejs 100 base FX 
Interfejs zgodny ze standardami IEEE 802.3 i IEC 61850 
Długość fali: 1300 nm 
Światłowód: wielomodowy 50/125 µm lub 62.5/125 µm  
Rodzaj złącza: BFOC 2.5 -(ST®) 
Parametry optyczne interfejsu 100 base FX nadajnika 
 

Parametr Sym Min. Typ Maks. Jednostka 

Wyjście 

PO 
-19 
-20 

-16,8 -14 dBm śr. 
Optyczny 
moc BOL 62,5/125 µm, 
NA = 0,275 
na końcu toru (EOL) 

Wyjście 

PO 
-22,5 
-23,5 

-20,3 -14 dBm śr. 
Optyczny 
moc BOL 50/125 µm, 
NA = 0,20 
na końcu toru (EOL) 

Optyczny wskaźnik zaniku    
10 
-10 

% 
dB 

Wyjście 
PO (“0”)   -45 dBm śr. Moc optyczna przy logicznym „0” 

Stan 
 

BOL - na początku światłowodu  
EOL - na końcu światłowodu 
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Parametry optyczne interfejsu 100 base FX odbiornika 

Parametr Sym Min. Typ Maks. Jednostka 

Minimalna moc 
wejścia optycznego 
na krawędzi okna 

 
PIN 
Min. (W) 

  
 
-33,5 

 
 
-31 

 
 
dBm śr. 

Minimalna moc 
wejścia optycznego 
w centrum widzenia 

 
PIN 
Min. (C) 

  
 
-34,5 

 
 
-31,8 

 
Bm śr. 

Wejściowa 
maksymalna moc 
optyczna 

 
PIN 
Maks. 

 
-14 

 
-11,8 

  
dBm śr. 

 
Złącze defektu światłowodu (przekaźnik nadzorczy) - redundantna płytka 
Ethernet 
Złącze (3 zaciski): 2 zestyki NZ  
Napięcie znamionowe: 250 V 
Prąd ciągły: 5 A  
Prąd krótkotrwały:  30 A przez 3 s 
Zdolność wyłączania: 
DC: 50 W rezystancyjne 
DC: 25 W indukcyjne (L / R = 40 ms) 
AC: 1500 VA rezystancyjne (cosϕ = 1) 
AC: 1500 VA indukcyjne (cosϕ = 0,5)  
Z zastrzeżeniem maksimum 5 A i 250 V 
Tylne połączenie Ethernet dla protokołu IEC 61850-9-2 LE (P348) 
Komunikacja 10BaseT/100BaseTX 
Takie samo jak opcjonalne tylne połączenie Ethernet dla protokołu IEC 61850 
Interfejs 100 base FX 
Takie samo jak opcjonalne tylne redundantne połączenie Ethernet dla protokołu 
IEC 61850 
Dane znamionowe 
Wejścia pomiarowe AC 
Częstotliwość znamionowa: 50 i 60 Hz (ustawiana) Zakres roboczy: 5 do 70 Hz 
Prąd AC 
Prąd znamionowy (In): 1 i 5 A dwuzakresowe. (wejścia 1A oraz 5A wykorzystują 
różne połączenia zaczepów transformatora, należy upewnić się, co do 
prawidłowości połączenia zacisków) 
Obciążenie znamionowe  
<0,04 VA przy In, <40 mΩ(0-30 In)In = 1 A 
 <0,01 VA przy In, <8 mΩ(0-30 In)In = 5A  
Wytrzymałość termiczna:  
ciągła 4 In p 
rzez 10 s: 30 In f 
lub 1 s; 100 In  
Standardowe: liniowe do 16 In (prąd przemienny bez przesunięcia). 
Czułe: liniowe do 2 In (prąd przemienny bez przesunięcia). 
Napięcie przemienne 
Napięcie znamionowe (Vn): 100 do 120 V, 380 do 480 V, międzyfazowe  
Znamionowe obciążenie każdej fazy: < 0,02 VA przy 110/√3 V lub 440/√3 V  
Wytrzymałość termiczna:  
ciągła 2 Vn  
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przez 10 s: 2,6 Vn 
Liniowe do 200 V (100 V/120 V), 800 V (380/480 V). 
 

Zasilanie 
Napięcie pomocnicze (Vx) 
Trzy opcje zamówieniowe: 
(i) Vx: 24 do 48 V DC 
(ii) Vx: 48 do 110 V DC oraz 40 do 100 V AC (RMS) 
(iii) Vx: 110 do 250 V DC oraz 100 do 240 V AC (RMS) 
Zakres roboczy 
(i) 19 do 65 V (DC tylko dla tego wariantu) 
(ii) 37 do 150 V (DC), 32 do 110 V (AC). 
(iii) 87 do 300 V (DC), 80 do 265 V (AC). 
Z dopuszczalnym tętnieniem AC do 15% dla prądu stałego, jak w IEC 60255-11: 
2008. 
Obciążenie znamionowe 
Obciążenie spoczynkowe: 11 W lub 24 VA. (Dodatkowe 1,25 W przy wyposażeniu 
w dodatkową tylną płytkę komunikacyjną). 
Naddatki dla zasilonych wejść / wyjść binarnych: 
Dla każdego wejścia optoizolowanego: 
0,09 W (24 do 54 V) 
0,12 W (110/125 V) 
0,19 W (220/250 V) 
Dla każdego zasilanego przekaźnika wyjściowego: 0,13 W 
Czas włączenia zasilania 
Czas do włączenia zasilania <11 s. 
Przerwy w zasilaniu 
Zgodnie z IEC 60255-11: 1979: 
Przekaźnik wytrzymuje 20 ms przerwy w zasilaniu pomocniczym DC, bez 
odłączenia zasilania. 
Zgodnie z IEC 61000-4-11: 1994: 
Przekaźnik wytrzymuje 20 ms przerwy w zasilaniu pomocniczym AC, bez 
odłączenia zasilania. 
Podtrzymanie bateryjne 
Montaż na panelu przednim 
Bateria litowo-chlorkowo-tionylowa typ ½ AA, 3,6 V (wzorcowa zaawansowana 
bateria SAFT LS14250) 
Żywotność baterii (przekaźnik zasilony przez 90% czasu)> 10 lat 
Wejścia cyfrowe („optoizolowane”) 
Uniwersalne wejścia optoizolowane z programowanymi progami napięcia (24/27, 
30/34, 48/54, 110/125, 220/250 V). Może być zasilone napięciem wzbudzenia 48 V 
lub z zewnętrznej baterii. 
Napięcie znamionowe: 24 do 250 V DC Zakres pracy: 19 do 265 V DC 
Wytrzymywane: 300 V DC, 300 V RMS. 
Znamionowe progi pobudzenia i resetowania: Bateria znamionowa 24/27: 60 - 80% 
DO/PU (logiczne 0) <16,2 (logiczna 1) >19,2 
Bateria znamionowa 24/27: 50 - 70% DO/PU (logiczne 0) <12,0 (logiczna 1) >16,8 
Bateria znamionowa 30/34: 60 - 80% DO/PU (logiczne 0) <20,4 (logiczna 1) >24,0 
Bateria znamionowa 30/34: 50 - 70% DO/PU (logiczne 0) <15,0 (logiczna 1) >21,0 
Bateria znamionowa 48/54: 60 - 80% DO/PU (logiczne 0) <32,4 (logiczna 1) >38,4 
Bateria znamionowa 48/54: 50 - 70% DO/PU (logiczne 0) <24,0 (logiczna 1) >33,6 
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Bateria znamionowa 110/125: 60 - 80% DO/PU (logiczne 0) <75,0 (logiczna 1) >88,0 
Bateria znamionowa 110/125: 50 - 70% DO/PU (logiczne 0) <55,0 (logiczna 1) >77,0 
Bateria znamionowa 220/250: 60 - 80% DO/PU (logiczne 0) <150,0 (logiczna 1) >176,0 
Bateria znamionowa 220/250: 50 - 70% DO/PU (logiczne 0) <110 (logiczna 1) >154 
Czas rozpoznawania: 
<2 ms z wyłączonym filtrem zakłóceń AC  
<12 ms z włączonym filtrem zakłóceń AC  
Czas zadziałania zestyku wyjściowego od momentu pobudzenia wejścia 
cyfrowego: 
<11ms z wyłączonym filtrem zakłóceń AC  
<21ms z włączonym filtrem zakłóceń AC 
Zgodne z ESI 48-4 
 

Zestyki wyjściowe  
Zestyki standardowe 
Uniwersalne wyjścia przekaźnikowe przeznaczone do sygnalizacji, wyzwalania  
i alarmowania: 
Zakres zdolności przewodzenia ciągłego (bez przełączania):  
Maksymalny prąd długotrwały: 10A (UL: 8A)  
Krótkotrwała wytrzymałość prądowa: 30 A przez 3 s 
 250 A przez 30 ms 
Napięcie znamionowe: 300 V 
 
Zdolność łączeniowa i rozłączeniowa: 
DC: 50 W rezystancyjne 
DC: 62,5 W indukcyjne (L / R = 50 ms) 
AC: 2500 VA rezystancyjne (cos ϕ = 1) 
AC: 2500 VA indukcyjne (cos ϕ = 0,7) 
 
Zdolność łączeniowa i przewodzenia: 
30 A przez 3 sekundy, obciążenie rezystancyjne DC, 10 000 operacji  
(z uwzględnieniem powyższych zakresów zdolności łączeniowej/rozłączeniowej 
oraz napięcia znamionowego) 
Zdolność łączeniowa, przewodzenia i rozłączeniowa: 
30 A przez 200 ms, obciążenie rezystancyjne AC, 2000 operacji (z uwzględnieniem 
powyższych zakresów zdolności łączeniowe/rozłączeniowej oraz napięcia 
znamionowego) 
4 A przez 1,5 sekundy, obciążenie rezystancyjne DC, 10 000 operacji (z 
uwzględnieniem powyższych zakresów zdolności łączeniowej/rozłączeniowej oraz 
napięcia znamionowego) 
0,5 A przez 1 sekundę, obciążenie indukcyjne DC, 10 000 operacji (z uwzględnieniem 
powyższych zakresów zdolności łączeniowej/rozłączeniowej oraz napięcia 
znamionowego) 
10 A przez 1,5 sekundy, obciążenie rezystancyjne/indukcyjne AC, 10 000 operacji 
(z uwzględnieniem powyższych zakresów zdolności łączeniowej/rozłączeniowej 
oraz napięcia znamionowego) 
Wytrzymałość: 
Zestyk obciążony: minimum 10 000 operacji 
Zestyk nieobciążony: minimum 100 000 operacji 
Czas zadziałania: mniej niż 5 ms 
Czas kasowania: mniej niż 5 ms 
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Zestyki o dużej zdolności rozłączeniowej 
Zakres zdolności przewodzenia ciągłego (bez przełączania): 
Maksymalny prąd długotrwały: 10A 
Krótkotrwała wytrzymałość prądowa: 30 A przez 3 s 
 250 A przez 30 ms 
Napięcie znamionowe: 300 V 
Zdolność łączeniowa i rozłączeniowa: 
DC: 7500 W rezystancyjne 
DC: 2500 W indukcyjne (L / R = 50 ms) 
Zdolność łączeniowa i przewodzenia: 
30 A przez 3 sekundy, obciążenie rezystancyjne DC, 10 000 operacji  
(z uwzględnieniem powyższych zakresów zdolności łączeniowej/rozłączeniowej 
oraz napięcia znamionowego) 
Zdolność łączeniowa, przewodzenia i rozłączeniowa: 
30 A przez 3 sekundy, obciążenie rezystancyjne DC, 5000 operacji (z 
uwzględnieniem powyższych zakresów zdolności łączeniowej/rozłączeniowej oraz 
napięcia znamionowego) 
30 A przez 200 ms, obciążenie rezystancyjne DC, 10 000 operacji (z 
uwzględnieniem powyższych zakresów zdolności łączeniowej/rozłączeniowej oraz 
napięcia znamionowego) 
10 A (*), obciążenie indukcyjne DC, 10 000 operacji (z uwzględnieniem 
powyższych zakresów zdolności łączeniowej/rozłączeniowej oraz napięcia 
znamionowego) 
*Typowe dla powtarzalnych prób z 2 minutową przerwą w celu rozproszenia 
ciepła 
 

Napięcie Prąd L/R Liczba prób w ciągu 1 s 

65 V 10A 40 ms 5 

150 V 10A 40 ms 4 

250 V 10A 40 ms 2 

250 V 10A 20 ms 4 

 
Zabezpieczenie MOV: Maksymalne napięcie 330 V DC 
Wytrzymałość: 
Zestyk obciążony: minimum 10 000 operacji, 
Zestyk nieobciążony: minimum 100 000 operacji, 
Czas zadziałania: 
Mniej niż 0,2 ms  
Czas kasowania: 
Mniej niż 8 ms 
Zestyki watchdog 
Nieprogramowalne zestyki dla sygnalizacji prawidłowego/wadliwego działania 
przekaźnika: 
Zdolność wyłączania: 
DC: 30 W rezystancyjne 
DC: 15 W indukcyjne (L / R = 40 ms) 
AC: 375 VA indukcyjne (cos φ = 0,7) 
Interfejs IRIG-B 12X (modulowany) 
Synchronizacja zewnętrznym zegarem poprzez standard IRIG 200-98, format B12x 
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Impedancja wejściowa 6 kΩ przy 1000 Hz Współczynnik modulacji: 3:1 do 6:1 
Sygnał wejściowy, wartość międzyszczytowa: 200 mV do 20 V 
Interfejs IRIG-B 00X (niemodulowany) 
Synchronizacja z zewnętrznym zegarem IRIG standard 200-98, format B00X. 
Poziom sygnału wejściowego TTL level Impedancja wejściowa przy DC 10 kΩ 
 

Warunki środowiskowe 
Zakres temperatur otoczenia  
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005: 
Metoda badania IEC 6068-2-1:2007 oraz IEC 60068-2-2: 2007  
Zakres temperatur roboczych: 
-25°C do +55°C (lub -13°F do +131 °F)  
Transport i przechowywanie: 
-25°C do +70°C (lub -13°F do +158°F). 
Testowany zgodnie z 
IEC 60068-2-1: 2007 
przechowywanie przy -25°C (96 godzin) 
praca przy -40°C (96 godzin) 
IEC 60068-2-2: 2007 +85°C przechowywanie (96 godzin) 
praca przy +85°C (96 godzin) 
Zakres wilgotności otoczenia 
Zgodnie z IEC 60068-2-78: 2001 and IEC 60068-2-30:2005: 
56 dni przy wilgotności względnej 93% oraz + 40 °C 
Zgodnie z IEC 60068-2-30: 1980  
Wilgoć i gorąco, cyklicznie, sześć (12 + 12) godzinnych cykli, 93% RH, +25 do +55°C 
 
Środowisko korozyjne 
(dla przekaźników z płytkami zabezpieczonymi powłoką chroniącą przed 
niekorzystnymi warunkami środowiskowymi) 
Zgodnie z IEC 60068-2-60: 1995, Część 2, Test Ke, Metoda (klasa) 3  
Korozyjne środowisko przemysłowe /zubożony nadzór środowiskowy, test 
przepływu mieszanki gazowej 
21 dni przy 75% wilgotności względnej i +40°C 
poddanie działaniu podwyższonych wartości stężenia H2S, (100ppb) NO2, (200ppb) 
Cl2 (20ppb). 
Zgodnie z IEC 60068-2-52: 1996  
Mgła solna (7 dni) 
Zgodnie z IEC 60068-2-43: 2003 H2S (21 dni), 15 ppm  
Zgodnie z IEC 60068-2-42: 2003 SO2 (21 dni), 25 ppm 

Badania typu  
Izolacja 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005 
Rezystancja izolacji > 100 MΩ przy 500 V DC (z wykorzystaniem wyłącznie 
elektronicznego/bezszczotkowego testera izolacji). 
Droga upływu i odstępy izolacyjne 
IEC 60255-27: 2005  
Stopień zanieczyszczenia 3, 
Kategoria przepięciowa III, 
Badanie napięciem udarowym (z wyjątkiem złącza RJ45) 5 kV  
Badanie napięciem udarowym (RJ45) 1 kV 
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Wytrzymałość wysokonapięciowa (dielektryczna) 
(i) Zgodnie z IEC 60255-27: 2005, 2 kV RMS AC, 1 minuta: 
Między wszystkimi niezależnymi obwodami. 
Pomiędzy niezależnymi obwodami a zaciskiem ochronnego przewodu 
uziemiającego 
2 kV RMS AC przez 1 minutę, pomiędzy otwartymi zestykami watchdog. 
1 kV RMS AC przez 1 minutę, pomiędzy otwartymi przełącznymi zestykami 
wyjściowych przekaźników. 
1 kV RMS AC przez 1 minutę dla wszystkich portów typu D EIA (RS) 232 lub 
EIA(RS)485 między zaciskami portu komunikacyjnego i zaciskiem przyłącza 
przewodu ochronnego (uziemienia). 
(ii) Zgodnie z ANSI/IEEE C37.90-1989 (potwierdzone 1994): 
1,5 kV RMS AC przez 1 minutę, pomiędzy otwartymi normalnie otwartymi 
zestykami wyjściowych przekaźników. 
1 kV RMS AC przez 1 minutę, pomiędzy otwartymi zestykami watchdog. 
1 kV RMS AC przez 1 minutę, pomiędzy otwartymi przełącznymi zestykami 
wyjściowych przekaźników. 
 
Badanie napięcia udarowego wytrzymywanego 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005 
Czas początkowy: 1,2 ms, czas do połowy wartości: 50 µs, 
Wartość szczytowa: 5 kV, 0,5 J 
Między wszystkimi niezależnymi obwodami. 
Pomiędzy wszystkimi niezależnymi obwodami a zaciskiem ochronnego przewodu 
uziemiającego. Pomiędzy zaciskami niezależnych obwodów. 
Z wyłączeniem portów EIA(RS)232 oraz EIA(RS)485 oraz normalnie 
otwartych zestyków wyjściowych przekaźników. 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Seria badań zakłóceń wysokiej częstotliwości 1 MHz 
Zgodnie z IEC 60255-22-1: 2008, Klasa III:  
Napięcie probiercze współbieżne: 2,5 kV,  
Próba napięcia różnicowego: 1,0 kV, 
Czas trwania próby: 2s, impedancja źródła: 200 Ω (z wyłączeniem portów 
EIA(RS)232). 
Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny 100 kHz 
Zgodnie z EN61000-4-18: 2011: poziom 3, 100 kHz oraz 1 MHz poziom 4  
Napięcie probiercze współbieżne (poziom 3): 2,5 kV 
Napięcie probiercze współbieżne (poziom 4): 4 kV 
Napięcie probiercze tryb różnicowy: 1 kV 
Odporność na wyładowania elektrostatyczne 
Zgodnie z IEC 60255-22-2: 1996, Klasa 4, 
wyładowanie 15 kV w powietrzu do interfejsu użytkownika, wyświetlacz, porty 
komunikacyjne i narażone części metalowe. 
wyładowanie 8 kV wyładowanie do każdej części z przodu produktu. 
Szybkozmienne zakłócenia elektryczne lub wymagania dotyczące impulsu 
przebicia 
Zgodnie z IEC 60255-22-4: 2008 oraz EN61000-4-4:2004. Poziom intensywności 
testu lll oraz lV: 
Amplituda: 2 kV, częstotliwość impulsu 5 kHz (klasa III) oraz 100 kHz (klasa IV) 
Amplituda: 4 kV, częstotliwość impulsu 2,5 kHz oraz 100 kHz (klasa IV). 
Przyłożony bezpośrednio do zasilania pomocniczego i do wszystkich innych wejść. 
(z wyłączeniem portów EIA(RS)232). 
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Amplituda: 4 kV, częstotliwość impulsu 5 kHz (klasa IV) podany bezpośrednio na 
zasilanie pomocnicze. 
Wytrzymałość udarowa 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.1: 2002: 
Szybkozmienny 4 kV oraz oscylacyjny 2,5 kV podany bezpośrednio na każdy zestyk 
wyjściowy, izolowane optycznie wejście oraz obwód zasilania. 
Szybkozmienny 4 kV oraz oscylacyjny 2,5 kV przeprowadzony w trybie 
współbieżnym dla portów komunikacyjnych, IRIG-B. 
Badanie odporności na udary 
(z wyłączeniem portów EIA(RS)232). 
Zgodnie z IEC 61000-4-5: 2005 poziom 4, 
Czas do połowy wartości: 1,2 / 50 µs, 
Amplituda: 4 kV miedzy zaciskami wszystkich grup a zaciskiem przewodu 
ochronnego (uziemienia), Amplituda: 2 kV między zaciskami każdej grupy. 
Odporność na zaburzenia przewodzone/promieniowane 
Dla czujników RTD wykorzystywanych w zastosowaniach związanych  
z wyzwalaniem odporność na przewodzone i promieniowane zaburzenia 
gwarantowana jest tylko, gdy używane są całkowicie ekranowane przewody RTD 
(skręcone przewody). 
Odporność na promieniowaną energię elektromagnetyczną 
Zgodnie z IEC 60255-22-3: 2007, klasa III. 
Probiercze natężenie pola, pasmo częstotliwości 80 MHz do 3 GHz: 
10 V/m, 
Badanie przy użyciu sygnału AM: 1 kHz / 80%, 
Testy punktowe przy 80, 160, 380, 450, 900, 1850, 2150 MHz 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.2: 2004: 
80 MHz do 1000 MHz, 1 kHz 80% AM oraz AM modulowany impulsowo. 
Natężenie pola 35 V / m. 
Odporność na promieniowanie z komunikacji cyfrowej 
Zgodnie z EN61000-4-3: 2006, poziom 4, 
Natężenie pola testowego, pasmo częstotliwości od 800 do 960 MHz i 1,4 do 2,0 
GHz: 
30 V/m, 
Badanie przy użyciu sygnału AM: 1 kHz/80%. 
Odporność na promieniowanie od radiotelefonów cyfrowych 
Zgodnie z IEC 61000-4-3: 2002: 
10 V/m, 900 MHz oraz 1,89 GHz. 
Odporność na zaburzenia indukowane przez pola o częstotliwości radiowej  
Zgodnie z IEC 61000-4-6: 2008, poziom 3:  
Pasma częstotliwości, 150 kHz do 80 MHz 
Zakłócające napięcie probiercze: 10 V. 
Badanie przy użyciu sygnału AM: 1 kHz / 80% 
Testy punktowe przy 27, 68 MHz 
Odporność na pole magnetyczne  
Zgodnie z IEC 61000-4-8: 2009, poziom 5: 
100 A / m przyłożone w sposób ciągły, 
1000 A / m przyłożone przez 3 s. 
Zgodnie z IEC 61000-4-9: 2001, poziom 5: 
1000 A/m zastosowane we wszystkich płaszczyznach 
Zgodnie z IEC 61000-4-10: 2001, poziom 5: 
100 A/m podane we wszystkich płaszczyznach przy 100 kHz/1 MHz przy czasie 
trwania impulsu 2 s 
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Emisje przewodzone 
Zgodnie z EN 55022: 2010 klasa A: 
Zasilanie: 0,15 - 0,5 MHz, 79 dBµV (quasi-szczytowa) 66 dBµV (średnia) 
Zasilanie: 0,5 - 30 MHz, 73 dBµV (quasi-szczytowa) 60 dBµV (średnia) 
RJ45: 0,15 - 0,5 MHz, 97 dBµV (quasi-szczytowa) 84 dBµV (średnia) 
RJ45: 0,5 - 30 MHz, 87 dBµV (quasi-szczytowa) 74 dBµV (średnia) 
Emisje promieniowane 
Zgodnie z EN 55022: 2010 klasa A: 
30 - 230 MHz, 40 dBµV/m przy odległości pomiarowej 10 m 230 MHz - 1 GHz, 47 
dBµV/m przy odległości pomiarowej 10 m. 
1 - 2 GHz, 76 dBµV/m przy odległości pomiarowej 10 m. 
Odporność na zaburzenia o częstotliwości sieciowej 
Zgodnie z IEC 60255-22-7: 2003 
Wejścia optoizolowane (zgodność uzyskano przez zastosowanie filtra na wejściu 
optoizolowanym): 
300 V tryb współbieżny (klasa A) 
150 V tryb różnicowy (klasa A) 
 

Dyrektywy UE 
Kompatybilność elektromagnetyczna 
Zgodnie z 2004/108/WE: 
Zgodność z Dyrektywą Komisji Europejskiej dotyczącą zgodności 
elektromagnetycznej jest wykazana za pomocą dokumentacji technicznej. W celu 
ustanowienia zgodności wykorzystano określone normy przedmiotowe: 
EN 50263: 2000 
Bezpieczeństwo produktu 
Zgodnie z 2006/95/WE: 
Zgodność z Dyrektywą Niskonapięciową Komisji Europejskiej. (LVD) jest wykazana 
za pomocą dokumentacji technicznej. 
Do potwierdzenia zgodności wykorzystano normy dotyczące produktu. 
EN 60255-27: 2005 
 

 
 
Zgodność z dyrektywą R&TTE 
urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne (R & TTE) dyrektywa 
99/5/WE. Zgodność wykazana zarówno z dyrektywą EMC oraz dotyczącą niskiego 
napięcia, aż do zera woltów. 
 
Dotyczy tylnych portów komunikacyjnych. 
Zgodność ATEX 
Dyrektywa 94/9/WE ATEX dotycząca urządzeń przeznaczonych do stosowania  
w atmosferach zagrożonych wybuchem. 
Urządzenie jest zgodne z Art. 1(2) europejskiej dyrektywy 94/9/WE. 
Zostało zatwierdzone do pracy poza obszarami niebezpiecznymi ATEX. Jednak 
zatwierdzono je do podłączenia do silników z budową wzmocnioną, „Ex e”,  
z nominalnym zabezpieczeniem ATEX, kategoria urządzenia 2, aby zapewnić ich 
bezpieczną pracę w obszarach niebezpiecznych 1 i 2 stref gazu. 
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UWAGA - Urządzenie mające takie oznaczenie samo w sobie nie jest odpowiednie 
do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. 
 
Zgodność wykazana przez certyfikaty wystawione przez jednostki certyfikujące. 

 
Wytrzymałość mechaniczna 
Badanie odporności na wibracje 
Zgodnie z IEC 60255-21-1: 1996: 
Klasa reakcji 2 
Klasa wytrzymałości 2 
Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne 
Zgodnie z IEC 60255-21-2: 1996: 
Klasa reakcji na wstrząs 2 
Klasa wytrzymałości na wstrząs 1 
klasa wytrzymałości na uderzenia 1 
Badania sejsmiczne 
Zgodnie z IEC 60255-21-3: 1995: 
Klasa 2 
 

ZGODNOŚĆ P34x Z NORMAMI STRON TRZECICH 

Underwriters Laboratory (UL)  
 
Numer dokumentu: E202519  
Pierwotna data wydania: 18-07-2011 (zgodność z wymogami obowiązującymi  
w Kanadzie i USA). 
 
Stowarzyszenie sektora energetycznego Wielkiej Brytanii (ENA) 

 
 
Numer certyfikatu: 104  
Wydanie 3 Ocena  
Data: 21-07-2010 
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Dane techniczne P391 

Parametry mechaniczne 
Konstrukcja 
Obudowa 80TE. 
Dostępne opcje montażowe: montaż ścienny, montaż na panelu przednim 
zlicowany z jego powierzchnią lub montaż w stojaku typu rack 19” (opcje 
zamówieniowe) 
Stopień ochrony 
Zgodnie z IEC 60529: 1992 
Opcje montażu w stojaku typu rack oraz montażu panelowego 
Stopień ochrony IP 20 dla obudowy wyposażonej w pokrywę zabezpieczającą 
zaciski. 
Opcja montażu ściennego 
Stopień ochrony IP 20 dla urządzenia P391 wyposażonego w pokrywę 
zabezpieczającą zaciski. 
Masa 
P391 (80TE): 5 kg 

Zaciski 
Wejścia pomiarowe napięcia AC 
Zlokalizowane na listwach zaciskowych (szarych) ogólnego przeznaczenia: 
Gwintowane zaciski M4, do połączenia z zaciskanymi izolowanymi końcówkami 
oczkowymi. 
Zacisk przewodu ochronnego (uziemienia) 
Dwa połączenia sworzniowe z tyłu, gwintowane M4. Musi być uziemiony ze 
względów bezpieczeństwa z użyciem przewodu ochronnego (uziemienia)  
o minimalnym przekroju 2,5 mm2. 
Current Loop Output (Wyjście pętli prądowej) 
Zlokalizowane na listwach zaciskowych (szarych) ogólnego przeznaczenia: 
Gwintowane zaciski M4, do połączenia z zaciskanymi izolowanymi końcówkami 
oczkowymi. 

Dane znamionowe 
Wejścia pomiarowe niskich częstotliwości 
Częstotliwość znamionowa: 0,25, 0,5, 1 Hz (ustawiana za pomocą wewnętrznej 
zworki) 
Wejścia napięcia wzbudzenia DC 
maks. 1200 V DC 

Zasilanie 
Napięcie pomocnicze (Vx) 
60-250 V DC, lub 100-230 V AC (RMS) 50/60 Hz 
Zakres roboczy 
48-300 V DC lub 85-253 V AC (RMS) 50/60 Hz 
Z dopuszczalnym tętnieniem AC do 15% dla prądu stałego, jak w IEC 60255-11: 
2008. 
Obciążenie znamionowe 
Obciążenie wejścia zasilania pomocniczego: 11 W lub 24 VA. 
Przerwy w zasilaniu 
Zgodnie z IEC 60255-11: 1979  
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Przekaźnik wytrzymuje 20 ms przerwy w zasilaniu pomocniczym DC, bez 
odłączenia zasilania. 
Zgodnie z IEC 61000-4-11: 2004 
 Przekaźnik wytrzymuje 20 ms przerwy w zasilaniu pomocniczym AC, bez 
wyłączania. 

Zestyki wyjściowe 
Zestyki watchdog 
Nieprogramowalne zestyki dla sygnalizacji prawidłowego/wadliwego działania 
przekaźnika: 
Zdolność wyłączania: 
DC: 30 W rezystancyjne 
DC: 15 W indukcyjne (L / R = 40 ms) 
AC: 375 VA indukcyjne (cos ϕ = 0,7) 
Zestyk obciążony: minimum 10 000 operacji 
Zestyk nieobciążony: minimum 10 000 operacji 

Warunki środowiskowe 
Zakres temperatur otoczenia 
Zgodnie z IEC 60068-2-1: 2007: zimno; IEC 60068-2-2: 2007: suche gorąco  
Zakres temperatury pracy 
-25°C do +55°C (lub -13°F do +131 °F) 
Transport i przechowywanie: 
-25°C do +70°C (lub -13°F do +158°F). 
Zakres wilgotności otoczenia  
Zgodnie z IEC 60068-2-78: 2001 56 dni przy wilgotności względnej 93% oraz +40°C 

Badania typu  
Izolacja 
Zgodnie z IEC 60255-27: 2005: 
Rezystancja izolacji > 100 MΩ przy 500 V DC (z wykorzystaniem wyłącznie 
elektronicznego/bezszczotkowego testera izolacji). 
Droga upływu i odstępy izolacyjne 
Zgodnie z IEC 60664-1: 2007 Stopień zanieczyszczenia 2, 
Impuls 9,6 kVp pomiędzy wejścia rezystor wstrzykującego i zacisk przewodu 
ochronnego (uziemienia obudowy). 
Minimalny odstęp izolacyjny 10,5 mm oraz droga upływu 12 mm. 
Wytrzymałość wysokonapięciowa (dielektryczna) 
(i) Zgodnie z IEC 60255-27: 2005, 2 kV RMS AC, 1 minuta: 
Między wszystkimi niezależnymi obwodami. 
Między niezależnymi obwodami oraz zaciskiem przewodu ochronnego (uziemienia 
obudowy). 
1 kV RMS AC przez 1 minutę, pomiędzy otwartymi zestykami watchdog. 
(ii) Zgodnie z ANSI/IEEE C37.90: 2005 
1 kV RMS AC przez 1 minutę, pomiędzy otwartymi zestykami watchdog. 
(iii) Zgodnie z 60664-1: 2007 
5,8 kV RMS 1 minuta pomiędzy wejścia rezystora wstrzykującego i zacisk 
przewodu ochronnego (uziemienia obudowy). 
Badanie napięcia udarowego wytrzymywanego 
Zgodnie z IEC 60255-27 2005 
Czas początkowy: 1,2 ms, czas do połowy wartości: 50 µs, 
Wartość szczytowa: 5 kV, 0,5 J 
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Między wszystkimi niezależnymi obwodami. 
Między wszystkimi niezależnymi obwodami i zaciskiem przewodu ochronnego 
(uziemienia obudowy). Pomiędzy zaciskami niezależnych obwodów. 
Z wyłączeniem normalnie otwartych zacisków wyjściowych przekaźników. 
IEC 60664-1: 2007 
Impuls 9,6 kV między wejścia rezystora wstrzykującego i zacisk przewodu 
ochronnego (uziemienia obudowy) 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Seria badań zakłóceń wysokiej częstotliwości 1 MHz 
Zgodnie z IEC 60255-22-1: 2005, klasa III, Napięcie probiercze współbieżne: 2,5 kV, 
Próba napięcia różnicowego: 1,0 kV, 
Czas trwania próby: 2 s, impedancja źródła: 200 Ω 
Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny 100 kHz 
Zgodnie z EN61000-4-18: 2007: Poziom 3 
Napięcie probiercze tryb wspólny: 2,5 kV 
Napięcie probiercze tryb różnicowy: 1 kV 
Szybkozmienne zakłócenia elektryczne lub wymagania dotyczące impulsu 
przebicia 
Zgodnie z IEC 60255-22-4: 2002 oraz EN61000-4-4:2004. Poziom intensywności 
testu lll oraz lV: 
Amplituda: 2 kV, częstotliwość impulsu 5 kHz seria (klasa III). 
Amplituda: 4 kV, częstotliwość impulsu 2,5 kHz seria (klasa IV). 
Przyłożony bezpośrednio do zasilania pomocniczego i do wszystkich innych wejść. 
(z wyłączeniem portów EIA(RS)232). 
Amplituda: 4 kV, częstotliwość impulsu 5 kHz (klasa IV) podany bezpośrednio na 
zasilanie pomocnicze. 
Wytrzymałość udarowa 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.1: 2002 
Szybkozmienny 4 kV oraz oscylacyjny 2,5 kV podany bezpośrednio na każdy zestyk 
wyjściowy, izolowane optycznie wejście oraz obwód zasilania. 
Szybkozmienny 4 kV oraz oscylacyjny 2,5 kV przeprowadzony w trybie 
współbieżnym dla portów komunikacyjnych, IRIG-B. 
Badanie odporności na udary 
(z wyłączeniem portów EIA(RS)232). 
Zgodnie z EN 61000-4-5: 2006 poziom 4, EN 6025522-5: 2002 
Czas do połowy wartości: 1,2 / 50 µs, 
Amplituda: 4 kV miedzy zaciskami wszystkich grup a zaciskiem przewodu 
ochronnego (uziemienia), Amplituda: 2 kV między zaciskami każdej grupy. 
Poziom 3: 1 kV pomiędzy zaciskami wejść rezystora wstrzykującego 
Odporność na promieniowaną energię elektromagnetyczną 
Zgodnie z IEC 60255-22-3: 2007, klasa III. (EN61000-4-3: 2006, poziom 3) 
Natężenie pola testowego, pasmo częstotliwości od 80 do 1000 MHz: 
10 V/m, 
Badanie przy użyciu sygnału AM: 1 kHz / 80%, 
Testy punktowe przy 80, 160, 450, 900 MHz 
Zgodnie z IEEE/ANSI C37.90.2: 2004: 
80 MHz do 1000 MHz, 1 kHz 80% AM oraz AM modulowany impulsowo. 
Natężenie pola 35 V / m. 
 
Odporność na promieniowanie z komunikacji cyfrowej 
Zgodnie z EN61000-4-3: 2002, poziom 4: 
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Natężenie pola testowego, pasmo częstotliwości od 800 do 960 MHz i 1,4 do 2,0 
GHz: 
30 V/m, 
Badanie przy użyciu sygnału AM: 1 kHz/80%. 
Odporność na promieniowanie od radiotelefonów cyfrowych 
Zgodnie z IEC61000-4-3: 2002: 
10 V/m, 900 MHz oraz 1,89 GHz. 
Odporność na zaburzenia indukowane przez pola o częstotliwości radiowej 
Zgodnie z IEC 61000-4-6: 2007, poziom 3:  
IEC60255-22-6: 2001 Zakłócające napięcie probiercze: 10 V. 
Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej 
Zgodnie z IEC 61000-4-8: 1994, poziom 5, 
100 A / m przyłożone w sposób ciągły, 
1000 A / m przyłożone przez 3 s. 
Zgodnie z IEC 61000-4-9: 1993, poziom 5, 
1000 A/m zastosowane we wszystkich płaszczyznach 
Zgodnie z IEC 61000-4-10: 1993, poziom 5, 
100 A/m podane we wszystkich płaszczyznach przy 100 kHz/1MHz przy czasie 
trwania impulsu 2 s 
 
Emisje przewodzone 
Zgodnie z EN 55022: 1998 klasa A: 
0,15 - 0,5 MHz, 79 dBµV (quasi-szczytowa) 
66 dB µV (średnia) 
0,5 - 30 MHz, 73 dBµV (quasi-szczytowa) 
60 dBµV (średnia). 
Emisje promieniowane 
Zgodnie z EN 55022: 1998 klasa A: 
30 - 230 MHz, 40 dBµV/m przy odległości pomiarowej 10 m 230 - 1 GHz, 
47 dBµV/m przy odległości pomiarowej 10 m. 

Dyrektywy UE 
Kompatybilność elektromagnetyczna 
Zgodnie z 2004/108/WE: 
Zgodność z Dyrektywą Komisji Europejskiej dotycząca zgodności 
elektromagnetycznej jest wykazana za pomocą dokumentacji technicznej. W celu 
ustanowienia zgodności wykorzystano określone normy przedmiotowe: EN 50263: 
2000 
Bezpieczeństwo produktu 
Zgodnie z 2006/95/WE: 
Zgodność z Dyrektywą Niskonapięciową Komisji Europejskiej (LVD). Do 
potwierdzenia zgodności wykorzystano normy dotyczące produktu: EN 60255-27: 
2005 

  
 

Wytrzymałość mechaniczna 
Badanie odporności na wibracje 
Zgodnie z IEC 60255-21-1: 1996: 
Klasa reakcji 2 Klasa wytrzymałości 2 
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Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne 
Zgodnie z IEC 60255-21-2: 1996: 
Klasa reakcji na wstrząs 2  
Klasa wytrzymałości na wstrząs 1 
klasa wytrzymałości na uderzenia 1 
Badania sejsmiczne 
Zgodnie z IEC 60255-21-3: 1995: 
Klasa 2 
 
 

Funkcje zabezpieczeniowe 

Zabezpieczenie różnicowe generatora 
Dokładność 
Pobudzenie: Wzór ±5% 
Odwzbudzenie: 95% nastawy ±5% 
Czas zadziałania: <30 ms dla prądów podanych przy czterokrotnym poziomie 
pobudzenia lub większym  
Powtarzalność: <7,5% 
Czas rozłączenia: <40 ms 

Zabezpieczenie różnicowe transformatora 
Dokładność  
Niskonastawne różnicowe stabilizowane 
Pobudzenie: wzór ±5% 
Odwzbudzenie: 95% x wzór ±5% 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <1%  
Czas zadziałania: <33 ms dla prądów podanych przy trzykrotnym poziomie 
pobudzenia lub większym  
Czas zadziałania DT: ±2% lub 33 ms w zależności od tego, które jest większe dla 
prądów przyłożonych przy trzykrotnym poziomie pobudzenia lub większym 
Powtarzalność czasu zadziałania: < 2 ms  
Czas rozłączenia: <40 ms 
Działanie wysokonastawne 
Czas zadziałania :< 25 ms. 
Czas kasowania: < 40 ms 
Powtarzalność czasu zadziałania: < 2 ms 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <2% 
Blokowanie drugiej harmonicznej 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 nastawy ±5% 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <2% 
Blokowanie piątej harmonicznej (P343/4/6) 
Pobudzenie: Nastawa ±10% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±10% 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <2% 
Blokowanie piątej harmonicznej (P345) 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 nastawy ±5% 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <2% 
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Alarm zwarciowy obwodu 
Dokładność 
Pobudzenie: wzór ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x wzór ±5% 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <1% 
Natychmiastowy czas zadziałania: <33 ms przy trzykrotnej wartości pobudzenia 
Czas zadziałania DT: 2% lub 33 ms w zależności od tego, które jest większe dla 
prądów przyłożonych przy trzykrotnym poziomie pobudzenia lub większym  
Czas rozłączenia: <40 ms Powtarzalność czasu zadziałania: <3 ms 

Monitoring zwarć bezpośrednich 
Dokładność 
Pobudzenie TF I>: nastawa ±5% 
TF I> odwzbudzenie: 0,95 nastawy ±5% 
Pobudzenie TF I2t>: nastawa ±2% lub 5A2s, którakolwiek jest większa  
Powtarzalność pobudzenia: <5% 
Powtarzalność czasu zadziałania: <50 ms 

Power (3 Phase) Zabezpieczenie mocowe (trójfazowe) 
Dokładność  
Nadmocowe mocy czynnej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 5% (kąt <=80° oraz nastawa >=0,6 W) 
Odwzbudzenie: 
95% nastawy +/- 5% (kąt <=80° oraz nastawa >=0,6 W) 
Nadmocowe mocy biernej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 5% (kąt >= 10°) 
Odwzbudzenie: 
95% nastawy +/- 5% (kąt >= 10°) 
Podmocowe mocy czynnej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 10% (60°<kąt <=80°), +/- 5% (kąt <=60°) 
Odwzbudzenie: 
105% nastawy +/- 10% (60°<kąt <=80°) lub 105% nastawy +/- 5% (kąt <=60°) 
Podmocowe mocy biernej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 10% (10°<=kąt <=15°) lub nastawa +/- 5% (kąt >=15°) 
Odwzbudzenie: 
105% nastawy +/- 10% (10°<kąt <=15°) lub 105% nastawy +/- 5% (kąt >=15°) Czas 
zadziałania: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Czas rozłączenia: <50 ms  
tRESET: ±5% 
Natychmiastowy czas zadziałania: <50 ms 
 

Zabezpieczenie czułe mocowe (1/2 fazowe) 
Dokładność 
Czułe mocowe (1 fazowe) 
Nadmocowe mocy czynnej 
Pobudzenie: 
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Nastawa +/- 5% (kąt <=75°) 
Odwzbudzenie: 
95% nastawy +/- 5% (kąt <=75°) 
Nadmocowe mocy biernej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 5% (kąt >= 10°) 
Odwzbudzenie: 
95% nastawy +/- 5% (kąt >= 10°) 
Podmocowe mocy czynnej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 10% (kąt <=75° oraz nastawa <10 W) lub 
Nastawa +/- 5% (kąt <=75° oraz nastawa >=10 W) 
Odwzbudzenie: 
105% nastawy +/- 10% (kąt <=75° oraz nastawa <10 W) lub 
105% nastawy +/- 5% (kąt <=75° oraz nastawa >=10 W) 
Podmocowe mocy biernej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/-5% (kąt >=15°) 
Odwzbudzenie: 
105% nastawy +/- 5% (kąt >=15°) 
Czułe mocowe (2 fazowe czynnomocowe)  
Nadmocowe mocy czynnej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 5% (kąt <=80°) 
Odwzbudzenie: 
95% nastawy +/- 5% (kąt <=80°) 
Nadmocowe mocy biernej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 5% (kąt >= 10°) 
Odwzbudzenie: 
95% nastawy +/- 5% (kąt >= 10°) 
Podmocowe mocy czynnej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/- 5% (kąt <=80°) 
Odwzbudzenie: 
105% nastawy +/- 5% (kąt <=80°) 
Podmocowe mocy biernej 
Pobudzenie: 
Nastawa +/-5% (kąt >=10°) 
Odwzbudzenie: 
105% nastawy +/- 5% (kąt >=10°)  
Czas zadziałania: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Czas rozłączenia: <50 ms  
tRESET: ±5% 
Natychmiastowy czas zadziałania: <50 ms 

Zabezpieczenie nadmocowe reagujące na składową przeciwną 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 nastawy ±5% 
Powtarzalność (próg zadziałania): <1% Czas zadziałania: ±2% lub 70 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 
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Czas rozłączenia: <35 ms Powtarzalność (czasy zadziałania): <10 ms 

Field Failure (zabezpieczenie od utraty wzbudzenia) 
Dokładność 
Charakterystyka Mho Pobudzenie: 
+/- 5% lub 0,5 Ω kształtu charakterystyki (Xb1<=10 oraz |Xa1|/Xb1<=16) lub +/- 
5% lub 0,5 Ω Om kształtu charakterystyki (Xb1>10 oraz |Xa1|/Xb1<=8) 
Charakterystyka Mho Odwzbudzenie: 
105% pobudzenia +/- 5% lub 0,5 Ω (Xb1 <=10 oraz |Xa1|/Xb1<=16) lub 
105% pobudzenia +/- 5% lub 0,5 Ω (Xb1 >10 oraz |Xa1|/Xb1<=8) 
Zabezpieczenie kierunkowe linii Pobudzenie: 
Kąt nastawy ±1°(przesunięcie = 0 Ω oraz VA>=20 V) lub 
±5% kształtu pobudzenia (przesunięcie =0 Ω)  
Zabezpieczenie kierunkowe linii Odwzbudzenie: 
Kąt nastawy ±1°(przesunięcie = 0 Ω oraz VA>=20 V) lub 
±5% kształtu odwzbudzenia (przesunięcie =0 Ω) 
Charakterystyka liniowa alarmu  
Pobudzenie: Kształt charakterystyki ±10% 
Charakterystyka liniowa alarmu 
Odwzbudzenie: 
105% nastawy ±10% 
Czas zadziałania: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Czas rozłączenia: <50 ms 

Zabezpieczenie termiczne składowej przeciwnej 
Dokładność 
Pobudzenie: Wzór ±5% 
Odwzbudzenie: 95% pobudzenia ±5% 
Czas zadziałania: ±5% lub 55 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Powtarzalność: <5% 
Czas rozłączenia: <30 ms 
 

Rezerwa systemowa 

Zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo 
Dokładność 
Próg VCO Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Zabezpieczenie nadprądowe Pobudzenie: Wzór ±5% 
Próg VCO Odwzbudzenie: 1,05 x nastawa ±5% 
Zabezpieczenie nadprądowe Odwzbudzenie: 0,95 x wzór ±5% 
Czas zadziałania: <50 ms  
Powtarzalność: < 2,5% 
Zadziałanie z charakterystyką czasowo zależną (IDMT): ±5% lub 40 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 
Zadziałanie z charakterystyką czasowo niezależną: ±5% lub 50 ms, którakolwiek 
wartość jest większa  
Czas kasowania: ±5% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 

Under Impedance (zabezpieczenie podnapięciowe) 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
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Odwzbudzenie: 105% nastawy ±5% 
Czas zadziałania: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Powtarzalność: <5% 
Czas rozłączenia: <50 ms  
tRESET: ±5% 
Natychmiastowy czas zadziałania: <50 ms 

Czterostopniowe kierunkowe/niekierunkowe zabezpieczenie 
nadprądowe 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Minimalny poziom wyzwolenia (IDMT): 1,05 x  
Nastawa ±5% 
Kształt charakterystyki IDMT: ±5% lub 40 ms, którakolwiek wartość jest większa* 
Kasowanie IEEE: ±5% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Kasowanie DT: ±5% 
Dokładność kierunkowa (RCA ±90°): 
 ±2° histereza 2° 
Charakterystyka UK: IEC 6025-3...1998  
Charakterystyka US: IEEE  
C37.112…1996 
* W warunkach odniesienia 

Czterostopniowe zabezpieczenie nadprądowe reagujące na 
składową przeciwną 
 
Dokładność 
I2>Pobudzenie: Nastawa ±5% 
I2 > Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Vpol pobudzenie: Nastawa ±5% 
Vpol odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Zadziałanie DT: ±2% lub 60 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Czas rozłączenia: <35 ms  
Dokładność kierunkowa (RCA ±90°): 
 ±2° histereza <1% 
Powtarzalność (czasy zadziałania): <10 ms 

Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne  

Zabezpieczenie termiczne generatora 
Dokładność 
Dokładność nastawy: ±5% 
Kasowanie: 95% nastawy termicznej ±5% 
Alarm termiczny Pobudzenie: 
Obliczony czas wyzwalania ±5% 
Przeciążenie termiczne Pobudzenie: 
Obliczony czas wyzwalania ±5% 
Dokładność czasu chłodzenia: ±5% teoretycznego  
Powtarzalność: <2,5% 
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Zabezpieczenie termiczne transformatora oraz od utraty 
trwałości 
Dokładność  
Zabezpieczenie termiczne transformatora 
Gorący punkt> Pobudzenie: Oczekiwany czas pobudzenia ±5% (oczekiwany czas 
pobudzenia to czas wymagany do osiągnięcia nastawy) 
Punkt gorący> DT: ±5% lub 200 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Górna warstwa oleju> Pobudzenie: Oczekiwany czas pobudzenia ±5% (oczekiwany 
czas pobudzenia to czas wymagany do osiągnięcia nastawy) 
Górna warstwa oleju> DT: ±5% lub 200 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Powtarzalność pobudzenia: <2,5% 
Powtarzalność czasowa: <20 ms 
Zmniejszenie trwałości 
FAA> Pobudzenie: Wzór: ±5% 
Utrata trwałości> Pobudzenie: Oczekiwany prąd pobudzenia ±5%. 
Powtarzalność: <2,5% 
FAA> DT: ±5% lub 200 ms, którakolwiek wartość jest większa 
 

2-Stage Non-Directional Earth Fault 
(dwustopniowe niekierunkowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe) 
 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Człony poziomu pobudzenia IDMT: 1,05 x nastawa ±5%  
Kształt charakterystyki IDMT: ±5% lub 40 ms, którakolwiek wartość jest większa* 
Kasowanie IEEE: ±5% lub 40 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Zadziałanie DT: ±2% lub 60 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Kasowanie DT: ±5% 
Powtarzalność: 2,5% 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±10% (1 kΩ do 5 kΩ) 
Nastawa ±5% (5 kΩ do 80 kΩ) 
Odwzbudzenie: 1,05 x nastawa ±10% (1 kΩ do 5 kΩ) 
1,02 x nastawa ±5% (5 kΩ do 80 kΩ) 
Powtarzalność: <1% 
Działanie DT dla przyłącza dwustronnego: ±2% lub 2,5/fs, którakolwiek wartość 
jest większa  
Czas rozłączenia: <2,5/fs Działanie DT dla przyłącza jednostronnego: Napięcie 
wzbudzenia 0 do 600 V DC ±2% lub 2,5/fs, którakolwiek wartość jest większa  
Czas rozłączenia: <2,5/fs  
Napięcie wzbudzenia 601 to 1200 V DC ±2% lub 3,5/fs, którakolwiek z wartości 
jest większa 
Czas rozłączenia: <3,5/fs  
(fs - częstotliwość wstrzyknięcia, 0,25/0,5/1 Hz) 
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Czułe kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
Dokładność zabezpieczenia SEF 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Kasowanie DT: ±5% 
Powtarzalność: 5% 
Dokładność czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego czynnomocowego 
P = 0 W Pobudzenie: ISEF> ±5% 
P > 0 W Pobudzenie: P> ±5% 
P = 0 W Odwzbudzenie: (0,95 x ISEF>) ±5% 
P > 0 W Odwzbudzenie: 0,9 x P> ±5% 
Dokładność graniczna: ±5% z 1° histerezą  
Powtarzalność: 5% 
 
Dokładność wielkości polaryzujących 
Granica zadziałania Pobudzenie: ±2° RCA ±90°  
Histereza: <3° 
ISEF>Vnpol Pobudzenie: Nastawa ±10%  
ISEF>Vnpol Odwzbudzenie: 0,9 x nastawa lub 0,7 V (którakolwiek wartość jest 
większa) ±10% 

Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
Dokładność 
Niskoimpedancyjne stabilizowane strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
Pobudzenie: Wzór nastawy ±5% 
Odwzbudzenie: 0,9 x wzór ±5% 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <5%  
Czas zadziałania: <50 ms  
Czas rozłączenia: <30 ms 
Wysokoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe REF 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Czas zadziałania: <30 ms 

Przejściowe wydłużenie zasięgu oraz przeregulowanie 
Dokładność 
Dodatkowe współczynniki X/R tolerancji: 
 ±5% ponad współczynnik X/R z przedziału 1.. .90  
Przeregulowanie członów nadprądowych: <40 ms 
Czas rozłączenia: <60 ms (65 ms SEF) 
 

Zabezpieczenie napięciowe w punkcie 
neutralnym/nadnapięciowe składowej zerowej 
Dokładność 
DT/IDMT Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Kształt charakterystyki IDMT: ±5% lub 55 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Zadziałanie DT: ±2% lub 55 ms, którakolwiek wartość jest większa  
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Zadziałanie bezzwłoczne <55 ms  
Kasowanie: <35 ms 
Powtarzalność: <1% 
 

100% Stator Earth Fault (3rd Harmonic) (zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 100% stojana (trzecia harmoniczna)) 
Dokładność 
VN3H</VN3H> Pobudzenie: Nastawa ±5%  
V/P/Q/S<Inh: Nastawa ±0,5% 
VN3H< Odwzbudzenie: 105% pobudzenia ±5%  
VN3H> Odwzbudzenie: 95% pobudzenia ±5%  
V/P/Q/S<Inh Odwzbudzenie: 95% pobudzenia ±0,5%  
Czas zadziałania: ±0,5% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Powtarzalność: < 0,5% 
Czas rozłączenia/kasowania: <50 ms 
 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 100% stojana, 64S 
(wstrzykiwanie sygnału o niskiej częstotliwości) 
Dokładność 
R<1/R<2 Pobudzenie: Nastawa ±5% (dla R < 300 Ω), ±7,5% (dla R> 300 Ω) lub 2 Ω, 
którakolwiek wartość jest wieksza 
I>1/V<1/I<1 Pobudzenie: Nastawa ±5% 
R<1/R<2 Odwzbudzenie: 105% nastawy ±5% 
(dla R < 300 Ω), ±7,5% (dla R> 300 Ω)  
V<1/I<1 Odwzbudzenie: 105% nastawy ±5% 
I>1 Odwzbudzenie: 95% nastawy ±5%  
Powtarzalność: <1% 
R<1/R<2/I>1/V<1/I<1 czas zadziałania bez filtra pasmowoprzepustowego: ±2% lub 
220 ms, którakolwiek wartość jest większa 
R<1/R<2/I>1/V<1/I<1 czas rozłączenia: <120 ms  
Powtarzalność: <100 ms  
R<1/R<2/I>1/V<1/I<1 czas zadziałania bez filtra pasmowoprzepustowego: ±2% lub 
1,2 s, którakolwiek wartość jest większa 
R<1/R<2/I>1/V<1/I<1 czas rozłączenia: <700 ms  
Powtarzalność: <100 ms 
 

Zabezpieczenie od przewzbudzenia (Volts/Hz) 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±2% 
Odwzbudzenie: 98% pobudzenia ±2% 
Powtarzalność (próg zadziałania): <1%  
Czas zadziałania IDMT: ±5% lub 60 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Charakterystyka czasowo niezależna: ±2% lub 30 ms, którakolwiek wartość jest 
większa 
Czas rozłączenia: <50 ms  
Powtarzalność (czasy zadziałania): <10 ms  
Pomiar V/Hz: ±1% 
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Zabezpieczenie przed niezamierzonym zasileniem przy postoju 
(zabezpieczenie od zasilenia maszyny na postoju) 
Dokładność 
I> pobudzenie: Nastawa ±5% 
V< pobudzenie: Nastawa ±5% 
I> Odwzbudzenie: 95% nastawy ±5% 
V< Odwzbudzenie: 105% nastawy ±5% 
Czas zadziałania: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Powtarzalność: 2,5% lub 10 ms, którakolwiek wartość jest większa 
 

Zabezpieczenie podnapięciowe 
Dokładność 
Pobudzenie DT: Nastawa ±5% 
Pobudzenie IDMT: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 1,02 x nastawa ±5% 
Kształt charakterystyki IDMT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Kasowanie: <75 ms  
Powtarzalność: <1% 

Overvoltage (Zabezpieczenie nadnapięciowe) 
Dokładność 
Pobudzenie DT: Nastawa ±5% 
Pobudzenie IDMT: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,98 x nastawa ±5% 
Kształt charakterystyki IDMT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Kasowanie: <75 ms  
Powtarzalność: <1% 

NPS Overvoltage (Zabezpieczenie nadnapięciowe NPS) 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Powtarzalność (próg zadziałania): <1% 
Zadziałanie DT: ±2% lub 65 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Zadziałanie bezzwłoczne: <60 ms  
Zadziałanie bezzwłoczne: (przyspieszone): <45 ms 
Czas rozłączenia: <35 ms  
Powtarzalność (czasy zadziałania): <10 ms 
 

Zabezpieczenie podczęstotliwościowe 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±0,01 Hz  
Odwzbudzenie: (Nastawa ±0,025 Hz) ±0,01 Hz  
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa* 
* Czas zadziałania obejmuje również czas na śledzenie przez przekaźnik 
częstotliwości (20 Hz / s) 
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Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±0,01 Hz  
Odwzbudzenie: (Nastawa -0,025 Hz) ±0,01 Hz  
Zadziałanie DT: 2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa * 
* Czas zadziałania obejmuje również czas na śledzenie przez przekaźnik 
częstotliwości (20 Hz / s) 

Szybkość zmian częstotliwości „df/dt” 
Dokładność 
Stałe okno (P341/2/3/4/6) 
Pobudzenie: Nastawa ±0,05 Hz/s lub ±3%, którakolwiek wartość jest większa 
Powtarzalność: <5% 
Stałe okno (P345) 
Pobudzenie: Nastawa ±0,05 Hz/s lub ±15%, którakolwiek wartość jest większa 
(df/dt < 1,5 Hz/s)  
Powtarzalność: <5% 
Ruchome okno (P341/2/3/4/6) 
Pobudzenie: Nastawa ±0,01 Hz/s lub ±3%, którakolwiek wartość jest większa  
Powtarzalność: <5% 
Ruchome okno (P345) 
Pobudzenie: Nastawa ±0,01 Hz/s lub ±10%, którakolwiek wartość jest większa 
(df/dt < 1,5 Hz/s)  
Powtarzalność: <5% 
Częstotliwość niska, częstotliwość wysoka 
Pobudzenie: Nastawa ±2% lub 0,08 Hz, którakolwiek wartość jest większa 
Czas zwłoki 
Stałe okno (P342/3/4/6): 
Czas przerwy beznapięciowej: Nastawa ±2% lub ±(40 ±20*X*Y) ms  
Powtarzalność: <20mS 
Ruchome okno (P342/3/4/6): 
Czas przerwy beznapięciowej: Nastawa ±2% lub ±(60 ±20*X ±5*Y) ms 
Powtarzalność: <20 mS 
Stałe okno (P345): 
Czas przerwy beznapięciowej: Nastawa ±2% lub ±(100 ±20*X*Y) ms 
Powtarzalność: <30 mS 
Ruchome okno (P345): 
Czas przerwy beznapięciowej: Nastawa ±2% lub ±(150 ±20*X*Y) ms 
Powtarzalność: <30 mS 
Uwaga: X = cykle średnie, Y = iteracje 

Nienormalna częstotliwość generatora 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±0,01 Hz Dolny próg odwzbudzenia: (nastawa -0,025 Hz) 
±0,01 Hz 
Górny próg odwzbudzenia: (nastawa ±0,025 Hz) ±0,01 Hz 
Powtarzalność (próg zadziałania): <1%  
Czas akumulacji: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Czas przerwy beznapięciowej: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Powtarzalność (czasy zadziałania): <10 ms  
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Rezystancyjne czujniki temperatury 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±1°C  
Odwzbudzenie: (nastawa -1°C) 
Czas zadziałania: ±2% lub <3 s 

CB Fail (Zabezpieczenie lokalnej rezerwy wyłącznikowej) 
Dokładność timera 
Timery: ±2% lub 40 ms, którakolwiek wartość jest większa 
 Czas kasowania: <30 ms 
Dokładność zabezpieczenia podprądowego 
Pobudzenie: Nastawa ±10% 
Odwzbudzenie: 1,05 x nastawa ±10% 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <5% 
Czas zadziałania: < 15 ms 
Kasowanie: < 15 ms 
Powtarzalność czasowa: 10 ms 

Pole Slipping (Zabezpieczenie od poślizgu biegunów) 
Dokładność 
Charakterystyka soczewkowa Pobudzenie: Nastawa ±5%  
Ogranicznik (blinder) Pobudzenie: ±1 ° 
Linia reaktancji Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Soczewkowa charakterystyka DO Kąt soczewki: 
Skorygowany o -5°, (ZA +ZB) ± 5% 
Soczewkowa charakterystyka DO Odwzbudzenie: Soczewkowa charakterystyka DO 
±5% 
Charakterystyka DO blindera: 
Przemieszczenie blindera o (ZA +ZB)/2 x tg 87,5°  
Charakterystyka DO blindera Odwzbudzenie: 
Charakterystyka DO blindera ±1° 
Powtarzalność: <2,5% 
T1, T2 oraz timer kasowania: ±2% lub 10 ms, którakolwiek wartość jest większa 
 

Histereza: 
Histereza jest stosowana dla charakterystyki soczewkowej oraz dla blindera, gdy 
tylko zostaną one indywidualnie pobudzone. Histereza nie jest wymagana dla linii 
reaktancji, gdyż Strefa 1 oraz Strefa 2 jest wyznaczona na pojedynczym punkcie, gdy 
miejsce geometryczne przecina blinder. 
 
W przypadku soczewek, histereza składa się z kąta 5° odjętego od nastawy w celu 
zwiększenia wielkości soczewki oraz przyrostu 5% dodanego do ZA oraz ZB w celu 
zwiększenia zasięgu. Histereza w przypadku blindera jest zależna od trybu działania. 
W przypadku trybu pracy silnikowej, blinder jest korygowany do prawej,  
w przypadku trybu pracy silnikowej, blinder jest korygowany do lewej o odległość 
która jest równoważna separacji kąta wynoszącej 175°. 
 
Przedstawiono do na poniższym schemacie. Odległość ta jest równoważna wartości 
(ZA + ZB)/2*tg87,5°. 
W przypadku obu charakterystyk, histereza jest kasowana, gdy miejsce 
geometryczne opuszcza soczewki. 
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Histereza charakterystyki poślizgu biegunów 
 

Zabezpieczenie P348  

Niekierunkowe nadprądowe z pomiarem wartości 
szczytowych/skutecznych 
Dokładność zabezpieczenia nadprądowego z pomiarem wartości szczytowych 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Kasowanie DT: ±5% 
Zabezpieczenie nadprądowe z pomiarem wartości skutecznych 
Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Minimalny poziom wyzwolenia (IDMT): 1,05 x nastawa  ±5% 
Kształt charakterystyki IDMT: ±5% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa* 
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Kasowanie DT: ±5% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Charakterystyka UK: IEC 6025-3…1998  
Charakterystyka US: IEEE  
C37.112...1996 
* W warunkach odniesienia 
 

Zabezpieczenie reagujące na składową przeciwną 

Nadprądowe 
 
Dokładność 
I2>Pobudzenie: Nastawa ±5% 
I2 > Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Zadziałanie DT: ±2% lub 60 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Czas rozłączenia: < 1 cykl (<30 Hz) <35 ms (>30 Hz) 
 

Zabezpieczenie nadnapięciowe z pomiarem wartości 
szczytowych/skutecznych 
Dokładność zabezpieczenia nadnapięciowego z pomiarem wartości szczytowych 
Pobudzenie DT: Nastawa ±5% 
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Odwzbudzenie: 0,98 x nastawa ±5% 
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Kasowanie DT: ±5% lub 50ms, którakolwiek wartość jest większa 
Dokładność zabezpieczenia nadnapięciowego z pomiarem wartości skutecznych 
Pobudzenie DT: Nastawa ±5% 
Pobudzenie IDMT: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,98 x nastawa ±5% 
Kształt charakterystyki IDMT: ±2% lub 40 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Kasowanie DT: ±5% lub 35ms, którakolwiek wartość jest większa 

Zabezpieczenie napięciowe w punkcie 
neutralnym/nadnapięciowe składowej zerowej 
Dokładność 
DT/IDMT Pobudzenie: Nastawa ±5% 
Odwzbudzenie: 0,95 x nastawa ±5% 
Kształt charakterystyki IDMT: ±5% lub 55 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Zadziałanie DT: ±2% lub 55 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Zadziałanie bezzwłoczne <55 ms  
Kasowanie DT: ±5% lub 35ms, którakolwiek wartość jest większa 

Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
Dokładność 
Pobudzenie: Nastawa ±0,01 Hz (<60Hz),  
Nastawa±0,075 Hz (>60 Hz) 
Odwzbudzenie: 0,98 x nastawa ±0,01 Hz (<50 Hz), 
 0,98 x nastawa ±0,05 Hz (>50 Hz) 
Zadziałanie DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
 
 

Funkcje nadzorcze 

Nadzór przekładnika napięciowego 
Dokładność 
Zadziałanie członu szybkiego: <25 ms 
Zerowanie członu szybkiego: <30 ms 
Zwłoka czasowa: Nastawa ±2% lub 20 ms, którakolwiek wartość jest większa 
 

Nadzór przekładnika prądowego 
Dokładność 
IN > pobudzenie: Nastawa ±5% 
VN < pobudzenie: Nastawa ±5% 
IN> Odwzbudzenie: 0,9 x nastawa ±5% 
VN< Odwzbudzenie: (1,05 x nastawa) ±5% lub 1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Zadziałanie blokady CTS: <1 cykl  
Kasowanie CTS: < 35 ms 

Różnicowe zabezpieczenie CTS 
Dokładność 
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CTS I1 Stosunek wartości pobudzenia: Nastawa ±5% 
CTS I2/I1> 1 Stosunek wartości pobudzenia: 0,95 x nastawa ±5%  
CTS I2/I1>2 Stosunek wartości pobudzenia: nastawa ±5% 
CTS I1 Stosunek wartości odwzbudzenia: 0,95 x nastawa ±5% 
CTS I2/I1>1 Stosunek wartości odwzbudzenia: nastawa ±5% 
CTS I2/I1> 2 Stosunek wartości odwzbudzenia: 0,95 x nastawa ±5% 
Powtarzalność pobudzenia i odwzbudzenia: <1% 
Działanie opóźnione: ±2% lub 33 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Działanie zespołu listwa zaciskowych CTS: <33 ms  
Działanie bloku różnicowego CTS <33 ms 
Powtarzalność czasu zadziałania: <2 ms  
Czas rozłączenia CTS <40 ms 
 

System Checks Voltage Monitors (Kontrole systemowe) 

Kontrola Napięcia 
Dokładność 
Monitor napięcia generatora  
Napięcie niebezpieczne: 
Pobudzenie: nastawa ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (0,98 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 
Dead Voltage (brak napięcia): 
Pobudzenie: Nastawa ±3% lub 0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (1,02 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa Powtarzalność: <1% 
Napięcie różnicowe: 
Pobudzenie: nastawa ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (0,98 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 
Przepięcie: 
Pobudzenie: Nastawa ±3% lub 0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (0,98 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 
Niedomiar napięciowy: 
Pobudzenie: Nastawa ±3% lub 0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (1,02 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 
Monitor częstotliwości generatora 
Nadmierna częstotliwość generatora: 
Pobudzenie: Nastawa ± 0,01 Hz Odwzbudzenie: (Nastawa -0,1 Hz) ±0,01 Hz 
Powtarzalność: <1% 
Zbyt niska częstotliwość generatora: 
Pobudzenie: Nastawa ± 0,01 Hz Odwzbudzenie: (nastawa ±0.1 Hz) ±0.01 Hz 
Powtarzalność: <1% 
Monitor napięcia szyny Napięcie niebezpieczne: 
Pobudzenie: Nastawa ±3% lub 0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
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Odwzbudzenie: (0,98 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 
Dead Voltage (brak napięcia): 
Pobudzenie: Nastawa ±3% lub 0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (1,02 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 
 
Napięcie różnicowe: 
Pobudzenie: Nastawa ±3% lub 0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (0,98 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 
Przepięcie: 
Pobudzenie: Nastawa ±3% lub 0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (0,98 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 
Niedomiar napięciowy: 
Pobudzenie: Nastawa ±3% lub 0,1 V, którakolwiek wartość jest większa 
Odwzbudzenie: (1,02 x nastawa) ±3% lub ±0,1 V, którakolwiek wartość jest 
większa  
Powtarzalność: <1% 

Kontrola synchronizmu 
Dokładność CS1 
CS1 Phase Angle (kąt fazowy): 
Pobudzenie: (nastawa-2°) ±1° 
Odwzbudzenie: (nastawa-1°) ±1° 
Powtarzalność: <1% 
CS1  
Częst. poślizgu: 
Pobudzenie: nastawa ±0,01 Hz  
Odwzbudzenie: (0,95 x nastawa) ±0,01 Hz  
Powtarzalność: <1% 
CS1 Timer poślizgu: 
Timery: Nastawa +/1% lub 40, którakolwiek wartość jest większa  
Czas kasowania: < 30 ms  
Powtarzalność: <10 mS 
CS2 
CS2 Phase Angle (kąt fazowy): 
Pobudzenie: (nastawa-2°) ±1° 
Odwzbudzenie: (nastawa-1°) ±1° 
Powtarzalność: <1% 
CS2 Częst. poślizgu: 
Pobudzenie: Nastawa ± 0,01 Hz  
Odwzbudzenie: (0,95 x nastawa) ±0,01 Hz  
Powtarzalność: <1% 
CS2 Slip Timer (timer poślizgu): 
Timery: Nastawa +/1% lub 40, którakolwiek wartość jest większa  
Czas kasowania: < 30 ms  



P34x/EN TD/Ia7 Dane techniczne 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 70 

Powtarzalność: <1% 
CS2 Kąt fazowy zaawansowanej kompensacji wyłacznika: 
Pobudzenie: 0°±1° 
Odwzbudzenie: 2°±1° 
Powtarzalność: <1% 
CS2 Slip Timer (timer poślizgu): 
Timery: Timer zamknięcia wyłącznika  
Powtarzalność: <10 mS 
 

Rozdział instalacji 
Dokładność 
SS Phase Angle (kąt fazowy): 
Pobudzenie: (nastawa ±2°) ±1° 
Odwzbudzenie: (nastawa ±1°) ±1° 
Powtarzalność: <1% 
SS Niedomiar napięciowy: 
Pobudzenie: nastawa ±3% 
Odwzbudzenie: 1,02 x nastawa  
Powtarzalność: <1% 
SS Timer: 
Timery: Nastawa +/1% lub 40, którakolwiek wartość jest większa  
Czas kasowania: <30 ms  
Powtarzalność: <10 ms 

Funkcje nadzorcze P348  

Nadzór przekładnika napięciowego 
Dokładność 
V Różnicowe Pobudzenie: Nastawa ±5% 
V Różnicowe Opadanie: 0,95 x nastawa ±5% 
Zadziałanie blokady VTS: <1 cykl ± 35ms VTS 
Kasowanie blokady: <35 ms 
Zwłoka czasowa: Nastawa ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 

Nadzór przekładnika prądowego 
Dokładność 
IN > pobudzenie: Nastawa ±5% 
IN> Odwzbudzenie: 0,9 x nastawa ±5% 
Zadziałanie blokady CTS: < 1 cykl ± 80ms  
Zwłoka czasowa: Nastawa ( ±2% ±80ms) lub (50 ms ± 80ms), którakolwiek wartość 
jest większa 

Nadzorowanie obiektu  

Kontrola monitorowania stanu wyłącznika oraz monitorowanie 
stanu 
Dokładność 
Timery: ±2% lub 20 ms, którakolwiek wartość jest większa  
Dokładność prądu wyłączeniowego: ±5% 

Programowalny schemat logiczny 
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Dokładność 
Timer kondycjonujący wyjścia: Nastawa ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest 
większa  
Timer kondycjonujący wstrzymywania: Nastawa ±2% lub 50 ms, którakolwiek 
wartość jest większa  
Timer kondycjonujący pulsowy: Nastawa ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość jest 
większa 
 

Pomiary i urządzenia do zapisu  

Pomiary 
Dokładność 
Prąd: 0.05…3 In: ±1% odczytu  
Napięcie: 0.05…2 Vn: ±5% odczytu  
Moc (W): 0.2…2 Vn, 0.05…3 In: ±5% odczytu przy jednostkowym współczynniku 
mocy  
Moc bierna (VArs): 0.2…2 Vn, 0.05…3 In: ±5% odczytu na poziomie zerowym 
współczynniku mocy  
Moc pozorna (VA): 0.2…2 Vn, 0.05…3 In: ±5% odczytu  
Energia (Wh): 0.2…2 Vn, 0.2…3 In: ±5% odczytu na poziomie zerowym 
współczynniku mocy  
Energia (Varh): 0.2…2 Vn, 0.2…3 In: ±5% odczytu na poziomie zerowym 
współczynniku mocy  
Dokładność fazy: 0°…360: ±5% 
Frequency (czętotliwość): 5…70 Hz: ±0.025 Hz 

IRIG-B i zegar czasu rzeczywistego 
Działanie 
Rok 2000: Zgodny 
Dokładność zegara czasu rzeczywistego: < ±1 sekunda / dzień 
Cechy 
24-godzinny zegar czasu rzeczywistego ustawiany w godzinach, minutach i 
sekundach  
Kalendarz ustawiany od stycznia 1994 r. do grudnia 2092  
Zegar i kalendarz podtrzymywane bateryjnie po zaniku zasilania pomocniczego  
Synchronizacja zegara wewnętrznego z wykorzystaniem sygnału IRIG-B  
Interfejsem dla sygnału IRIG-B jest BNC 

Wejście i wyjścia pętli prądowej 
Dokładność 
Dokładność wejścia pętli prądowej: ±1% pełnej skali 
Próg odwzbudzenia CLI Niedomiar: nastawa ±1% pełnej skali 
Próg odwzbudzenia CLI Nadmiar: nastawa ±1% pełnej skali Interwał próbkowania 
CLI: 50 ms Czas zadziałanie bezzwłocznego CLI: < 250 ms 
Czas zadziałania DT CLI: ±2% nastawy lub 200 ms, którakolwiek wartość jest 
większa  
CLO przedział konwersji: 50 ms  
CLO opóźnienie: < 1,07 s lub <70 ms, w zależności od  
parametrów wyjściowych CLO wewnętrznej częstotliwości odświeżania - (1 s lub 
0,5 cyklu) 
Dokładność wyjścia pętli prądowej: ±0,5% pełnej skali  



P34x/EN TD/Ia7 Dane techniczne 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 72 

Powtarzalność: <5% 
CLI - wejście pętli prądowej  
CLO - wyjście pętli prądowej 
Pozostałe dane techniczne 
CLI Odporność na obciążenie 0-1 mA: < 4 kΩ  
CLI Odporność na obciążenie 0-1 mA/0-20 mA/4 
 20 mA: <300 Ω 
Izolacja między wspólnymi torami wejściowymi: zero 
Izolacja między torami wejściowymi i uziemieniem obudowy/innymi obwodami:  
2 kV RMS przez 1 minutę  
CLO maks. napięcie wyjściowe 0-1 mA / 0 10 mA: 
10 V 
CLO maks. napięcie wyjściowe 0-20 mA / 4 20 mA: 
8,8 V 
Izolacja między wspólnymi torami wyjściowymi: zero 
Izolacja między torami wyjściowymi i uziemieniem obudowy/innymi obwodami:  
2 kV RMS przez 1 minutę 

Rejestry zakłóceń 
Dokładność 
Wielkość i względne fazy: ±5% podanych  
Wielkości Czas trwania: ±2% 
Trigger Position (położenie przy uruchomieniu rejestracji): ±2% (minimum 100 ms)  
Długość zapisu: 50 zapisów każdy trwający 1,5 s (łączna pamięć 75 s) z 8 torami 
analogowymi oraz 32 torami cyfrowymi (Courier, MODBUS, DNP 3.0), 8 zapisów 
każdy trwający 3 s (50 Hz) lub 2,5 s (60 Hz) (IEC 60870-5-103). 

Rejestratory zdarzeń, zwarć oraz konserwacji 
Maksymalnie 512 zdarzeń w pamięci cyklicznej  
Maksymalnie 5 zapisów zwarć  
Maksymalnie 10 zapisów konserwacji 
Dokładność 
Dokładność znacznika czasu zdarzeń: 1 ms 
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Dane ethernetowe IEC 61850/DNP 3.0 
Interfejs 100 Base FX 
Charakterystyka optyczna przetwornika 
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4,75 V do 5,25 V) 
 

Parametr Sym Min. Typ. Maks. Jednostka 

Wyjście 
Moc optyczna BOL 62,5/125 
|jm, NA = 0,275 na końcu 
toru (EOL) 

PO 
-19 
-20 

-16,8 -14 dBm śr. 

Wyjście 
Moc optyczna BOL 50/125 
jm, 
NA = 0,20 na końcu toru 
(EOL) 

PO 
-22,5 
-23,5 

-20,3 -14 dBm śr. 

Optyczny 
wskaźnik  
zaniku  

   
10 
-10 

% dB 

Wyjście 
Moc optyczna przy stanie 
logicznym „0” 

PO 
(“0”) 

  -45 dBm śr. 

 
BOL - na początku toru  
EOL - na końcu toru 
 
Charakterystyka optyczna odbiornika 
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4,75 V do 5,25 V) 
 

Parametr Sym 
Min
. 

Typ. Maks. Jednostka 

Minimalna moc wejścia 
optycznego na krawędzi okna 

PIN 
Min. 
(W) 

 -33,5 -31 dBm śr. 

Minimalna moc wejścia 
optycznego w centrum 
widzenia 

PIN 
Min. 
(C) 

 -34,5 -31,8 Bm śr. 

Minimalna wejściowa 
Power (moc) 
Maksimum 

PIN 
Maks. 

-14 -11,8  dBm śr. 

 
Uwaga: Połączenie 10BaseFL nie będzie obsługiwane jako IEC 61850 nie określa 
tego interfejsu. 
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Ustawienia, pomiary i lista rejestrów 

Lista ustawień  

Ustawienia globalne (dane systemowe) 
Language (język): 
English/French/German/Spanish/Russian 
Password (hasło): ******** 
Sys Fn Links (powiązania funkcji systemowych): 
0 (Trip LED latched (dioda LED wyzwalania zablokowana)), 1 (Trip LED self reset 
(dioda LED wyzwalania samoczynnie zresetowana)) 
Opis: **************** 
Plant Reference (identyfikator instalacji): **************** 
Relay Address (adres przekaźnika): 0…255  
Frequency (częstotliwość): 50/60 Hz  
CB Control (kontrola wyłacznika): No Operation (brak działania) Trip (wyzwalanie), 
Close (zamknięcie) 
Access Level (poziom dostępu): 0, 1,2,3  
Password Level 1 (hasło poziomu 1): ******** 
Password Level 2 (hasło poziomu 2): ******** 
Password Level 3 (hasło poziomu 3): ******** 
 

Circuit Breaker Control (CB Control) (kontrola wyłącznika) 
CB Control by (sterowanie wyłącznikiem): 
Disabled (wyłączone) 
Local (lokalne) 
Remote (zdalne) 
Local +Remote (lokalne+zdalne) 
Opto (wejście izolowane optycznie) 
Opto +local (wejscie izolowane optycznie+lokalnie) 
Opto +Remote (wejście izolowane optycznie+zdalnie) 
Opto +Rem +local (wejście izolowane optycznie+zdalnie+lokalnie) 
Close Pulse Time (czas impulsu zamknięcia): 0.10…10.00 s  
Trip Pulse Time (czas impulsu wyzwalania): 0.10…5.00 s  
Man Close Delay (zwłoka zamknięcia ręcznego): 0.01…600.00 s  
CB Healthy Time (czas sprawnego działania wyłącznika): 0.01…9999.00 s  
Sys Check Time (czas kontroli systemowej): 0.01…9999.00 s  
Reset Lockout by (Kasowanie blokady przez): User Interface/CB (interfejs 
użytkownika/zamknięcie wyłącznika)  
Close Man Close RstDly (zwłoka kazowania ręcznego zamknięcia): 0.10…600.00 s  
CB Status Input (wejście stanu wyłacznika): 
Brak 
52A 
52B 
52A i 52B 

Date and Time (data i czas) 
IRIG-B Sync (synchronizacja IRIG-B): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Battery Alarm (alarm baterii): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
LocalTime Enable (aktywny czas lokalny): Disabled/Fixed/Flexible 
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(wyłączony/stały/zmienny)  
LocalTime Offset (kompensacja czasu lokalnego): -720 min…720min  
DST Enable (DST aktywne): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
DST Offset (przesunięcie DST): 30min…60min  
DST Start (początek DST): First/Second/Third/ (pierwszy/drugi/trzeci/) 
Fourth/Last (czwarty/ostatni) 
DST Start Day (dzień początkowy DST): Sun/Mon/Tues/Wed/ Thurs/Fri/Sat 
(Niedz/Pon/Wt/Śr/Czw/Pi/Sob)  
DST Start Month (miesiąc początkowy DST): Jan/Feb/Mar/Apr/May/ 
Jun/Jul/Aug/Sept/ Oct/Nov/Dec  
DST Start Mins (minuty początkowe DST): 0min…1425min  
DST End (koniec DST): First (pierwszy) / Second (drugi) / Third (trzeci) / Fourth 
(czwarty) / Last (ostatni)  
DST End Day (dzień końcowy DST): Sun/Mon/Tues/Wed/ Thurs/Fri/Sat 
(Niedz/Pon/Wt/Śr/Czw/Pi/Sob)  
DST End Month (miesiąc końcowy DST): Jan/Feb/Mar/Apr/May/ J u n/J u 
l/Aug/Sept/Oct/ Nov/Dec 
DSTEnd Mins (minuty końcowe DST): 0min.1425min RP1  
Time Zone (strefa czasowa): UTC/Local (UTC/lokalna) RP2  
Time Zone (strefa czasowa): UTC/Local (UTC/lokalna) Tunnel  
Time Zone (strefa czasowa): TC/Local 
 

Konfiguracja 
Setting Group (grupa ustawień): 
Select via Menu (wybór przez Menu) Select via Opto (wybór przez wejście 
izolowane optycznie) 
Active Settings (aktywne ustawienia): Group 1/2/3/4 
Setting Group 1 (grupa ustawień 1): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Setting Group 2 (grupa ustawień 2): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Setting Group 3 (grupa ustawień 3): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Setting Group 4 (grupa ustawień 4): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
System Config (konfiguracja systemu): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
Power (zasilanie): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Field Failure (utrata wzbudzenia): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
NPS Thermal (zab. termiczne NPS): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
System Back-up (rezerwa systemowa): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
 
Overcurrent (zabezpieczenie nadprądowe): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Thermal Overload (zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym): Disabled, 
Enabled (wyłączone/włączone) 
Differential (zabezpieczenie różnicowe): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Earth Fault (zabezpieczenie ziemnozwarciowe): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Rotor EF (zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika) Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
SEF/REF/Spower (zabezpieczenie SEF/REF/Spower): Disabled or SEF/REF or 
Sensitive Power (wyłączone lub SEF/REF lub czułe mocowe) 
Residual O/V NVD (zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej 
(przesuniecie napięcia punktu neutralnego - NVD)) Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
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100% Stator EF (zabezpieczenie ziemnozwarciowe 100% stojana): Disabled, 
Enabled (wyłączone/włączone) 
V/Hz (zabezpieczenie przed przewzbudzeniem): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
df/dt: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Dead Machine (zabezpieczenie od zasilenia maszyny na postoju): Disabled, 
Enabled (wyłączone/włączone) 
Volt Protection (zabezpieczenie napięciowe): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Freq Protection (zabezpieczenie częstotliwościowe): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
RTD Inputs (wejścia RTD): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
CB Fail (lokalna rezerwa wyłącznikowa): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Supervision (nadzór): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Pole Slipping (poślizg biegunów): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Input Labels (etykiety wejść): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
Output Labels (etykiety wyjść): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
RTD Labels (etykiety RTD): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
CT & VT Ratios (przekładnie PP oraz PN): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
Event Recorder (rejestrator zdarzeń): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
Disturb Recorder (rejestrator zakłóceń): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
Measure’t Setup (ustawienia pomiarowe): Invisible, Visible (niewidoczne, 
widoczne) 
Comms Settings (ustawienia komunikacji): Invisible, Visible (niewidoczne, 
widoczne) 
Commission Tests (testy rozruchowe): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
Setting Values (wartości nastaw): Primary, Secondary (pierwotne, wtórne) 
Control Inputs (wejścia sterownicze): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
CLIO Inputs (wejście CLIO): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
CLIO Outputs (wyjścia CLIO): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
System Checks (kontrole systemowe): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Ctrl I/P Config (konfiguracja wejść sterujących): Invisible, Visible (niewidoczne, 
widoczne) 
Ctrl I/P Labels (etykiety wejść sterujących): Invisible, Visible (niewidoczne, 
widoczne) 
Direct Access (bezpośredni dostęp): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
IEC GOOSE (komunikaty IEC GOOSE) Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
Function Keys (klawisze funkcyjne): Invisible, Visible (niewidoczne, widoczne) 
RP1 Read Only (RP1 tylko odczyt) Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
RP2 Read Only (RP2 tylko odczyt) Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
NIC Read Only (NIC tylko odczyt) Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
LCD Contrast (kontrast LCD): 0...31 
 

CT and VT Ratios (przekładnie przekładników prądowego 
i napięciowego) 
Main VT Primary (napięcie przekładników napięciowych po stronie pierwotnej) 
 100...1000000 V 

(P342-6/8) 
Main VT Sec’y (napięcie przekładników napięciowych po stronie wtórnej)
 80...140 V (100/120 V) 
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 320…560V 
 (380/480 V) 
 (P342-6/8) 
C/S VT Primary (C/S dla strony pierwotnej PN): 100 V...1 MV (P345) 
C/S VT Secondary (C/S dla strony wtórnej PN): 80...140 V (P345) VN1 
Primary (VN1 strona pierwotna): 100.1000000 V 
 (P342-6) 
VN1 VT Sec'y (VN1 PN strona wtórna): 80.140 V 
 (100/120 V) 
 320…560 V 
 (380/480 V) (P342-6) 
VN2 Primary (VN2 strona pierwotna): 100.1000000 V 
 (P344/5) 
VN2 VT Sec'y (VN2 PN strona wtórna): 80.140 V 
 (100/120 V) 
 320…560 V 
 V (380/480 V) (P344/5) 
Ph CT Polarity/Ph CT1 Polarity (polaryzacja PP faz./polaryzacja PP1 faz.):
 Standard/Inverted (standardowa/odwrócona)
 (P342-6/8) 
Phase CT Primary/Phase CT1 Primary (strona pierwotna PP faz./strona pierwotna 
PP1 faz.): 
 1A.60 kA (P342-6/8) 
Phase CT Sec'y/Phase CT1 Sec'y (strona wtórna PP faz./strona wtórna PP1 faz.): 
 1A/5A 
 (P342-6/8) 
Ph CT2 Polarity (polaryzacja PP2 faz.): 

 Standard/Inverted (standardowa/odwrócona) (P343-6/8) 
Phase CT2 Primary (strona pierwotna PP2 faz.):  1A.60 kA (P343-6/8)  
Phase CT2 Sec'y (strona wtórna PP2 faz.): 1A/5A (P343-6/8)  
E/F CT Polarity (polaryzacja PP ziemnozwarciowego): Standard/Inverted 
(standardowa/odwrócona) 
 (P342-6) 
E/F CT Primary (strona pierwotna PP ziemnozwarciowego) 1A.60 KA(P342-6) 
E/F CT Sec'y (strona wtórna PP ziemnozwarciowego): 1A/5A 
Isen CT Polarity (polaryzacja PP Isen): Standard, Inverted 
(standardowa, odwrócona) 
 (P342-6) 
ISen CT Primary (strona pierwotna PP ISen): 1A…60 KA(P342-6)  
ISen CT Sec'y (strona wtórna PP ISen): 1A/5A (P342-6) 
 

Sequence of Event Recorder (Record Control) 
(sekwencja rejestratora zdarzeń (kontrola zapisu)) 
Alarm Event (zdarzenie alarmowe): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Relay O/P Event (zdarzenia dotyczące wyjść przekaźnika): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Opto Input Event (zdarzenie związane z wejściem izolowanym optycznie):
 Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
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General Event (zdarzenie ogólne): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Fault Rec Event (zdarzenia rejestru zwarć): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Maint Rec Event (zdarzenia rejestru konserwacji): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Protection Event (zdarzenie związane z zabezpieczeniem): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
DDB 31 - 0: (aż do): 
DDB 2047 - 2016: 
Łańcuchy łącza funkcji binarnej wybierają, które sygnały DDB będą 
przechowywane jako wydarzenia i które będą filtrowane. 

Oscillography (Disturbance Recorder)  
(oscylografia (rejestrator zakłóceń)) 
Duration (czas trwania): 0.10…10.50 s 
Trigger Position (położenie przy uruchomieniu rejestracji): 0.0…100.0% 
Trigger Mode (tryb uruchomienia rejestracji): Single/Extended 
(pojedynczy/rozszerzony) 
Analog Channel 1 (kanał analogowy 1): (aż do): 
Analog Channel 20 (kanał analogowy 20): 
Kanały zakłóceń (P342-6) wybierane z: 
Unused, VA, VB, VC, VN1, IA-1, IB-1, IC-1, IN, I Sensitive1, IA-2, IB-2, IC-2, VN2, I 
Sensitive2, V64S, I64S, Frequency, 64R CL Input Raw, 64R R Fault Raw, 64R R Fault, 
C/S voltage, 3 Phase Watts, 3 Phase VArs, 1Ph Sen Watts, 1Ph Sen VArs, 3Ph Sen 
Watts, 3Ph Sen VArs  
P348: 
Unused, VA-1, VB-1, VC-1, VN-1 Derived, VAB-1, VBC-1, VCA-1, VA-2, VB-2, VC-2, IA-
1, IB-1, IC-1, IA-2, IB-2, IC-2, I2 CT2, 
VA-1 RMS, VB-1 RMS, VC-1 RMS, VN-1 Derived RMS, VAB-1 RMS, VBC-1 RMS, VCA-
1 RMS, IA-1 RMS, IB-1 RMS, IC-1 RMS, IA-2 RMS, IB-2 RMS, IC-2 RMS, I2 CTS RMS, 
IN-2 Derived RMS, Frequency, Frequency 2. 
Digital Input 1 (wejście cyfrowe 1): (aż do): 
Digital Input 32 (wejście cyfrowe 32): 
Wybrane przypisanie kanału z dowolnego punktu stanu DDB przekaźnika, takiego 
jak wejście opto, zestyk wyjściowy, alarmy, rozpoczęcia, wyzwolenia, elementy 
sterowania, logika. 
Input 1 Trigger (wyzwalacz wejścia 1): No Trigger/Trigger/LH (Low to High)/Trigger 
H/L (High to Low) (brak wyzwalacza/wyzwalacz/LH (niski do wysokiego)/(wyzwalacz 
H/L (wysoki do niskiego)) 
(aż do): 
Input 32 Trigger (wyzwalacz wejścia 32): No Trigger/Trigger (brak 
wyzwalacza/wyzwalacz)  
L/H/Trigger H/L (L/H/wyzwalacz H/L) 

Measured Operating Data (Measure’t Setup) 
(zmierzone dane eksploatacyjne) 
Default Display (P342-6) (domyślny ekran): 
User Banner (banner użytkownika)  
3Ph + N Current (prąd trójfazowy oraz neutralny)  
3Ph Voltage (napięcie trójfazowe)  
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Power (moc) 
Date and Time (data i czas) 
Description (opis) 
Plant Reference (identyfikator instalacji)  
Częstotliwość (częstotliwość) 
Access Level (poziom dostępu) 
Default Display (P348) (domyślny ekran): 
User Banner (baner użytkownika) 
3Ph Current (prąd trójfazowy) 
3Ph Voltage (napięcie trójfazowe) 
3Ph Current 2 (prąd trójfazowy 2) 
Date and Time (data i czas) 
Description (opis) Plant Reference (identyfikator instalacji) 
Frequency (częstotliwość) Access Level (poziom dostępu)  
Frequency 2 (częstotliwość 2) 
Local Values (wartości lokalne): Primary, Secondary (pierwotne, wtórne) 
Remote Values (wartości zdalne): Primary, Secondary (pierwotne, wtórne)  
Measurement Ref (wartości pomiarowe odniesienia): VA/VB/VC/IA/IB/IC 
Measurement Mode (tryb pomiaru): 0/1/2/3 Fix Dem Period (stały okres 
zapotrzebowania): 1…99 min  
Roll Sub Period (ruchomy podokres): 1…99 min Num Sub Periods (liczba 
podokresów): 1…15  
Remote2 Values (wartości zdalne2): Primary, Secondary (pierwotne, wtórne) 

Komunikacja 
RP1 Address (adres RP1): (Courier lub IEC870-5-103): 
0…255 
RP1 Address (adres RP1): (DNP3.0): 
0…65534  
RP1 Address (adres RP1): (MODBUS): 
1…247 
RP1 InactivTimer (timer nieaktywności na porcie RP1): 1…30min  
RP1 Baud Rate (prędkość transmisji w bodach dla RP1): (IEC870-5-103): 
9600/19200 bitów/s  
RP1 Baud Rate (prędkość transmisji w bodach dla RP1): (MODBUS, Courier): 
9600/19200/38400 bitów/s  
RP1 Baud Rate (prędkość transmisji w bodach dla RP1): (DNP3.0): 
1200/2400/4800/9600/19200/ 38400 bitów/s  
RP1 Parzystość: Nieparzysty/parzysty/brak 
(MODBUS, DNP3.0) RP1 Meas Period (okres pomiarów RP1):  1…60 s 
(IEC870-5-103) 
RP1 PhysicalLink (RP1 Połączenie fizyczne): 
Copper (miedziane) (EIA(RS)485/K bus) lub Fiber Optic (światłowodowe)  
RP1 Time Sync (synchronizacja czasu RP1): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
MODBUS IEC Timer: Standard, Reverse (standardowy, odwrócony)  
RP1 CS103Blocking: 
Disabled (wyłączone) Monitor Blocking (blokowanie monitora) Command Blocking 
(blokowanie poleceń) RP1 Port Config (konfiguracja portu RP1): (Courier): 
K Bus 
EIA485 (RS485) 
RP1 Comms Mode (tryb komunikacyjny RP1): (Courier): 
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IEC60870 FT1.2 IEC60870 10-bitów brak parzystości 
Uwaga: Jeżeli dla RP1 Port Configu wybrano K Bus to prędkość transmisji wynosi 

64 kilobity/s 
DNP 3.0 Need Time (wymagany czas DNP 3.0): 1…30 min  
DNP App Fragment (fragment aplikacji DNP): 100…2048 bajtów  
DNP app timeout (limit czasu aplikacji DNP):  1…120 s  
DNP SBO Timeout (limit czasu DNP SBO): 0….120 s  
Limit czasu łącza DNP: 0…120 s 

Optional DNP 3.0 Over Ethernet Port (Opcjonalny port DNP 3.0 
Over Ethernet) 
IP Address (adres IP) 
Subnet Mask (maska podsieci) 
NIC MAC Address (adres MAC NIC)  
Gateway (brama sieciowa) 
DNP 3.0 Time Sync (synchronizacja czasu DNP 3.0): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
Meas. Scaling (skalowanie pomiarów): 
Normalized, Primary, Secondary (znormalizowane, pierwotne, wtórne) 
NIC Tunl Timeout (limit czasu NIC Tunl): 1…30 min 
NIC Link Report (raport łącza NIC): Alarm, Event, None (alarm, zdarzenie, brak)  
NIC link timeout (limit czasu łącza NIC): 0…1.60 s  
SNTP Poll Rate (czestotliwość odpytywania SNTP): 64.1024 s  
DNP Need Time (wymagany czas DNP) 1…30 min  
DNP App Fragment (fragment aplikacji DNP): 100…2048 bajtów  
DNP app timeout (limit czasu aplikacji DNP): 1…120 s  
DNP SBO Timeout (limit czasu DNP SBO): 1…10 s 

Optional IEC 61850 Ethernet Port (opcjonalny port ethernetowy 
IEC 61850) NIC MAC Address (adres MAC NIC) 
NIC Tunl Timeout (limit czasu NIC Tunl): 1...30min  
NIC Link Report (raport łącza NIC): Alarm, Event, None (alarm, zdarzenie, brak)  
NIC link timeout (limit czasu łącza NIC): 0.1...60 s 

Optional Additional Second Rear Communication (Rear Port2 
(RP2)) Opcjonalny dodatkowy drugi tylny port komunikacyjny 
(Tylny port2 (RP2)) 
RP2 Port Config (konfiguracja portu RP2): 
EIA(RS)232 
EIA(RS)485  
K-Bus  
RP2 Comms Mode (tryb komunikacyjny RP2): 
IEC60870 FT1.2 IEC60870 10-bitów brak parzystości 
RP2 Address (adres RP2): 0…255 
RP2 InactivTimer (timer nieaktywności na porcie RP2):  1…30min  
RP2 Baud Rate (prędkość transmisji w bodach dla RP2): 
9600/19200/38400 bitów/s  
 
Uwaga: Jeśli dla RP2 Port Config wybrano K Bus to prędkość transmisji wynosi 64 
kilobity/s 
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IEC 61850-9-2 LE Ethernet Port (port ethernetowy IEC 61850-9-2 
LE) 
Physical Link (łącze fizyczne): Copper (miedziane), Fibre Optic 
(światłowodowe) 
AntiAlias Filter (filtr wygładzający):  Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Synchro Alarm (alarm synchronizacji): 
No Sync (brak synchronizacji), Local 1PPS (lokalna 1PPS), Global 1PPS (globalna 
1PPS) 
9.2 Test Mode (tryb testowy 9.2): 
Test Bocked (test zablokowany), Test Ignored (test zignorowany), Test Only (tylko 
test) Merge Unit Delay (zwłoka modułu peryferyjnego): 0.00…3.00 ms  
LN Count (licznik LN): 1…8 
LN1-8 Name (nazwa LN1-8): ****************** 
IA1 IB1 IC1: Unused (nieużywane), LN1…LN8 
IA2 IB2 IC2: Unused (nieużywane), LN1…LN8 
VA VB VC: Unused (nieużywane), LN1…LN8 
VA2 VB2 VC2: Unused (nieużywane), LN1…LN8  
MUs Delay Search (wyszukiwanie opóźnienia modułów peryferyjnych): No, Yes 
(nie, tak)  
Trust Ques Data (ufaj wątpliwym danym): 000000 (0=nie, 1=tak)  
Loss Rate Level (poziom współczynnika strat): 5…15% 
Frame Loss Rate (współczynnik utraty ramek): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
Loss Rate Reset (kasowanie współczynnika strat): No, Yes (nie, tak) 

Commission Tests (testy rozruchowe) 
Monitor Bit 1 (1 bit monitora): 
(aż do): 
Monitor Bit 8 (8 bit monitora): 
Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają które sygnały DDB mają status 
widoczny w menu uruchomienia, do celów testowych  
Test Mode (tryb testowy): 
Disabled (wyłączone) 
Test Mode (tryb testowy) 
Blocked Contacts (zestyki zablokowane) 
Test Pattern (wzorzec testowy): 
Konfiguracja które zestyki wyjściowe mają być pod napięciem, gdy 
przeprowadzany jest test zestyku 

Circuit Breaker Condition Monitoring (CB Monitor Setup) 
Monitorowanie stanu wyłącznika (ustawienia monitorowania 
wyłącznika) 
Broken I˄: 1.0...2.0 
I˄ Maintenance:Alarm Disabled, Enabled (alarm, wyłączone, włączone) 
I˄ Maintenance 1...25000 
I˄ Lockout: Alarm Disabled, Enabled (alarm, wyłączone, włączone) 
I˄ Lockout: 1…25000 
No. CB Ops Maint (liczba operacji wyłącznika podczas konserwacji): Alarm 
Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
No. CB Ops Maint (liczba operacji wyłącznika podczas konserwacji): 1…10000  
No. CB Ops Lock (liczba operacji blokady wyłącznika): Alarm 
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Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
No. CB Ops Lock (liczba operacji blokady wyłącznika): 1…10000  
CB Time Maint (Konserwacja czas wyłącznika): Alarm 
Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
CB Time Maint (Konserwacja czas wyłącznika): 0.005…0.500 s 
Blokada czas wyłącznika: Alarm 
Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Blokada czas wyłącznika: 0.005…0.500 s 
Fault Freq Lock (blokada częstotliwości zwarć): Alarm 
Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Fault Freq Count: 1…9999  
Fault Freq Time: 0…9999 s 
 

Opto Coupled Binary Inputs (Opto Config) Izolowane optycznie 
wejścia binarne (konfiguracja izolowanych optycznie wejść) 
Global Nominal V (globalne napięcie nominalne): 
24 - 27 V  
30 - 34 V  
48 - 54 V  
110 - 125V  
220 - 250 V  
Custom (niestandardowe)  
Opto Input 1 (izolowane optycznie wejście 1): 
(aż do): 
Opto Input #. (izolowane optycznie wejście #) (# = maks. liczba zainstalowanych 
izolowanych optycznie wejść):  
Opcje niestandardowe umożliwiają niezależne ustawienie wartości progowych 
poszczególnych izolowanych optycznie wejść,  
w tym samym zakresie jak powyżej. 
Opto Filter Control (sterowanie filtrem izolowanego optycznie wejścia): 
Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają które izolowane optycznie wejścia mają 
dodatkowy filtr szumu 1 / 2 cyklu, a które nie. 
Charakterystyka: 
Standardowa 60% - 80% 
50% - 70% 
 

Wejścia sterujące do PSL (Konf. wejść sterujących) 
Hotkey Enabled (klawisz skrótu aktywny): 
Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają, które z wejść sterujących będą 
sterowane przez klawisze skrótu. 
Control Input 1 (wejście sterujące 1): Latched, Pulsed (zatrzaskiwane, 
impuslowe) 
(aż do): 
Control Input 32 (wejście sterownicze 32): Latched, Pulsed (zatrzaskiwane, 
impuslowe) 
Ctrl Command 1 (komenda ster. 1): 
(aż do): 
Ctrl Command 32 (komenda ster. 32) 
ON/OFF (wł./wył.) 
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SET/RESET (wysterowywanie/reset) 
IN/OUT (wej./wyj.) 
DISABLED, ENABLED (wyłączone, włączone) 

Function Keys (klawisze funkcyjne) 
Fn. Key Status 1 (status przycisku funkcyjnego 1): 
(aż do): 
Fn. Key Status 10 (status przycisku funkcyjnego 10) Disable (wyłącz) Lock 
(zablokuj) 
Unlock/Enable (odblokuj/włącz)  
Fn. Key 1 Mode (tryb klawisza funkcyjnego 1): Toggled (bistabilny), Normal 
(normalny) (aż do): 
Fn. Key 10 Mode (trybu klawisza funkcyjnego 10): Toggled (bistabilny), Normal 
(normalny)  
Fn. Key 1 Label (etykieta klawisza funkcyjnego 1): 
(aż do): 
Fn. Key 10 Label (etykieta klawisza funkcyjnego 10): 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do opisania funkcji określonego klawisza 
funkcyjnego 

IED Configurator (konfigurator IED) 
Switch Conf. Bank (przełącz bank konfiguracji): No Action/Switch Banks (brak 
działania, przełącz banki) Restore MCL (przywróć MCL): No Action (brak działania), 
Restore MCL (przywróć MCL) 
 

Security Config (konfiguracja bezpieczeństwa) 
User Banner (baner użytkownika): ******************* 
Attempts Limit (limit prób): 0…3 
Attempts Timer (timer prób): 1…3 min 
Blocking Timer (timer blokowania): 1…30 min 
Front Port (przedni port): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Rear Port 1 (tylny port 1): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Rear Port 2 (tylny port 2): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Ethernet Port (port Ethernet): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Courier Tunnel (tunel Courier): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
IEC 61850: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
DNP OE: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Fallback Level (poziom awaryjny): Level 0/1/2/3 (poziom 0/1/2/3) 
 

IEC 61850 GOOSE 
GoEna: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Test Mode (tryb testowy): Disabled/Pass Through/Forced 
(wyłączony/przejście/wymuszony) 
VOP Test Pattern (wzorzec testowy VOP): 0x00000000... 
0xFFFFFFFF 
Ignore Test Flag (ignoruj flagę Test): Nie/Tak 
 

Etykiety użytkownika wejścia sterującego (Etyk. wejść ster.) 
Control Input 1 (wejście sterujące 1): 
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(aż do): 
Control Input 32 (wejście sterujące 32): 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do opisania funkcji określonego wejścia 
sterującego 

Ustawienia w wielu grupach 
 
Uwaga: Wszystkie ustawienia poniżej stosuje się do grup ustawień nr = 1 do 4. 

Dane krzywych programowalnych 
Curve 1/2/3/4 Name (nazwa krzywej 1/2/3/4): ***************** 
UserCurve 1/2/3/4 Type (typ krzywej programowalnej 1/2/3/4): 
Operate 1.0 (zadziałanie 1.0), Reset 1.1 (kasowanie 1.1), 
V/Hz Operate 3.0(zadziałanie V/Hz 3.0),  
V/Hz 3.1, UV Operate 4.0 (zadziałanie UV 4.0) 
 

Protection Functions (funkcje zabezpieczające)  

System Config (konfiguracja systemu) 
Winding Type (typ uzwojenia): Generator/Gen-Xformer (generator/generator-
transformator)  
Ref Power S (moc odniesienia S): 0,1...5000 M  
HV Connection (połączenie WN): D-trójkąt/Y-gwiazda/Z-zygzak  
HV Grounding (uziemienie WN): Grounded/Ungrounded 
(uziemione/nieuziemione) 
HV Nominal (WN nominalne): 100 V do 1 MV 
 %Reactance: 1,00% do 100,00% 
LV Vector Group (układ połączeń nn) od 0 do 11  
LV Connection (połączenie nn): D-trójkąt/Y-gwiazda/Z-zygzak  
LV Grounding (uziemienie nn): Grounded/Ungrounded (uziemione/nieuziemione)  
LV Nominal (nn nominalne): 100 V do 1 MV  
Phase Sequence (kolejność faz): standardowa ABC/odwrócona ACB 
VT Reversal (odwrócenie PN): No Swap (brak zamiany)/A-B Swapped (zamienione 
A-B)/B-C 
Swapped (zamienione B-C)/C-A Swapped (zamienione C-A)  
CT1 Reversal (odwrócenie PP1): No Swap (brak zamiany)/A-B Swapped 
(zamienione A-B)/B-C Swapped (zamienione B-C)/C-A Swapped (zamienione C-A)  
CT2 Reversal (odwrócenie PP2): No Swap (brak zamiany)/A-B Swapped 
(zamienione A-B)/B-C Swapped (zamienione B-C)/C-A Swapped (zamienione C-A)  
Wejście C/S: A-N, B-N, C-N, A-B, B-C, C-A  
C/S V Ratio Corr (korekcja współczynnika napięcia C/S): 0.100...2.000  
Main VT Vect Grp (układ połączeń głównego PN): 0...11  
Main VT Location (lokalizacja głównego PN): Gen/Bus (generator/szyna)  
RMS F<Block: 0.1…2.0Hz (P348)  
CounterSourcePSL: 00000000000000000  
Counter 1-16 (licznik 1-16): 1…65535  
Counter1-16 Label (etykieta licznika 1-16): **************** 
Timer1-16 (timer 1-16): 0…14400 ms 

Generator Differential Protection  
(zabezpieczenie różnicowe generatora) 



Dane techniczne P34x/EN TD/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 85 

GenDiff Function (funkcja różnicowa generatora): 
Disabled (wyłączone) / Percentage Bias (procentowe stabilizowane) 
High Impedance (wysokoimpedancyjne) 
Interturn (międzyzwojowe) 
Gen Diff Is1: 0.05…0.50 In 
Gen Diff k1: 0…20% 
Gen Diff Is2: 1…5.0 In  
Gen Diff k2: 20…150.00% 
Interturn Is_A: 0.05...2.0 In 
Interturn Is_B: 0.05…2.0 In 
Interturn Is_C: 0.05…2.0 In 
Interturn Delay (zwłoka zabezpieczenia od zwarć międzyzwojowych): 0.00…100.0 s 

Xformer Diff protection (zabezpieczenie różnicowe 
transformatora) 
Xform Diff Func (funkcja różnicowa transformatora): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
Set Mode (tryb ustawiania): Simple/Advance (proste/zaawansowane)  
Xform Is1: 0,05 do 2,50 PU  
Xform K1: 0 do 150% 
Xform Is2: 0,10 do 10,0 PU 
Xform K2: 15 do 150% 
Xform tDiff: 0 do 10.00 s  
Xform Is-CTS: 0,10 do 2,50 PU 
Xform HS1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Xform Is-HS1: 2,50 do 16,0 PU  
Xform HS2 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Xform Is-HS2: 2,50 do 16,0 PU  
Zero seq filt HV (filtr składowej zerowej prądu dla uzwojenia WN): Disabled, 
Enabled (wyłączone/włączone)  
Zero seq filt LV (filtr składowej zerowej prądu dla uzwojenia nn) Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
2nd harm blocked (druga harmoniczna zablokowana): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
Xform Ih(2)%>: 5 do 50% 
Cross blocking (blokowanie na wszystkich fazach): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
5th harm blocked (piąta harmoniczna zablokowana): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
Xform Ih(5)%>: 0 do 100% 
Circuitry Fail (usterka obwodu): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Is-cctfail>: 0,03 do 1,00 PU 
K-cctfail: 0 do 50%  
tls-cctfail>: 0 do 10,0 s 

Power (3 Phase) Zabezpieczenie mocowe (trójfazowe) 
Comp Angle: -5°...5° 
Power1 Function: Disabled, Under, Over (wyłączone, podmocowa, nadmocowa)  
Power1 Dirn: Forward, Reverse (w przód, w tył) 
Power1 Mode: Active, Reactive (moc czynna, moc bierna)  
Power1 3Ph Watts,  
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Power1 3Ph VArs: 0.4…300.0 W (1A, 100 V/120 V) 
1.6…1200.0 W (1A, 380 V/480 V) 
2…1500.0 W (5A, 100 V/120 V) 
8…6000.0 W (5A, 380 V/480 V)  
Equivalent Range in %Pn 0.2%.157% 
Power 1 Time Delay: 0.00…100.0 s  
Power 1 DO Timer: 0.00…100.0 s 
P1 Poledead Inh: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Power 2/3/4 as Power 1 
 

Sensitive Power (1 Phase/2 Phase) 
Comp Angle: -5°… 5° 
P> CT Source: Single (jednofazowe), Wattmetric (czynnomocowe)  
P> Phase Select: A, B, C  
Sen Power1 Func: Disabled, Under, Over (wyłączone, podmocowa, nadmocowa) 
Sen Power1 Dirn: Forward, Reverse (w przód, w tył)  
Sen Power1 Mode: Active, Reactive (moc czynna, moc bierna)  
Sen Power1 1Ph Watt,  
Sen Power1 1Ph VArs:  
0.2…100.0W (1A, 100/120 V) 
0.8…400.0W (1A, 100/120 V) 
1…500.0W (5A, 100/120 V) 
4…2000.0W (5A, 380/480 V)  
Equivalent range in %Pn 0.3%...157% 
Sen Power1 3Ph Watt,  
Sen Power1 3Ph VArs:  
0.4…100.0W (1A, 100/120 V) 
1.6…400.0W (1A, 380/480 V) 
2…500.0W (5A, 100/120 V) 
8…2000.0W (5A, 380/480 V) 
Equivalent range in %Pn 0.2%...157% 
Sen Power 1 Delay: 0.00…100.0 s  
Power 1 DO Timer: 0.00…100.0 s  
P1 Poledead Inh: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Sen Power2/3/4 jak Sen Power 1 
 

NPS Overpower (zabezpieczenie nadmocowe NPS) 
S2> CT Source: IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2  
S2>1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
S2>1 Setting: 0.10…30.00 In VA (100/120 V)  
0.40…120.00 In VA (380/480 V) 
S2> 1 Time Delay: 0.00…100.00 s 
 

Field Failure (zabezpieczenie od utraty wzbudzenia) 
FFail Alm Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
FFail Alm Angle: 15°...75° 
FFail Alm Delay: 0.00…100.0 s 
FFail 1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
FFail 1 Xa1: 
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-250.0…250.0 Ω (1A, 100/120 V) 
-1250.0…1250.0 Ω (5A, 100/120 V) 
-1000…1000 Ω (1A, 380/480 V) 
-5000.0…5000.0 Ω (5A, 380/480 V) 
FFail 1 Xb1: 
0.5…500.0 Ω (1A, 100/120 V) 
2.5…2500.0 Ω (5A, 100/120 V) 
2…2000 Ω (1A, 380/480 V) 
10…10000.0 Ω (5A, 380/480 V) 
FFail 1 Time Delay: 0.100 s 
FFail 1 DO Timer: 0.100 s  
FFail 2 jak FFail1 
FFail Dirn Line: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Line Offset 
-250.0…250.0 Ω (1A, 100/120 V) 
-1250.0…1250.0 Ω (5A, 100/120 V) 
-1000…1000 Ω (1A, 380/480 V) 
-5000.0…5000.0 Ω (5A, 380/480 V) 
Line Angle: -180°...180° 
 

NPS Thermal (Zab. termiczne) 
I2therm>1 Alarm: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
I2therm>1 Set: 0.03…0.5 In 
I2therm>1 Delay: 0…100 s  
I2therm>2 Trip: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
2therm>2 Set: 0.05…0.5 In  
I2therm>2 k Set: 2…40.0 s  
I2therm>2 kRESET: 2…40.0  
I2therm>2 tMAX: 500…2000.00 s 
I2therm>2 tMIN: 0.25…40 s 
Człon P34x reagujący na składową przeciwną oferuje rzeczywistą charakterystykę 
termiczną zgodnie z następującym wzorem: 
 

 
 
Uwaga: Wszystkie terminy związane z prądem są podane w jednostkach, na 
podstawie prądu znamionowego przekaźnika, In. 
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Charakterystyka termiczna zabezpieczenia reagującego na składową przeciwną 
 

System Backup (rezerwa systemowa) 

Voltage Dependent Overcurrent and Underimpedance 
(zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo oraz 
podimpedancyjne) 
V Dep OC Func: 
Disabled (wyłączone) 
Voltage Controlled (sterowane napięciowo) 
Voltage Restrained (z kontrolą napięciową) 
Backup Function (funkcja rezerwy): 
Disabled (wyłączone) 
Voltage Controlled (sterowane napięciowo) 
Voltage Restrained (z kontrolą napięciową) 
Under Impedance (zabezpieczenie podnapięciowe) 
Vector Rotation (rotacja wektora): None/Delta-Star (brak/trójkąt-gwiazda) 
V Dep OC Char: 
DT (czasowo niezależna) 
IEC S Inverse (IEC standardowa zależna)  
IEC V Inverse (IEC silnie zależna) (IEC silnie zależna) 
IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) 
UK LT Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) (UK zależna z długim czasem 
zwłoki) 
UK Rectifier (UK prostownicza) 
RI (zależna błyskawiczna) 
IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) 
IEEE V Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) 
IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) 
US Inverse (US zależna) (US zależna) 
US ST Inverse (US standardowa zależna) (US standardowa zależna) 
Default Curve 1/2/3/4 (domyślna krzywa 1/2/3/4) 
V Dep OC I > Set: 0…8.4In 
V Dep OC T Dial: 0.01…100 
V Dep OC Reset: DT (czasowo niezależna) lub Inverse (zależna) 
V Dep OC Delay: 0…100 s 
V Dep OC TMS: 0.025…1.2 
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V Dep OC K(RI): 0.1…10 
V Dep OC Usr Rst: DT (niezależna), Default Curve 1/2/3/4 (domyślna krzywa 
1/2/3/4) 
V Dep OC  
tRESET: 0…100 s 
V Dep OC V<1/2 Set: 5…120 V (100/120 V) 
V Dep OC V<1/2 Set: 20…480 V (380/480 V) 
V Dep OC k Set: 0.1…1 
Z< Function: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Vector Rotation (rotacja wektora): None/Delta-Star (brak/trójkąt-gwiazda)  
Z<1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Z<1 Setting: 
2…500.0Ω (1A, 100/120 V)  
0.4….2500.0  5A, 100/120 V) 
8…2000 Ω (1A, 380/440 V) 
1.60…10000.0 Ω (5A, 380/440 V) 
Z<1 Time Delay: 0.00…100.0 s  
Z<1  
tRESET: 0…100 s 
Z<2 jak Z<1 
 
Charakterystyka czasowo zależna (IDMT) jest wybierana spośród czterech 
krzywych IEC/UK oraz pięciu IEEE/US, jak pokazano w poniższej tabeli. 
Krzywe IDMT IEC/UK spełniają następującą zależność: 
 

 
 
Krzywe IDMT IEEE/US spełniają następującą zależność: 
 

 
 
Gdzie: 
T = czas zadziałania  
K = Stała 
I = Prąd zmierzony  
IS = nastawa progowej wartości prądu  
α = stała 
L = stała ANSI/IEEE (zero dla krzywych IEC/UK) 
T  = nastawa mnożnika czasowego dla krzywych IEC/UK  
TD = nastawa mnożnika czasowego dla krzywych IEEE/US 
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Charakterystyki IDMT 
 

Krzywa IDMT Stand. K α L 

Standard inverse (standardowa) IEC 0,14 0,02 0 

Very inverse (silnie zależna) IEC 13,5 1 0 

Extremely inverse (bardzo silnie zależna) IEC 80 2 0 

Long time inverse  
(zależna z długim czasem zwłoki) 

UK 120 1 0 

Rectifier (prostownikowa) UK 45900 5,6 0 

Moderately (umiarkowanie zależna) inverse IEEE 0,0515 0,02 0,114 

Very inverse (silnie zależna) IEEE 19,61 2 0,491 

Extremely inverse (bardzo silnie zależna) IEEE 28,2 2 0,1217 

Zależna US-C08 5,95 2 0,18 

Long time inverse (zależna z krótkim czasem 
zwłoki) 

US-C02 0,16758 0,02 0,11858 

 
Krzywa IEC bardzo silnie zależna staje się krzywą niezależna przy prądach 
większych niż 20 x nastawa. Krzywe standardowa IEC, silnie zależna oraz z długim 
czasem zwłoki stają się niezależne przy prądach większych niż 30 x nastawa. 
Część niezależna zależnej charakterystyk IEC przy prądach większych niż 20x oraz 
30x nastawa ma zastosowanie wyłącznie dla prądów z zakresu roboczego 
przekaźnika. 
Zakres roboczy wejść prądowych P342/3/4/5 wynosi 0 - 16 In dla standardowych 
wejść prądowych oraz 0 - 2 In dla czułych wejść prądowych. 
Dla wszystkich krzywych IEC/UK charakterystyka resetowania jest wyłącznie 
czasowo niezależna. 
W przypadku krzywych IEEE/US, charakterystyka resetowania może być ustawiona 
jako albo krzywa zależna albo niezależna. 
Zależne charakterystyki resetowania zależą od wybranych krzywych IEEE/US IDMT 
zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą. 
 
Wszystkie zależne krzywe resetowania są zgodnie z następującą zależnością: 
 

 
 
Gdzie: 
TD = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEEE 
S = Stała 
M = I/Is 
 

Opis krzywej Standard (standardowa) S 

Moderately inverse (umiarkowanie zależna) IEEE 4,85 

Very inverse (silnie zależna) IEEE 21,6 

Extremely inverse (bardzo silnie zależna) IEEE 29,1 

Zależna US 5,95 

Long time inverse (zależna z krótkim czasem 
zwłoki) 

US 2,261 
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Krzywa RI (elektromechaniczna) została uwzględniona w opcjach ustawień 
charakterystyki pierwszego stopnia dla zabezpieczeń nadprądowych fazowych oraz 
ziemnozwarciowych. Krzywa ta opisana jest poniższym równaniem: 
 

 
 
Dla K regulowanego w zakresie od 0,1 do 10, co 0,05 
M = I/Is 
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Phase Overcurrent (Overcurrent) (zabezpieczenie nadprądowe 
fazowe) 
Phase O/C: Sub Heading (podpozycja) 
I> CT Source: IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2 
I>1 Function: 
Disabled (wyłączone) 
DT (czasowo niezależna) 
IEC S Inverse (IEC standardowa zależna)  
IEC V Inverse (IEC silnie zależna) 
IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) 
UK LT Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) (UK zależna z długim czasem 
zwłoki) 
UK Rectifier (UK prostownikowa)  
RI (zależna błyskawiczna) 
IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) 
IEEE V Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) 
IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) 
US Inverse (US zależna) 
US ST Inverse (US standardowa zależna) 
Default Curve 1/2/3/4 (domyślna krzywa 1/2/3/4) 
I>1 Direction: 
Non-Directional (niekierunkowe)  
Directional Fwd (kierunkowe do przodu)  
Directional Rev I>1  
Current Set: 0.08…4.00 In 
I>1 Time Delay: 0.00…200.00 s 
I>1 TMS: 0.025.1…200 
I>1 Time Dial: 0.01…100.00 
>1 K (RI): 0.10…10.00 
I>1 Reset Char: DT/Inverse (niezależna/zależna) 
I>1 Usr Rst Char: DT (niezależna), 
Default Curve 1/2/3/4 (domyślna krzywa 1/2/3/4) 
I>1 tRESET: 0.00…100.00 s 
I>2 jak I>1 
I>3 Status (status I>3) Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
I>3 Direction: 
Non-Directional (niekierunkowe)  
Directional Fwd (kierunkowe do przodu)  
Directional Rev (kierunkowe wstecz) 
I>3 Current Set: 0.08…10.00 In  
I>3 Time Delay: 0.00…200.00 s 
I>4 jak I>3 
I> Char Angle: -95...+95o 
I>Function Link: 
Bit 0 = VTS Blocks I>1 
Bit 1 = VTS Blocks I>2 
Bit 2 = VTS Blocks I>3 
Bit 3 = VTS Blocks I>4 
Bity 4, 5, 6 oraz 7 nie są używane 
Łącze funkcji binarnej wybierające, które elementy zabezpieczenia nadprądowego 
(stopnie 1 do 4) zostaną zablokowane kiedy nastąpi detekcja VTS awarii 
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bezpiecznika. 

Peak/RMS Overcurrent (P348) (zabezpieczenie nadprądowe  
z pomiarem wartości szczytowych/skutecznych) 
Phase O/C Peak: Sub Heading (podpozycja) 
I>1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
I>1 CT Source: IA-1, IB-1, IC-1/IA-2, IB-2, IC-2 
I>1 Current Set: 0.08…32.00 In 
I>1 Time Delay: 0.00…200.00 s 
I>1 tRESET: 0.00…100.00 s 
I>1 SV Iterations: 1…10 
I>2/3/4 jak I>1 
Phase O/C RMS: Sub Heading (podpozycja) 
I>5 Function: 
Disabled (wyłączone) 
DT (czasowo niezależna) 
IEC S Inverse (IEC standardowa zależna)  
IEC V Inverse (IEC silnie zależna) (IEC silnie zależna) 
IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) 
UK LT Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) 
(UK zależna z długim czasem zwłoki) 
UK Rectifier (UK prostownicza) 
RI (zależna błyskawiczna) 
IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) 
IEEE V Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) 
IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) 
US Inverse (US zależna) (US zależna) 
US ST Inverse (US standardowa zależna) (US standardowa zależna) 
Default Curve 1/2/3/4 (domyślna krzywa 1/2/3/4) 
I>5 CT Source: IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2  
I>5 Current Set: 0.08…32.00 In 
I>5 Time Delay: 0.00…200.00 s 
I>1 TMS: 0.025…1.200 
I>1 Time Dial: 0.01…100.00 
I>1 K (RI): 0.10…10.00  
I>5 tRESET: 0.00…100.00 s  
I>6 jak I>5 
I>7 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
I>7 CT Source: IA-1, IB-1, IC-1/IA-2, IB-2, IC-2 
I>7 Current Set: 0.08…32.00 In 
I>7 Time Delay: 0.00…200.00 s 
I>8 jak I>7 
 

NPS Overcurrent (Zabezpieczenie nadprądowe składowej 
przeciwnej) 
I2> CT Source: IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2  
I2>1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
I2>1 Direction: 
Non-Directional (niekierunkowe) 
Directional Fwd (kierunkowe do przodu) 
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Directional Rev (kierunkowe wstecz) 
I2> Current Set: 0.08…4.00 In  
I2> Time Delay: 0.00…100.00 s 
I2>2/3/4 jak dla I2>1  
I2> VTS Block: 
Bit 0 = VTS Blocks I2>1 
Bit 1 = VTS Blocks I2>2 
Bit 2 = VTS Blocks I2>3 
Bit 3 = VTS Blocks I2>4 
Bity 4, 5, 6 oraz 7 nie są używane 
Łańcuch łącza funkcji binarnej, wybierający który z członów naprądowych NPS 
(stopień 1 do 4) będzie blokowany, jeżeli nastąpi detekcja VTS awarii bezpiecznika. 
I2> V2pol Set: 0.5…25.0 (100 V 120 V) 
2…100 V(380/480 V) 
I2> Char Angle: -95°... +95° 
 

NPS Overcurrent (P348) (zabezpieczenie nadprądowe składowej 
przeciwnej) 
I2>1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
I2>1 Current Set: 0.03…4.00 In  
I2>1 Time Delay: 0.00…200.00 s  
I2>2/3/4 jak I>1 
 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym 
Gen Thermal: Sub Heading (podpozycja)  
Thermal status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Thermal I>: 0.50…2.50 In  
Thermal Alarm: 20..100% 
T-heating: 1…200 min  
T-cooling: 1…200 min 
M Factor: 0…10 
Charakterystykę cieplną czasową opisuje wzór: 
t = τ loge (Ieq2 - IP2)/(Ieq

2 - (Thermal I>)2)  
t = τ. loge (K2-A2/(K2-1)) 
Gdzie: 
K = Ieq/Thermal I> 
A = Ip /Thermal I> 
t = czas do wyzwalania, mierzony od momentu pojawienia się  

prądu przeciążenia, I  
τ = stała czasowa ogrzewania chronionej instalacji 
Ieg = prąd równoważny 
Thermal I> = prąd nastawy przekaźnika  
IP = początkowa wartość prądu ładowania, przed przeciążeniem,  

w stanie ustalonym 
Ieq = V(I1

2 ± MI2
2) 

I1 = składowa zgodna prądu 
I2 = składowa przeciwna prądu  
M = ustawiana przez użytkownika stała proporcjonalna do pojemności 

cieplnej maszyny 
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Xformer Thermal: Sub Heading (podpozycja) 
Thermal status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Mn't Winding: HV/LV/ Biased Current 
Ambient T: RTD1-10/CLIO1-4/AVERAGE 
Amb CLIO Type (typ Amb CLIO) 0-1 / 0-10 / 0-20 / 4-20 mA 
Amb CLIO Min: -9999.0 do +9999.0 
Amb CLIO Max: -9999.0 do +9999.0 
Average Amb T: -25.0 do +75.0 Cel 
Top Oil T: RTD1-10/CIO1 -4/CALCULATE D 
Top Oil CLIO Typ: 0-1 / 0-10 / 0-20 / 4-20 mA 
Top Oil CLIO Min: -9999.0 do +9999.0 
Top Oil CLIO Max: -9999.0 do +9999.0 
IB: 0,1 do 4,0 PU 
Rated NoLoadLoss: od 0,1 do 100,0 
Hot Spot Overtop: 0,1 do 200,0 Cel 
Top Oil Overamb: 0,1 do 200,0 Cel 
Cooling Mode: Natural/Forced Air/ Forced Oil/ (naturalne/wymuszone 
powietrzem/wymuszone olejem) 
Forced Air & Oil/Select via PSL (wymuszone powietrzem i olejem/wybierana za 
pośrednictwem PSL) 
Natural Cooling/Forced Air Cool/Forced Oil (chłodzenie naturalne/chłodzenie 
wymuszone powietrzem/wymuszone olejem) 
Cool/Frced AirOil Cool: 
Winding exp m: od 0,01 do 2,00 
Oil exp n: od 0,01 do 2,00  
Hot spot rise co: 0,01 do 20,00 min  
Top oil rise co: 1 do 1000 min  
TOL Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Hot Spot>1 to 3 Set: 1,0 do 300,0 Cel 
tHot Spot>1 to 3 Set: 0 do 60 k min  
Top Oil>1 to 3 Set: 1,0 do 300,0 Cel 
tTop Oil>1 to 3 Set: 0 do 60 k min 
tPre-trip Set: 0 do 60k min  
LOL Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Life Hours at HS: 1 do 300 000 h  
Designed HS temp: 1 do 200,0 Cel  
Constant B Set: od 1 do 100 000  
FAA> Set: 0,10 do 30,00 min  
tFAA> Set: 0 do 60 k min 
LOL>1 Set: 1 do 300 000 h 
tLOL> Set: 10 do 60 k min  
Reset Life Hours: 0 do 300 000 h 
 

2-Stage Non-Directional Earth Fault (dwustopniowe 
niekierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe) 
IN>1 Function: 
Disabled (wyłączone) 
DT (czasowo niezależna) 
IEC S Inverse (IEC standardowa zależna)  
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IEC V Inverse (IEC silnie zależna) (IEC silnie zależna) 
IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) 
UK LT Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki)  
RI (zależna błyskawiczna) 
IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) 
IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) 
US Inverse (US zależna) 
ST Inverse (standardowa zależna)  
IDG 
Default Curve 1/2/3/4  
IN>1 Current: 0.02…4 In  
IN>1 IDG Is: 1…4 In  
IN>1 Time Delay: 0.00…200.0 s  
IN>1 TMS: 0.025…1.200  
IN>1 Time Dial: 0.01…100.00  
IN>1 K(RI): 0.1…10.00  
IN>1 IDG Time: 1…2.00  
IN>1 Reset Char: DT (czasowo niezależna), Inverse (zależna)  
IN>1 UsrRst Char: DT (niezależna), Default Curve 1/2/3/4 (domyślna krzywa 
1/2/3/4)  
IN>1 tRESET: 0.00…100.00 s  
IN>2 Function: Disabled (wyłączone), DT (niezależna)  
IN>2 Current Set: 0.02…10.00 In  
IN>2 Time Delay: 0.00…200.00 s 
 
Krzywa IDG jest powszechnie stosowana dla zwłocznych zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych dostępnych na rynku szwedzkim. Krzywa ta jest dostępna  
w 1 stopniu zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
 
Krzywa IDG opisana jest poniższym równaniem: 

 

Gdzie: 
I = Prąd zmierzony 
IN>Setting = regulowane ustawienie, które określa punkt początkowy 
charakterystyki 
 
Chociaż punkt początkowy charakterystyki definiowany jest przez nastawę “IN>”, 
rzeczywista prądowa wartość progowa przekaźnika stanowi odrębną nastawę  
o nazwie “IDG Is”. Nastawa „IDG Is” jest ustawiana jako wielokrotność „IN>”. 
Do ustawienia minimalnego czasu zadziałania w przypadku wysokich poziomów 
prądów zwarciowych używane jest również dodatkowe ustawienie „IDG Time”. 
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Charakterystyka IDG  

Rotor EF (zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika) 
Injection Freq: 0.25/0.5/1 Hz  
CL I/P Select: 
Current Loop CL1/2/3/4 (pętla prądowa CL1/2/3/4) 
64R<1 Alarm: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
64R<1 Alm Set: 1000…80000 Ω  
64R<1 Alm Dly: 0.0…600.0 s  
64R<2 Trip: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
64R<2 Trip Set: 1000…80000 Ω  
64R<2 Trip Dly: 0.0…600.0 s  
R Compensation: -1000…1000 Ω 

SEF/REF Prot’n (zabezpieczenie SEF/REF) 
SEF/REF Options: 
SEF 
SEF Cos (PHI) 
SEF Sin (PHI) 
Wattmetric (czynnomocowe) 
Hi Z REF  
Lo Z REF  
Lo Z REF + SEF 
Lo Z REF + Watt  
ISEF>1 Function: 
Disabled (wyłączone) 
DT (czasowo niezależna) 
ISEF>1 Directional: 
Non-Directional (niekierunkowe) 
Directional Fwd (kierunkowe do przodu)  
Directional Rev (kierunkowe wstecz) 
ISEF>1 Current: 0.0050…0.1000 In A  
ISEF>1 Delay: 0.00…200.00 s  
ISEF>Func Link: Bit 0 - Block  
ISEF>from VTS ISEF>Char Angle: -95°...95° 
ISEF>VNpol Input: Measured/Derived (zmierzone / obliczone)  
ISEF>Vnpol Set: 0.5…80.0 V (100/120 V) 
2…320.0 V (380/480 V) 
WATTMETRIC SEF: 
PN> Setting: 0.00…20.00 In W (100/120 V) 
0.00…80.00 In W (380/480 V) 
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Restricted Earth-fault (Low Impedance) (zabezpieczenie 
strefowe ziemnozwarciowe (niskoimpedancyjne)) 
IREF> CT Source: IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2 
IREF > K1: 0...20% 
IREF > K2: 0...150% 
IREF > Is1: 0.05…1.00 In  
IREF > Is2: 0.1…1.50 In 

(wysokoimpedancyjne) 
IREF > Is1: 0.05…1.00 In 

Residual O/V NVD (zabezpieczenie nadprądowe składowej 
zerowej) 
VN>1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
VN>1 Input: Derived (obliczone) (P342-8) 
VN> 1 Function: 
DT (czasowo niezależna) 
IDMT (czasowo zależna) 
Default Curve 1/2/3/4 (domyślna krzywa 1/2/3/4) 
VN> 1 Voltage Set: 
1…80 V (100/120 V) (P342-8) 
4…320 V (380/480 V) (P342-6)  
VN> 1 Time Delay: 0.00…100.00 s  
VN>1 TMS: 0.5…100.0  
VN> 1 tRESET: 0.00…100.00  
VN>2 jak VN>1 (P342-8) 
VN>3/4 jak VN>1 except (P342-6)  
VN>3/4 Input: VN1  
VN>5/6 as VN>1 except  
VN>5/6 Input: VN2 (P344/5) 

100% Stator Earth Fault (3rd Harmonic) (zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 100% stojana (trzecia harmoniczna)) 
100% St EF Status: Disabled, VN3H< Enabled, VN3H> Enabled  
100% St EF VN3H<: 0.3…20.0V  
0.1…20.0V (100/120 V) 
0.4…80.0V (280/440V) 
VN3H< Delay: 0.00…100.00s 
V < Inhibit Set: 
30..120 V (100/120 V) 
120…480 V (380/440 V) 
P < Inhibit: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
P < Inhibit Set: 
4…200.0 In W (100/120 V)  
16…800.In W (380/480 V) 
Q < Inhibit: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Q < Inhibit: Ustawić: 
4…200.0 In W (100/120 V) 
16…800 In W (380/480 V) 
S < Inhibit: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
S < Inhibit Set: 
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4…200.0 In W (100/120 V) 
100% St EF VN3H>: 
0.1…20.0 V (100/120 V)  
0.4…80.0 V (380/480 V) 
VN3H> Delay: 0.00.100.00 s 
 

100% Stator Earth Fault (Low Frequency Injection) (100% 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana (wstrzykiwanie 
sygnału o niskiej częstotliwości)) 
64S LF Injection: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
64S R Factor: 0.01…200  
64S R<1 Alarm: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
64S R<1 Alm Set: 10…700 Ω  
64S R<1 Alm Delay: 0.00…100.0 s  
64S R<2 Trip: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
64S R<2 Trip Set: 10…700 Ω  
64S R<2 Trip Dly: 0.00…100.0 s  
64S Angle Comp: -60°…60° 
64S Series R: 0...700 Ω  
64S Series X: 0…700 Ω  
64S Parallel G: 0.00…0.1 S 
64S Overcurrent: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
64S I>1 TripSet: 0.02…1.5A  
64S I>1 TripDly: 0.00….100.0 s  
64S Supervision (kontrola): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
64S V<1 Set: 0…3.25 V  
64S I<1 Set: 0.005…0.04A  
64S Supern'n Dly: 0.00…100.0 s 
 

Zabezpieczenie od przewzbudzenia (Volts/Hz) 
V/Hz Alarm Status (stan alarmu): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
V/Hz Alm Set (nastawa alarmu) 
1.50…3.500 V/Hz (100/120 V) 
6…14.00 V/Hz (380/480V)  
V/Hz Alarm Delay (czas zwłoki alarmu): 0.00…100.0 s  
V/Hz>1 Status (stan zabezpieczenia): wyłączone/włączone  
V/Hz Trip Func (funkcja wyzwalania zabezpieczenia): 
DT (czasowo niezależna) 
IDMT (czasowo zależna) 
Default Curve 1/2/3/4 (przebieg domyślny) 
1.500…3.500 V/Hz> 1 Trip Set: 
6…14.00 V/Hz (100/120 V) 
V/Hz (380/480 V)  
V/Hz> 1Trip TMS: 0.01…12.00  
V/Hz> 1 Trip Delay: 0.00…600.0 s  
V/Hz>1 Reset Char: 
DT (czasowo niezależna) 
Default Curve 1/2/3/4 (przebieg domyślny) 
V/Hz> 1 tReset: 0.00…600.0 s  
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V/Hz>2 Status (stan zabezpieczenia): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
V/Hz>2 Trip Set (nastawa wyzwalania): 
1.500…3.500 V/Hz (100/120 V) 
6…14.00 V/Hz (380/480V)  
V/Hz>2 Trip Delay (nastawa czasu zwłoki wyzwalania): .0.00…600.0 s  
V/Hz>3/4 jak V/Hz>2 
 
Charakterystyka zwłoczna zależna czasowo według następującego wzoru: 

 
Gdzie: 
 

M = 
𝑉/𝑓

( V/f Trip Setting )
 

 
V = zmierzone napięcie 
F = zmierzona częstotliwość 
 
Uwaga: Charakterystyka czasowo zależna (IDMT) została zmieniona w 31 wersji 

oprogramowania. Nowa charakterystyka jest kompatybilna  
z poprzednią wersją umożliwiając zarazem dalsze zwiększanie liczby 
charakterystyk o różnych wykładnikach (M-1). 

 
Charakterystyka czasowo zależna w 30 wersji oprogramowania i starszych 
przedstawia się następująco: 
 

 
 

DF/DT (Zabezpieczenie df/dt) 
Operating Mode (tryb pracy): okno stałe/okno 
przesuwne 
df/dt Avg Cycles (liczba cykli uśredniania): 2…12 
df/dt Iterations (liczba iteracji): 1…4  
df/dt>1 Status (stan zabezpieczenia): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
df/dt>1 Setting (nastawa zabezpieczenia): 0.10…10.00 Hz/S  
df/dt>1 Dir'n: Negative/Positive/Both (ujemny/dodatni/oba kierunki)  
df/dt>1 Time: 0.00…100.00 s  
df/dt>1 f L/H: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
df/dt>1 f Low: 45.00…65.00 Hz  
df/dt>1 f High: 45.00…65.00 Hz  
df/dt>2/3/4 Status (stan zabezpieczenia): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
df/dt>2/3/4 Setting (nastawa zabezpieczenia): 0.10…10.00Hz/S  
df/dt>2/3/4 Dir'n: Negative/Positive/Both (ujemny/dodatni/oba kierunki) 
df/dt>2/3/4 Time (nastawa czasu): 0.00…100.00 s 
 

Dead Machine (Załączenie maszyny na postoju) 
DM CT Source (źródło sygnału zał. masz. na post. z PP): IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2  
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Dead Mach Status (stan załączenia maszyny na postoju): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
Dead Mach I> (nastawa I> zał. masz. na post.): 0.08…4.00 In A  
Dead Mach V < (nastawa V< zał. masz. na post.): 
10…120 V (100/120 V) 
40…480 V (380/480 V) 
Dead Mach tPU (tPOB zał. masz. na post.): 0,0...10,0 s  
Dead Mach tDO(tODP zał. masz. na post.): 0.0…10.0 s 

Voltage Protection Undervoltage  
(Zabezpieczenie napięciowe Podnapięciowe) 
V< Measur’t Mode (tryb pomiaru) 
Międzyfazowe  
Fazowe  
V< Operate Mode (tryb działania V<): 
Any Phase Three Phase (dowolna faza, 3-fazyowe  
V< 1 Function (Funkcja V<1): 
Disabled (wyłączone) 
DT (czasowo niezależna) 
IDMT (czasowo zależna) 
Default Curve (domyślna krzywa) 1/2/3/4  
V<1 Voltage Set (Nastawa nap. V<1): 
10…120 V (100/120 V) 
40…480 V (380/480 V) 
V>1 Time Delay (zwłoka czasowa): 0,00...100,00 s  
V<1 TMS (mnożnik czasu TMS): 0.05…100.0 
V<1 Poledead Inhibit (z funk. nieruch. bieg.) wyłączone, włączone  
V<2 Function (Funkcja V<2): 
Disabled (wyłączone) 
DT (czasowo niezależna) 
V<2 Status (stan zabezpieczenia V<2): wyłączone, włączone  
V<2 Voltage Set (Nastawa nap. V<2): 
10…120 V (100/120 V) 
40…480 V (380/480 V) 
V>2 Time Delay (zwłoka czasowa): 0,00...100,00 s  
V<2 Poledead Inh (z funk. nieruch. bieg.): wyłączone, włączone  
V<3 jak V<2 
 
Charakterystyka zależna podana jest według następującego wzoru: 
 

 
 
Gdzie: 
K = nastawa mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie przyłożone na wejściu/napięcie ustawione przekaźnika 
 

Overvoltage (Zabezpieczenie nadnapięciowe) 
V> Measur’t Mode (tryb pomiaru): 
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Międzyfazowe  
Fazowe  
V> Operate Mode (Tryb działania V>): 
Dowolna faza  
Trzech faz  
V>1 Function (Funkcja V>3): 
Disabled (wyłączone) 
DT (czasowo niezależna) 
IDMT (czasowo zależna) 
Default Curve 1/2/3/4 (przebieg domyślny) 
V>1 Voltage Set (Nastawa nap. V>3): 
10…120 V (100/120 V) 
40…480 V (380/480 V) 
V<1 Time Delay (zwłoka czasowa): 0.00…100.00 s  
V>1 TMS (nastawa mnożnika czasu): 0.05…100.0 
V>2 Status (stan zabezpieczenia V>2): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
V>2 Voltage Set (Nastawa nap. V>3): 
60…185 V (100/120 V) 
240…740 V (380/480 V) 
V<2 Time Delay (zwłoka czasowa): 0.00...100.00 s 
Charakterystyka zależna podana jest według następującego wzoru: 

 
 
Gdzie: 
K = Ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie przyłożone na wejściu/napięcie ustawione przekaźnika 
 

NPS Overvoltage (Zabezpieczenie nadnapięciowe NPS) 
V2>1 status (stan zabezpieczenia V2>1): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
V2>1 Voltage Set (nastawa napięcia) 
1…150 V (100/120 V) 
4….600 V (380/480 V) 
V2>1 Time Delay (zwłoka czasowa): 0.00…100.00 s 

Peak/RMS Overvoltage (P348) (Zabezpieczenie nadnapięciowe 
wartości szczytowej/skutecznej (P348)) 

V> Measur’t Mode (tryb pomiaru): 
Międzyfazowe  
Fazowe  
V> Operate Mode (Tryb działania V>): 
Dowolna faza  
Trzech faz  
OVERVOLTAGE PEAK (NADNAPIĘCIOWE WART. SZCZYTOWEJ): Sub Heading 
(podpozycja)  
V>1 Status (stan zabezpieczenia V>2): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
V>1 Voltage Set (Nastawa nap. V>3): 
10…185 V (100/120 V) 
V<1 Time Delay (zwłoka czasowa): 0.00…100.00 s  



Dane techniczne P34x/EN TD/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 103 

V>1 tReset (tODPADU): 0.00…100.00 s  
V>1 SV Iterations (liczba iteracji): 1…10 
V>2 jako V>1 
OVERVOLTAGE RMS (NADNAPIĘCIOWE WART. SKUTECZNEJ): Sub Heading 
(podpozycja)  
V>3 Function (Funkcja V>3): 
Disabled (wyłączone) 
DT (czasowo niezależna) 
IDMT (czasowo zależna) 
Default Curve 1/2/3/4 (przebieg domyślny) 
V>3 Voltage Set (Nastawa nap. V>3): 
10…185 V (100/120 V) 
V<3 Time Delay (zwłoka czasowa): 0.00…100.00 s  
V>3 TMS (nastawa mnożnika czasu): 0.05…100.0 
V>4 jak V>3 
Charakterystyka zależna podana jest według następującego wzoru: 

 
 
Gdzie: 
K = Ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie przyłożone na wejściu/napięcie ustawione przekaźnika 
 

Frequency Protection Underfrequency (Zabezpieczenie 
częstotliwościowe Podczęstotliwościowe) 
F<1 Status (stan zabezpieczenia F<1): wyłączone/włączone  
F<1 Setting (Nastawa F<1): 45.00…65.00 Hz  
F<1 Time Delay (zwłoka czasowa): 0.1…20000.0s  
F<2/3/4 jak F<1  
F< Function Link (połączenie fizyczne): 
Bit 0 - Enable Block (włączona blokada)  
F<1 during poledead (podczas nieruch. bieg.)  
Bit 1 - Enable Block F<2 during poledead 
(Bit 1 - włączona blokada F<2 podczas nieruch. bieg.)  
Bit 2 - Enable Block F<3 during poledead 
(Bit 1 - włączona blokada F<2 podczas nieruch. bieg.)  
Bit 3 - Enable Block F<4 during poledead 
(Bit 1 - włączona blokada F<2 podczas nieruch. bieg.) 
 

Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
F>1 Status (stan zabezpieczenia) Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
F>1 Setting (Nastawa F>1): 45.00...68.00 Hz 
F>1 Time Delay (zwłoka czasowa): 0.1…100.0 s  
F>2 jak F>1 
 

Overfrequency (P348) (Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
P348) 
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F>1 Status (stan zabezpieczenia) Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
F>1 Setting (Nastawa F>1): 0.1…70.0 Hz  
F>1 Time Delay (zwłoka czasowa): 0.1…100.0 s  
F>2/3/4 jak F>1 

Generator Turbine Abnormal Frequency (Zabezpieczenie 
nietypowej częstotliwości generatora turbiny) 
Turbine F Status (stan zabezpieczenia Turbine F): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone)  
Band 1 Status (stan zabezpieczenia Band 1): Disabled, Enabled 
(wyłączone/włączone) 
Band 1 Freq Low (obniżenie częstotliwości): 20.00…70.00 Hz  
Band 1 Freq High (podwyższenie częstotliwości): 20.00…70.00 Hz  
Band 1 Duration (czas trwania): 0.00…3600000.00 s  
Band 1 Dead Time (czas przerwy): 0.00…200.00 s  
Band 2/3/4/5/6 jak Band 1 
 

RTD Protection (Zabezpieczenie termiczne RTD) 
Select RTD (wybór): 
Bit 0 - Select RTD 1 (wybierz RTD 5) 
Bit 1 - Select RTD 2 (wybierz RTD 5)  
Bit 2 - Select RTD 3 (wybierz RTD 5)  
Bit 3 - Select RTD 4 (wybierz RTD 5)  
Bit 4 - Select RTD 5 (wybierz RTD 5)  
Bit 5 - Select RTD 6 (wybierz RTD 8)  
Bit 6 - Select RTD 7 (wybierz RTD 9)  
Bit 7 - Select RTD 8 (wybierz RTD 8)  
Bit 8 - Select RTD 9 (wybierz RTD 9)  
Bit 9 - Select RTD 10 (wybierz RTD 5)  
Łańcuch łącza funkcji binarnej, wybierający które czujniki RTD (1 - 10) są włączone. 
RTD 1 Alarm Set (nastawa alarmu): 0°C…200°C  
RTD 1 Alarm Dly (czas zwłoki alarmu): 0 s…100 s  
RTD 1 Trip Set (nastawa wyłączenia): 0°C…200°C  
RTD 1 Trip Dly (czas zwłoki wyłączenia): 0 s…100 s  
RTD2/3/4/5/6/7/8/9/10 jak RTD1 
 

CB Fail (Zabezpieczenie lokalnej rezerwy wyłącznikowej) 
CB Fail 1 Status (stan LRW 1): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
CB Fail 1 Timer (człon czasowy): 0.00…10.00 s  
CB Fail 2 Status (stan LRW 1): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
CB Fail 2 Timer (człon czasowy): 0.00…10.00 s  
CBF Non I Reset (Odpad pobudz. LRW): I< Only (tylko I<),  
CB Open & I< (otwarcie wyłącznika oraz I<), Prot Reset & I< (reset zabezp. oraz I<) 
CBF Ext Reset (zewnętrzne kasowanie LRW): I< Only (tylko I<),  
CB Open & I< (wyłącznik otwarty oraz I<), Prot Reset & I< (odpad zabezp. oraz I<) 
I< Current Set (nastawa prądu rozruchowego): 0.02…3.200 In  
IN< Current Set (nastawa prądowa): 0.02…3.200 In  
ISEF< Current (nastawa): 0.0010.0…8000 In  
Usuń I> Start: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
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Remove IN< Start (stan): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
I< CT Source (żródło sygnału z PP): IA-1, IB-1, IC-1/IA-2, IB-2, IC-2 
 

Pole Slipping (Zabezpieczenie od poślizgu biegunów) 
PSlip Function (Funkcja PSlip): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Pole Slip Mode (tryb): 
Motoring 
Generowanie 
Oba 
PSlip Za Forward (nastawa): 
0.5…350.0/InΩ (100/120 V) 
2.0…1400.0/InΩ (380/480 V) 
PSlip Zb Reverse (nastawa): 
0.5…350.0/InΩ (100/120 V) 
2.0…1400 /InΩ (380/480 V) 
Lens Angle (nastawa kąta soczewki): 90°...150° 
PSlip Timer T1 (nastawa): 0,00…1,00 s  
PSlip Timer T2 (nastawa): 0.00…1.00 s  
Blinder Angle (nastawa): 20°...90° 
PSlip Zc: 
0.5…350.0/InΩ (100/120 V) 
2.0…1400.0/InΩ (380/480 V) 
Zone 1 Slip Count: 1…20 
Zone 2 Slip Count: 1…20  
PSlip Reset Time (czas kasowania): 0.00…100.0 s 
 

Supervisory Functions  

Voltage Transformer Supervison 
(Funkcje kontrolne Kontrola PN) 
Stan VTS (stan kontroli): Blokowanie / Wskazanie  
VTS Reset Mode (tryb wyzerowania): Ręczny/Auto  
VTS Time Delay (zwłoka czasowa PN): 1.0…10.0 s  
VTS I> Inhibit (blokowanie od I>): 0.08 In...32.0 In  
VTS I2> Inhibit (blokowanie od I2>): 0.05 In...0.50 In  
Napięcie składowej przeciwnej prądu (V2): 
10 V (100/120 V) 
40 V (380/480 V) 
Nadnapięcie fazowe: 
Pick-up 30 V (pobudzenie), 
Drop-off 10 V (100/120 V) (odwzbudzenie)  
Pick-up 120 V (pobudzenie), 
Drop-off 40 V (380/480 V) (odwzbudzenie)  
Nałożony prąd: 0,1 In 
 

Voltage Transformer Supervison (P348) (Kontrola PN P348) 
Stan VTS (stan kontroli): Blokowanie / Wskazanie  
VTS Time Delay (zwłoka czasowa PN): 1,0.10,0 s  
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VTS V Diff Set: (nastawa nap. róż. PN): 
1…80 V (100/120 V) 

Nadzór przekładnika prądowego 
CTS1 Status (stan kontroli PP1): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
CTS1 VN Input (tryb pracy): Measured/Derived (zmierzone / obliczone)  
CTS1 VN< Inhibit (blokowanie od VN<): 
0,5…22 V (100/120 V) 
2…88 V (380/480 V) 
CTS1 IN> Set (nastawa IN>): 0,08...4 In  
CTS1 Time Delay (zwłoka czasowa): 0,10 s  
CTS2 jak CTS1 
 

DIFF Current Transformer Supervision 
(Zab. różnicowe Kontrola PP) 
DIFF CTS (stan kontroli PP): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
Diff CTS Mode (tryb pracy): Ogranicz / Wskazanie  
CTS Time Delay (zwłoka czasowa): 0,0 do 10,0 s  
CTS I1: 5 do 100% w odstępach co 1%  
CTS I2/I1>1: 5 do 100% 
CTS I2/I1>2: 5 do 100% 

Current Transformer Supervision (P348) (Kontrola PP P348) 
CTS2 Status (stan kontroli PP2): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
CTS2 IN> Set (nastawa IN>): 0,08…4 In  
CTS2 Time Delay (zwłoka czasowa): 0…10 s 

Through fault (Zabezpieczenie zwarcia bezpośredniego) 
Through Fault (stan): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
Monitored Input (wejście kontrolowane): HV / LV (WN/NN)  
TF I> Trigger (nastawa): 0,08 do 16,00 In 
TF I2t> Alarm (nastawa alarmu): 0 do 500 000 A2 s 

System Checks Voltage Monitors (Kontrole systemowe Kontrola 
Napięcia) 
Live/Dead Voltage (obecne napięcie/brak napięcia): 
1.0…132.0 V (100/110 V) 
4…528 V (380/440 V) 
Gen Undervoltage (Zab. podnapięciowe generatora): 
1.0…132.0 V (100/110 V) 
4…528 V (380/440 V) 
Gen Overvoltage (Zab. nadnapięciowe generatora): 
1.0…185.0 V (100/110V) 
4…740 V (380/440 V) 
CS Podnapięciowe: 
10.0…132.0 V (100/110 V) 
4…528 V (380/440 V) 
CS Nadnapięciowe: 
60.0…185.0 V (100/110 V) 
240…740 V (380/440 V) 
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CS Różnica napięć: 
1.0…132.0 V (100/110 V) 
4…528 V (380/440 V) 
CS Blokada napięcia: 
Brak 
Zabezpieczenie podnapięciowe  
Overvoltage (Zabezpieczenie nadnapięciowe) 
Zabezpieczenie różnicowe  
UV i OV  
UV i RóżnV  
OV i RóżnV  
UV, OV i RóżnV 
Gen Under Freq (Zab. podnapięciowe generatora): 45,00...65,00 Hz  
Gen Over Freq (Zab. nadnapięciowe generatora): 45,00...65,00 Hz 
 

Check Sync (Zabezpieczenie kontroli synchronizmu) 
CS1 Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
CS1 Phase Angle (kąt fazowy): 5…175,00° 
CS1 Kontrola poślizgu: 
None (brak) 
Zegar 
Częstotliwość 
Oba 
CS1 Częst. poślizgu: 0.01…1.00 Hz  
CS1 Czas poślizgu: 0.00...99.00 s  
CS2 Status (stan): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
CS2 Phase Angle (kąt fazowy): 5.90...00° 
CS2 Slip Control (kontrola poślizgu): 
None (brak) 
Zegar 
Częstotliwość 
Timer + Freq (timer +/- częstotliwość) 
Freq + CB Comp (częstotliwośc +/- porównanie wyłącznika)  
CS2 Slip Freq. (częstotliwość poślizgu): 0.01…1.00 Hz  
CS2 Slip Timer (timer poślizgu): 0.00…99.00 s 
 

Rozdział instalacji 
SS Status: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
SS Phase Angle (kąt fazowy): 90…175.00° 
SS Blokada podnapięciowa: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
SS Niedomiar napięciowy: 
10.0…132.0 V (100/110 V) 
40…528 V (380/440 V) 
SS Timer: 0.00.99.00 s  
CB Close Time (czas zamknięcia wyłącznika): 0.000.0.500 s 
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Nadzorowanie obiektu  

CB State Monitoring Control and Condition Monitoring 
(Monitorowanie i kontrola stanu wyłącznika CB) 
Broken I^ (nastawa): 1…2.0  
I^ Maintenance (konserwacja): 
Alarm wyłączony  
Alarm włączony 
I^ Maintenance (konserwacja): 1In^...25000 In^  
I^ Lockout (blokada): 
Alarm wyłączony  
Alarm włączony  
I^ Blokada: 1…25000 
No CB Ops. Maint (nastawa) : 
Alarm wyłączony 
Alarm włączony  
No CB Ops: Maint (nastawa) : 1…10000  
No CB Ops Lock (nastawa): 
Alarm wyłączony  
Alarm włączony  
No CB Ops Lock (nastawa): 1…10000  
CB Time Maint (Konserwacja czas wyłącznika): 
Alarm wyłączony  
Alarm włączony 
 CB Time Maint (Konserwacja czas wyłącznika): 0.005…0.500 s  
Blokada czas wyłącznika: 
Alarm wyłączony  
Alarm włączony  
Blokada czas wyłącznika: 0.005…0.500 s 
Fault Freq Lock (stan): 
Alarm wyłączony  
Alarm włączony  
Fault Freq Count (nastawa): 1…9999  
Fault Freq Time (nastawa): 0…9999 s 
 

Input Labels (Etykiety wejść) 
Opto Input 1...32 (wejścia optyczne): Input L1...Input L32 (wejście L1 ... L32) 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do opisania funkcji określonego wejścia 
optycznego. 

Etykiety wyjść 
Przekaźnik 1,32: Output R1...Output R32 (wyjście R1...R32) 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do opisania funkcji określonego styku 
wyjściowego przekaźnika. 

RTD Labels (etykiety RTD) 
RTD 1-10: RTD1…RTD10 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do opisania funkcji określonego wejścia 
optycznego. 
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Current Loop Input (Wejścia pętli prądowej) 
CLIO1 Input 1 (wejście): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
CLI1 Typ wejścia: 
0 - 1 mA  
0 - 10 mA  
0 - 20 mA  
4 - 20 mA 
Etykieta wejścia CLI1 pętli prądowej: 16 znaków (wejście CLIO 1)  
CLI1 Minimum (nastawa): -9999... +9999  
CLI1 Maximum (nastawa): -9999... +9999  
CLI1 Alarm (stan): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
CLI1 Alarm Fn (funkcja alarmu CLI1): Over/Under (nad-/podnapięciowa)  
CLI1 Alarm Set (nastawa alarmu) CLI1 min...CLI1 max (nastawa)  
CLI1 Alarm Delay (czas zwłoki alarmu) 0.0…100.0 s  
CLI1 Trip (stan): Disabled, Enabled (wyłączone/włączone)  
CLI1 Trip Fn (funkcja wyzwalania CLI1): Over/Under (nad-/podnapięciowa)  
CLI1 Trip Set (nastawa wyłączenia): CLI1 min...CLI1 max (nastawa)  
CLI1 Trip Delay (czas zwłoki wyłączenia): 0.0...100.0 s  
CLI1 I< Alarm (tylko wejście 4...20 mA) (stan): wyłączone/włączone  
CLI1 I< Alm Set (tylko wejście 4...20 mA) (nastawa alarmu): 0,0...4,0mA  
CLI2/3/4 jak CLI1 
 

Current Loop Output (Wyjście pętli prądowej) 
CLO1 Wyjście 1: Disabled, Enabled (wyłączone/włączone) 
CLO1 Output Type (typ wyjścia CLO1): 
0 - 1 mA 
0 - 10 mA 
0 - 20 mA  
4 - 20 mA  
CLO1 Set Values (wartości nastaw) Primary/Secondary (pierwotne/wtórne)  
CLO1 parametr: jak poniżej* 
CLO1 Min (wartość minimalna): Zakres, wielkość kroku i jednostka odpowiada 
wybranemu parametrowi  
CLO1 Max (wartość maksymalna): Tak samo jak CLO1 Min  
CLO2/3/4 jak CLO1 
Parametry wyjściowe pętli prądowej P342-6 z wyłączeniem określonych 
parametrów  
Current Magnitude (amplituda prądu): 
IA Magnitude (amplituda IA) 
IB Magnitude (amplituda IB) 
IC Magnitude (amplituda IC) 
IN Measured Mag (P342) (mierzona amplituda IN P342) 
IN-1 Measured Mag (P343/4/5) (mierzona amplituda IN-1 P343/4/5) 
IN-2 Measured Mag (P343/4/5) (mierzona amplituda IN-2 P343/4/5)  
0.00…16.0A… 
I Sen1 Mag (amplituda I Sen1): 0.00. 16.0A  
Phase Sequence Components (składowe kolejności zgodnej): 
I1 Magnitude (amplituda I1) 
I2 Magnitude (amplituda I2) 
I0 Magnitude (amplituda I0): 
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0.00…16.0A 
Phase Currents (prądy fazowe): 
IA RMS (wart. skuteczna)* 
IB RMS (wart. skuteczna)* 
IC RMS (wart. skuteczna)* 
0,00...16,0A P-P Voltage Magnitude (ampl. napięcia międzyfazowego): 
VAB Magnitude (amplituda napięcia międzyfazowego VAB)  
Amplituda VBC (amplituda napięcia międzyfazowego VBC)  
Amplituda VCA (amplituda napięcia międzyfazowego VCA)  
0.0…200.0 V  
P-N Voltage Magnitude (ampl. napięcia fazowego): 
VAN Magnitude (ampl. znamionowego napięcia fazowego VAN)  
VBN Magnitude (ampl. znamionowego napięcia fazowego VBN)  
VCN Magnitude (ampl. znamionowego napięcia fazowego VCN)  
0.0…200.0 V  
Neutral Voltage Magnitude (ampl. napięcia punktu neutralnego): 
VN1 Measured Mag (ampl. zmierzonego napięcia punktu neutralnego)  
VN Derived Mag (ampl. obliczonego napięcia punktu neutralnego)  
VN2 Measured Mag (P344/5) (ampl. zmierzonego napięcia punktu neutralnego) 
0,0…200,0V VN  
3rd Harmonic (3-harmoniczna napięcia punktu neutralnego): 0.0.200.0 V 
(P343/4/5)  
Phase Sequence Voltage Components (składowe fazowe napięcia kolejności 
zgodnej): 
V1 Magnitude (ampl. V1) 
V2 Magnitude (ampl. V2) 
V0 Magnitude (ampl. V0) 
0.0…200.0 V  
RMS Phase Voltages (wart. skuteczne napięć fazowych): 
VAN RMS (wart. skuteczna napięcia fazowego VAN)* 
VBN RMS (wart. skuteczna napięcia fazowego VBN)* 
VCN RMS (wart. skuteczna napięcia fazowego VCN)* 
0.0…200.0 V  
Frequency (czętotliwość): 0.00…70.0 Hz 
Phase Watts (moc czynna)*: -6000 W…6000 W  
Phase Vars (moc bierna)*: -6000 Var…6000 Var 
Phase VA (moc pozorna)*: 0…6000 VA  
3Ph Power Factor (współczynnik mocy 3-harm.)*: -1…1  
Single Phase Active Power (moc czynna jednofazowa): 
A Phase Watts (moc czynna fazy A)*: 
B Phase Watts (moc czynna fazy B)*: 
C Phase Watts (moc czynna fazy C)*: 
-2000W… 2000 W  
Single Phase Reactive Power (moc bierna jednofazowa): 
A Phase Vars (moc bierna fazy A)*: 
B Phase Vars (moc bierna fazy B)*: 
C Phase Vars (moc bierna fazy C)* 
-2000 Var…2000 Var  
Single Phase Apparent Power (moc pozorna jednofazowa): 
A Phase VA (moc pozorna fazy A)*: 
B Phase VA (moc pozorna fazy B)*: 
C Phase VA (moc pozorna fazy C)* 
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0…2000 VA  
Single Phase Power Factor (współczynnik mocy jednofazowy): 
Aph Power Factor (współczynnik mocy fazy A)* 
BPh Power Factor (współczynnik mocy fazy B)* 
CPh Power Factor (współczynnik mocy fazy C)* 
-1…1 
3 Phase Current Demands (zapotrzebowanie prądu 3-fazowego): 
IA Fixed/Roll/Peak Demand (ustalone/ruchome/wartości szczytowe 
zapotrzebowania prąd IA)* 
IB Fixed/Roll/Peak Demand (ustalone/ruchome/wartości szczytowe 
zapotrzebowania prąd IB)* 
IC Fixed/Roll/Peak Demand (ustalone/ruchome/wartości szczytowe 
zapotrzebowania prąd IC)* 
0.00…16.0A  
3ph Active Power Demands (zapotrzebowanie na moc czynną 3-fazową): 
3Ph W Fix/Roll/Peak Demand (ustalone/ruchome/wartości szczytowe 
zapotrzebowania mocy czynnej 3-fazowej W)* 
-6000 W…6000 W  
3ph Reactive Power Demands (zapotrzebowanie na moc bierną 3-fazową): 
3Ph Vars Fix/Roll/Peak Dem (ustalone/ruchome/wartości szczytowe 
zapotrzebowania mocy biernej 3-fazowej Vars)* 
-6000 Var…6000 Var  
NPS Thermal (zab. termiczne NPS): 0.00…200.0% 
Thermal Overload (zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym): 
0.00…200.0% 
RTD 1-10*: -40°C…300.0°C  
CL Input 1-4 (wejście 1-4): -9999…9999.0  
Volts/Hz: 0…20 V/Hz  
df/dt: -10.00…10.00Hz  
Check Synch Voltages (napięcia kontroli synchronizmu) 
C/S Voltage Mag (ampl. napięcia kontroli synchronizmu) 
C/S Bus Gen-Mag (ampl. napięcia generator-szyna kontroli synchronizmu)  
0.0…200.0 V  
Slip frequency (częstotliwość poślizgowa): 0…70 V/Hz  
ZA Mag (amplituda ZA)*: 0.0…750.0  
Sen Watts (moc czynna)*: -750…750W  
Sen VArs (moc bierna)*: -750…750W  
Sen Power Factor (współczynnik mocy)*: -1…1 
I Sen2 Mag (amplituda prądu): 0.00… 16.0A  
Current Loop Output Parameters P348 (Parametry wyjściowe pętli prądowej 
P348)  
Frequency (czętotliwość): 0.00…70.0 Hz  
CL Input 1-4 (wejście 1-4): -9999…9999.0  
Phase Currents (prądy fazowe): 
Iϕ - 1 RMS  
Iϕ - 1 Peak  
Iϕ - 2 RMS 
I2 CT2 RMS (wart. skut. I2 PP2)  
IN-2 Derived RMS (wart. skuteczna obliczeniowa) 
Iϕ - 2 Peak  
I2 CT2 Peak (wart. szczyt. I2 PP2)  
0.00…16.0A  
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Phase Voltages (napięcia fazowe): 
Vϕ -1 RMS  
VN-1 Derived RMS (wart. skuteczna obliczeniowa) 
V Iϕ -1 Peak  
VN-1 Derived Peak (wart. szczytowa obliczeniowa) 
V ϕ - ϕ -1 RMS  
V ϕ - ϕ -1 Peak V9-2  
RMS 0.0.200.0 V  
Frequency2 (częstotliwość 2): 0.00…70.0 Hz  
Dla fazy (ϕ = A, B, C, ϕ - ϕ = AB, BC, CA) pomiary napięcia 
 
Uwaga 1: Pomiary oznaczone gwiazdką (*), typowa prędkość odświeżania 

wynosi 1 s, inne są odświeżane co 0,5 cyklu sieci 
elektroenergetycznej lub szybciej. 

Uwaga 2: Kierunek polaryzacji mocy czynnej, mocy biernej oraz współczynnika 
mocy zależny jest od ustawień trybu pomiarowego. 

Uwaga 3: Ustawienia te dotyczą jedynie wersji 1A oraz 100/120 V.  
W przypadku innych wersji muszą być one odpowiednio 
zwielokrotnione. 

 

Lista pomiarów 
Wszystkie pomiary przeprowadzono w P342-6, chyba że określono inaczej 
 

Measurements 1 (Pomiary 1) 
I ϕ Magnitude (amplituda)  
I ϕ Phase Angle (kąt fazowy)  
IN Measured Mag (ampl. zmierzonego prądu IN)  
IN Measured Angle (ampl. zmierzonego kąta IN) 
Obliczona amplituda IN  
IN Derived Angle (obliczony kąt IN)  
ISen1 Mag (amplituda) 
ISen1 Angle (kąt) 
I1 Magnitude (amplituda I1) 
I2 Magnitude (amplituda I2) 
I0 Magnitude (amplituda I0)  
I ϕ RMS 
I ϕ -1 RMS (P348) 
Dla fazy (Iϕ = A, B, C) wart. skuteczne pomiarów prądu  
IN -2 Derived (wart. obliczona)  
V ϕ - ϕ Magnitude 
V ϕ - ϕ Phase Angle  
V ϕ Magnitude (amplituda)  
V ϕ Phase Angle (kąt fazowy)  
VN/VN1 Measured Mag (zmierzona ampl.) 
VN/VN1 Measured Ang (zmierzony kąt)  
VN Derived Mag (ampl. obliczonego napięcia punktu neutralnego) 
V1 Magnitude (ampl. V1)  
V2 Magnitude (ampl. V2)  
V0 Magnitude (ampl. V0)  
V ϕ RMS 



Dane techniczne P34x/EN TD/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 113 

ISen2 Mag (amplituda) (P345) 
ISen2 Angle (kąt) (P345) 
Częstotliwość (P342-6/8) 
Frequency2 (częstotliwość 2): (P348) 
I1 Magnitude (amplituda I1) 
I1 Angle (kąt I1) 
I2 Magnitude (amplituda I2) 
I2 Angle (kąt I2) 
I0 Magnitude (amplituda I0) 
I0 Angle (kąt I0) 
V1 Magnitude (ampl. V1) 
V1 Angle (kąt V1)  
V2 Magnitude (ampl. V2) 
V2 Angle (kąt V2)  
V0 Magnitude (ampl. V0)  
V0 Angle (kąt V0) 
VN2 Measured Mag (zmierzona ampl.) 
VN2 Measured Ang (zmierzony kąt)  
C/S Voltage Mag (ampl. napięcia kontroli synchronizmu)  
C/S Voltage Ang (kąt napięcia kontroli synchronizmu) 
Gen-Bus Volt (napięcie generator - szyna)  
Gen-Bus Angle (kąt generator - szyna)  
Slip Frequency (częstotliwość poślizgowa)  
C/S Frequency (częstotliwość kontroli synchronizmu) 
Iϕ -1 RMS (P348) 
I ϕ-1 Peak (P348) 
I ϕ-2 RMS (P348) 
I2 CT2 RMS (wart. skut. I2 PP2) (P348) 
IN-2 Derived RMS (wart. skuteczna obliczeniowa) (P348) 
I ϕ -2 Peak (P348) 
I2 CT2 Peak (wart. szczyt. I2 PP2) (P348) 
V ϕ -1 RMS (P348) 
V ϕ -1 Peak (P348) 
V ϕ -2 RMS (P348) 
VN-1 Derived RMS (wart. skuteczna obliczeniowa) (P348) 
V ϕ- ϕ Peak (P348) 
VN-1 Derived Peak (wart. szczytowa obliczeniowa) (P348) 
V ϕ- ϕ -1 RMS (P348) 
V ϕ- ϕ -1 Peak (P348) 
V ϕ- -2 RMS (P348) 
Dla fazy (ϕ = A, B, C, ϕ-ϕ= AB, BC, CA) 
 

Measurements 2 (Pomiary 2) 
ϕPhase Watts (moc czynna) 9 Phase VArs (moc bierna) 
ϕ Phase VA (moc pozorna)  
3 Phase Watts (moc czynna trójfazowa) 
3 Phase VArs (moc bierna fazowa) 
2 Phase VA (moc pozorna trójfazowa)  
NPS Power S2  
3Ph Power Factor (współczynnik mocy 3-fazowej) 
ϕ Ph Power Factor (współczynnik mocy) 
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3Ph WHours Fwd (watogodziny dla pomiaru trójfazowego w kier. przewodzenia)  
3Ph WHours Rev (watogodziny dla pomiaru trójfazowego w kier. przeciwnym)  
3Ph VArHours Fwd (varogodziny dla pomiaru trójfazowego w kier. przewodzenia)  
3Ph VArHours Rev (varogodziny dla pomiaru trójfazowego w kier. przeciwnym)  
3Ph W Fix Demand (ustalone zapotrzebowanie na moc trójfazową czynną)  
3Ph VArs Fix Dem (ustalone zapotrzebowanie na moc trójfazową bierną) 
Iϕ Fixed Demand (ustalone zapotrzebowanie) 
3Ph W Roll Dem (ruchome zapotrzebowanie na moc czynną 3-fazową)  
3Ph VArs Roll Dem (ruchome zapotrzebowanie na moc bierną 3-fazową)  
IϕRoll Demand (ruchome zapotrzebowanie)  
3Ph W Peak Dem (szczytowe zapotrzebowanie na moc czynną 3-fazową)  
3Ph VAr Peak Dem (szczytowe zapotrzebowanie na moc bierną 3-fazową) 
Iϕ Peak Demand (szczytowe zapotrzebowanie)  
Reset zapotrzebowania: Nie/Tak  
CT2 NPS Power S2  
Dla fazy (ϕ= A, B, C) 

Measurements 3 (Pomiary 3) 
Iϕ Magnitude (amplituda) (P343-6) 
Iϕ Phase Angle (kąt fazowy) (P343-6)  
Fazowe (ϕ= A-2, B-2, C-2) pomiary prądu 
IA Differential (IA różnicowy) (P343-6) 
IB Differential (IB różnicowy) (P343-6) 
IC Differential (IC różnicowy) (P343-6) 
IA Bias (IA spoczynkowy) (P343-6) 
IB Bias (IB spoczynkowy) (P343-6) 
IC Bias (IC spoczynkowy) (P343-6) 
IREF Diff (prąd różnicowy) IREF Bias (prąd spoczynkowy) 
VN 3rd harmonic (3-harmoniczna VN) (P343-5) 
NPS Thermal (Zab. termiczne) 
Reset NPS Thermal (reset zab. termicznego): Nie/Tak 
RTD1-10 
RTD Open Cct (otwarty obwód RTD) 
RTD Short Cct (zwarcie RTD) 
RTD Data Error (błąd danych RDT) 
Reset RTD1-10 (kasowanie): Nie/Tak 
Sen Watts (moc czynna) 
Sen VArs (moc bierna) 
Sen Power Factor (współ. mocy) 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym 
Reset Thermal O/L (reset zab. termicznego, przeciążeniowego): Nie/Tak 
CLIO Input 1/2/3/4 (wejścia pętli prądowej) 
F Band1-6 Time(s) 
Reset Freq Band1-6: Nie/Tak  
Reset Freq Bands: Nie/Tak  
df/dt  
Volts/Hz 
64S Magnitude (amplituda) (P345) 
64S I Magnitude (amplituda I) (P345) 
64S I Angle (kąt I) (P345) 
64S R secondary (uzw. wtórne) (P345) 
64S R primary (uzw. pierwotne) (P345) 
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64R CL Input  
64R R Fault 
IA/IB/IC Diff PU (P343-6) 
IA/IB/IC Bias PU (P343-6) 
IA/IB/IC Diff 2H (prąd różnicowy 2-harm.) (P343-6) 
IA/IB/IC Diff 5H (prąd różnicowy 5-harm.) (P343-6) 
CT2 I1 Mag (ampl. I1 PP2) (P343-6) 
CT2 I1 Angle (kąt I1 PP2) (P343-6) 
CT2 I2 Mag (ampl. I2 PP2) (P343-6) 
CT2 I2 Angle (kąt I2 PP2) (P343-6) 
CT2 I0 Mag (ampl. I0 PP2) (P343-6) 
CT2 I0 Angle (kąt I0 PP2) (P343-6) 
CT1 I2/I1 (P343-6) 
CT2 I2/I1 (P343-6) 
ZA Mag (amplituda ZA) 

Measurements 4 (Pomiary 4) 
Hot Spot T (T punktu gorącego)  
Top Oil T (temp. górnej warstwy oleju) 
Reset Thermal (reset zab. termicznego): Nie/Tak  
Ambient T (temp. otoczenia)  
TOL Pretrip left (czas od przedwyzwolenia TOL)  
LOL status (stan LOL)  
Reset LOL (zerowanie LOL)  
Rate of LOL (stopień LOL)  
LOL Ageing Fact (współczynnik starzenia)  
Lres at Design T (obl. trwałość resztkowa T)  
FAA,m 
Lres at FAA,m (Lres dla FAA,m) 
Counter 1-16 (Licznik) 
 

Statystyki monitorowania wyłącznika 
Operacje wyłącznika  
Total Iϕ Broken (liczba przerwań)  
Zbiorcza liczba przerwań przypadających na każdą z faz (ϕ= A, B, C). 
CB Operate Time  
Reset CB (kasowanie czasu zadziałania wyłącznika) 
Dane: Nie/Tak 
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1. WPROWADZENIE 

 

1.1 Interfejs użytkownika oraz struktura menu 
Ustawienia oraz funkcje przekaźnika zabezpieczającego dostępne są z poziomu 
klawiatury panelu przedniego oraz ekranu LCD, jak również poprzez znajdujące się 
z tyłu i przodu przekaźnika porty komunikacyjne. 
 

1.2 Zapoznanie z przekaźnikiem 
 
1.2.1 Panel przedni 
Rysunek 1 przedstawia przedni panel przekaźnika; mocowane na zawiasach 
pokrywy dolna i górna są na tym rysunku otwarte. Opcjonalna przezroczysta 
osłona przednia ma za zadanie chronić panel przedni. Gdy osłona ta jest założona, 
można jedynie odczytywać wartości wyświetlane na wyświetlaczu, nie ma 
możliwości używania przycisków. Zdemontowanie osłony usuwa to ograniczenie, 
jednakże naraża również urządzenie na działanie warunków środowiskowych. 
Do edycji ustawień przekaźnika potrzebny jest swobodny dostęp do jego 
klawiatury.  
W celu zdemontowania panelu przedniego należy: 
1 otworzyć górną i dolną pokrywę, następnie odbezpieczyć i usunąć osłonę 

przezroczystą, jeżeli pokrywa dolna zabezpieczona jest plombą linkową, 
należy ją usunąć, chwytając za boczne kołnierze przezroczystej osłony  

2 odciągnąć jej dolną krawędź od panelu przedniego do momentu 
całkowitego odłączenia od uszczelki, 

3 przesunąć pokrywę pionowo w dół, zwalniając w ten sposób dwa występy 
mocujące z zagłębienia w panelu przednim. 
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Rysunek 1: Widok przekaźnika od przodu (P342) 

  

  
Rysunek 2: Widok przekaźnika od przodu (P343/4/5/6/8) 

 
Na panelu przednim przekaźnika znajdują się wymienione poniżej elementy, jak 
pokazano na Rysunku 1 i 2: 

 16 segmentowy, 3 wierszowy alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
(LCD). 

 Klawiatura 19-klawiszowa (P343/4/5/6/8) lub 9-klawiszowa (P342) z 4 

klawiszami nawigacyjnymi  oraz , klawiszem enter , 

klawiszem kasowania , klawiszem odczytu , 2 klawiszami skrótów

 oraz 10   programowalnymi klawiszami funkcyjnymi (P345) 

 Funkcjonalność klawiszy funkcyjnych (P343/4/5/6/8). Na przednim panelu 
przekaźnika znajdują się klawisze sterujące z programowalnymi diodami 
służącymi lokalnej kontroli. Dla domyślnych ustawień fabrycznych do tych 10 
przycisków bezpośredniego działania oraz ich diod przypisane są określone 
funkcje przekaźnika, jak załączanie lub wyłączanie funkcji samoczynnego 
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ponownego zamykania. Za pomocą logiki PSL użytkownik może zmienić 
funkcje przypisane fabrycznie do klawiszy oraz diod dostosowując je do 
swoich potrzeb. 

 Funkcje klawiszy skrótu: 
 SCROLL rozpoczyna przewijanie przez różne ekrany fabryczne. 
 STOP zatrzymuje przewijanie ekranów fabrycznych. 
 Od kontroli wejść oraz działania wyłącznika po kontrolę grup 

konfiguracyjnych. 

 22 diody LED (P343/4/5/6/8), 12 diod LED (P342); 4 diody LED o stałym 
działaniu, 8 trójkolorowych (P343/4/5/6/8) lub 8 czerwonych (P342) 
programowalnych diod po lewej stronie panelu przedniego i 10 
trójkolorowych, programowalnych diod LED po prawej stronie, powiązanych 
z klawiszami funkcyjnymi ((P343/4/5/6/8)) 

 Pod górną, zamontowaną na zawiasach pokrywą: 
 Numer seryjny przekaźnika. 
 Informacje o wartościach znamionowych prądu i napięcia przekaźnika. 

 Pod dolną, zamontowaną na zawiasach pokrywą: 
 Komora na baterię 1/2 AA przeznaczona do podtrzymywania bateryjnego, 

wykorzystywana do zasilania zegara czasu rzeczywistego oraz rejestracji 
zdarzeń, zwarć oraz zakłóceń. 

 Przedni 9-pinowy żeński port typu D służący do połączenia na odległość do 
15 m przekaźnika z komputerem za pomocą interfejsu szeregowego 
EIA(RS)232. 

 Równoległy 25-pinowy żeński port typu D służący do monitoringu 
sygnałów wewnętrznych oraz pobierania szybkich programów lokalnych 
oraz pakietów językowych. 

  
1.2.1.1 Wskazania diod 
 
Funkcje przypisane na stałe 
Cztery diody o przypisanych na stałe funkcjach znajdujące się po lewej stronie 
panelu przedniego wskazują wystąpienie poniższych warunków. 

 Dioda wyzwolenia (czerwona) zapala się, gdy przekaźnik wyda polecenie 
wyzwolenia. Dioda resetowana jest w momencie usunięcia związanego  
z nią zwarcia z wyświetlacza panelu przedniego. Dioda wyzwalania może 
być również skonfigurowana jako samoresetująca. 

 Alarm – Dioda alarmowa (żółta) błyska w momencie zarejestrowania 
stanu alarmowego przez przekaźnik. Wyzwolona może być zapisem  
o zwarciu, zdarzeniu lub konserwacji. Dioda będzie błyskać do momentu 
zatwierdzenia alarmu (odczytania go), po zatwierdzeniu zacznie świecić 
się światłem ciągłym. Po usunięciu alarmu dioda zostanie wyłączona. 

 Out of service – Dioda awaryjna (żółta) zapala się, gdy zabezpieczenie 
przekaźnikowe nie działa prawidłowo. 

 Healthy – Dioda poprawnego działania (zielona) jest zapalona, gdy 
przekaźnik jest całkowicie sprawny, a więc powinna być ona zapalona 
przez cały czas. Zgaśnie, gdy autotest przekaźnika wykaże jakikolwiek błąd 
programowy lub sprzętowy przekaźnika. Stan diody poprawnego działania 
odzwierciedlony jest stanem zestyków alarmowych z tyłu przekaźnika. 

 
W celu regulacji kontrastu LCD należy z kolumny CONFIGURATION wybrać opcję 
LCD Contrast. Jest to konieczne jedynie w bardzo wysokich lub bardzo niskich 



P34x/EN GS/Ia7 Wprowadzenie 

121 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

temperaturach otoczenia. 
 
Diody programowalne 
 
Wszystkie programowalne diody urządzenia są trójkolorowe w wersji 
P343/4/5/6/8 i mogą być ustawione na kolor CZERWONY, ŻÓŁTY lub ZIELONY  
w zależności od wymagań. Wszystkie programowalne diody są CZERWONE  
w wersji P342. 8 programowalnych diod można zaprogramować na sygnalizację 
alarmową. Domyślne wskazania i funkcje przedstawiono w tabeli poniżej. 10 
programowalnych diod powiązanych fizycznie z przyciskami funkcyjnymi 
(P343/4/5/6/8) służy do sygnalizowania stanu funkcji powiązanego przycisku. 
Poniżej przedstawiono wskazania domyślne: 
 
Ustawienia domyślne przedstawiono w Tabeli 1 i Tabeli 2. 
 
Tabela 1: Domyślne przypisanie programowalnych diod LED w P342 
 

Nr diody 
Sygnalizacja 

domyślna 
Przekaźnik P342 

1 Czerwony 
Wyzwolenie zab. ziemnozwarciowego 
-IN>1/2/ISEF>1/IREF>/VN>1/2/3/4/64R R<2 
Wyzwolenie 

2 Czerwony 
Wyzwolenie zab. nadprądowego - I>1/2/3/4/V 
Wyzw. zab. nadprąd. zależnego napięciowo  

3 Czerwony 
Wyzwolenie zab. od utraty wzbudzenia - Wyzw. 1/2 
stpnia zab. od utraty wzb. 

4 Czerwony 
Wyzwolenie I2> - I2>1/2/3/4/NPS Wyzwolenie 
cieplne 

5 Czerwony Wyzwolenie cieplne - Wyzwolenie V>2/V<2/V2>1 

6 Czerwony 
Wyzwolenie zab. częst. - Wyzwolenie 
F>2/F<4/pasmo częst. 1/2/3/4/5/6 

7 Zielony 
Wyzwolenie zab. mocowego - Wyzw. zab. 
mocowego 1/zab. mocowego SPower 1 

8 Czerwony Dowolne uruchomienie 

F1 Czerwony Niewykorzystany 

F2 Żółty Niewykorzystany 

F3 Żółty Niewykorzystany 

F4 Czerwony 
Wstrzymanie zabezpieczenia przed nieprawidłową 
częstotliwością turbiny 

F5 Czerwony Załączona 2 grupa ustawień 

F6 Czerwony Niewykorzystany 

F7 Czerwony Resetowanie stanu cieplnego NPS do 0 

F8 Czerwony Resetowanie stanu przeciążenia termicznego do 0 

F9 Żółty 
Resetowanie zablokowanych diod LED i zestyków 
przekaźnikowych 

F10 Żółty Wyzwolenie ręczne rejestratora zakłóceń 
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Tabela 2: Domyślne przypisanie programowalnych diod LED w P343/4/5/6 
 

Nr diody 
Sygnalizacja 

domyślna 
Przekaźnik P343/4/5/6 

1 Czerwony 
Wyzwolenie zab. ziemnozwarciowego 
-IN>1/2/ISEF>1/IREF>/VN>1/2/3/4/5/6/100% ST EF 
3H/64S I>1/64S R<2 Trip/64R R<2 Trip 

2 Czerwony 
Wyzwolenie zab. nadprądowego - I>1/2/3/4/V 
Wyzw. zab. nadprąd. zależnego napięciowo 

3 Czerwony 
Wyzwolenie zab. od utraty wzbudzenia - Wyzw. 1/2 
stpnia zab. od utraty wzb. 

4 Czerwony 
Wyzwolenie I2> - I2>1/2/3/4/NPS Wyzwolenie 
cieplne 

5 Czerwony Wyzwolenie cieplne - Wyzwolenie V>2/V<2/V2>1 

6 Czerwony 
Wyzwolenie zab. częst. - Wyzwolenie 
F>2/F<4/pasmo częst. 1/2/3/4/5/6 

7 Zielony 
Wyzwolenie zab. mocowego - Wyzw. zab. 
mocowego 1/zab. mocowego SPower 1 

8 Czerwony Dowolne uruchomienie 

F1 Czerwony Niewykorzystany 

F2 Żółty Niewykorzystany 

F3 Żółty Niewykorzystany 

F4 Czerwony 
Wstrzymanie zabezpieczenia przed nieprawidłową 
częstotliwością turbiny 

F5 Czerwony Załączona 2 grupa ustawień 

F6 Czerwony Niewykorzystany 

F7 Czerwony Resetowanie stanu cieplnego NPS do 0 

F8 Czerwony Resetowanie stanu przeciążenia termicznego do 0 

F9 Żółty 
Resetowanie zablokowanych diod LED i zestyków 
przekaźnikowych 

F10 Żółty Wyzwolenie ręczne rejestratora zakłóceń 
 

Tabela 3: Domyślne przypisanie programowalnych diod LED w P348 
 
 

Nr diody 
Sygnalizacja 

domyślna 
Przekaźnik P348 

1 Czerwony 
Wyzwolenie zab. nadprądowego – Wyzwolenie 
szczyt. I>1/2/3/4, Wyzwolenie RMS I>5/6/7/8 

2 Czerwony 
Wyzwolenie zab. nadnapięciowego – Wyzw. 
V>1/2/3/4 

3 Czerwony 
Wyzwolenie zab. nadprądowego NPS – Wyzw. 
I2>1/2/3/4 

4 Czerwony 
Wyzwolenie zab. napięciowego punktu neutralnego 
– Wyzw. VN>1/2 

5 Czerwony 
Wyzwolenie zab. nadczęstotliwościowego – Wyzzw. 
F>1/2/3/4 

6 Czerwony 
Wyzwolenie wejść pętli prądowej – Wyzw. wejścia 
1/2/3/4 pętli prądowej 

7 Czerwony 
Uruchomienie maszyny i wstrzymanie wejścia 
F>1/2/3/4 

8 Czerwony Dowolne uruchomienie 

F1 Żółty Klawisz funkcyjny 1 
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F2 Żółty Klawisz funkcyjny 2 

F3 Żółty Klawisz funkcyjny 3 

F4 Żółty Klawisz funkcyjny 4 

F5 Żółty Załączona 2 grupa ustawień 

F6 Żółty Klawisz funkcyjny 6 

F7 Żółty Klawisz funkcyjny 7 

F8 Żółty Klawisz funkcyjny 8 

F9 Żółty 
Resetowanie zablokowanych diod LED i zestyków 
przekaźnikowych 

F10 Żółty Wyzwolenie ręczne rejestratora zakłóceń 

 
1.2.2 Tylny panel przekaźnika 
Rysunek 3 pokazuje tylny panel przekaźnika. Wszystkie sygnały prądowe 
i napięciowe, cyfrowe sygnały wejść logicznych oraz styki wyjściowe są podłączane 
z tyłu przekaźnika. Również z tyłu podłączono skrętkę parowaną dla tylnego portu 
komunikacyjnego EIA(RS)485, wejście synchronizacji czasowej IRIG-B oraz 
optyczny tylny port komunikacji światłowodowej, przy czym oba są opcjonalne. 
  

 
 

Rysunek 3: Widok przekaźnika od tyłu 

 
W celu uzyskania kompletnych informacji odnośnie do połączeń należy zapoznać 
się ze schematami połączeń w rozdziale Instalacja (P34x/EN IN). 
 

1.3 Podłączenie i zasilenie przekaźnika 
Przed zasileniem przekaźnika należy upewnić się, czy napięcie zasilania 
przekaźnika oraz znamionowe parametry sieci AC są odpowiednie dla danej 
aplikacji. Numer seryjny przekaźnika oraz jego znamionowe wartości prądu, 
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napięcia i mocy znamionowej umieszczono pod górną pokrywą zamocowaną na 
zawiasach. Przekaźnik dostępny jest w wersjach na napięcia pomocnicze 
wyspecyfikowane w Tabeli 4. 
 
Tabela 4: Opcje zasilania pomocniczego 
 

Zakresy znamionowe 
Zakresy robocze 

napięć DC 

Zakresy 
robocze 

napięć AC 

24 - 48 V dc (P34x) 19 do 65 V - 

48 - 110 V dc (40 - 100 V ac rms) ** (P34x) 37 do 150 V 32 do 110 V 

110 - 250 V dc (100 - 240 V ac rms) ** 87 do 300 V 80 do 265 V 

48 - 250 V dc, (100 - 230 V ac rms) ** (P391) 48 do 300 V 85 do 253 V 

** wartości przewidziane dla zasilania AC lub DC 
 
Uwaga: Tabliczka znamionowa nie uwzględnia parametrów znamionowych 

wejść logicznych. 
Przekaźnik P34x ma uniwersalne optycznie izolowane wejścia logiczne. Można je 
zaprogramować na znamionowe napięcie baterii obwodów, do których są 
podłączone. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat specyfikacji wejść 
logicznych należy zapoznać się z punktem Uniwersalne wejścia optyczne w 
rozdziale Oprogramowanie sprzętowe P34x/EN FD. 
 
Uwaga: W dowolnej konfiguracji maksymalne napięcie znamionowe wejść 

izolowanych optycznie wynosi 300 V DC. 
  
Po zweryfikowaniu parametrów znamionowych dla danego zastosowania należy 
zgodnie z wymaganiami z tabliczki znamionowej podłączyć zasilanie zewnętrzne. 
Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz właściwą polaryzację zasilania DC 
można znaleźć na schematach połączeń zewnętrznych P34x w rozdziale Instalacja 
P34x/EN IN. 
 

1.4 Zapoznanie z interfejsami użytkownika oraz opcjami 
konfiguracyjnymi 
Przekaźnik wyposażony został w następujące interfejsy użytkownika: 

 panel przedni z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą, 

 przedni port obsługujący protokół Courier, 

 tylny port obsługujący protokół Courier, MODBUS, 

 IEC 60870-5-103, DNP3.0 lub IEC 61850. Protokół portu tylnego musi być 
określony w zamówieniu przekaźnika, 

 drugi tylny port (opcja) obsługujący komunikację w protokole Courier. 
 
Tabela 5: Informacje pomiarowe oraz ustawienia przekaźnika dostępne za pośrednictwem 
interfejsów 
 

 
Klawiatura

/ LCD 
Courier MODBUS 

IEC 870-5-
103 

IEC 61850-
8-1 

DNP3.0 

Wyświetlanie oraz 
modyfikacje wszystkich 
ustawień 

• • •    

Status sygnałów cyfrowych 
WE/WY 

• • • • • • 

Wyświetlanie/wyodrębnianie • • • • • • 
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pomiarów 

Wyświetlanie/wyodrębnianie 
zapisów zwarć 

• • • •  • 

Wyodrębnianie zapisów 
zakłóceń 

 • • • •  

Ustawienia logiki PSL  •     

Reset zapisów alarmów i 
zwarć 

• • • • • • 

Usuwanie zapisów zdarzeń  
i zwarć 

• • •   • 

Synchronizacja czasu  • • • • • 

Komendy sterujące • • • • • • 

 

1.5 Struktura menu 
Menu ma układ tabeli. Każda z opcji konfiguracyjnych menu nazywana jest 
komórką, a dostęp do każdej z tych komórek odbywa się na zasadzie podania 
adresu jej wiersza oraz kolumny. Opcje konfiguracyjne są ułożone w tabeli w taki 
sposób, że każda z kolumn zawiera opcje ze sobą powiązane, np. w jednej 
kolumnie znajdują się wszystkie ustawienia rejestratora zakłóceń. Jak widać na 
rysunku 4, górny wiersz każdej z kolumn zawiera nagłówek opisujący opcje 
konfiguracyjne danej kolumny. Pomiędzy kolumnami można przechodzić jedynie  
z poziomu nagłówków tych kolumn. Kompletną listę wszystkich opcji 
konfiguracyjnych menu można znaleźć w rozdziale Ustawienia P34x/EN ST oraz  
w dokumencie Baza danych menu przekaźnika P34x/EN MD. 
  

 
 

Rysunek 4: Struktura menu 

 
Wszystkie ustawienia w menu mogą być podzielone na trzy kategorie: ustawienia 
zabezpieczeń, ustawienia rejestratora zakłóceń oraz ustawienia kontroli i obsługi 
(C&S). 
Nowe ustawienia kontroli i obsługi są zapisywane i stosowane przez przekaźnika 
zaraz po ich wprowadzeniu. Nowe ustawienia zabezpieczeń oraz rejestratora 
zakłóceń zapisywane są w tymczasowej pamięci podręcznej. Po zatwierdzeniu 
nowych ustawień przekaźnik aktywuje je wszystkie jednocześnie. Zbiorowe, 
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jednoczesne aktywowanie zmian ustawień zabezpieczeń wprowadzonych w kilku 
etapach zwiększa bezpieczeństwo. 
 
1.5.1 Ustawienia zabezpieczeń 
Ustawienia zabezpieczeń obejmują następujące elementy: 

 ustawienia elementów zabezpieczających, 

 ustawienia logiki PSL. 
Ustawienia zabezpieczeń podzielone zostały na cztery grupy, przy czym każda  
z grup zawiera te same komórki konfiguracyjne. Jedna grupa ustawień 
zabezpieczeń wybierana jest jako aktywna i to z niej korzystają człony 
zabezpieczające. 
 
1.5.2 Ustawienia rejestratora zakłóceń 
Ustawienia rejestratora zakłóceń obejmują czas trwania zapisu oraz pozycję 
wyzwolenia, wybór sygnałów analogowych i cyfrowych, które mają być 
zapisywane oraz wybór źródeł sygnałów, które mają uruchamiać zapisywanie. 
 
1.5.3 Ustawienia kontroli i obsługi 
Ustawienia kontroli i obsługi obejmują: 

 opcje konfiguracyjne przekaźnika, 

 otwarcie/zamknięcie wyłącznika (zależne od typu/modelu przekaźnika), 

 ustawienia przekładni przekładnika prądowego (PP) oraz napięciowego 
(PN), 

 reset LED / reset diod, 

 aktywną grupę ustawień zabezpieczenia, 

 ustawienia hasła oraz języka, 

 kontrolę wyłącznika oraz ustawienia nadzoru (zależne od typu/modelu 
przekaźnika), 

 ustawienia komunikacji, 

 ustawienia pomiarowe, 

 ustawienia rejestracji zdarzeń oraz zwarć, 

 ustawienia interfejsu użytkownika, 

 ustawienia rozruchowe. 
 

1.6 Konfiguracja przekaźnika 
Przekaźnik jest urządzeniem wielofunkcyjnym, zapewniającym różnorodną 
ochronę, funkcje kontrolne oraz komunikacyjne. W celu uproszczenia konfiguracji 
przekaźnika stworzono kolumnę ustawień konfiguracyjnych parametrów, która 
może być użyta do załączenia lub wyłączenia wielu funkcji przekaźnika. Opcje 
konfiguracyjne związane z funkcją, która jest wyłączona, nie są widoczne w menu. 
Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić odpowiednią komórkę kolumny 
Configuration z Enabled na Disabled. 
 
Kolumna konfiguracyjna, poprzez komórkę Active Settings określa, która 
z czterech grup ustawień zabezpieczeń jest aktywna. Grupa ustawień 
zabezpieczeń może być również wyłączona w kolumnie konfiguracyjnej, pod 
warunkiem, że nie jest to aktualnie aktywna grupa. Podobnie wyłączona grupa 
ustawień nie może być ustawiona jako grupa aktywna. 
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1.7 Interfejs użytkownika panelu przedniego  
(klawiatura oraz LCD) 
Odsłonięta klawiatura zapewnia pełny dostęp do opcji menu przekaźnika, na 
wyświetlaczu LCD natomiast wyświetlane są informacje. 
Klawisze  oraz  są używane do nawigacji po menu oraz zmieniania 
wartości parametrów. Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza odnosi taki sam 
skutek, jak jego ciągłe naciskanie. Może to być wykorzystane do przyspieszenia 
zmian ustawianych wartości oraz nawigacji w menu. Im dłużej przycisk jest 
wciśnięty, tym wyższa prędkość zmian lub ruchu. 
 

 

Rysunek 5: Interfejs użytkownika panelu przedniego 

 
Domyślny układ wyświetlacza oraz okres bezczynności dla menu 
 
1.7.1 Menu panelu przedniego ma domyślny układ wyświetlania. Aby go 
zmienić, należy wybrać opcję Measure’t. setup > default display, pod którą 
dostępne są do wybrania następujące elementy: 

 baner użytkownika, 

 data i godzina, 

 opis przekaźnika (określany przez użytkownika), 

 identyfikator instalacji (określany przez użytkownika), 

 częstotliwość instalacji, 

 napięcie trójfazowe, 

 prąd trójfazowy oraz neutralny, 

 moc, 

 poziom dostępu. 

Na wyświetlaczu w domyślnym układzie, za naciśnięciem klawiszy  oraz  
można podejrzeć pozostałe opcje w tym układzie dostępne. W przypadku braku 
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aktywności klawiatury przez 15 minut domyślny układ wyświetlacza wraca do 
parametrów wyświetlanych wcześniej, a jego podświetlenie zostaje wyłączone. 
Zmiany ustawień, które nie zostały zatwierdzone, zostaną utracone i utrzymana 
zostanie wartość pierwotna. 
 
Gdy w przekaźniku jest nieskasowany alarm (np. zapis zwarcia, alarm 
zabezpieczenia, sterowania itp.) domyślny ekran będzie zastąpiony przez: 
 

  
 
Z układu domyślnego wyświetlacza można wejść do struktury menu nawet wtedy, 
gdy wyświetlacz pokazuje 
komunikat o wystąpieniu alarmów/zwarć (Alarms/Faults present). 
 

1.7. 2 Poruszanie się po menu oraz przeglądanie opcji konfiguracyjnych 
Do przeglądania menu o strukturze pokazanej na rysunku 5 służą cztery przyciski-
strzałki. 
 

1. Zaczynając od domyślnego układu wyświetlacza nacisnąć klawisz , aby 
wyświetlić nagłówek pierwszej kolumny. 

2. Za pomocą klawiszy  oraz  
3. wybrać wymagany nagłówek kolumny. 

4. Za pomocą klawiszy  oraz  można podejrzeć wartości 
parametrów wybranej kolumny. 

5. Aby powrócić do nagłówka kolumny, należy albo nacisnąć i przytrzymać 
klawisz  albo przycisnąć jednokrotnie klawisz kasowania. Pomiędzy 
kolumnami można przechodzić jedynie na poziomie nagłówków. 

6. Aby powrócić do domyślnego układu wyświetlacza należy, będąc na 

poziomie nagłówków kolumn, nacisnąć klawisz  lub klawisz 

kasowania. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza , gdy znajdujemy się 
na poziomie komórek kolumn, nie spowoduje bezpośredniego przejścia 
do domyślnego układu wyświetlacza, gdyż ten sposób przenosi nas 
jedynie do poziomu nagłówków kolumn. 

7. Nacisnąć klawisz  ponownie, by przejść do domyślnego układu 
wyświetlacza. 

 
1.7.3 Nawigacja po menu klawiszy skrótu 

1. Aby z domyślnego układu wyświetlacza przejść do menu klawiszy skrótu, 
należy nacisnąć klawisz znajdujący się bezpośrednio pod napisem HOTKEY 
na wyświetlaczu LCD. 

2. Po przejściu do menu klawiszy skrótu dostępne w nim opcje można 

przewijać klawiszami  oraz , a za pomocą klawiszy skrótu można 
kontrolować aktualnie wyświetlaną funkcję. 
Jeżeli w ciągu 20 sekund od wejścia do podmenu klawiszy skrótu nie 

zostanie naciśnięty ani klawisz , ani , przekaźnik powróci do 
domyślnego układu wyświetlacza. 
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3. Aby powrócić do menu domyślnego z dowolnego ekranu menu 

przycisków skrótu, nacisnąć przycisk kasowania . 
  
Układ standardowego ekranu menu przycisków skrótu jest następujący: 
 

 w wierszu górnym, dla ułatwienia nawigacji pokazywana jest zawartość 
poprzedniej i następnej komórki, 

 w wierszu środkowym wyświetlana jest funkcja, 

 w wierszu dolnym wyświetlone są opcje przypisane do klawiszy 
bezpośredniego dostępu,  

 
Funkcje dostępne w menu klawiszy skrótu wyszczególnione są poniżej: 
 
1.7.3.1 Wybór grupy ustawień 
Aby wybrać grupę ustawień, należy przewinąć dostępne grupy ustawień za 
pomocą klawisza NXT GRP lub nacisnąć SELECT, aby wybrać aktualnie wyświetlaną 
grupę ustawień. 
 
Po wciśnięciu klawisza SELECT na 2 sekundy pojawi się aktualna grupa ustawień  
a następnie ponownie pojawią się opcje NXT GRP lub SELECT. 
Wyjście z menu odbywa się poprzez naciśnięcie klawiszy prawej lub lewej strzałki. 
Więcej informacji w punkcie Zmiana grup ustawień w rozdziale Obsługa (P34x/EN 
OP). 
 
1.7.3.2 Wejścia sterownicze – funkcje przypisywane przez użytkownika 
Wejścia sterownicze są funkcjami przypisywanymi przez użytkownika lub USR ASS. 
Aby skonfigurować liczbę USR ASS wyświetlaną w menu klawiszy skrótu, należy 
skorzystać z kolumny CTRL I/P CONFIG. W celu ustawienia/zresetowania 
(SET/RESET) wybranych wejść należy skorzystać z menu klawiszy skrótu (HOTKEY). 
Więcej informacji w punkcie Wejścia sterownicze w rozdziale Obsługa 
(P34x/EN OP). 
 
1.7.3.3 Sterowanie wyłącznikiem 
Poszczególne wersje przekaźnika Px40 różnią się funkcjonalnością w zakresie 
sterowania wyłącznikiem (sterowanie wyłącznikiem zapewniono w P342/3/4/5/6). 
Szczegółowy opis sterowania wyłącznikiem za pomocą menu klawiszy skrótu 
można znaleźć w punkcie „Sterowanie wyłącznikiem” w rozdziale Obsługa 
(P34x/EN OP). 
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Rysunek 6: Nawigacja po menu klawiszy skrótów 

  
1.7.4 Wprowadzanie hasła 
Do konfiguracji ekranu domyślnego (oprócz modyfikacji innych ustawień) 
wymagany jest dostęp poziomu 3.   Użytkownik, zanim będzie mógł wprowadzać 
jakiekolwiek zmiany, zostanie poproszony o podanie hasła wg następującego 
schematu. Domyślnie hasło dla poziomu 3 uprawnień to AAAA. 
 

 
 
 

1. Migający kursor wskazuje na literę hasła, która może być zmieniona  
w danej chwili. Nacisnąć klawisz strzałki w górę lub w dół, by zmienić 
wprowadzany znak (wskazówka: jednokrotne naciśniecie strzałki w górę 
ustawi znak „A” wymagany w domyślnym haśle dla poziomu 3 
uprawnień). 

2. Poruszanie się pomiędzy znakami hasła wykonywane jest za pomocą 
klawiszy strzałki lewej i prawej. 

3. Po wprowadzeniu, hasło zatwierdzane jest klawiszem Enter. W przypadku 
wprowadzenia nieprawidłowego hasła, wyświetlony zostanie komunikat  
o nieprawidłowym haśle, który następnie zostanie zmieniony na 
komunikat Enter password (wprowadź hasło). Po wprowadzeniu 
prawidłowego hasła wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, 
że hasło zostało przyjęte i który poziom dostępu (uprawnień) został 
aktywowany wprowadzonym hasłem. Jeżeli poziom ten pozwala na edycję 
wybranego ustawienia, wyświetlacz wróci do ekranu ustawień i możliwe 
będzie kontynuowanie edycji. Jeżeli hasło zostało wprowadzone 
nieprawidłowo, ponownie pokaże się okienko wprowadzania hasła. 
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4. Komunikat zamykany jest po naciśnięciu klawisza kasowania. 
Alternatywnie można wprowadzić hasło poprzez System data > Password 
(Dane systemowe > Hasło). W przypadku 15 minutowej bezczynności 
klawiatury system ochrony hasła interfejsu użytkownika panelu 
przedniego powróci do domyślnego poziomu uprawnień. 

5. W celu ręcznego przywrócenia zabezpieczenia hasłem do poziomu 
domyślnego należy wybrać System data > Password, a następnie zamiast 
wprowadzania hasła nacisnąć przycisk kasowania. 

 
1.7.5 Odczyt oraz kasowanie komunikatów alarmowych oraz zapisów zwarć 
Na wyświetlaczu domyślnym pojawi się jeden lub więcej alarmów i zacznie migać 
żółta dioda alarmowa. Komunikaty alarmowe mogą być albo samoresetujące, albo 
blokowane, w którym to przypadku należy kasować je ręcznie. 
 

1. Aby wyświetlić komunikaty alarmowe, należy nacisnąć klawisz odczytu 

. Po wyświetleniu wszystkich alarmów, gdy nie są one jeszcze 
skasowane, dioda alarmowa przestanie migać i zacznie świecić się 
światłem ciągłym, następnie wyświetlony zostanie ostatni zapis błędu 
(jeżeli takowy istnieje). 

2. Za pomocą klawisza  można przewinąć strony ostatnio zapisanego 
zwarcia. Po przejrzeniu wszystkich stron zapisu zwarcia pojawi się 
następujące okienko. 

 

 
 

3. Aby skasować wszystkie komunikaty alarmowe, należy nacisnąć klawisz  
Aby powrócić do ekranu z aktywnymi alarmami lub zwarciami nie kasując 
alarmów, należy wcisnąć klawisz I. 

4. W zależności od ustawień konfiguracji hasła konieczne może być jego 
wprowadzenie przed wykasowaniem komunikatów alarmowych. Patrz 
rozdział 1.7.4 

5. Po skasowaniu wszystkich alarmów zgaśnie żółta dioda alarmowa, jak 
również czerwona dioda wyzwolenia, jeżeli zapaliła się na skutek 
wyzwolenia zabezpieczenia. 

6. W celu przyspieszenia tej procedury należy za pomocą klawisza  przejść 
do przeglądarki alarmów, a następnie nacisnąć klawisz . W ten sposób 
przejdziemy bezpośrednio do ekranu zapisów zwarć. Aby przejść 
bezpośrednio do okienka resetowania alarmów, należy ponownie 
nacisnąć klawisz , naciśnięcie  po raz kolejny spowoduje skasowanie 
wszystkich alarmów. 

 
1.7.6 Zmiany ustawień 
 

1. Aby zmienić wartość danej opcji konfiguracyjnej należy przejść do 
odpowiedniej komórki menu i w celu zmiany jej wartości nacisnąć klawisz 

Enter . Migający kursor na ekranie LCD wskaże wartość, która może 
być zmieniona. Jeżeli edycja wartości komórki wymaga hasła, wyświetlone 
zostanie okienko z prośbą o jego podanie . 

2. Aby zmienić wartość ustawienia, należy naciskać klawisze  lub . 
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Jeżeli opcja, która ma być zmieniona, jest wartością binarną lub ciągiem 

znaków, bit lub literę do zmiany należy wybrać za pomocą klawiszy  

oraz . 

3. Nacisnąć klawisz  , aby zatwierdzić nową wartość ustawienia lub 

klawisz kasowania  , aby odrzucić zmianę. Nowa wartość zostanie 
anulowana automatycznie, jeżeli nie zostanie zatwierdzona w ciągu 15 
sekund. 

4. W przypadku ustawień grupy zabezpieczeń oraz ustawień rejestratora 
zakłóceń zmiany muszą być zatwierdzone zanim będą mogły być używane 
przez przekaźnik. 

 
Aby to zrobić, po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian należy powrócić 

do poziomu nagłówków kolumn i nacisnąć klawisz . Zanim ekran powróci do 
układu domyślnego, pojawi się następujące okienko: 
 

 
  
Nacisnąć klawisz  , aby zatwierdzić nowe ustawienia lub klawisz , aby 
anulować nowe ustawienia. 
 
Uwaga: Jeżeli przed zatwierdzeniem zmian ustawień wystąpi przekroczenie 

czasu bezczynności dla menu, nowe ustawienia zostaną anulowane. 
Ustawienia kontroli i obsługi są aktualizowane w sposób natychmiastowy, zaraz 
po ich wprowadzeniu, bez wyświetlania okienka z zapytaniem o aktualizację 
ustawień Update settings? 
 

1.8 Interfejs użytkownika przedniego portu komunikacyjnego 
Przedni port komunikacyjny jest złączem 9-pinowym, żeńskim typu D, 
umieszczonym pod zamocowaną na zawiasach pokrywą dolną. Zapewnia on 
komunikację szeregową EIA(RS)232 z komputerem, na odległość do 15 m, patrz 
Rysunek 7. Port ten obsługuje jedynie protokół komunikacyjny Courier. Courier 
jest językiem komunikacji opracowanym przez firmę Alstom Grid i służy do 
komunikacji z oferowanymi przez firmę przekaźnikami zabezpieczającymi. Port 
przedni jest przeznaczony do współpracy z programem do konfiguracji ustawień 
przekaźnika S1 Agile pracującym w systemach WindowsTM 2000, Vista, XP lub 
Windows 7. 
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Rysunek 7: Podłączenie portu przedniego 

 
Przekaźnik jest urządzeniem komunikacyjnym transmisji danych (DTE), którego 9-
pinowe złącze komunikacyjne na panelu przednim ma następujący układ 
połączeń: 
 
Tabela 6:  Oznaczenie pinów przedniego portu 
 

Numer pinu Opis 

2 Tx transmisja danych 

3 Rx odbiór danych 

5 0 V wspólny przewód 

 
Pozostałe piny nie są wykorzystywane przez przekaźnik. Przekaźnik powinien być 
podłączony do portu szeregowego COM1 lub COM2 komputera. Komputery klasy 
PC są zwykle urządzeniami komunikacyjnym transmisji danych (DTE)  
o następującym układzie połączeń pinów portu szeregowego (w razie wątpliwości 
należy sprawdzić w instrukcji swojego komputera). 
 
Tabela 7:  Oznaczenie pinów portu szeregowego w urządzeniach DTE 
 

Numer pinu 25-obwodowy 9-obwodowy Opis 

2 3 2 Rx odbiór danych 

3 2 3 Tx transmisja danych 

5 7 5 0 V wspólny przewód 
 
W celu uzyskania prawidłowego połączenia i bezproblemowego przesyłu danych 
należy podłączyć pin Tx przekaźnika do pinu Rx komputera a pin Rx przekaźnika do 
pinu Tx komputera. Zwykle do tego celu wymagany jest kabel szeregowy 
normalny, łączący pin 2 z pinem 2, pin 3 z pinem 3 oraz pin 5 z pinem 5. 
 
Uwaga: Główną przyczyną problemów z komunikacją szeregową jest połączenie 

pinu Tx z pinem Tx oraz Rx z Rx. Może się to zdarzyć w przypadku użycia 
kabla szeregowego krosowanego, który łączy pin 2 z pinem 3 oraz pin 3  
z pinem 2 lub w przypadku, gdy port komputera ma ten sam układ, co 
port przekaźnika. 
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Rysunek 8: Połączenie PC - przekaźnik 

 
Po fizycznym połączeniu przekaźnika z komputerem ustawienia komunikacyjne na 
komputerze muszą odpowiadać tym z przekaźnika. W poniższej tabeli pokazano 
konfigurację transmisji portu przedniego przekaźnika. 
 
Tabela 8:  Konfiguracja portu przedniego przekaźnika 

 
Jeżeli na porcie przednim nie pojawi się żadna transmisja przez czas dłuższy niż 15 
minut, anulowany zostanie wprowadzony hasłem poziom uprawnień. 
  
1.8.1 Przedni port z protokołem Courier 
Przedni, 9-pinowy port EIA(RS)2321 obsługuje protokół Courier w ramach 
komunikacji wzajemnej (jeden do jednego). Port ten przeznaczony jest do 
połączenia z przekaźnikiem podczas jego instalacji i uruchomienia lub konserwacji 
i nie jest przewidziany do ustanowienia połączenia stałego. Ponieważ interfejs ten 
nie jest wykorzystywany do podłączenia przekaźnika do podstacyjnego systemu 
komunikacji, poniższe właściwości protokołu Courier nie są wykorzystywane. 
 
Automatyczne wyodrębnianie zapisów zdarzeń: 

 Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi Zdarzenia. 

 Komendy Send Event (wyślij zdarzenie) lub Accept Event (zaakceptuj 
zdarzenie) nie są wdrożone.  

Automatyczne wyodrębnianie zapisów zakłóceń: 

 Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi Zakłóceń. 

 Warstwa odpowiedzi o zajętości 
Courier are 

 Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi zajętości; jedyną 

odpowiedzią na zapytanie są finalne dane. 
Stały adres: 

 Adres przedniego portu obsługującego protokół Courier to zawsze 1; 
komenda zamiany adresu urządzenia nie jest obsługiwana. 

Stała prędkość transmisji danych: 

 19200 bps 

                                                            
1 W rzeczywistości port ten jest zgodny z EIA(RS)574; 9-pinową wersją EIA(RS)232, patrz 
www.tiaonline.org 

Protokół Courier 
Szybkość transmisji 
danych 

19 200 bits/s (19200 bitów/s) 
Adres protokołu Courier 1 
Format komunikatu 11-bitowy - 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit parzystości 

(parzystość), 1 bit stopu 

http://www.tiaonline.org/
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Uwaga: Chociaż automatyczne wyodrębnianie zapisów zdarzeń oraz zakłóceń 

nie jest obsługiwane, dostęp do tych danych można uzyskać ręcznie, 
poprzez przedni port. 

 

1.9 Podstawowe zagadnienia komunikacji pomiędzy 
przekaźnikiem a S1 Agile 
Przedni port komunikacyjny EIA(RS)232 służy do współpracy z programem 
konfiguracyjnym przekaźnika – S1 Agile. Program ten działa na systemach 
WindowsTM 2000, XP, Vista oraz Windows 7 i jest uniwersalnym 
oprogramowaniem pomocniczym dla urządzeń IED umożliwiającym bezpośredni 
dostęp do wszystkich danych zapisanych w dowolnym urządzeniu IED. 
 
S1 Agile zapewnia pełny dostęp do: 

 przekaźników Px40, serii Modulex, serii K, serii L, 

 urządzeń pomiarowych Mx20.  
 
Nawiązywanie połączenia z przekaźnikiem P34x za pomocą oprogramowania S1 
Agile 
Niniejszy paragraf ma służyć za szybki instruktarz z obsługi programu S1 Agile  
i zakłada, że kopia tego programu jest już zainstalowana na komputerze 
użytkownika. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy online  
w zakresie programu S1 Agile lub w podręczniku użytkownika oprogramowania 
konfiguracyjnego do serii modułowych i kompaktowych MiCOM P40 Agile 
(‘MiCOM P40 Agile Modular and Compact Ranges, Settings Application Software 
User Guide’, P40-M&CR-UG). 
 

1. Sprawdzić prawidłowość podłączenia kabla szeregowego EIA(RS)232 
pomiędzy portem panelu przedniego przekaźnika a komputerem. Patrz 
punkt 1.9. 

2. Uruchomić program S1 Agile, kliknąć zakładkę Quick Connect i wybrać 
Create a New System. 

3. Sprawdzić prawidłowość ścieżki do pliku instalacji, a następnie 
wprowadzić nazwę instalacji w polu Name. Można również w razie 
potrzeby wprowadzić krótki opis instalacji w polu Comment. 

4. Kliknąć przycisk OK. 
5. Wybrać typ urządzenia. 
6. Wybrać port komunikacyjny. 
7. Po połączeniu wybrać język pliku konfiguracyjnego, nazwę urządzenia  

i następnie kliknąć Finish. Konfiguracja została zaktualizowana. 
8. Aby przejąć bezpośrednią kontrolę nad przekaźnikiem, w oknie 

przeglądarki Agile Explorer należy wybrać Device > Supervise Device…. 
 
1.9.1 Korzystanie z programu S1 Agile w trybie offline 
S1 Agile może być również używany w trybie offline, jako narzędzie do 
przygotowywania konfiguracji, bez potrzeby bezpośredniego dostępu do 
przekaźnika. 

1. Tworząc nową instalację w przeglądarce Agile Explorer należy wybrać 
opcję create new system. Następnie stworzoną instalację należy kliknąć 
prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję New substation (nowa 
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podstacja). 
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nową podstację i wybrać opcję New 

voltage level (nowy poziom napięcia). 
3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nowy poziom napięcia i wybrać opcję 

New bay (nowe pole). 
4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nowe pole i wybrać New device (nowe 

urządzenie). 
Urządzenie można dodawać na dowolnym poziomie, bez różnicy czy jest 
to instalacja, podstacja, napięcie czy pole. 

5. Wybrać typ urządzenia z listy i następnie wprowadzić typ przekaźnika, jak 
np. P645. Kliknąć Next (dalej). 

6. Wprowadzić pełny numer modelu i kliknąć Next. 
7. Wybrać język (Language) oraz Model, następnie kliknąć Next. 
8. Wprowadzić unikalną nazwę urządzenia i kliknąć Finish (zakończ). 
9. Prawym przyciskiem myszy kliknąć folder Settings (ustawienia) i wybrać 

New File (nowy plik). Dodany zostanie plik domyślny 000.  
10. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik 000 i wybrać Open (otwórz). Teraz 

można przeprowadzić edycję ustawień. Dalsze informacje w pomocy 
online w zakresie programu S1 Agile. 

 

 

2 KONFIGUROWANIE INTERFEJSU ETHERNET 
Sposób konfiguracji interfejsu Ethernet jest uzależniony od typu posiadanego 
interfejsu. W przypadku interfejsu DNP3.0 należy skorzystać z pliku 
konfiguracyjnego DNP, aby ustawić interfejs Ethernet. W przeciwnym razie należy 
użyć narzędzia konfiguratora IED w programie MiCOM S1 Agile. 
 
Uwaga: Dodatkowe informacje dostępne są w rozdziale Komunikacja. 
 

2.1 Konfigurowanie interfejsu Ethernet do współpracy  
z protokołem IEC 61850 

11. Otworzyć MiCOM S1 Agile: 
12. Wybrać Tools > IEC61850 IED Configurator (narzędzia > konfiguracja IED 

IEC61850) 
13. Wybrać Device > Manage IED (urządzenie > zarządzanie urządzeniem IED) 
14. Wybrać Px40 
15. Wprowadzić adres urządzenia IED, którym użytkownik chce zarządzać 

(będzie on przyjmował wartość „1” ilekroć urządzenie będzie podłączone 
za pośrednictwem przedniego portu) 

16. Kliknąć Next (dalej). Pojawi się następujący ekran: 
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17. Wybrać Extract Configuration, Active Bank (wyodrębnij konfiguracje, 
aktywny bank) 

 

 
  

18. Wybrać model. Uwidocznione zostaną dane dotyczące adresu IP: 
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19. Aby zmienić wartości adresu, wybrać View > Enter Manual Editing Mode 

(wyświetl > przejdź do trybu edycji ręcznej) 
20. Wprowadzić wymaganą konfigurację IP i wybrać zielony przycisk pobierania: 
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2.2 Konfigurowanie interfejsu Ethernet do współpracy  
z protokołem DNP3.0 

 
1. Otworzyć MiCOM S1 Agile: 
2. Wybrać plik DNP3.0 urządzenia (który został utworzony przez kreatora 

DNP3.0) 

 
 

3. Ustawić i zapisać wartości, a następnie wysłać plik DNP3.0 do urządzenia 
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3 KONFIGUROWANIE REDUNDANTNEJ 
KARTY ETHERNET 
Adres IP jest adresem logicznym przypisanym do urządzeń znajdujących się w sieci 
komputerowej, korzystającej z protokołu internetowego (IP) do komunikacji 
pomiędzy węzłami. Adresy IP przechowywane są w postaci liczb binarnych, lecz 
reprezentowane są z wykorzystaniem dziesiętnej notacji kropkowej, w przypadku 
której cztery zestawy liczb są oddzielone kropkami w następujący sposób: 
XXX.XXX.XXX.XXX 
Przykładowo: 10.86.254.85 
 
Adres IP w sieci jest zazwyczaj powiązany z maską podsieci, która definiuje,  
w której sieci urządzenie się znajduje. Maska podsieci przybiera taką samą postać 
jak adres IP. 
Przykładowo: 255.255.255.0 
Pełne wyjaśnienie adresowania IP oraz maskowania podsieci znajduje się poza 
zakresem niniejszej instrukcji. Dalsze informacje dostępne na życzenie. 
Zarówno urządzenie IED jak i redundantna karta ethernetowa (Redundant 
Ethernet Board - REB) mają swoje adresy IP. Na rysunku 9 przedstawiono 
urządzenie IED oznaczone jako IP1 oraz kartę REB jako IP2. 
 
Uwaga: IP1 oraz IP2 są różne, lecz korzystają z tej samej maski podsieci. 
Adres IP przełącznika musi być skonfigurowany za pośrednictwem sieci. 
 

 
Rysunek 9: Konfiguracja adresu IP urządzenia IED oraz karty REB 
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3.1 Konfigurowanie adresu IP urządzenia IED 
Adres IP urządzenia IED jest konfigurowany za pomocą programu IED Configurator 
wchodzącego w skład oprogramowania S1 Agile. W przypadku protokołu IEC 
61850, adres IP urządzenia IED jest ustawiany za pomocą oprogramowania IED 
Configurator. 
W przypadku protokołu DNP3 over Ethernet, adres IP urządzenia IED jest 
zarządzany bezpośrednio za pomocą pliku DNP3. 
Dostępne są 254 adresy, konfigurowane w ostatnim oktecie. Znajdują się one  
w zakresie od 01 do 254 w zapisie dziesiętnym, stanowiącym odpowiednik zapisu 
szesnastkowego od 01 do FE lub binarnego od 00000001 do 11111110. 
Podobnie jak we wszystkich sieciach IP, pierwszy i ostatni adres (00 oraz FF) nie 
powinny być używane, gdyż są one zarezerwowane odpowiednio dla adresu sieci 
oraz adresu rozgłoszeniowego. 
 
Uwaga: Należy upewnić się, że w oprogramowaniu IED Configurator 

ustawiony został typ portu „Copper” (miedziany) (nawet jeśli 
używane są redundantne łącza światłowodowe) 

 

3.2 Konfigurowanie adresu IP karty 
Adres IP karty REB jest konfigurowany zarówno programowo jak i sprzętowo, tak 
jak pokazano na rysunku 
Dlatego też konfigurację należy przeprowadzić przed podłączeniem urządzenia IED 
do sieci, aby uniknąć konfliktu adresu IP. 
 
Konfigurowanie pierwszych dwóch oktetów adresu IP 
W przypadku korzystania z protokołu SHP lub DHP, pierwsze dwa oktety są 
konfigurowane za pomocą Switch Managera lub przeglądarki SNMP MIB. 
Urządzenia sieciowe H35 (SHP) lub H36 (DHP) są niezbędne w sieci do 
konfigurowania adresu IP redundantnych kart ethernetowych Px40 za pomocą 
protokołu SNMP. 
  
W przypadku używania protokołu RSTP, pierwsze dwa oktety są konfigurowane za 
pomocą narzędzia programowego RSTP Configurator lub przeglądarki SNMP MIB. 
 
Konfigurowanie trzeciego oktetu adresu IP karty 
W trzecim oktecie występuje stała wartość 254 (FE w zapisie szesnastkowym, 
11111110 w zapisie binarnym, niezależnie od protokołu. 
 
Konfigurowanie ostatniego oktetu adresu IP karty 
Ostatni oktet konfigurowany jest za pomocą znajdującego się na karcie REB 8-
sekcyjnego przełącznika typu DIP adresu karty oznaczonego jako SW2. 
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Rysunek 10: Przełączniki adresu karty REB (SW2) 

 
Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób uzyskać dostęp do 
przełączników znajdujących się na karcie REB zamieszczono w rozdziale Instalacja. 
 
Uwaga: Konfiguracja tego sprzętu powinna być przeprowadzana przed 

zainstalowaniem urządzenia. Jeżeli jest to niemożliwe, musi ona 
zostać przeprowadzona przez upoważnionych instalatorów. 

 

3.3 Konfiguracja protokołu RSTP 
W przypadku korzystania z protokołu RSTP niezbędne będzie oprogramowanie 
RSTP configurator. Jest ono udostępniane przez ALSTOM Grid na życzenie. 
Oprogramowanie RSTP Configurator służy do identyfikacji urządzenia, 
konfigurowania adresu IP, konfigurowania adresu IP serwera SNTP oraz 
konfigurowania ustawień RSTP. 
 
Instalowanie oprogramowania RSTP Configurator 

4. Dwukrotnie kliknąć plik WinPcap_4_0.exe, aby zainstalować sterownik 
WinPcap. 

5. Dwukrotnie kliknąć plik ALSTOM Grid-RSTP Configurator.msi, aby 
zainstalować oprogramowanie RSTP Configurator. 

6. Pojawi się okno kreatora konfiguracji. Kliknąć Next (Dalej) i postępować 
zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby uruchomić 
instalację. 

  
Uruchamianie programu RSTP Configurator 

1. Aby uruchomić oprogramowanie RSTP Configurator, należny wybrać 
Programs > RSTP Configurator > RSTP Configurator (Programy > RSTP 
Configurator > RSTP Configurator). 

2. Pojawi się ekran logowania. Aby zalogować się w trybie użytkownika, jako 
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Login wprowadzić User, a następnie kliknąć OK bez hasła. 
3. Jeżeli okno logowania nie pojawia się, należy sprawdzić wszystkie 

połączenia sieciowe. 
4. Pojawi się główne okno programu RSTP Configurator. W polu rozwijanej 

listy oznaczonej jako Network Board (karta sieciowa) pojawi się adres IP 
oraz adres MAC komputera, na którym oprogramowanie RSTP 
Configurator jest uruchomione. 
 

 
 
Identyfikacja urządzenia 

1. Aby skonfigurować kartę REB, należy przejść do głównego okna,  
a następnie kliknąć przycisk Identify Device (identyfikuj urządzenie). 

2. Karta REB podłączona do komputera zostanie zidentyfikowana a jej 
parametry zostaną przedstawione w następujący sposób. 

 Adres urządzenia 

 Adres MAC 

 Numer wersji firmware 

 Adres IP SNTP 

 Data i godzina zegara czasu rzeczywistego, z karty. 
 
Uwaga: Ze względu na czas potrzebny do nawiązania połączenia protokołem 

RSTP, należy odczekać 25 sekund od chwili podłączenia komputera 
do urządzenia IED do momentu kliknięcia przycisku Identify Device 
(identyfikuj urządzenie). 

 
Konfiguracja  adresu IP 

1. Aby zmienić część sieciowego adresu IP, należy przejść do głównego okna 
oraz kliknąć przycisk IP Config. Ukaże się ekran konfiguracji urządzenia. 
Konfigurowane mogą być pierwsze trzy oktety adresu IP karty. 

 
Uwaga: ostatni oktet jest ustawiany za pomocą przełączników DIP 

(SW2) znajdujących się obok złącza taśmy. 
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2. Wprowadzić wymagany adres IP karty, a następnie kliknąć OK. Adres karty 

sieciowej zostanie zaktualizowany oraz wyświetlony w oknie głównym. 
 
Konfiguracja adresu IP serwera SNTP 

1. Aby skonfigurować adres IP serwera SNTP, należy przejść do okna 
głównego, po czym kliknąć przycisk SNTP Config. Ukaże się ekran 
konfiguracji urządzenia. 

2. Wprowadzić wymagany adres MAC oraz adres IP serwera SNPT,  
a następnie kliknąć OK. Zaktualizowany adres IP serwera SNTP pojawi się 
na ekranie głównym. 

 
Urządzenie 

1. Aby wyświetlić adresy MAC zapamiętane przez przełącznik, należny 
przejść do okna głównego i kliknąć przycisk Identify Device (identyfikuj 
urządzenie). Wówczas wyróżniony zostanie adres MAC wybranego 
urządzenia. 

2. Kliknąć przycisk Equipment (urządzenia). Wyświetlona zostanie lista 
adresów MAC zapamiętanych przez przełącznik wraz z odpowiadającymi 
im portami. 

 

 
 
Parametry protokołu RSTP 

1. Aby wyświetlić lub skonfigurować parametry mostka RSTP, należy przejść 
do okna głównego oraz wybrać urządzenie klikając jego adres. Pojawi się 
wyróżniony adres MAC wybranego urządzenia. 

2. Kliknąć przycisk RSTP Config. Pojawi się ekran RSTP Config. 
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1. Aby wyświetlić dostępne parametry podłączonej karty, należy kliknąć 
przycisk Get RSTP Parameters (uzyskaj parametry RSTP). 
 

2. Aby ustawić konfigurowalne parametry, takie jak Bridge Max Ag, (maks. 
czas mostu), Bridge Hello Time, (interwał Hello mostu), Bridge Forward 
Delay (opóźnienie przekazywania mostu) oraz Bridge Priority (priorytet 
mostu), należy zmodyfikować wartości parametrów, a następnie kliknąć 
Set RSTP Parameters (ustaw parametry RSTP) w następujący sposób: 

 

Nr S Parametr 
Wartość domyślna 

(sekundy) 
Wartość minimalna 

(sekundy) 
Wartość maksymalna 

(sekundy) 

1 
Bridge Max Age (maks. czas 

mostu) 
20 6 40 

2 
Bridge Hello Time (interwał 

Hello mostu) 
2 1 10 

3 
Bridge Forward Delay 

(opóźnienie przekazywania 
mostu) 

15 4 30 

4 
Bridge Priority (priorytet 

mostu) 
32768 0 61440 

 
Parametry mostu 

1. Aby wyświetlić parametry mostu RSTP z karty, należy przejść do okna 
głównego oraz wybrać urządzenie klikając jego adres. Pojawi się okno 
konfiguracyjne RSTP Config oraz domyślna zakładka Bridge Parameters 
(parametry mostu). 

2. Kliknąć przycisk Get RSTP Parameters (uzyskaj parametry RSTP). 
Spowoduje to wyświetlenie wszystkich paramentów mostu RSTP z karty 
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ethernetowej. 
 

 
 

1. Aby zmodyfikować parametry RSTP, należy wprowadzić odpowiednie 
wartości, a następnie kliknąć Set RSTP Parameters (ustaw parametry 
RSTP). 

2. Aby przywrócić wartości domyślne, kliknąć Restore Default (przywróć 
domyślne), a następnie Set RSTP Parameters (ustaw parametry RSTP). 

3. Parametry podświetlone na szaro mają status tylko do odczytu i nie mogą 
być zmodyfikowane. 

 
 
Parametry portów 
Funkcja ta jest użyteczna, jeżeli konieczne jest wyświetlenie parametrów każdego 
portu. 

1. W głównym oknie kliknąć adres wybranego urządzenia i ukaże się okno 
RSTP Config. 

2. Wybrać zakładkę Port Parameters (parametry portu), a następnie kliknąć 
Get Parameters (uzyskaj parametry), aby odczytać parametry portów. 

3. Ewentualnie, wybrać numery portów, aby odczytać parametry. 
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Stany portów 
Opcja ta jest używana do sprawdzenia, które z portów karty są włączone, a które 
wyłączone. 
 

1. W oknie głównym kliknąć adres wybranego urządzenia. Pojawi się okno 
RSTP Config. 

2. Wybrać zakładkę Port States, a następnie kliknąć przycisk Get Port States 
(pobierz informacje o stanie portu). Wyszczególnione zostaną porty karty 
ethernetowej. Zaznaczone pole wyboru oznacza, że są one włączone. 
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4 KONFIGUROWANIE PROTOKOŁÓW DANYCH 
W zależności od modelu z tylnymi portami szeregowymi używane mogą być różne 
protokoły. Jednakże, tylko jeden protokół danych może być skonfigurowany do 
używania w danym czasie na dowolnym IED. Dostępne opcje komunikacyjne 
zależą od wybranego protokołu. 
 

4.1 Konfiguracja protokołu Courier 
Aby skonfigurować tylny port do pracy na protokole Courier, należy wprowadzić 
odpowiednie ustawienia na panelu HMI. Z protokołu Courier można korzystać 
zarówno w przypadku połączenia kablem miedzianym jak i światłowodowym. 
 

1. Wybrać kolumnę CONFIGURATION (konfiguracja) i sprawdzić, czy 
komórka Comms settings (ustawienia protokołów komunikacyjnych) jest 
ustawiona na Visible (widoczne). 

2. Wybrać kolumnę COMMUNICATIONS (komunikacja). 
3. Przejść do pierwszej komórki od góry (RP1 protocol - protokół RP1). Jest 

to komórka niekonfigurowalna, w której pokazany jest aktualnie wybrany 
protokół komunikacyjny - w tym konkretnym przypadku jest to Courier. 
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4. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Address). Komórka ta definiuje 

adres urządzenia IED. Do jednego gniazda może być podłączonych do 32 
urządzeń IED. Dlatego też do każdego IED należy przypisać inny, unikalny 
adres, tak by komunikaty ze sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do 
jednego, określonego urządzenia IED. Courier do adresowania IED 
wykorzystuje liczby całkowite w zakresie od 0 do 254. Ważnym jest, by nie 
było dwóch urządzeń IED o tym samym adresie. 

 

 
 

5. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 InactivTimer). Komórka ta określa 
czas timera bezczynności. Timer bezczynności określa po jakim czasie 
urządzenie IED nie odbierające żadnych komunikatów na tylnym porcie 
przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni 
wszelkie wprowadzone hasła dostępowe. Czas ten dla tylnego portu 
można ustawić na 1-30 minut. 

 

 
 

6. Jeżeli przyłączone są opcjonalne złączki światłowodowe, widoczna jest 
komórka RP1 PhysicalLink. Komórka ta definiuje typ łącza fizycznego 
używanego do komunikacji (przewód miedziany lub światłowód). 

 

 
 

7. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Card Status). Ta komórka nie jest 
konfigurowalna. Wyświetlany jest w niej status wybranej warstwy 
fizycznej protokołu RP1. 

 

 
 

8. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Port Config). Komórka ta definiuje 
typ połączenia szeregowego. Wybrać pomiędzy K-Bus lub RS485. 
 

 
 

9. W przypadku wybrania EIA(RS)485, w następnej komórce wybierany jest 
tryb komunikacji. Do wyboru jest IEC 60870 FT1.2 dla normalnej pracy z 
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modemami 11-bitowymi lub 10 bitowymi, bez bitu parzystości. W 
przypadku wybrania komunikacji K-Bus komórka ta nie pojawi się. 

 

 
 

10. W przypadku wybrania EIA(RS)485, kolejna komórka poniżej definiuje 
prędkość transmisji. Możliwe są trzy prędkości transmisji: 9600, 19200 
oraz 38400. W przypadku wybrania komunikacji K-Bus komórka ta  
w ogóle się nie pojawi, gdyż prędkość transmisji jest tu ustawiona na stałe 
na 64 kbps. 

 

 
 
Uwaga: Ustawienia rejestratora zabezpieczeń i zakłóceń zmienione za 

pomocą edytora on-line, jak np. PAS&T wymagają zatwierdzenia. Aby 
to zrobić należy wybrać komórkę Save changes (zapisz zmiany)  
z kolumny Configuration (konfiguracja). Edytory off-line, jak np. 
MiCOM S1 Agile nie wymagają tej operacji do tego, by wprowadzone 
zmiany zostały uwzględnione. 

 

4.2 Konfiguracja protokołu DNP3.0 
Aby skonfigurować tylny port do pracy na protokole DNP3.0, należy wprowadzić 
odpowiednie ustawienia na panelu HMI. Z protokołu DNP3.0 można korzystać 
zarówno w przypadku połączenia kablem miedzianym jak i światłowodowym. 

1. Wybrać kolumnę CONFIGURATION (konfiguracja) i sprawdzić, czy 
komórka Comms settings (ustawienia protokołów komunikacyjnych) jest 
ustawiona na Visible (widoczne). 

2. Wybrać kolumnę COMMUNICATIONS (komunikacja). 
3. Przejść do pierwszej komórki od góry (RP1 protocol - protokół RP1). Jest 

to komórka niekonfigurowalna, w której pokazany jest aktualnie wybrany 
protokół komunikacyjny - w tym konkretnym przypadku jest to DP3.0. 

 

 
 
 

4. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Address). Komórka ta definiuje 
adres DNP3.0 urządzenia IED. Do jednego odgałęzienia mogą być 
podłączone nawet 32 urządzenia IED, dlatego też konieczne jest, aby 
każde urządzenie IED miało swój unikalny adres, tak by komunikaty ze 
sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego 
urządzenia IED. DNP3.0 do adresowania IED wykorzystuje liczby całkowite 
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w zakresie od 1 do 65519. Ważnym jest, by nie było dwóch urządzeń IED o 
tym samym adresie. 

 

 
 

5. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Baud Rate). Komórka ta definiuje 
prędkość zastosowanej transmisji. Urządzenie IED umożliwia ustawienie 
sześciu prędkości transmisji: 1200bits/s, 2400bits/s, 4800bits/s, 
9600bits/s, 19200bits/s oraz 38400bits/s. Należy upewnić się, że prędkość 
transmisji ustawiona na IED jest taka sama jak ta ustawiona na stacji 
nadrzędnej. 

 

 
 

6. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Parity). Komórka ta określa format 
parzystości zastosowany w ramkach danych. Parzystość może być 
ustawiona na None (brak), Odd (nieparzyste) lub Even (parzyste). Należy 
upewnić się, że format parzystości ustawiony na IED jest taki sam jak ten 
ustawiony na stacji nadrzędnej. 

 

 
 

7. Jeżeli przyłączone są opcjonalne złączki światłowodowe, widoczna jest 
komórka RP1 PhysicalLink. Komórka ta definiuje typ łącza fizycznego 
używanego do komunikacji (przewód miedziany lub światłowód). 

 

 
 

8. Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Time Sync). Komorka ta 
odpowiada za prośbę o synchronizację czasu wysyłaną przez urządzenie 
IED do stacji nadrzędnej. Może być ona ustawiona na Enabled (załączone) 
lub Disabled (wyłączone). Gdy włączona, pozwala na synchronizację czasu 
z nadrzędnym urządzeniem po protokole DNP3.0. 
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4.3 Konfiguracja protokołu IEC 60870-5-103 
Aby skonfigurować tylny port do pracy na protokole IEC 60870-5-103, należy 
wprowadzić odpowiednie ustawienia na panelu HMI. Z protokołu IEC 60870-5-103 
można korzystać zarówno w przypadku połączenia kablem miedzianym jak  
i światłowodowym. 
Urządzenie pełni w systemie rolę urządzenia podrzędnego (slave), które 
odpowiada na polecenia przesyłane ze stacji nadrzędnej (master). 

1 Wybrać kolumnę CONFIGURATION (konfiguracja) i sprawdzić, czy 
komórka Comms settings (ustawienia protokołów komunikacyjnych) jest 
ustawiona na Visible (widoczne). 

2 Wybrać kolumnę COMMUNICATIONS (komunikacja). 
3 Przejść do pierwszej komórki od góry (RP1 protocol - protokół RP1). Jest 

to komórka niekonfigurowalna, w której pokazany jest aktualnie wybrany 
protokół komunikacyjny - w tym konkretnym przypadku jest to IEC 60870-
5-103. 
 

 
 

4 Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Address). Komórka ta definiuje 
adres IEC 60870-5-103 urządzenia IED. Do jednego gniazda może być 
podłączonych do 32 urządzeń IED. Dlatego też do każdego IED należy 
przypisać inny, unikalny adres, tak by komunikaty ze sterującej stacji 
nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego urządzenia IED. IEC 
60870-5-103 do adresowania IED wykorzystuje liczby całkowite w zakresie 
od 0 do 254. Ważnym jest, by nie było dwóch urządzeń IED o tym samym 
adresie IEC 60870 5 103. Adres IEC 60870-5-103 używany jest przez stację 
nadrzędną do komunikowania się z urządzeniem IED. 
 

 
 

5 Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Baud Rate). Komórka ta definiuje 
prędkość zastosowanej transmisji. Na urządzeniu IED można ustawić dwie 
prędkości transmisji: 900 bits/s oraz 19200 bits/s. Należy upewnić się, że 
prędkość transmisji ustawiona na IED jest taka sama jak ta ustawiona na 
stacji nadrzędnej. 
 

 
 

6 Przejść w dół do kolejnej komórki (RP1 Meas. period). Kolejna komórka 
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od góry definiuje okres pomiędzy kolejnymi pomiarami IEC 60870-5-103. 
Protokół IEC 60870-5-103 umożliwia, by urządzenie IED przesyłało 
pomiary w określonych odstępach czasu. Interwał pomiędzy pomiarami 
jest definiowany w tej komórce i może być ustawiony w zakresie od 1 do 
60 sekund. 

 

 
 
7 Jeżeli przyłączone są opcjonalne złączki światłowodowe, widoczna jest 
komórka RP1 PhysicalLink. Komórka ta definiuje typ łącza fizycznego używanego 
do komunikacji (przewód miedziany lub światłowód). 
 

 
 
8 Kolejna komórka może zostać wykorzystana do blokowania 
monitorowania lub komend. 
 

 
 
9 Z tą komórką powiązane są trzy parametry: 
 

Ustawienie: Opis: 

Disabled Nie wybrano żadnego blokowania. 

Monitor Blocking 

Gdy sygnał DDB blokowania monitorowania jest wysoki, czy to na 
wejściu optycznym czy też sterowniczym, odczyt informacji 
statusowych i zapisów zakłóceń nie jest dopuszczony. W tym trybie 
urządzenie zwraca komunikat „Termination of general interrogation” 
(zakończenie odpytywania ogólnego) do stacji nadrzędnej. 

Command Blocking 

Gdy sygnał DDB blokowania monitorowania jest wysoki, czy to na 
wejściu optycznym czy też sterowniczym, wszystkie komendy zdalne 
będą ignorowane np. CB Trip/Close (wyzwolenie/zamknięcie 
wyłącznika) i change setting group (zmiana grupy ustawień) itp. W tym 
trybie urządzenie zwraca komunikat „negative acknowledgement of 
command” (nieudane zatwierdzenie komendy do wykonania) do stacji 
nadrzędnej. 

 

4.4 Konfiguracja protokołu IEC 61850 
Jedynymi zmianami w konfiguracji protokołu IEC 61850, które można wykonać 
z panelu HMI są włączenie lub wyłączenie komunikacji GOOSE. 
 
 

4.5 Konfiguracja protokołu DNP3.0 za pośrednictwem 
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oprogramowania MiCOM S1 Agile 
W ramach dostarczanego oprogramowania konfiguracyjnego MiCOM S1 Agile 
dostępny jest pakiet programowy służący do konfiguracji odpowiedzi urządzenia 
komunikującego się po protokole DNP3.0. Dane konfiguracyjne są kopiowane  
z urządzenia na komputer w formie danych skompresowanych i następnie, po 
zmodyfikowaniu, przesyłane w drugą stronę w podobny sposób. Nowa 
konfiguracja DNP3.0 jest uwzględniana po zakończeniu pobierania. Aby  
w dowolnym czasie przywrócić domyślną konfigurację, należy z kolumny 
CONFIGURATION (konfiguracja), wybrać komórkę Restore Defaults (przywróć 
ustawienia domyślne) i następnie opcję „All Settings” (wszystkie ustawienia). 
W MiCOM S1 Agile, dane DNP3.0 umieszczane są w trzech głównych folderach, 
jeden folder na konfigurację punktu, jeden na skalowanie liczb całkowitych i jeden 
dla opcji domyślnej (format danych). Konfiguracja punktu obejmuje również 
ekrany konfiguracji wejść binarnych, wyjść binarnych, liczników oraz wejść 
analogowych. 
 

4.6 Konfiguracja protokołu IEC 61850 
Nie można skonfigurować urządzenia do pracy na IEC 61850 za pośrednictwem 
panelu HMI, w jaki jest to urządzenie wyposażone. W tym celu należy skorzystać  
z IED Configurator. 
IEC 61850 umożliwia konfigurację urządzeń IED bezpośrednio z pliku 
konfiguracyjnego. Możliwości konfiguracji systemu urządzenia IED są określone  
w pliku IED Capability Description (ICD), dostarczanym wraz z produktem. Przy 
pomocy plików ICD dedykowanych instalowanemu produktowi można 
projektować, konfigurować a nawet testować (przy pomocy narzędzi 
symulacyjnych) całe układy zabezpieczeń podstacji zanim poszczególne produktu 
zostaną w ogóle w tej podstacji zainstalowane. 
W celu ułatwienia tego procesu oprogramowanie MiCOM S1 Agile zawiera 
narzędzie nazwane Konfiguratorem IED (IED Configurator), które umożliwia 
zaimportowanie i przesłanie do urządzenia IED wstępnie skonfigurowanego pliku 
konfiguracyjnego IEC 61850. Równie dobrze można ręcznie stworzyć pliki 
konfiguracyjne dla urządzeń IED MiCOM w oparciu o oryginalny plik ICD. 
Pozostałe właściwości to: 

 wyodrębnianie danych konfiguracyjnych do podglądu lub edycji, 

 złożona sekwencja weryfikacji danych konfiguracyjnych przed wysłaniem 
ich do IED. 

 
Uwaga: Aby ułatwić zadanie użytkownikowi, niektóre dane konfiguracyjne są 

dostępne w kolumnie IED CONFIGURATOR, pozwalającej na dostęp do 
podstawowych danych konfiguracyjnych bez możliwości ich edycji. 

 
4.6.1 Banki konfiguracji IEC 61850 
W celu ułatwienia zarządzania wersjami oraz zminimalizowania czasów przestoju 
podczas aktualizacji lub konserwacji systemu, urządzenia IED MiCOM 
wykorzystują mechanizm wielu banków konfiguracji. Te banki konfiguracji dzielą 
się na dwie kategorie: 

 aktywny bank konfiguracji, 

 nieaktywny bank konfiguracji. 
 
Wszystkie nowe konfiguracje wysyłane do urządzenia IED są automatycznie 
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zapisywane w banku konfiguracji nieaktywnej, tak więc nie wpływają one 
natychmiastowo na aktualną konfigurację. 
 
Po zakończeniu aktualizacji bądź konserwacji, za pomocą narzędzia IED 
Configurator można wysłać komendę, która zezwoli na aktywację nowej 
konfiguracji przechowywanej w nieaktywnym banku konfiguracji. Dokonuje się 
tego poprzez przełączanie pomiędzy aktywnymi i nieaktywnymi bankami 
konfiguracji. Banki konfiguracji mogą być również przełączane z poziomu kolumny 
IED CONFIGURATOR panelu HMI. 
 
W kolumnie IED CONFIGURATOR panelu HMI można również znaleźć nazwę SCL 
jak również atrybuty wersji dla dwóch banków konfiguracji. 
 
4.6.2 Komunikacja sieciowa IEC 61850 
Konfiguracja parametrów IP oraz parametrów synchronizacji czasu SNTP 
wykonywane są za pomocą narzędzia IED Configurator. Jeżeli te parametry nie są 
dostępne z pliku SCL, należy je skonfigurować ręcznie. 
Ponieważ adresowanie po IP będzie kompletnie rozdzielone i niezależne od 
jakiejkolwiek sieci publicznej, to do obowiązków administratora sieci danej firmy 
będzie należało opracowanie strategii nadawania adresów IP. Każdy taki adres IP 
musi być unikalny w danej sieci. Dotyczy to wszystkich urządzeń włączonych  
w daną sieć. 
Takie same adresy IP wejdą ze sobą w konflikt i dlatego takie sytuacje muszą być 
unikane. Urządzenie IED będzie sprawdzało, czy taki konflikt nie istnieje, za każdą 
zmianą konfiguracji IP i za każdym uruchomieniem. W razie wykrycia konfliktu IP 
wygenerowany zostanie alarm. 
Urządzenie IED można skonfigurować tak (w ustawieniach bramy), by odbierało 
dane z innych sieci. W przypadku większej liczby sieci adresy IP muszą być 
unikalne dla wszystkich tych sieci razem. 
 



GE 
Digital Energy 

 

156 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
 

USTAWIENIA 
 
 
Data: Marzec 2014 
Końcowe oznaczenie modelu: P (P342) M (P343/4/5/6/8) A (P391) 
Wersja oprogramowania: 38 (P342/3/4/5/6) 
 37 (P348) 
 
 

Spis treści 
USTAWIENIA ............................................................................................... 156 

1 USTAWIENIA ................................................................... 157 
1.1 Konfiguracja ustawień przekaźnika ....................................... 157 

1.2 Ustawienia zabezpieczeń ....................................................... 160 

1.3 Ustawienia kontroli i obsługi ................................................. 215 

 
 
  



Ustawienia P34x/EN ST/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 157 

 

1 USTAWIENIA 
Urządzenie P342/3/4/5/6/8 należy skonfigurować stosownie do danej instalacji 
i zastosowania używając odpowiednich nastaw. W tym rozdziale opisano 
ustawienia w następującej kolejności: ustawienia zabezpieczeń, ustawienia 
kontroli i konfiguracji oraz ustawienia rejestratora zakłóceń. Przekaźnik został 
skonfigurowany fabrycznie i są to ustawienia domyślne. 
 

1.1 Konfiguracja ustawień przekaźnika 
Przekaźnik jest urządzeniem wielofunkcyjnym, zapewniającym różnorodną 
ochronę, funkcje kontrolne oraz komunikacyjne. W celu uproszczenia konfiguracji 
przekaźnika stworzono kolumnę ustawień konfiguracyjnych parametrów, która 
może być użyta do załączenia lub wyłączenia wielu funkcji przekaźnika. Ustawienia 
związane z funkcją, która jest wyłączona, nie są widoczne w menu. Aby wyłączyć 
funkcję, należy zmienić odpowiednią komórkę kolumny Configuration z Enabled 
na Disabled. 
 
Kolumna konfiguracyjna, poprzez komórkę Active Settings określa, która  
z czterech grup ustawień zabezpieczeń jest aktywna. Grupa ustawień 
zabezpieczeń może być również wyłączona w kolumnie konfiguracyjnej, pod 
warunkiem, że nie jest to aktualnie aktywna grupa. Podobnie wyłączona grupa 
ustawień nie może być ustawiona jako grupa aktywna. 
 
Kolumna konfiguracyjna umożliwia również skopiowanie wszystkich wartości 
ustawień z jednej grupy ustawień zabezpieczeń do drugiej. 
 
Aby to zrobić, należy najpierw komórkę Copy from ustawić na grupę ustawień 
zabezpieczeń, z której mają być skopiowane ustawienia, a następnie komórkę 
Copy to na grupę ustawień, do której te ustawienia mają być skopiowane. 
Kopiowane ustawienia są początkowo zapisywane w pamięci podręcznej 
(schowku) i zostaną zastosowane w przekaźniku dopiero po ich zatwierdzeniu. 
W celu przywrócenia domyślnych wartości ustawień w dowolnej grupie ustawień 
zabezpieczeń, należy ustawić odpowiedni numer grupy w komórce Restore 
Defaults. Ewentualnie można w komórce Restore Defaults ustawić parametr All 
Settings, aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień przekaźnika,  
a nie tylko ustawień grup zabezpieczeń. Ustawienia domyślne są początkowo 
zapisywane w pamięci podręcznej (schowku) i zostaną zastosowane w przekaźniku 
dopiero po ich zatwierdzeniu. 
 
Uwaga: Przywrócenie ustawień domyślnych dla wszystkich ustawień dotyczy 

również ustawień tylnego portu komunikacyjnego, co może 
spowodować przerwanie komunikacji przez port tylny, jeżeli nowe 
(domyślne) ustawienia nie będą zgodne z tymi, jakie ma stacja 
nadrzędna. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 

 
 
Restore Defaults 

 
 
No Operation 

No Operation All Settings Setting Group 1 
Setting Group 2 
Setting Group 3 
Setting Group 4 

Parametr przeznaczony do przywracania fabrycznych nastaw grupy ustawień. 

Setting Group Select via Menu Select via Menu Select via PSL 

Pozwala, by zmiany grupy ustawień były inicjowane za pomocą 2 sygnałów DDB  
w programowalnym schemacie logicznym lub za pośrednictwem ustawień menu. 

Active Settings Group 1 
Group 1, Group 2, Group 3 
Group 4 

Umożliwia dokonanie wyboru aktywnej grupy ustawień. 

Save Changes No Operation No Operation, Save, Abort 

Zapisuje wszystkie ustawienia przekaźnika. 

Copy from Group 1 Group 1, 2, 3 or 4 

Umożliwia skopiowanie wyświetlonych ustawień do wybranej grupy ustawień. (Gotowe do wklejenia). 

Setting Group 1 Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza ustawienia Grupy 1. W razie wyłączenia grupy ustawień z konfiguracji wszystkie powiązane  
z nią ustawienia i sygnały są ukryte z wyjątkiem tej nastawy. (wklej). 

Setting Group 2 (as above) Disabled Disabled, Enabled 

Setting Group 3 (as above) Disabled Disabled, Enabled 

Setting Group 4 (as above) Disabled Disabled, Enabled 

System Config Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu konfiguracji systemu dostępne dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Power Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia mocowego trójfazowego, 
mocy wstecznej /  od niedoboru mocy do przodu / nadmocowego. 
ANSI 32R/32LFP/32O. P342-6   

Field Failure Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia od utraty wzbudzenia. 
ANSI 40. P342-6   

NPS Thermal Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia termicznego 
reagującego na składową przeciwną. 
ANSI 46T. P342-6   

System Backup Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia rezerwowego systemu, 
zabezpieczenia sterowanego napięciem / ograniczanego napięciem / podimpedancyjnego. 
ANSI 51V/21. P342-6   

Overcurrent Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia nadprądowego 
fazowego i nadprądowego reagującego na składową przeciwną. 
ANSI 50/51/67P, 46OC. P342-6 and P348  

Thermal Overload Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia przeciążeniowego 
termicznego (przed przeciążeniem termicznym generatora i transformatora). 
ANSI 49. P342-6   

Differential Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia różnicowego (zab. 
różnicowego generatora i transformatora). 
ANSI 87G/87T. P343-6   

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
ANSI 50N/51N. P342-6   

Rotor EF Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
wirnika. 
ANSI 64R. P342-6   

SEF/REF/SPower SEF/REF 
Disabled or SEF/REF or 
Sensitive Power 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia czułego 
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ziemnozwarciowego lub strefowego ziemnozwarciowego lub czułego mocowego (1-fazowego) (mocy wstecznej / 
niedoboru mocy do przodu / nadmocowego). 
ANSI 50/51/67N, 64, 32R/32LFP/32O. P342-6  

Residual O/V NVD Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego (przed przesunięciem punktu neutralnego) 
ANSI 59N. P342-6 oraz P348   

100% Stator EF Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
wirnika w 100% (trzecia harmoniczna w P343, 4, 5 oraz wstrzykiwanie sygnału  
o niskiej częstotliwości w P345). 
ANSI 27TN/59TN (3. harmoniczna), 64S (wstrzykiwanie sygnału o niskiej częstotliwości). P343-5 

V/Hz Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem. 
ANSI 24. P342-6   

df/dt Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji detekcji prędkości zmian częstotliwości. 
ANSI 81R. P342-6   

Dead Machine Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia maszyny bez napięcia. 
ANSI 50/27. P342-6   

Volt Protection Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia napięciowego 
(podnapięciowego/nadnapięciowego i nadnapięciowego NPS). 
ANSI 27/59/47. P342-6 and P348  

Zabezpieczenie częstotliwościowe Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia częstotliwościowego 
(podczęstotliwościowego/nadczęstotliwościowego). 
ANSI 81O/U. P342-6 oraz P348   

RTD Inputs Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) wejść RTD (rezystancyjnego czujnika 
temperaturowego). P342-6 

CB Fail Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia na wypadek usterki 
wyłącznika. 
ANSI 50BF. P342-6   

Supervision Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji nadzoru przekładników napięciowych i 
prądowych (VTS oraz CTS). 
ANSI VTS/CTS. P342-6 oraz P348  

Pole Slipping Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji zabezpieczenia od poślizgu biegunów. 
ANSI 78. P343-5   

Input Labels Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu etykiet wejść dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Output Labels Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu etykiet wyjść dalej w menu ustawień przekaźnika. 

RTD Labels Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu etykiet RTD dalej w menu ustawień przekaźnika. P342-6 

CT & VT Ratios Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu przekładni przekładnika prądowego i napięciowego dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Record Control Invisible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu kontroli zapisów dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Disturb Recorder Invisible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu rejestratora zakłóceń dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Measure't Set-up Invisible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu konfiguracji pomiarów dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Comms Settings Visible (widoczne) Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu ustawień komunikacyjnych dalej w menu ustawień przekaźnika. Ustawienia te są 
powiązane z pierwszym oraz drugim tylnym portem komunikacyjnym. 
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Commission Tests Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu prób odbiorczych dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Setting Values Primary Primary, Secondary 

Parametr ten wpływa na wszystkie ustawienia zabezpieczeń, które są zależne od przekładni PP oraz PN. 

Control Inputs Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu etykiet wejść sterowniczych dalej w menu ustawień przekaźnika. 

CLIO Inputs Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji wejść CLIO (wejścia/wyjścia pętli 
prądowej). 

CLIO Outputs Enabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji wyjść CLIO (wejścia/wyjścia pętli 
prądowej). 

System Checks Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji kontroli systemowych (kontroli 
synchronizmu oraz monitorowania napięcia). 
ANSI 25. P342-6   

Ctrl I/P Config. Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu konfiguracji wejść sterowniczych dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Ctrl I/P Labels Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu etykiet wejść sterowniczych dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Direct Access Enabled 
Disabled/Enabled/Hotkey Only /CB Cntrl 
Only. 

Określa, które funkcje kontrolne są dostępne za pomocą klawiszy bezpośredniego dostępu - Enabled (załączone - 
funkcje klawisza skrótu i sterowania wyłącznikiem) / Hotkey Only (wyłącznie klawisz skrótu - wejścia sterownicze i 
wybór grupy ustawień) / CB Cntrl Only (wyłącznie sterowanie wyłącznikiem - wyłącznik otwarty/zamknięty). 

IEC GOOSE Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu IEC61850 GOOSE dalej w menu ustawień przekaźnika. 

Function Key Visible Invisible, Visible 

Ustawia widoczność menu klawiszy funkcyjnych dalej w menu ustawień przekaźnika. P343-6 oraz P348 

RP1 Read Only Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji tylko do odczytu dla tylnego portu 
komunikacyjnego 1 (RP1). 

RP2 Read Only Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji tylko do odczytu dla tylnego portu 
komunikacyjnego 2 (RP2). 

NIC Read Only Disabled Disabled, Enabled 

Umożliwia załączenie (aktywowanie) lub dezaktywowanie (wyłączenie) funkcji tylko do odczytu dla tylnego portu 
komunikacyjnego Ethernet (NIC). 

LCD Contrast 11 0...31 

Ustawia kontrast wyświetlacza LCD. W celu potwierdzenia akceptacji ustawienia kontrastu przekaźnik poprosi 
użytkownika o naciśnięcie jednocześnie klawiszy strzałek w prawo i w lewo zamiast klawisza Enter. Jest to dodatkowy 
środek ostrożności mający uniemożliwić przypadkowy wybór kontrastu, który sprawiłby, że ekran będzie czarny lub 
pusty. 

Uwaga: Jeżeli kontrast wyświetlacza LCD zostanie ustawiony nieprawidłowo i wyświetlacz będzie czarny lub pusty, 
można go ustawić za pośrednictwem przedniego portu komunikacyjnego za pomocą oprogramowania 
konfiguracyjnego S1. 

 

Tabela 1: Ogólne ustawienia konfiguracyjne 

 

1.2 Ustawienia zabezpieczeń 
Ustawienia zabezpieczeń P342-8 obejmują wszystkie następujące elementy, które 
stają się aktywne po załączeniu ich w kolumnie konfiguracyjnej bazy danych menu 
przekaźnika: 

 ustawienia elementów zabezpieczających, 

 ustawienia logiki PSL. 
  
Ustawienia zabezpieczeń podzielone zostały na cztery grupy, przy czym każda  
z grup zawiera te same komórki konfiguracyjne. Jedna grupa ustawień 
zabezpieczeń wybierana jest jako aktywna i to z niej korzystają człony 
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zabezpieczające. Poniżej przedstawiono ustawienia tylko dla grupy 1. Ustawienia 
omówiono w tej samej kolejności, w której wyświetlane są w menu. 
 
1.2.1 Konfiguracja systemu 
Przekaźnik P340 utrzymuje prawidłowe działanie wszystkich funkcji 
zabezpieczających nawet wtedy, gdy generator będzie pracował przy odwróconej 
kolejności faz a także dla zastosowań generatorowo-transformatorowych. Do tego 
celu służą ustawienia konfigurowane przez użytkownika dostępne dla czterech 
grup ustawień. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
SYSTEM CONFIG (GRUPA 1: KONFIGURACJA SYSTEMU) 

Winding Config Generator Generator, Xformer 

Typ uzwojenia można skonfigurować jako Generator lub Xformer (Generator-transformator). To ustawienie 
powoduje, że ustawienia zabezpieczenia różnicowego generatora lub zabezpieczenia różnicowego 
generatora-transformatora są widoczne w menu DIFFERENTIAL w P343-6. 

Ref Power S 100 MVA 0.1 MVA 5000 MVA 0.1 MVA 

Moc odniesienia. Parametr wykorzystywany przez funkcję różnicową do obliczania współczynników korekty 
przekładni. Wykorzystywane przez funkcję termiczną transformatora do obliczania znamionowego prądu 
obciążenia P343-6. 

HV Connection Y-Wye Y-Wye, D-Delta, Z-Zigzag 

Połączenia uzwojenia GN można skonfigurować jako Wye (gwiazda), Delta (trójkąt) lub Zigzag (zygzag) 
P343-6. 

HV Grounding Grounded Grounded, Ungrounded 

W menu DIFFERENTIAL (zabezpieczenie różnicowe) parametr Set Mode (tryb nastawiania) można ustawić 
jako Simple (prosty) lub Advanced (zaawansowany). 
W przypadku ustawienia w trybie prostym opcji grounded (uziemione) P34x stosuje filtrowanie składowej 
zerowej prądu po stronie GN. W przypadku ustawienia opcji ungrounded (nieuziemione) nie jest stosowane 
filtrowanie składowej zerowej prądu po stronie GN. W trybie zaawansowanym ustawienie parametru HV 
Grounding (uziemienie GN) ma jedynie charakter informacyjny a filtrowanie składowej zerowej zależy od 
ustawienia Zero seq filt HV (filtr. skład. zerowej dla GN). Jeżeli ustawiono Zero seq filt HV na opcję Enabled 
(załączone), wówczas parametr HV Grounding zostanie automatycznie ustawiony na Grounded P343-6. 

HV Nominal 220 kV 100 V 1 MV 1 V 

Napięcie nominalne uzwojenia GN. Zazwyczaj ustawiane na napięcie środkowego zaczepu nastawnika 
zaczepowego pod obciążeniem lub napięcie zaczepu nastawnika zaczepowego bez obciążenia P343-6. 

%Reactance 10% 1% 100% 0.1% 

Reaktancja rozproszenia transformatora P343-6. 

LV Vector Group 0 0 11 1 

To ustawienie służy do zapewniania korekty wektorowej dla przesunięcia fazowego pomiędzy uzwojeniami 
GN i DN P343-6. 

LV Connection Y-Wye Y-Wye, D-Delta, Z-Zigzag 

Połączenia uzwojenia DN można skonfigurować jako Wye (gwiazda), Delta (trójkąt) lub Zigzag (zygzag) 
P343-6. 

LV Grounding Grounded Grounded, Ungrounded 

W menu DIFFERENTIAL (zabezpieczenie różnicowe) parametr Set Mode (tryb nastawiania) można ustawić 
jako Simple (prosty) lub Advanced (zaawansowany). 
W przypadku ustawienia w trybie prostym opcji grounded (uziemione) P34x stosuje filtrowanie składowej 
zerowej prądu po stronie DN. W przypadku ustawienia opcji ungrounded (nieuziemione) nie jest stosowane 
filtrowanie składowej zerowej prądu po stronie DN. W trybie zaawansowanym ustawienie parametru LV 
Grounding (uziemienie DN) ma jedynie charakter informacyjny a filtrowanie składowej zerowej zależy od 
ustawienia Zero seq filt LV (filtr. skład. zerowej dla DN). Jeżeli ustawiono Zero seq filt HV na opcję Enabled 
(załączone), wówczas parametr HV Grounding zostanie automatycznie ustawiony na Grounded P343-6. 

LV Nominal 220 kV 100 V 1 MV 1 V 

Napięcie nominalne uzwojenia DN. Zazwyczaj ustawiane na napięcie środkowego zaczepu nastawnika 
zaczepowego pod obciążeniem lub napięcie zaczepu nastawnika zaczepowego bez obciążenia P343-6. 

Match Factor HV Jest on jedynie obliczany przez przekaźnik. 
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Współczynnik korekcji przekładni GN wykorzystywany przez funkcję różnicową P343-6. 

Match Factor LV Jest on jedynie obliczany przez przekaźnik. 

Współczynnik korekcji przekładni DN wykorzystywany przez funkcję różnicową P343-6. 

GROUP 1: SYSTEM CONFIG (GRUPA 1: KONFIGURACJA SYSTEMU) 

Phase Sequence Standard ABC Standard ABC, Reverse ACB Nie dot. 

Parametr Phase Sequence (Sekwencja faz) ma zastosowanie do sieci elektroenergetycznej ze stałą sekwencją 
faz albo ABC albo ACB. Ma on również zastosowanie w przypadku tymczasowej zamiany faz, która wpływa na 
wszystkie 3-fazowe PN i PP P342-8. 

VT Reversal No Swap 
No Swap, A-B Swapped, B-C 

Nie dot. 
Swapped, C-A Swapped 

Ustawienia VT Reversal (odwrócenie PN), CT1 Reversal (odwrócenie CT1) oraz CT2 Reversal (odwrócenie CT2) 
dotyczą zastosowań, w których niektóre albo wszystkie 3-fazowe wejścia napięciowe i prądowe są 
tymczasowo odwrócone, np. zastosowań w elektrowniach szczytowo-pompowych. Ustawienia wpływają na 
porządek kanałów analogowych w przekaźniku i ustawia się je tak, aby emulowały porządek kanałów w sieci 
elektroenergetycznej P342-6. 

CT1 Reversal No Swap 
No Swap, A-B Swapped, B-C 
Swapped, C-A Swapped 

Nie dot. 

Jak wyżej dla P342-6. 

CT2 Reversal No Swap 
No Swap, A-B Swapped, B-C Nie dot.) 

Swapped, C-A Swapped  

Jak wyżej. P343, 4, 5, 6. 

C/S Input A-N A-N, B-N, C-N, A-B, B-C, C-A  

Służy do wyboru pomiaru napięcia dla wejścia kontroli synchronizmu P342-6. 

C/S V Ratio Corr 1 0.1 2 0.001 

Korekcja przekładni napięcia kontroli synchronizmu. Parametr wykorzystywane przez funkcję kontroli 
systemowych dla zapewniania korekty wielkości różnicy pomiędzy głównym PN a PN kontroli 
synchronizmu. Główny PN stanowi wartość odniesienia, zaś PN kontroli synchronizmu jest korygowany do 
głównego PN. 
Wzór: Vskorygowanego PN kontr.synch. = VPN kontr.synch. * C/S Ratio Corr P342-6. 

C/S VT Vect Grp 0 0 11 1 

To ustawienie służy do zapewniania korekty wektorowej dla przesunięcia fazowego pomiędzy głównym PN a 
PN kontroli synchronizmu. Główny PN stanowi wartość odniesienia, zaś PN kontroli synchronizmu jest 
korygowany do głównego PN. Poniżej przedstawiono dwa przykłady: 
Przypadek1 (lokalizacja głównego PN = Gen): 
Dla C/S VT Vect Grp = 0~5 wzór: Θskorygowanego PN kontr.synch. = θPN kontr.synch. - (C/S VT Vect Grp)*30°; 
A dla C/S VT Vect Grp = 6~11 θskorygowanego PN kontr.synch. = θPN kontr.synch. + (12-C/S VT Vect Grp)*30°. 
Przypadek 2 (lokalizacja głównego PN = szyna): 
Dla C/S VT Vect Grp = 0~5 wzór: Θskorygowanego PN kontr.synch. = θPN kontr.synch. + (C/S VT Vect Grp)*30°; 
A dla C/S VT Vect Grp = 6~11 θskorygowanego PN/kontr/synch.= θPN kontr.synch. - (12-C/S VT Vect Grp)*30°. 

Main VT Location Gen Gen, Bus  

Służy do wyboru lokalizacji głównego przekładnika napięciowego, Generator lub Szyna P342-6. 

RMS F< Block 1Hz 0.1Hz 2Hz 0.1Hz 

Blokuje zabezpieczenie oparte na wartości skutecznej, gdy częstotliwość jest poniżej tego progu. (P348) 

CounterSourcePSL 0000000000000000 

Ta komórka menu służy do ustawiania statusu 16 liczników PSL w postaci ciągu binarnego. Wartość '1' 
umożliwia ustawienie licznika w PSL, zaś wartość '0' umożliwia ustawienie licznika za pomocą ustawień menu 
'Counter 1-16'. Bit z prawej strony oznacza Licznik 1 zaś bit z lewej strony oznacza Licznik 16. 

Counter 1 65535 1 65535 1 

Ustawienie licznika 1 

Counter 2-16 65535 1 65535 1 

Ustawienie licznika 2-16 

Counter 1 Label Counter 1 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne liczniki. Test ten będzie wyświetlany w opisie licznika 
programowalnego schematu logicznego i rejestru zdarzeń. 

GROUP 1: 
SYSTEM CONFIG (GRUPA 1: KONFIGURACJA SYSTEMU) 

Counter 2-16 Label Counter 2-16 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne liczniki. Test ten będzie wyświetlany w opisie licznika 
programowalnego schematu logicznego i rejestru zdarzeń. 

Timer 1 0 ms 0 ms 14400 ms 1 ms 
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Ustawienie timera 1 PSL. Jeżeli w członie timera PSL zostanie wybrana opcja 'Menu Set' dla timera, wówczas 
wartość timera można ustawić w ustawieniach menu za pomocą tej komórki. 

Timer 2-16 0 ms 0 ms 14400 ms 1 ms 

Ustawienia timera 2-16 PSL. Jeżeli w członie timera PSL zostanie wybrana opcja 'Menu Set' dla timera, 
wówczas wartość timera można ustawić w ustawieniach menu za pomocą tej komórki. 

 

Tabela 2: Ustawienia konfiguracyjne systemu 

 
1.2.2 Zabezpieczenie mocowe (32P/Q) 
Zabezpieczenie mocy trójfazowej zawarte w przekaźniku P342/3/4/5/6 zapewnia 
cztery stopnie zabezpieczenia mocowego. Każdy stopień można ustawić 
niezależnie na zadziałanie poniżej progu (under) lub powyżej progu (over) lub 
wyłączyć (disabled). Za pomocą ustawienia kierunku można także ustawić 
kierunek zadziałania zabezpieczenia mocowego: do przodu (forward) lub wstecz 
(reverse). Każdy stopień można ustawić niezależnie na zadziałanie dla mocy 
czynnej (active) lub biernej (reactive). Dostępna jest także funkcja 
jednostopniowego zabezpieczenia nadmocowego reagującego na składową 
przeciwną (NPS). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP1: 
POWER (GRUPA 1: MOC) 

Comp Angle 0 -5° 5° 

Ustawienie dla kąta kompensacji. 

Power1 Function Over Disabled, Under, Over 

Tryb zadziałania funkcji mocowej pierwszego stopnia, poniżej lub powyżej progu. 

Power1 Dirn Forward Forward, Reverse 

Kierunek funkcji mocowej pierwszego stopnia, do przodu lub wstecz. 

Power1 Mode Active Active, Reactive 

Tryb mocy funkcji mocowej pierwszego stopnia, moc czynna lub bierna. 

 
Power1 3Ph Watts 

0.5 In W 
 (Vn=100/120 V)  
2 In W  
(Vn=380/480 V) 

0.4 In W 
(Vn=100/120 V) 
1.6 In W 
(Vn=380/480 V) 

300 In W 
(Vn=100/120 V)  
1200 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W 
(Vn=100/120 V) 
0.4 In W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia czynnej mocy 3-fazowej pierwszego stopnia. 

 
Power1 3Ph VArs 

0.5 In W  
(Vn=100/120 V) 2 In 
W (Vn=380/480 V) 

0.4 In W 
(Vn=100/120 V) 
1.6 In W 
(Vn=380/480 V) 

300 In W 
(Vn=100/120 V)  
1200 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W 
(Vn=100/120 V) 
0.4 In W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia biernej mocy 3-fazowej pierwszego stopnia. 

Power1 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia mocowego pierwszego stopnia. 

Power1 DO Timer 0 s 0 s 10 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu opadania funkcji zabezpieczenia mocowego pierwszego stopnia. Nastawienie 
timera opadania na wartość różną od zera powoduje opóźnienie resetowania timerów członów 
zabezpieczenia o ten czas. Dzięki zastosowaniu timera opadania przekaźnik scali impulsy mocy zwarcia, 
redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarcia. 

GROUP1: 
POWER (GRUPA 1: MOC) 

P1 Poledead Inh Enabled Disabled, Enabled 

Jeżeli ustawienie jest załączone, odpowiadający mu stopień będzie blokowany przez logikę martwego 
bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji 
niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. To umożliwia zresetowanie zabezpieczenia mocowego 
przy otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 

Power2 Function Over Disabled, Under, Over 

Tryb zadziałania funkcji mocowej drugiego stopnia, poniżej lub powyżej progu. 

Power2 Dirn Forward Forward, Reverse 
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Kierunek funkcji mocowej drugiego stopnia, do przodu lub wstecz. 

Power2 Mode Active Active, Reactive 

Tryb mocy funkcji mocowej drugiego stopnia, moc czynna lub bierna. 

Power2 3Ph Watts 

0.5 In W  
(Vn=100/120 V)  
2 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.4 In W 
(Vn=100/120 V)  
1.6 In W 
(Vn=380/480 V) 

300 In W 
(Vn=100/120 V)  
1200 InW 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W 
(Vn=100/120 V) 
0.4 In W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia czynnej mocy 3-fazowej drugiego stopnia. 

Power2 3Ph VArs 

0.5 In W  
(Vn=100/120 V)  
2 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.4 In W 
(Vn=100/120 V)  
1.6 In W 
(Vn=380/480 V) 

300 In W 
(Vn=100/120 V)  
1200 InW 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W 
(Vn=100/120 V) 
0.4 In W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia biernej mocy 3-fazowej drugiego stopnia. 

Power2 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia mocowego drugiego stopnia. 

Power2 DO Timer 0 s 0 s 10 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu opadania funkcji zabezpieczenia mocowego drugiego stopnia. Nastawienie 
timera opadania na wartość różną od zera powoduje opóźnienie resetowania timerów członów 
zabezpieczenia o ten czas. Dzięki zastosowaniu timera opadania przekaźnik scali impulsy mocy zwarcia, 
redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarcia. 

P2 Poledead Inh Enabled Disabled, Enabled 

Jeżeli ustawienie jest załączone, odpowiadający mu stopień będzie blokowany przez logikę martwego 
bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji 
niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. To umożliwia zresetowanie zabezpieczenia mocowego 
przy otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 

Power3 Function Disabled Disabled, Under, Over 

Tryb zadziałania funkcji mocowej trzeciego stopnia, poniżej lub powyżej progu. 

Power3 Dirn Forward Forward, Reverse 

Kierunek funkcji mocowej trzeciego stopnia, do przodu lub wstecz. 

Power3 Mode Active Active, Reactive 

Tryb mocy funkcji mocowej trzeciego stopnia, moc czynna lub bierna. 

 0.5 In W 0.4 In W 300 In W 0.1 In W 

Power3 3Ph Watts (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

 2 In W 1.6 In W 1200 InW 0.4 In W 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia czynnej mocy 3-fazowej trzeciego stopnia. 

 0.5 In W 0.4 In W 300 In W 0.1 In W 

Power3 3Ph VArs (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

 2 In W 1.6 In W 1200 InW 0.4 In W 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia biernej mocy 3-fazowej trzeciego stopnia. 

GROUP1: 
POWER (GRUPA 1: MOC) 

Power3 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia mocowego trzeciego stopnia. 

Power3 DO Timer 0 s 0 s 10 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu opadania funkcji zabezpieczenia mocowego trzeciego stopnia. 
Nastawienie timera opadania na wartość różną od zera powoduje opóźnienie resetowania 
timerów członów zabezpieczenia o ten czas. Dzięki zastosowaniu timera opadania przekaźnik 
scali impulsy mocy zwarcia, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarcia. 

P3 Poledead Inh Enabled Disabled, Enabled 

Jeżeli ustawienie jest załączone, odpowiadający mu stopień będzie blokowany przez logikę martwego 
bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji 
niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. To umożliwia zresetowanie zabezpieczenia mocowego 
przy otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 

Power4 Function Disabled Disabled, Under, Over 

Tryb zadziałania funkcji mocowej czwartego stopnia, poniżej lub powyżej progu. 

Power4 Dirn Forward Forward, Reverse 

Kierunek funkcji mocowej czwartego stopnia, do przodu lub wstecz. 
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Power4 Mode Active Active, Reactive 

Tryb mocy funkcji mocowej czwartego stopnia, moc czynna lub bierna. 

 0.5 In W 0.4 In W 300 In W 0.1 In W 

Power4 3Ph Watts (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

 2 In W 1.6 In W 1200 In W 0.4 In W 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia czynnej mocy 3-fazowej czwartego stopnia. 

 0.5 In W 0.4 In W 300 In W 0.1 In W 

Power4 3Ph VArs (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

 2 In W 1.6 In W 1200 In W 0.4 In W 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia biernej mocy 3-fazowej czwartego stopnia. 

Power4 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia mocowego czwartego stopnia. 

Power4 DO Timer 0 s 0 s 10 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu opadania funkcji zabezpieczenia mocowego czwartego stopnia. Nastawienie 
timera opadania na wartość różną od zera powoduje opóźnienie resetowania timerów członów 
zabezpieczenia o ten czas. Dzięki zastosowaniu timera opadania przekaźnik scali impulsy mocy zwarcia, 
redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarcia. 

P4 Poledead Inh Enabled Disabled, Enabled 

Jeżeli ustawienie jest załączone, odpowiadający mu stopień będzie blokowany przez logikę martwego 
bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji 
niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. To umożliwia zresetowanie zabezpieczenia mocowego 
przy otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 

NPS OVERPOWER  

S2> CT Source IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądów 3 faz wykorzystywanych przez człony zabezpieczenia 
nadmocowego reagującego na składową przeciwną (NPS OVERPOWER) w P343/4/5/6 - wejścia PP IA-1/IB-
1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. 

S2>1 Status Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję zabezpieczenia nadmocowego reagującego na składową przeciwną. 

 GROUP1: 
POWER (GRUPA 1: MOC) 

S2>1 Setting 

0.5  VA 0.1  VA 30  VA 0.01  VA 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 
2  VA 0.4  VA 120  VA 0.04  VA 
(Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia nadmocowego NPS, S2 = V2xI2. 

S2>1 Time Delay 0.1 s 0 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania funkcji zabezpieczenia nadmocowego NPS. 
 

Tabela 3: Ustawienia zabezpieczenia mocowego 

 
1.2.3  Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia (40) 
Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia zawarte w przekaźniku P342/3/4/5/6 
zapewnia dwa impedancyjne stopnie zabezpieczenia i linię kierunkową oraz człon 
alarmowy dla współczynnika mocy przy obciążeniu pojemnościowym. Linię 
kierunkową można wykorzystać do nadzorowania charakterystyki impedancji dla 
utraty wzbudzenia poprzez blokowanie w PSL. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP1: 
FIELD FAILURE (GRUPA 1: UTRATA WZBUDZENIA) 

FFail Alm Status Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję alarmu utraty wzbudzenia. 

FFail Alm Angle 15° 15° 75° 1° 

Ustawienie pobudzenia dla kąta alarmu utraty wzbudzenia (kąt współczynnika mocy przy obciążeniu 
pojemnościowym). 
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FFail Alm Delays 5 s 0 s 100 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania alarmu utraty wzbudzenia. 

FFail1 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję pierwszego stopnia zabezpieczenia od utraty wzbudzenia. 

FFail1 Xa1 

20/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 

-250/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 

250/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 

0.5/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 

80/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

-1000/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

1000/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

2/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie dodatniego/ujemnego przesunięcia reaktancji dla pierwszego stopnia impedancyjnego 
zabezpieczenia od utraty wzbudzenia. 

FFail1 Xb1 

220/ In Ω 0.5/ In Ω 500/ In Ω 0.5/ In Ω 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 
880/ In Ω 2/ In Ω 2000/ In Ω 2/ In Ω 
(Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie średnicy kołowej charakterystyki impedancji dla pierwszego stopnia zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia. 

FFail1 TimeDelay 5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania pierwszego stopnia zabezpieczenia od utraty wzbudzenia. 

FFail1 DO Timer 0 s 0 s 10 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu opadania funkcji zabezpieczenia od utraty wzbudzenia pierwszego stopnia. 
Nastawienie timera opadania na wartość różną od zera powoduje opóźnienie resetowania timerów członów 
zabezpieczenia o ten czas. Dzięki zastosowaniu timera opadania przekaźnik scali impulsy impedancji zwarcia, 
np. podczas poślizgu biegunów, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarcia. 

FFail2 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję drugiego stopnia zabezpieczenia od utraty wzbudzenia. 

GROUP1: 
FIELD FAILURE (GRUPA 1: UTRATA WZBUDZENIA) 

FFail2 Xa2 

20/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
80/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

-250/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
-1000/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

250/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
1000/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

0.5/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie dodatniego/ujemnego przesunięcia reaktancji dla drugiego stopnia impedancyjnego zabezpieczenia 
od utraty wzbudzenia. 

FFail2 Xb2 

220/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
880/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

0.5/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

500/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2000/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

0.5/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie średnicy kołowej charakterystyki impedancji dla drugiego stopnia zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia. 

FFail2 TimeDelay 5 s 0 s 100 s 0,01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania drugiego stopnia zabezpieczenia od utraty wzbudzenia. 

FFail2 DO Timer 0 s 0 s 100 s 0,01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu opadania funkcji zabezpieczenia od utraty wzbudzenia drugiego stopnia. 
Nastawienie timera opadania na wartość różną od zera powoduje opóźnienie resetowania timerów członów 
zabezpieczenia o ten czas. 
Dzięki zastosowaniu timera opadania przekaźnik scali impulsy impedancji zwarcia, np. podczas poślizgu 
biegunów, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarcia. 

FFail Dirn Line Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza linię kierunkową. 

Line Offset 

0/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
0/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

-250/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
-1000/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

250/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
1000/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

0.5/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

Przesunięcie impedancji linii kierunkowej. 

Line Angle 0° -180° 180° 0.1° 

Kąt linii kierunkowej. 
 

Tabela 4: Ustawienia zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 
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1.2.4 Zabezpieczenie termiczne NPS (46T) 
Zabezpieczenie termiczne reagujące na składową przeciwną (NPS) zawarte  
w przekaźniku P342/3/4/5/6 zapewnia stopień alarmowy o charakterystyce 
czasowo niezależnej oraz stopień wyzwolenia termicznego. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP1: 
NPS Thermal (GRUPA 1: Zabezpieczenie termiczne NPS) 

I2therm>1 Alarm Enabled Disabled, Enabled  

Załącza lub wyłącza funkcję alarmu termicznego reagującego na składową przeciwną (NPS). 

I2therm>1 Set 0.05  A 0.03  A 0.5  A 0.01  A 

Ustawienie pobudzania dla alarmu termicznego NPS. 

I2therm>1 Delay 20 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania alarmu termicznego NPS. 

I2therm>2 Trip Enabled Disabled, Enabled  

Załącza lub wyłącza funkcję wyzwolenia termicznego NPS. 

I2therm>2 set 0.1  0.05  0.5  0.01  

Ustawienie pobudzenia dla wyzwolenia termicznego NPS. 

GROUP1: 
NPS Thermal (GRUPA 1: Zabezpieczenie termiczne NPS) 

I2therm>2 kSet 15 s  2 s  40 s 0.1 s 

Ustawienie stałej pojemności cieplnej w charakterystyce cieplnej NPS.  

I2therm>2 kRESET 15 s 2 s 40 s 0.1 s 

Ustawienie resetowania stałej pojemności cieplnej (chłodzenie) w charakterystyce cieplnej NPS. 

I2therm>2 tMAX 1000 s 500 s 2000 s 10 s 

Ustawienie maksymalnego czasu zadziałania w charakterystyce cieplnej NPS. 

I2therm>2 tMIN 0.25 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie minimalnego czasu zadziałania w charakterystyce cieplnej NPS. 
 

Tabela 5: Ustawienia zabezpieczenia termicznego NPS 

 
1.2.5 Zabezpieczenie rezerwowe systemu (51V/21) 
Zabezpieczenie rezerwowe systemu zawarte w przekaźniku P342/3/4/5/6 
zapewnia jeden stopień zabezpieczenia nadprądowego ograniczonego napięciowo 
lub sterowanego napięciowo albo dwa stopnie zabezpieczenia 
podimpedancyjnego. 
 
Zabezpieczenie nadprądowego zależne napięciowo ma charakterystyki zwłoczne, 
które można wybierać pomiędzy charakterystyką działania zabezpieczenia 
czasowo zależną (IDMT), charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo 
niezależną (DT) lub krzywą użytkownika (krzywa domyślna 1/2/3/4). 
Zabezpieczenie podimpedancyjne ma wyłącznie charakterystykę czasowo 
niezależną. 
 
Ustawienie pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego sterowanego napięciowo 
(V Dep OC Set) jest modyfikowane mnożnikiem (V Dep OC k Set), gdy napięcie jest 
poniżej określonego napięcia (V Dep OC V<1Set). 
 
Ustawienie pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego ograniczonego napięciowo 
waha się na skali liniowej pomiędzy dwoma wartościami progowymi napięcia, V 
Dep OC V<1 Set oraz V Dep OC V<2 Set. Ustawienie pobudzenia ma wartość V Dep 
OC  Set, gdy napięcie jest wyższe od V Dep OC V<1 Set, zaś V Dep OC  Set x V Dep 
OC k Set, gdy napięcie jest niższe od V Dep OC V<2 Set. 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP1: 
System Back-up (GRUPA 1: Rezerwa systemu) 

V Dep OC Func Voltage Controlled Disabled, Voltage Controlled, Voltage Restrained 

Tryb zadziałania zabezpieczenia nadprądowego zależnego napięciowo. 

Vector Rotation None None, Delta-Star Nie dot. 

Wybór korekty wektora napięcia w układzie trójkąt-gwiazda załączanej w przypadku transformatora 
podwyższającego napięcie, pracującego w układzie trójkąt-gwiazda w celu poprawienia czułości na zwarcia 
fazowe GN. 

V Dep OC Char IEC S Inverse 

DT, IEC S Inverse, IEC V Inverse, IEC E Inverse, UK LT 
Inverse, UK Rectifier, RI, IEEE M Inverse, IEEE V Inverse, 
IEEE E Inverse, US Inverse, 
US ST Inverse, Default Curve 1/2/3/4 

Wybór charakterystyki wyzwalania zabezpieczenia nadprądowego zależnego napięciowo. 

V Dep OC I> Set 1 x In A 0.8 x In A 4 x In A 0.01 x In A 

Ustawienie pobudzenia dla wyzwolenia zabezpieczenia nadprądowego sterowanego napięciowo i 
ograniczonego napięciowo. 

V Dep OC T Dial 1 0.01 100 0.01 

Nastawa mnożnika czasowego służąca do korygowania czasu zadziałania dla krzywych IDMT IEEE/US. 

V Dep OC Reset DT DT lub Inverse Nie dot. 

Rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych IEEE/US. 

GROUP1: 
System Back-up (GRUPA 1: Rezerwa systemu) 

V Dep OC Delay 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane dla 
zabezpieczenia nadprądowego sterowanego lub ograniczonego napięciowo. 

V Dep OC TMS 1 0.025 1.2 0.025 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT) IEC. 

V Dep OC K(RI) 1 0.1 10 0.05 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania krzywej RI. 

V Dep OC Usr Rst DT DT, Default Curve 1/2/3/4  

Rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych użytkownika. 

V Dep OC tRESET 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

 80V 5 V 120 V 1 V 

V Dep OC V<1Set 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

320 V 20 V 480 V 4 V 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie podnapięcia dla charakterystyki zabezpieczenia nadprądowego sterowanego i ograniczonego 
napięciowo. 

V Dep OC V<2Set 

60 V 
(Vn=100/120 V)  
240 V 
(Vn=380/480 V) 

5 V 
(Vn=100/120 V) 
20 V 
(Vn=380/480 V) 

120 V 
(Vn=100/120 V) 
480 V 
(Vn=380/480 V) 

1 V 
(Vn=100/120 V)  
4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie podnapięcia dla charakterystyki zabezpieczenia nadprądowego ograniczonego napięciowo. 

V Dep OC k Set 0.25 0.1 1 0.05 s 

Mnożnik dla zabezpieczenia nadprądowego sterowanego i ograniczonego napięciowo, ustawienie 
pobudzenia wynosi 'V Dep OC I> Set x V Dep OC k Set' w zależności od poziomu napięcia. 

Z< Function Enabled Disabled, Enabled  

Załącza lub wyłącza funkcję podimpedancyjną. 

Vector Rotation Brak 
None/Delta-Star (brak/trójkąt-
gwiazda) 

 

Wybór korekty wektora napięcia w układzie trójkąt-gwiazda załączanej w przypadku transformatora 
podwyższającego napięcie, pracującego w układzie trójkąt-gwiazda w celu poprawienia czułości na zwarcia 
fazowe GN. 

Z<1 Status Enabled Disabled, Enabled 



Ustawienia P34x/EN ST/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 169 

Załącza lub wyłącza funkcję podimpedancyjną pierwszego stopnia. 

 70/InΩ 2/InΩ 500/InΩ 0.5/InΩ 

Z<1 Setting 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120V) (Vn=100/120 V) 

120/InΩ 8/InΩ 2000/InΩ 2/InΩ 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie impedancji pobudzenia dla zabezpieczenia podimpedancyjnego pierwszego stopnia. 

Z<1 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia podimpedancyjnego pierwszego stopnia. 

Z<1tRESET 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla zabezpieczenia podimpedancyjnego pierwszego stopnia. 

Z<2 Status Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję podimpedancyjną drugiego stopnia. 

 70/In Ω 2/InΩ 500/InΩ 0.5/InΩ 

Z<2 Setting 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

120/InΩ 8/InΩ 2000/InΩ 2/InΩ 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie impedancji pobudzenia dla zabezpieczenia podimpedancyjnego drugiego stopnia. 

GROUP1: 
System Back-up (GRUPA 1: Rezerwa systemu) 

Z<2 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia podimpedancyjnego drugiego stopnia. 

Z<2 tRESET 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla zabezpieczenia podimpedancyjnego drugiego stopnia. 
 

Tabela 6: Ustawienia zabezpieczenia rezerwowego systemu 

 
1.2.6 Zabezpieczenie fazowe nadprądowe (50/51/46OC) 
Zabezpieczenie nadprądowe zawarte w przekaźniku P342/3/4/5/6 zapewnia 
czterostopniowe niekierunkowe/kierunkowe trójfazowe zabezpieczenie 
nadprądowe o niezależnych charakterystykach czasowych. Wszystkie ustawienia 
nadprądowe oraz kierunkowe dotyczą wszystkich trzech faz, ale są niezależne dla 
wszystkich czterech stopni. 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego mają charakterystyki 
zwłoczne, które można wybierać pomiędzy charakterystyką działania 
zabezpieczenia czasowo zależną (IDMT), charakterystyką działania zabezpieczenia 
czasowo niezależną (DT) lub krzywą użytkownika (krzywa domyślna 1/2/3/4). 
Stopnie trzeci oraz czwarty mają jedynie charakterystyki czasowo niezależne. 
Menu zabezpieczenia nadprądowego zawiera również ustawienia dla czterech 
stopni niekierunkowego/kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną (NPS) z indywidualnymi charakterystykami 
zwłocznymi czasowo niezależnymi. 
Zabezpieczenie nadprądowe zawarte w przekaźniku P348 zapewnia cztery stopnie 
niekierunkowego trójfazowego zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości skutecznej oraz cztery stopnie niekierunkowego trójfazowego 
zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej (wartości 
próbkowane) z indywidualnymi charakterystykami zwłocznymi czasowo 
niezależnymi. Każdy stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
szczytowej ma ustawienie SV iterations (powtórzenia wartości próbkowanych) dla 
liczby próbek, która musi zostać przekroczona dla uruchomienia. Każdy stopień 
zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej i wartości 
skutecznej ma ustawienie I>x CT Source służące do wybierania wejść prądowych 
dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości 
szczytowej - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-2/IC-2 (stojan). 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
skutecznej mają charakterystyki zwłoczne, które można wybierać pomiędzy 
charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo zależną (IDMT), 
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charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo niezależną (DT) lub krzywą 
użytkownika. Trzeci i czwarty stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości skutecznej mają jedynie charakterystyki czasowo niezależne. Cztery 
stopnie zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej mają 
jedynie charakterystyki czasowo niezależne. 
 
Menu zabezpieczenia nadprądowego P348 zawiera również ustawienia dla 
czterech stopni niekierunkowego zabezpieczenia nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną (NPS), opartego na wartości skutecznej, z indywidualnymi 
charakterystykami zwłocznymi czasowo niezależnymi. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
OVERCURRENT (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE) 

PHASE O/C (FAZOWE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE) 

I> CT Source IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych 3 faz wykorzystywanych przez człony fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego w wejściech P343/4/5/6 - IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2 CT 

1 Function IEC S Inverse 

Disabled, DT, IEC S Inverse, 
IEC V Inverse, IEC E Inverse,  
UK LT Inverse, UK Rectifier, RI, 
IEEE M Inverse, 
IEEE V Inverse, IEEE E Inverse, 
US Inverse, US ST Inverse, Default Curve 1/2/3/4 

Charakterystyka wyzwalania pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego. 

I>1 Direction Non-directional 
Non-directional 
Directional Fwd 
Directional Rev 

Kierunek dla zabezpieczenia nadprądowego pierwszego stopnia. 

I >1 Nastawa prądu 1 I n 0.08 I n 4.0 I n 0.01 I n 

Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego. 

I >1 Zwłoka czasowa 1 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane dla 
członu pierwszego stopnia. 

I >1 TMS 1 0.025 1.2 0.025 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT) IEC. 

I >1 Mnożnik czasowy 1 0.01 100 0.01 

Nastawa mnożnika czasowego służąca do korygowania czasu zadziałania dla przebiegów IEEE/US IDMT. 

I >1 K (RI) 1 0.1 10 0.05 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania  krzywej RI 

I >1 Reset Char DT DT, Inverse Nie dot. 

Rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych IEEE/US. 

I >1 Usr Rst Char DT DT, Default Curve 1/2/3/4 Nie dot. 

Rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych użytkownika. 

I >1 tRESET 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

Komórki I >2 jak dla 
I >1 powyżej 

   

Ustawienie takie samo, jak dla zabezpieczenia nadprądowego pierwszego stopnia. 

I >3 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza trzeci stopień zabezpieczenia nadprądowego 

I >3 Direction Non-directional 
Non-directional 
Directional Fwd 
Directional Rev 

Nie dot. 

Kierunek dla zabezpieczenia nadprądowego trzeciego stopnia. 

I >3 Current Set 20 In 0.08 In 32 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla trzeciego stopnia zabezpieczenia  
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nadprądowego. 

I >3 Time Delay 0 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia 
czasu zadziałania 

zabezpieczenia nadprądowego trzeciego 
stopnia. 

  

Komórki I >4 jak dla 
I >3 powyżej 

   

Ustawienia takie same, jak dla trzeciego stopnia zabezpieczenia nadprądowego. 

I > Char. Angle 45° –95° +95° 1° 

Ustawienie kąta charakterystyki przekaźnika wykorzystywane na potrzeby decyzji kierunkowej. 

I > Function Link 00001111 
Bit 0 = VTS Blocks I >1, Bit 1 = VTS Blocks I >2,  
Bit 2 = VTS Blocks I >3,Bit 3 = VTS Blocks I >4, 
Bity 4 - 7 nie są używane. 

Ustawienia logiki określające, czy sygnały blokowania z nadzorowania przekładnika napięciowego wpływają 
na określone stopnie nadprądowe. 

VTS Block – wpływa tylko na zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe. Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 
spowoduje, że zadziałanie funkcji nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje stopień. Ustawienie na 
0 oznacza, że dany stopień wróci na ustawienie niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 

NPS OVERCURRENT (ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE REAGUJĄCE NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ) 

I2> CT Source IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądów 3 faz wykorzystywanych przez człony zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową przeciwną w P343/4/5/6 - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-
2. 

I2>1 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza pierwszy stopień zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną. 

I2>1Direction Non-directional 
Non-directional Directional Fwd 
Directional Rev 

Nie dot. 

Kierunek członu nadprądowego reagującego na składową przeciwną. 

I2>1 Current Set 0.2 In 0.08 In 4 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną. 

I2>1 Time Delay 10 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego reagującego na 
składową przeciwną. 

Komórki I2>2/3/4 jak dla 
I2>1 powyżej 

    

I2> VTS Block 1111 

Bit 0 = VTS blocks  
I2>1 Bit 1 = VTS blocks  
I2>2 Bit 2 = VTS blocks 
I2>3 Bit 3 = VTS blocks I2>4 

Ustawienia logiki określające, czy nadzorowanie przekładnika napięciowego blokuje wybrane stopnie 
nadprądowe reagujące na składową przeciwną. Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 spowoduje, że 
zadziałanie funkcji nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje stopień. Ustawienie na 0 oznacza, że 
dany stopień wróci na ustawienie niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 

I2> V2pol Set 

5 V 
(Vn=100/120 V) 
20 V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 V) 
2 V 
(Vn=380/480 V) 

25 V 
(Vn=100/120 V) 
100 V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 V) 
2 V 
(Vn=380/480 V) 

Minimalna wartość polaryzująca składowej przeciwnej napięcia dla decyzji kierunkowej. 

I2> Char Angle -60° -95° +95° 1° 

Ustawienie kąta charakterystyki przekaźnika wykorzystywane na potrzeby decyzji kierunkowej. 
 

Tabela 7: Ustawienia fazowego zabezpieczenia nadprądowego (P342-6) 

 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
OVERCURRENT (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE) 

PHASE O/C PEAK (FAZOWE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE OPARTE NA WARTOŚCI SZCZYTOWEJ) 

I>1 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza pierwszy stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej. 

I>1  CT Source I A-1 I B-1 I C-1 I A-1 I B-1 I C-1, I A-2 I B-2 I C-2 
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To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości szczytowej pierwszego stopnia - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-
2/IC-2 (stojan). 

I>1  Current Set 1 In 0.08 In 32 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej pierwszego 
stopnia. 

I>1  Time Delay 1 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane dla członu 
pierwszego stopnia. 

I>1  tRESET 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

I>1 SVIterations 3 1 10 1 

Ustawia liczbę powtórzeń wartości próbkowanych wykorzystywanych przez człon zabezpieczenia 
nadprądowego opartego na wartości szczytowej pierwszego stopnia w celu uzyskania sygnału uruchomienia. 

I>2 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza drugi stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej. 

I>2 CT Source IA-2 IB-2 IC-2 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości szczytowej drugiego stopnia - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-
2/IC-2 (stojan). 

I>2 Current Set 1 In 0.08 In 32 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
szczytowej. 

I>2 Time Delay 1 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane dla członu 
pierwszego stopnia. 

I>2 tRESET 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

I>2 SVIterations 3 1 10 1 

Ustawia liczbę powtórzeń wartości próbkowanych wykorzystywanych przez człon zabezpieczenia 
nadprądowego opartego na wartości szczytowej drugiego stopnia w celu uzyskania sygnału uruchomienia. 

I>3 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza trzeci stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej. 

I>3 CT Source IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości szczytowej trzeciego stopnia - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-
2/IC-2 (stojan). 

I>3 Current Set 10 In 0.08 In 32 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla trzeciego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej. 

I>3 Time Delay 0 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane dla członu 
trzeciego stopnia. 

I>3 tRESET 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

I>4 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza czwarty stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej. 

I>4 CT Source IA-2 IB-2 IC-2 IA-1 vB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości szczytowej czwartego stopnia - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-
2/IC-2 (stojan). 

I>4 Current Set 10 In 0.08 In 32 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla czwartego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
szczytowej. 

I>4 Time Delay 0 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane dla członu 
czwartego stopnia. 

I>4 tRESET 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

PHASE O/C RMS (FAZOWE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE OPARTE NA WARTOŚCI SKUTECZNEJ) 

I>5 Function DT 
Disabled, DT, IEC S Inverse,  
IEC V Inverse, IEC E Inverse, 

Nie dot. 
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 UK LT Inverse, UK Rectifier, RI,  
IEEE M Inverse, 
IEEE V Inverse, IEEE E Inverse, 
US Inverse, US ST Inverse,  
Default Curve 1/2/3/4 

Charakterystyka wyzwalania piątego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości skutecznej. 

I>5 CT Source IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 Nie dot. 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości skutecznej piątego stopnia - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-
2/IC-2 (stojan). 

I>5 Current Set 1 In 0.08 In 4 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla piątego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości skutecznej. 

I>5 Time Delay 1 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla piątego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości skutecznej. 

I>5 TMS 1 0.025 1.2 0.025 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT) IEC. 

I>5 Time Dial 1 0.01 100 0.01 

Nastawa mnożnika czasowego służąca do korygowania czasu zadziałania dla przebiegów IEEE/US IDMT. 

I>5 K (RI) 1 0.1 10 0.05 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania krzywej RI. 

I>5 tRESET 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

I>6 Function 

DT Disabled, DT, IEC S Inverse,  
IEC V Inverse, IEC E Inverse,  
UK LT Inverse, UK Rectifier, RI,  
IEEE M Inverse, 
IEEE V Inverse, IEEE E Inverse, 
US Inverse, US ST Inverse,  
Default Curve 1/2/3/4 

Nie dot. 

Charakterystyka wyzwalania szóstego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
skutecznej. 

I>6 CT Source IA-2 IB-2 IC-2 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 Nie dot. 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości skutecznej szóstego stopnia - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-
2/IC-2 (normalnie stojan). 

I>6 Current Set 1 In 0.08 In 4 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla piątego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości skutecznej. 

I>6 Time Delay 1 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla piątego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości skutecznej. 

I>6 TMS 1 0.025 1.2 0.025 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT) IEC. 

I>6 Time Dial 1 0.01 100 0.01 

Nastawa mnożnika czasowego służąca do korygowania czasu zadziałania dla krzywych IDMT IEEE/US. 

I>6 K (RI) 1 0.1 10 0.05 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania krzywej RI. 

I>6 tRESET 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

I>7 Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza siódmy stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości skutecznej. 

I>7 CT Source IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 Nie dot. 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości skutecznej siódmego stopnia - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-
2/IC-2 (stojan). 

I>7 Current Set 10 In 0.08 In 32 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla siódmego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości skutecznej. 

I>7 Time Delay 0 s 0 s 200 s 0.01 s 
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Ustawienie opóźnienia zadziałania dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane dla członu 
siódmego stopnia. 

I>8 Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza ósmy stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości skutecznej. 

I>8 CT Source IA-2 IB-2 IC-2 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 Nie dot. 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości skutecznej ósmego stopnia - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-
2/IC-2 (stojan). 

I>8 Current Set 10 In 0.08 In 32 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla siódmego stopnia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości skutecznej. 

I>8 Time Delay 0 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla ustawienia czasowo niezależnego, jeśli zostanie ono wybrane dla członu 
siódmego stopnia. 

NPS OVERCURRENT (ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE REAGUJĄCE NA SKŁADOWĄ PRZECIWNĄ) 

I2>1 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza pierwszy stopień zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną, 
opartego na wartości skutecznej, stojana. 

I2>1 Current Set 0.2 In 0.03 In 4 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną, opartego na wartości skutecznej, stojana. 

I2>1 Time Delay 10 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną, opartego na wartości skutecznej, stojana. 

Komórki I2>2/3/4 jak dla 
I2>1 powyżej 

    

 

Tabela 8: Ustawienia fazowego zabezpieczenia nadprądowego (P348) 

 
1.2.7  Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne (49) 
Funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego w przekaźniku 
P342/3/4/5/6 to charakterystyka wyzwolenia cieplnego z pojedynczą stałą 
czasową zależna od rodzaju chronionej instalacji. Zawiera ona również stopień 
alarmowy o charakterystyce czasowo niezależnej. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
THERMAL OVERLOAD (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE TERMICZNE) 

GEN THERMAL  

Thermal Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję wyzwolenia zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego generatora. 

Thermal  1.2  0.5  2.5  0.01  

Ustawienie pobudzenia dla wyzwolenia zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego. 

Thermal Alarm 90% 20% 100% 1% 

Ustawienie pobudzenia stanu cieplnego odpowiadające wartości procentowej progu wyzwalania, przy których 
wygenerowany zostanie alarm. 

T-heating 60 mins 1 min 200 mins 1 min 

Ustawienie termicznej stałej czasowej ogrzewania dla charakterystyki przeciążenia termicznego. 

T-cooling 60 mins 1 min 200 mins 1 min 

Ustawienie termicznej stałej czasowej chłodzenia dla charakterystyki przeciążenia termicznego. 

M Factor 0 0 10 1 

Ustawienie współczynnika M to stała, która odnosi grzanie składowej przeciwnej prądu do grzania składowej 
zgodnej prądu. 

XFORMER THERMAL  

Thermal Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję wyzwolenia zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego transformatora. 

 Mn't Winding HV Current HV Current, LV Current, Biased Current 

Uzwojenie monitorowanie - prąd GN (HV current) lub prąd DN (LV current) lub prąd spoczynkowy (Bias). Prąd 
spoczynkowy = (prąd GN + prąd DN)/2. Przechodni prąd obciążenia transformatora jest monitorowany wtedy, 
gdy uzwojenie monitorowane jest ustawiony na opcję Biased Current. 
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Ambient T AVERAGE RTD 1 to 10, CLIO1 to 4, AVERAGE 

Temperatura otoczenia może być nastawiana (Average – średnia) lub może być mierzona za pomocą wejść RTD 
lub CLIO. 

Amb CLI Type 4-20 mA 0-1 mA, 0-10 mA, 0-20 mA, 4-20 mA 

Rodzaj wejścia pętli prądowej dla temperatury otoczenia. To ustawienie jest dostępne, gdy parametr Ambient 
T zostanie ustawiony na CLIOx. 

Amb CLI Min 0 -9999 9999 0.1 

Ustawienie wartości minimalnej dla wejścia pętli prądowej dla temperatury otoczenia. Określa dolny zakres 
temperatury otoczenia mierzonej przez przetwornik. To ustawienie jest dostępne, gdy parametr Ambient T 
zostanie ustawiony na CLIOx. 

Amb CLI Max 100 -9999 9999 0.1 

Ustawienie wartości maksymalnej dla wejścia pętli prądowej dla temperatury otoczenia. Określa górny zakres 
temperatury otoczenia mierzonej przez przetwornik. To ustawienie jest dostępne, gdy parametr Ambient T 
zostanie ustawiony na CLIOx. 

Average Amb T 25°C -25°C 75°C 0.1 °C 

Średnia temperatura otoczenia. To ustawienie jest dostępne, gdy parametr Ambient T zostanie ustawiony na 
Average. 

Top Oil T CALCULATED RTD 1 to 10, CLIO1 to 4, CALCULATED 

Temperatura górnej warstwy oleju może zostać obliczona przez przekaźnik lub też może zostać zmierzona przy 
użyciu wejść RTD lub CLIO. 

Top Oil CLI Typ 4-20 mA 0 3 1 

Rodzaj wejścia pętli prądowej dla górnej warstwy oleju. To ustawienie jest dostępne, gdy parametr Top Oil T 
zostanie ustawiony na CLIOx. 

Top Oil CLI Min 0 -9999 9999 0.1 

Ustawienie wartości minimalnej dla wejścia pętli prądowej dla temperatury górnej warstwy oleju. Określa 
dolny zakres temperatury górnej warstwy oleju mierzonej przez przetwornik. To ustawienie jest dostępne, gdy 
parametr Top Oil T zostanie ustawiony na CLIOx. 

Top Oil CLI Max 100 -9999 9999 0.1 

Ustawienie wartości maksymalnej dla wejścia pętli prądowej dla temperatury górnej warstwy oleju. Określa 
górny zakres temperatury górnej warstwy oleju mierzonej przez przetwornik. To ustawienie jest dostępne, gdy 
parametr Top Oil T zostanie ustawiony na CLIOx. 

IB 1 pu 0.1 pu 4 pu 0.01 pu 

IB to obciążenie wyrażone w pu. Zaleca się ustawienie na obciążenie znamionowe równe 
1,0 pu. 

 

Przekaźnik wykorzystuje to ustawienie do obliczenia stosunku obciążenia niszczącego do 
obciążenia znamionowego. 

 

Rated NoLoadLoss 3 0.1 100 0.1 

Stosunek strat obciążeniowych przy obciążeniu znamionowym do strat jałowych (straty w elementach 
żelaznych). Parametr ten powinien zostać podany przez producenta transformatora. 

Hot Spot Overtop 25°C 0.1°C 200°C 0.1 °C 

Temperatura najgorętszego punktu powyżej ustawienia temperatury górnej warstwy oleju. Parametr ten 
powinien zostać podany przez producenta transformatora. 

Top Oil Overamb 55°C 0.1°C 200°C 0.1 °C 

Temperatura górnej warstwy oleju powyżej ustawienia temperatury otoczenia. Parametr ten powinien zostać 
podany przez producenta transformatora. 

Cooling Mode Natural 
Natural, Forced Air, Forced Oil, Forced Air & Oil, 

Select via PSL 

To ustawienie określa, jaki rodzaj trybu chłodzenia stosuje się do chłodzenia transformatora. W przypadku 
opcji Select Via PSL (wybór poprzez PSL) można użyć wejść DDB (650 Frcd Air Cool oraz 651 Frcd Oil Cool) do 
wybrania trybu chłodzenia. Ustawienia Winding exp m oraz oil exp n, jak poniżej. Jeżeli DDB 650 = 1, wówczas 
tryb chłodzenia to Forced Air Cooling (wymuszone chłodzenie powietrzne); jeżeli DDB 651 = 1, wówczas tryb 
chłodzenia to Forced Oil Cooling (wymuszone chłodzenie olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 = 1, wówczas tryb 
chłodzenia to Forced Air & Oil Cooling (wymuszone chłodzenie powietrzne i olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 
= 0, wówczas tryb chłodzenia to Natural Cooling (chłodzenie naturalne). 

Cooling Status  

Wskazanie stanu chłodzenia; widoczne tylko wtedy, gdy parametr Cooling Mode nastawiono na opcję 'Select 
via PSL'. Jeżeli DDB 650 = 1, wówczas stan chłodzenia to Forced Air Cooling (wymuszone chłodzenie 
powietrzne); jeżeli DDB 651 = 1, wówczas stan chłodzenia to Forced Oil Cooling (wymuszone chłodzenie 
olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 = 1, wówczas stan chłodzenia to Forced Air & Oil Cooling (wymuszone 
chłodzenie powietrzne i olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 = 0, wówczas stan chłodzenia to Natural Cooling 
(chłodzenie naturalne). 

NATURAL COOL  
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Winding exp m 0.8 0.01 2 0.01 

Stała wykładnika dla uzwojenia wykorzystywana do obliczania niszczącego wzrostu temperatury punktu 
gorącego powyżej temperatury górnej warstwy oleju. Zalecane wartości podano w normie IEEE C57.91-
1995 (zalecane wartości można znaleźć w rozdziale Noty użytkowe) lub mogą zostać podane przez 
producenta transformatora. 

Oil exp n 0.8 0.01 2 0.01 

Stała wykładnika dla oleju wykorzystywana do obliczania niszczącego wzrostu temperatury górnej 
warstwy oleju powyżej temperatury otoczenia. Zalecane wartości podano w normie IEEE C57.91-1995 
(zalecane wartości można znaleźć w rozdziale Noty użytkowe) lub mogą zostać podane przez producenta 
transformatora. 

FORCED AIR COOL  

Winding exp m 0.8 0.01 2 0.01 

Tak, jak opisano dla opcji Natural cooling. 

Oil exp n 0.8 0.01 2 0.01 

Tak, jak opisano dla opcji Natural cooling. 

FORCED OIL COOL  

Winding exp m 0.8 0.01 2 0.01 

Tak, jak opisano dla opcji 
Natural 

cooling.     

Oil exp n 0.8 0.01 2 0.01 

Tak, jak opisano dla opcji Natural cooling. 

FORCED AIR & OIL  

Winding exp m 0.8 0.01 2 0.01 

Tak, jak opisano dla opcji Natural cooling. 

Oil exp n 0.8 0.01 2 0.01 

Tak, jak opisano dla opcji Natural cooling. 

Hot spot rise co 1 min 0.01 min 20 min 0.01 min 

Ustawienie stałej czasowej dla uzwojenia. Parametr ten powinien zostać podany przez producenta 
transformatora. 

Top oil rise co 120 min 1 min 1000 min 1 min 

Ustawienie stałej czasowej dla oleju. Parametr ten powinien zostać podany przez producenta transformatora. 

TOL Status Enabled Disabled, Enabled 

To ustawienie załącza lub wyłącza trzy stopnie termiczne punktu gorącego i trzy stopnie górnej warstwy oleju. 

Hot Spot>1 Set 110°C 1°C 300°C 0.1 C 

Ustawienie pierwszego stopnia punktu gorącego. Zalecane wartości graniczne temperatury podano w normie 
IEEE C57.91-1995. Zalecane wartości można znaleźć w rozdziale Noty użytkowe. 

tHot Spot>1 Set 10 min 0 min 60000 min 0.1 min 

Ustawienie opóźnienia czasowego pierwszego stopnia punktu gorącego. 

Hot Spot>2 Set 130°C 1°C 300°C 0.1°C 

Ustawienie drugiego stopnia punktu gorącego. Zalecane wartości graniczne temperatury podano w normie 
IEEE C57.91- 1995. Zalecane wartości można znaleźć w rozdziale Noty użytkowe. 

tHot Spot>2 Set 10 min 0 min 60000 min 1 min 

Ustawienie opóźnienia czasowego drugiego stopnia punktu gorącego. 

Hot Spot>3 Set 150°C 1°C 300°C 0.1 C 

Ustawienie trzeciego stopnia punktu gorącego. Zalecane wartości graniczne temperatury podano w normie 
IEEE C57.91-1995. Zalecane wartości można znaleźć w rozdziale Noty użytkowe. 

tHot Spot>3 Set 10 min 0 min 60000 min 1 min 

Ustawienie opóźnienia czasowego trzeciego stopnia punktu gorącego. 

Top Oil>1 Set 70°C 1°C 300°C 0.1°C 

Ustawienie pierwszego stopnia górnej warstwy oleju. Zalecane wartości graniczne temperatury podano w 
normie IEEE C57.91-1995. Zalecane wartości można znaleźć w rozdziale Noty użytkowe. 

tTop Oil>1 Set 10 min 0 min 60000 min 1 min 

Ustawienie opóźnienia czasowego pierwszego stopnia górnej warstwy oleju. 

Top Oil>2 Set 80°C 1°C 300°C 0.1°C 

Ustawienie drugiego stopnia górnej warstwy oleju. Zalecane wartości graniczne temperatury podano w 
normie IEEE C57.91-1995. Zalecane wartości można znaleźć w rozdziale Noty użytkowe. 

tTop Oil>2 Set 10 min 0 min 60000 min 1 min 

Ustawienie opóźnienia czasowego drugiego stopnia górnej warstwy oleju. 

Top Oil>3 Set 90°C 1°C 300°C 0.1°C 

Ustawienie trzeciego stopnia górnej warstwy oleju. Zalecane wartości graniczne temperatury podano w 
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normie IEEE C57.91-1995. Zalecane wartości można znaleźć w rozdziale Noty użytkowe. 

tTop Oil>3 Set 10 min 0 min 60000 min 1 min 

Ustawienie opóźnienia czasowego trzeciego stopnia górnej warstwy oleju. 

tPre-trip Set 5 min 0 min 60000 min 1 min 

Alarm przedwyzwolenia zostaje aktywowany w nastawionym czasie przed wyzwoleniami dla górnej warstwy 
oleju i dla gorącego punktu, przy wykorzystaniu tego ustawienia, przy założeniu, że obciążenie pozostaje 
niezmienione. 

LOL Status Enabled 
Disabled, 
Enabled 

  

Załącza lub wyłącza funkcję utraty trwałości. 

Life Hours at HS 180000 hr 1 hr 300000 hr 1 hr 

Godziny pracy dla referencyjnej temperatury najgorętszego punktu. Konieczne może być uzyskanie porady 
od producenta transformatora. 

Designed HS temp 110°C 1°C 200°C 0.1°C 

Projektowa temperatura najgorętszego punktu wynosi 110°C dla transformatora ze znamionowym średnim 
wzrostem temperatury uzwojeń wynoszącym 65°C zaś 95°C dla transformatora ze znamionowym średnim 
wzrostem temperatury uzwojeń wynoszącym 55°C. 

Constant B Set 15000 1 100000 1 

Stała B jest powiązana z krzywą trwałości przewidywanej. Jest ona oparta na najnowszych danych 
eksperymentalnych i można ją ustawić na wartość 15000, zalecaną w normie IEEE C57.91-1995. 

FAA> Set 2 0.1 30 0.01 

Ustawienie współczynnika przyspieszenia starzenia. Jeżeli współczynnik przyspieszenia starzenia obliczony 
przez przekaźnik jest wyższy od tego ustawienia i upłynął czas tFAA, aktywowany zostanie alarm FAA. 
Obliczanie FAA zależne jest od stałej B oraz najwyższej temperatury obliczonej przez element termiczny. 

tFAA> Set 10 min 0 min 60000 min 1 min 

Timer współczynnika przyspieszenia starzenia 

LOL>1 Set 160000 hr 1 hr 300000 hr 1 hr 

Ustawienie utraty trwałości transformatora. W przypadku, gdy utrata trwałości transformatora już 
przekroczyła tę wartość progową, aktywowany zostanie alarm LOL po zakończeniu odmierzania czasu przez 
timer tLOL. Obliczanie LOL zależne jest od godzin trwałości przy projektowej temperaturze gorącego punktu 
i obliczonej trwałości resztkowej. 

tLOL> Set 10 min 0 min 60000 min 1 min 

Timer utraty trwałości 

Reset Life Hours 0 hr 0 hr 300000 hr 1 hr 

Resetuje wartość LOL status na nastawioną wartość, gdy wykonane zostanie polecenie resetowania utraty 
trwałości (loss of life reset). W przypadku nowych transformatorów parametr Reset Life Hours wynosi zero, tak 
więc po zakończeniu odbioru elementu termicznego obliczenia statystyczne utraty trwałości zostają 
wyzerowane. W przypadku starych transformatorów ustawienie to powinno wskazywać, ile godzin trwałości 
transformator już utracił. Należy zatem nastawić je na utratę trwałości transformatora. 
 

Tabela 9: Ustawienia zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 

 
1.2.8 Zabezpieczenie różnicowe generatora i transformatora (87G/87GT) 
Zabezpieczenie różnicowe generatora w przekaźniku P343/4/5/6 może być 
skonfigurowane albo jako wysokoimpedancyjne albo jako adaptacyjne 
zabezpieczenie różnicowe. Te same wejścia prądowe, które są wykorzystywane 
przez zabezpieczenie wysokoimpedancyjne, można użyć dla zabezpieczenia przed 
zwarciami międzyzwojowymi. 
Przekaźnik P343/4/5/6 zawiera również adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe 
generatora-transformatora z dwoma członami wysokonastawnymi. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
DIFFERENTIAL (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWE) 

Gen Diff  

Ustawienia zab. różnicowego generatora Gen Diff są widoczne, jeżeli SYSTEM CONFIG - Winding Type = 
Generator Diff 

GenDiff Func Percentage Bias Disabled, Percentage Bias, High Nie dot. 
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Impedance, Interturn 

Nastawa umożliwiająca wybór funkcji członu zabezpieczenia różnicowego. 

Gen Diff 1 0.1 In 0.05 In 0.5 In 0.01 In 

Minimalny różnicowy prąd zadziałania dla niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. Także ustawienie 
pobudzenia wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego. 

Gen Diff k1 0% 0 20% 5% 

Nastawa kąta zbocza dla pierwszego zbocza niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. 

Gen Diff 2 1.2 In A 1.0 In A 5.0  In A 0.1  In A 

Wartość progowa prądu adaptacyjnego zadziałania dla drugiego zbocza charakterystyki niskoimpedancyjnej. 

Gen Diff k2 150% 20% 150% 10% 

Nastawa kąta zbocza dla drugiego zbocza niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. 

Interturn Is_A 0.1 In 0.05 In 2 In  0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia nadprądowego przed zwarciami międzyzwojowymi w fazie A. 

Interturn Is_B 0.1 In 0.05 In 2 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia nadprądowego przed zwarciami międzyzwojowymi w fazie B. 

Interturn Is_C 0.1 In 0.05 In 2 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia nadprądowego przed zwarciami międzyzwojowymi w fazie C. 

Interturn ITimeDelay 0.1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi. 

XFORMER DIFF  

Ustawienia zab. różnicowego XFORMER DIFF są widoczne, jeżeli SYSTEM CONFIG - Winding Type = Xformer Diff 

Xform Diff Func Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję zabezpieczenia różnicowego transformatora. 

GROUP 1: 
DIFFERENTIAL (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWE) 

Set Mode Simple Simple, Advance 

Jeżeli przekaźnik pracuje w trybie prostym, filtrowanie składowej kolejności zerowej (Zero seq filt HV/LV) 
zostaje załączone automatycznie wtedy, gdy w komórce HV/lV Grounding pod nagłówkiem menu SYSTEM 
CONFIG ustawiona jest opcja grounded. Jeżeli przekaźnik pracuje w trybie zaawansowanym, filtrowanie 
składowej kolejności zerowej jest załączone lub wyłączane ręcznie w komórce Zero seq filt HV/LV pod 
nagłówkiem menu DIFFERENTIAL. Ponadto, w trybie prostym, przekaźnik oblicza automatycznie Xform Is-
HS1 jako 1/Xt, gdzie Xt to reaktancja transformatora, Xt = ustawienie %Reactance w menu SYSTEM 
CONFIG. W trybie prostym pod nagłówkiem menu DIFF PROTECTION komórki Zero seq filt HV/LV, Xform 
Is-HS1 oraz Xform Is-Hs2 są wyłącznie do odczytu. 

Xform Is1 0.2 pu 0.1 pu 2.5 pu 0.01 pu 

Minimalna wartość progowa prądu różnicowego niskonastawnej charakterystyki różnicowej. 

Xform K1 30% 0% 150% 1% 

Nastawa kąta zbocza dla pierwszego zbocza niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. 

Xform Is2 1 pu 0.1 pu 10 pu 0.1 pu 

Wartość progową prądu spoczynkowego dla drugiego zbocza niskonastawnej charakterystyki różnicowej. 

Xform K2 80% 15% 150% 1% 

Nastawa kąta zbocza dla drugiego zbocza niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. 

Xform tDIFF 0 s 0 s 10 s 10 ms 

Opóźnienie adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego 

Xform Is-CTS 1.5 pu 0.1 pu 2.5 pu 0.01 pu 

W trybie ograniczenia ustawienie Is1 zabezpieczenia różnicowego zostaje podwyższone do wartości ustawienia 
Is-CTS po wykryciu usterki PP. Ustawienie Is-CTS powiększa obszar ograniczenia charakterystyki różnicowej. 

Xform HS1 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza wysokonastawne zabezpieczenie 1 generatora-transformatora. 

Xform Is-HS1 1/Xt pu 2.5 pu 16 pu 0.1 pu 

Wysokonastawny człon jeden. W trybie prostym przekaźnik wykorzystuje wartość %Reactance z menu SYSTEM 
CONFIG do obliczania Xform Is-HS1 jako 1/Xt. Gdzie Xt jest reaktancją transformatora. To ustawienie jest 
wyłącznie do odczytu w trybie prostym. W trybie zaawansowanym ustawienie Xform Is-HS1 jest widoczne  
i można je nastawiać. 
Algorytm wysokonastawnego członu 1 do uzyskania krótkich czasów zadziałania wykorzystuje metodę detekcji 
wartości szczytowej. Powyżej nastawnej wartości progowej prądu różnicowego Xform Is-HS1 przekaźnik P34x 
wyzwoli zabezpieczenie nie uwzględniając blokowania ani drugiej ani piątej harmonicznej, uwzględniony 
zostanie jednak prąd spoczynkowy. 

Xform Is-HS2 16 pu 2.5 pu 16 pu 0.1 pu 
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Wysokonastawny człon dwa. Ten człon jest nastawny i widoczny w trybie zaawansowanym. W trybie prostym 
jest tylko do odczytu i jest nastawiony na 16 pu. 
Człon Is-HS2 korzysta ze składowej podstawowej prądu różnicowego. Człon ten nie jest ograniczany 
charakterystyką spoczynkową, a więc przekaźnik P34x wyzwoli się bez względu na prąd ograniczający. Powyżej 
nastawnej wartości progowej prądu różnicowego Xform Is-HS2 przekaźnik P34x wyzwoli zabezpieczenie nie 
uwzględniając ani blokowania zarówno drugiej jak i piątej harmonicznej ani prądu spoczynkowego. 

Zero seq filt HV Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza filtrowanie składowej kolejności zerowej w uzwojeniu GN. To ustawienie jest widoczne i 
nastawne tylko w trybie zaawansowanym. 

Zero seq filt LV Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza filtrowanie składowej kolejności zerowej w uzwojeniu DN. To ustawienie jest widoczne i 
nastawne tylko w trybie zaawansowanym. 

2nd harm blocked Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza blokowanie drugiej harmonicznej. 

Xform Ih(2)%> 20% 5% 50% 1% 

Próg blokowania drugiej harmonicznej. 

GROUP 1: 
DIFFERENTIAL (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWE) 

Cross blocking Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza blokowanie krzyżowe. Blokowanie drugiej harmonicznej jest załączone na wszystkich trzech 
fazach, jeżeli wybrano blokowanie krzyżowe i w dowolnej fazie zostanie przekroczona wartość progowa 
blokowania drugiej harmonicznej. 

5th harm blocked Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza blokowanie piątej harmonicznej. 

Xform Ih(5)%> 35% 0% 100% 1% 

Próg blokowania piątej harmonicznej. Blokowanie piątej harmonicznej odbywa się z rozdziałem na fazy, nie ma 
możliwości blokowania krzyżowego. 

Circuitry Fail Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza alarm uszkodzenia obwodu. 

Is-cctfail 0.1 pu 0.03 pu 1 pu 0.01 pu 

Minimalna wartość progowa prądu różnicowego alarmu uszkodzenia obwodu. 

K-cctfail 10% 0 s 50% 1% 

Ustawienie kąta zbocza dla funkcji alarmu uszkodzenia obwodu. 

cctFail Delay 5 s 0 s 10 s 0.1 s 

Zwłoka czasowa alarmu uszkodzenia obwodu. 
 

Tabela 10: Ustawienia zabezpieczenia różnicowego generatora oraz generatora-transformatora 

 
1.2.9  Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N/51N) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zawarte w przekaźniku P342/3/4/5/6 zapewnia 
dwa stopnie niekierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Pierwszy 
stopień zabezpieczenia ziemnozwarciowego ma charakterystyki zwłoczne, które 
można wybierać pomiędzy charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo 
zależną (IDMT), charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo niezależną (DT) 
lub krzywą użytkownika (krzywa domyślna 1/2/3/4). Stopień drugi ma jedynie 
charakterystyka=ę czasowo niezależną. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
EARTH FAULT (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE) 

 
1>1 Function 

 
IEC S Inverse 

Disabled, DT, IEC S Inverse, IEC V Inverse, IEC E 
Inverse,UK LT Inverse, RI, IEEE M Inverse, IEEE V 
Inverse, IEEE E Inverse,US Inverse, US ST Inverse, IDG, 
Default Curve 1/2/3/4 

Charakterystyka wyzwalania dla pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

1>1 Current Set 0.1 In 0.02 In 4.0 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
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1>1 IDG  1.5 1 4 0.1 

Wielokrotność nastawy “>” dla krzywej IDG (Skandynawia) określa wartość progową rzeczywistego prądu dla 
przekaźnika, przy której uruchamiany jest człon. 

1>1 Time Delay 1 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego elementu pierwszego stopnia. 

1>1 TMS 1 0.025 1.2 0.025 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) 
IEC. 

1>1 Time Dial 1 0.01 100 0.1 

Nastawa mnożnika czasowego służąca do korygowania czasu zadziałania dla przebiegów IEEE/US IDMT. 

IN1>1 K (RI) 1 0.1 10 0.05 

Mnożnik czasu służący do korygowania czasu zadziałania dla przebiegu RI. 

IN1>1 IDG Time 1.2 1 2 0.01 

Minimalny czas zadziałania dla wysokich poziomów prądów zwarciowych, dotyczy przebiegów IDG. 

IN1>1 Reset Char DT DT or Inverse Nie dot. 

Rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych IEEE/US. 

IN>1 UsrRst Char DT DT, Default Curve 1/2/3/4 Nie dot. 

Rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych użytkownika. 

IN1>1tRESET 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

IN1>2 Function Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza drugi stopień zabezpieczenia ziemnozwarciowego czasowo niezależnego. 

IN1>2 Current 0.45 In 0.02 In 10 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla drugiego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

IN1>2 Time Delay 0 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla drugiego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
 

Tabela 11: Ustawienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

 
1.2.10  Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika (64R) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika zostaje zapewnione poprzez jednostkę 
do wstrzykiwania fali prostokątnej o niskiej częstotliwości, sprzęgania i pomiarów 
P391 podłączoną do obwodu wirnika. Pomiar rezystancji wirnika jest 
przekazywany do P342/3/4/5/6 poprzez wyjście pętli prądowej (0-20 mA) na P391 
podłączone do jednego z 4 wejść pętli prądowej na P342/3/4/5/6. Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe wirnika jest dostępne tylko wtedy, gdy przekaźnik wyposażono 
w opcję sprzętową CLIO. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika w P342/3/4/5/6 zawiera 2 stopnie 
zabezpieczenia podrezystancyjnego. Zabezpieczenie podrezystancyjne 
zaprojektowano jako dwustopniowy układ zabezpieczenia, z jednym stopniem 
alarmowym (64R R<1) i jednym stopniem wyzwalającym (64R R<2), przy czym 
każdy stopień ma ustawienie zwłoki czasowo niezależnej. Częstotliwość 
wstrzykiwania można wybrać, za pomocą łącza połączeniowego w P391, spośród 
wartości 0,25/0,5/1 Hz. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP1: 
ROTOR EF (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE WIRNIKA) 

Injection Freq 1 Hz 0.25 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz Nie dot. 

Częstotliwość wstrzykiwania. Musi być równa częstotliwości wstrzykiwania ustawionej w P391. 

CL I/P Select CL1 CL1, CL2, CL3, CL4 Nie dot. 

Wejście pętli prądowej wykorzystywane dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika. 

64R R<1 Alarm Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon podrezystancyjny pierwszego stopnia. 

64R R<1 Alm Set 40,000 Ω 1000 Ω 80000 Ω 1 Ω 

Ustawienie pobudzenia dla członu podrezystancyjnego pierwszego stopnia. 

64R R<1 Alm Dly 10 s 0 s 600 s 0. 1 s 
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Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu podrezystancyjnego pierwszego stopnia. 

64R R<2 Trip Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza podrezystancyjny człon wyzwalający drugiego stopnia. 

GROUP1: 
ROTOR EF (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE WIRNIKA) 

64R R<2 Trip Set 5000 Ω 1000 Ω 80000 Ω 1 Ω 

Ustawienie pobudzenia dla członu podrezystancyjnego drugiego stopnia. 

64S R<2 Trip Dly 1 s 0 s 600 s 0. 1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu podrezystancyjnego drugiego stopnia. 

R Compensation 0 Ω -1000 Ω 1000 Ω 1 Ω 

Ustawienie kompensacji rezystancji.    
 

Tabela 12: Ustawienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 

 
1.2.11  Czułe/strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
(50N/51N/67N/67W/64) 
Jeżeli system uziemiono przez wysoką impedancję lub wykazuje wysoką 
rezystancję doziemienia, poziom zwarcia doziemnego będzie znacznie 
ograniczony. W konsekwencji zastosowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe, by 
mogło być skuteczne wymaga zastosowania zarówno odpowiedniej 
charakterystyki jak i odpowiedniego zakresu czułości. 
 Do tego celu zapewniono w przekaźniku P342/3/4/5/6 osobny czterostopniowy 
czuły człon ziemnozwarciowy z dedykowanym wejściem. Wejście to może być 
skonfigurowane do używania jako wejście REF. Zabezpieczenie REF w przekaźniku 
P342/3/4/5/6 może być skonfigurowane albo jako człon wysokoimpedancyjny 
albo adaptacyjny. 
 
Uwaga: Wysokoimpedancyjny człon REF przekaźnika dzieli to samo czułe wejście 

prądowe z zabezpieczeniem SEF oraz czułym zabezpieczeniem 
mocowym. Dlatego też możliwe jest wybranie tylko jednego z tych 
zabezpieczeń. Jednak człon niskiej impedancji REF nie używa tego 
samego wejścia SEF, więc może być wybrany jednocześnie. 

 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
SEF/REF PROT'N (CZUŁE/STREFOWE ZAB. ZIEMNOZWARCIOWE) 

SEF/REF Options SEF 
SEF, SEF cos (PHI), SEF sin (PHI), Wattmetric, Hi Z REF, Lo 
Z REF, Lo Z REF + SEF, Lo Z REF + 
Wattmet 

Ustawienie pozwalające wybrać rodzaj funkcji czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego oraz rodzaj funkcji 
wysokoimpedancyjnej, która ma być używana. W razie wyłączenia jej wszystkie powiązane z nią ustawienia i 
sygnały są ukryte z wyjątkiem tej nastawy. 

ISEF>1 Function DT Disabled, DT 

Charakterystyka wyzwalania dla pierwszego stopnia czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

ISEF>1 Direction Non-directional 
Non-directional 
Direction Fwd  
Direction Rev 

Nie dot. 

Kierunek pierwszego stopnia czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

ISEF >1 Current 0.05  0.005  0.1  0.00025  

Ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

ISEF >1 Delay 1 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla pierwszego stopnia czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

ISEF > Func. Link 00000001 Bit 0 = VTS Blocks EF>1, Bity 1 - 7 nie są używane. 

Ustawienie określające, czy sygnały logiki nadzoru PN blokują stopień czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 spowoduje, że zadziałanie funkcji monitoringu 
przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje stopień. Ustawienie na 0 oznacza, że dany stopień wróci na 
ustawienie niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 
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ISEF DIRECTIONAL Nagłówki podrzędne w menu 

ISEF> Char. Angle 90° –95° +95° 1° 

Ustawienie kąta charakterystyki przekaźnika wykorzystywane na potrzeby decyzji kierunkowej. 

ISEF> VNpol Input Measured Measured, Derived 

Źródło polaryzacji (składowej zerowej) napięcia szczątkowego/punktu neutralnego. 

ISEF>VNpol Set 

5 V 
(Vn=100/120 V) 
20 V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 V) 
2 V  
(Vn=380/480 V) 

80 V 
(Vn=100/120 V) 
320 V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 V) 
2 V 
(Vn=380/480 V) 

Minimalna wartość polaryzująca składowej zerowej napięcia wymagana dla decyzji kierunkowej. 

WATTMETRIC SEF 
(WATOMETRYCZNE CZUŁE 
ZABEZPIECZENIE 
ZIEMNOZWARCIOWE) 

Nagłówki podrzędne w menu 

PN> Setting 
9 In W 
(Vn=100/120 V) 
36 In W 

0 W 

20 In W 
(Vn=100/120 V) 
80 I W 
(Vn=380/480 V) 

0.05 In W 
(Vn=100/120 V) 
0.2 In W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie wartości progowej dla składowej watometrycznej składowej zerowej mocy. Obliczanie mocy 
przebiega w następujący sposób: 
Nastawa PN> odpowiada równaniu: 
Vres x Ires x Cos (φ – φc) = 9 x Vo x Io x Cos (φ –φ c) 
Gdzie: φ = kąt pomiędzy napięciem polaryzującym (-Vres) a prądem szczątkowym 

φc = nastawa kąta charakterystyki przekaźnika (RCA) Setting (ISEF> Char Angle)  
Vres  =  napięcie szczątkowe 
Ires  = prąd szczątkowy  
Vo = składowa zerowa napięcia 
Io = składowa zerowa prądu 

RESTRICTED E/F 
(STREFOWE 
ZABEZPIECZENIE 
ZIEMNOZWARCIOWE) 

Nagłówki podrzędne w menu 

IREF> CT Source IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądowych 3 faz wykorzystywanych przez strefowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe w P343/4/5/6 - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. 

IREF>k1 0% 0% 20% 1% 

Nastawa kąta zbocza dla pierwszego zbocza niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. 

IREF>k2 150% 0% 150% 1% 

Nastawa kąta zbocza dla drugiego zbocza niskoimpedancyjnej charakterystyki adaptacyjnej. 

IREF>Is1 0.2 In 0.05 In 1 In 0.01 In 

Minimalny różnicowy prąd zadziałania dla charakterystyki niskoimpedancyjnej. 

IREF>Is2 1 In 0.1 In 1.5 In 0.01 In 

Wartość progowa prądu adaptacyjnego zadziałania dla drugiego zbocza charakterystyki niskoimpedancyjnej. 
 

Tabela 13: Ustawienia czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

 
Dla opcji Hi Z REF dostępne są następujące ustawienia: 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

RESTRICTED E/F (STREFOWE 
ZABEZPIECZENIE 
ZIEMNOZWARCIOWE) 

Nagłówki podrzędne w menu 

I REF> Is 0.2 In 0.05 In 1.0 In 0.01 In 

Ustawienie pobudzenia dla wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia REF. 
 

Tabela 14: Ustawienia strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

1.2.12  Zabezpieczenie nadnapięciowe szczątkowe (przesunięcie napięcia punktu 
neutralnego) (59N) 
Obliczeniowe człony zabezpieczenia przed przesunięciem napięcia punktu 
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neutralnego (VN>1/2) (P342/3/4/5/6/8) oraz mierzone człony NVD z wejścia VN1 
(VN>3/4) (P342/3/4/5/6) i wejścia VN2 (VN>5/6) (P344/6) mają konstrukcję 
dwustopniową, przy czym każdy stopień ma osobne ustawienia napięcia i 
opóźnienia czasowego. Wszystkie stopnie można ustawić na charakterystykę 
IDMT lub DT albo krzywą użytkownika. W P342-6 napięcie punktu neutralnego 
jest obliczane lub mierzone z PN stojana i jest wykorzystywane do zapewniania 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana. W P348 napięcie punktu neutralnego 
jest obliczane z PN wirnika i jest wykorzystywane do zapewniania zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika. 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  

RESIDUAL O/V NVD: GROUP 1 ( (ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE SZCZĄTKOWE 
PRZESUNIECIE NAPIĘCIA PUNKTU NEUTRALNEGO – NVD – GRUPA 1) 

VN>1 Status Enabled Disabled, Enabled  

Załącza lub wyłącza stopień wyzwalający VN>1 (P342/3/4/5/6/8). 

VN>1 Input Derived Nie dot. Nie dot. 

VN>1 wykorzystuje obliczone napięcie punktu neutralnego z wejścia napięcia stojana dla 3 faz (VN = 
VA+VB+VC) (P342-6). 
VN>1 wykorzystuje obliczoną wartość skuteczną napięcia punktu neutralnego z wejścia napięcia wirnika 3 
faz (VN = VA RMS + VB RMS + VC RMS) (P348). 

VN>1 Function DT DT, IDMT, Default Curve 1/2/3/4 Nie dot. 

Ustawienie charakterystyki wyzwalania dla członu szczątkowego nadnapięciowego pierwszego stopnia. 

VN>1 Voltage Set 

5 V (P342-8) 
(Vn=100/120 V) 
20 V (P342-6) 
(Vn=380/480 V) 

1 V (P342-8) 
(Vn=100/120 V) 
4 V (P342-6) 
(Vn=380/480 V) 

80 V (P342-8) 
(Vn=100/120 V) 
320 V (P342-6) 
(Vn=380/480 V) 

1 V (P342-8) 
(Vn=100/120 V) 
4 V (P342-6) 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu szczątkowego nadnapięciowego pierwszego stopnia. 

VN>1 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania  dla czasowo niezależnego członu  nadnapięciowego szczątkowego 
pierwszego  stopnia. 

VN>1 TMS 1 0.5 100 0.5 

Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu 
zadziałania charakterystyki czasowo zależnej (IDMT). Charakterystyka jest określona w następujący 
sposób: 

 
gdzie:  K = ustawienie mnożnika czasowego 

t = czas zadziałania w sekundach 
M = obliczone napięcie szczątkowe/napięcie ustawione przekaźnika (VN> Voltage Set) 

VN>1 tReset 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie charakterystyki czasowo niezależnej resetowania/wyzwalania dla charakterystyki pierwszego 
stopnia. 

VN>2 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon szczątkowy nadnapięciowy drugiego stopnia (P342/3/4/5/6/8). 

VN>2 Input Derived Nie dot. Nie dot. 

VN>2 wykorzystuje obliczone napięcie punktu neutralnego z wejścia napięcia stojana dla 3 faz (VN = 
VA+VB+VC) (P342-6). 
VN>2 wykorzystuje obliczoną wartość skuteczną napięcia punktu neutralnego z wejścia napięcia wirnika 3 faz 
(VN = VA RMS + VB RMS + VC RMS) (P348). 

VN>2 Function DT DT, IDMT, Default Curve 1/2/3/4 Nie dot. 

Ustawienie charakterystyki wyzwalania dla członu szczątkowego nadnapięciowego pierwszego stopnia.  

VN>2 Voltage Set 

10 V (P342-8) 
(Vn=100/120 V) 
40 V (P342-6) 
(Vn=380/480 V) 

1 V (P342-8) 
(Vn=100/120 V) 
4 V (P342-6) 
(Vn=380/480 V) 

80 V (P342-8) 
(Vn=100/120 V) 
320 V (P342-6) 
(Vn=380/480 V) 

1V (P342-8) 
(Vn=100/120 V) 
4 V (P342-6) 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu szczątkowego nadnapięciowego pierwszego stopnia. 

VN>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

10 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego członu nadnapięciowego szczątkowego 
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pierwszego stopnia. 

VN>2 TMS 1 0.5 100 0.5 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT). 
Charakterystyka jest zdefiniowana jak wyżej 

VN>2 tReset 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie charakterystyki czasowo niezależnej resetowania/wyzwalania dla charakterystyki pierwszego 
stopnia. 

VN>3 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon szczątkowy nadnapięciowy trzeciego stopnia (P342/3/4/5/6). 

VN>3 Input VN1 Nie dot. Nie dot. 

VN>3 wykorzystuje mierzone napięcie punktu neutralnego z wejścia Vneutral/VN1. 

Komórki VN>3 jak dla VN>1 
powyżej 

    

VN>4 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon szczątkowy nadnapięciowy czwartego stopnia (P342/3/4/5/6). 

VN>4 Input VN1 Nie dot. Nie dot. 

VN>4 wykorzystuje mierzone napięcie punktu neutralnego z wejścia Vneutral/VN1. 

Komórki VN>4 jak dla VN>2 
powyżej 

    

VN>5 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon nadnapięciowy szczątkowy piątego stopnia. (Tylko P344, 5). 

VN>5 Input VN2 Nie dot. Nie dot. 

VN>5 wykorzystuje mierzone napięcie punktu neutralnego z wejścia VN2. 

Komórki VN>5 jak dla VN>1 
powyżej 

    

VN>6 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon nadnapięciowy szczątkowy szóstego stopnia. (Tylko P344, 5). 

VN>6 Input VN1 Nie dot. Nie dot. 

VN>6 wykorzystuje mierzone napięcie punktu neutralnego z wejścia VN2. 

Komórki VN>6 jak dla VN>2 
powyżej 

    

 

Tabela 15: Ustawienia zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego 

 
1.2.13  Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% (27TN/59TN/64S) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% poprzez pomiar trzeciej 
harmonicznej napięcia zapewniono w P343/4/5. Zastosowano człon 
zabezpieczenia podnapięciowego dla trzeciej harmonicznej. Człon ten jest 
nadzorowany przez trójfazowy człon podnapięciowy w celu zapobiegania 
nieprawidłowemu działaniu podczas rozruchu/zatrzymywania generatora. Dla 
tego członu można również załączyć dodatkowe człony nadzoru trójfazowej mocy 
czynnej, biernej i pozornej. Zapewniono również zabezpieczenie nadnapięciowe 
punktu neutralnego dla trzeciej harmonicznej. Każdy człon ma ustawienie zwłoki 
czasowo niezależnej. 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% poprzez wstrzykiwanie sygnału 
o niskiej częstotliwości jest dostępne tylko w P345. Zawiera ono 2 stopnie 
zabezpieczenia podrezystancyjnego oraz stopień zabezpieczenia nadprądowego. 
Zabezpieczenie podrezystancyjne zaprojektowano jako dwustopniowy układ 
zabezpieczenia, z jednym stopniem alarmowym (64S R<1 Alarm) i jednym 
stopniem wyzwalającym (64S R<2 Trip), przy czym każdy stopień ma ustawienie 
zwłoki czasowo niezależnej. 
Stopień nadprądowy (64S I> Trip) to jednostopniowe zabezpieczenie  
z ustawieniem zwłoki czasowo niezależnej. Zabezpieczenie zawiera człon 
nadzorujący służący do oceny usterki generatora niskiej częstotliwości lub 
podłączenia niskiej częstotliwości. Zadziałanie członu podnapięciowego  
i podprądowego po upływie czasu zwłoki wykorzystywane jest do sygnalizowania 
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usterki. W razie wystąpienia usterki następuje zablokowanie zabezpieczenia  
i wystawienie alarmu. 
 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP1: 
100% STATOR EF (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE STOJANA W 100%) 

VN 3rd Harmonic VN3H< Enabled 
Disabled, VN3H< Enabled, VN3H> 
Enabled 

Nie dot. 

Tryb działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% dla trzeciej harmonicznej - wyłączone lub 
podnapięciowe dla trzeciej harmonicznej lub nadnapięciowe dla trzeciej harmonicznej. (Tylko P343, 4, 5). 

100% St. EF VN3H< 

1 V 
(Vn=100/120 V)  
4 V 
(Vn=380/480 V) 

0.1 V 
(Vn=100/120 V)  
0.4 V 
(Vn=380/480 V) 

20 V 
(Vn=100/120 V)  
80 V 
(Vn=380/480 V) 

0.1 V 
(Vn=100/120 V)  
0.4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia podnapięciowego dla trzeciej harmonicznej. 

VN3H< Delay 5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego dla trzeciej harmonicznej. 

V<Inhibit Set 

80 V 
(Vn=100/120 V)  
320 V 
(Vn=380/480 V) 

30 V 
(Vn=100/120 V) 
120 V 
(Vn=380/480 V) 

120 V 
(Vn=100/120 V) 
480 V 
(Vn=380/480 V) 

1 V 
(Vn=100/120 V)  
4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla wstrzymania podnapięciowego dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 
100% dla trzeciej harmonicznej. 

P<Inhibit Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza wstrzymanie mocy (W) dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% dla 
trzeciej harmonicznej. 

P<Inhibit Set 

4 x In W  
(Vn=100/120 V) 
16 x In W  
(Vn=380/480 V) 

4 x In W 
(Vn=100/120 V) 
16 x In W 
(Vn=380/480 V) 

200 x In W 
(Vn=100/120 V) 
800 x In W 
(Vn=380/480 V) 

0.5 x In W 
(Vn=100/120 V) 
2 x In W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla wstrzymania mocy (W) dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 
dla trzeciej harmonicznej. 

Q<Inhibit Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza wstrzymanie mocy biernej (VAr) dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 
dla trzeciej harmonicznej. 

Q<Inhibit Set 

4 x In W  
(Vn=100/120 V) 
16 x In W 
 (Vn=380/480 V) 

4 x In W 
(Vn=100/120 V) 
16 x In W 
(Vn=380/480 V) 

200 x In W 
(Vn=100/120 V) 
800 x In W 
(Vn=380/480 V) 

0.5 x In W 
(Vn=100/120 V) 
2 x In W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla wstrzymania mocy biernej (VAr) dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 
100% dla trzeciej harmonicznej. 

S<Inhibit Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza wstrzymanie mocy pozornej (VA) dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 
dla trzeciej harmonicznej. 

S<Inhibit Set 

4 x In W  
(Vn=100/120 V) 
16 x In W  
(Vn=380/480 V) 

4 x In W 
(Vn=100/120 V) 
16 x In W 
(Vn=380/480 V) 

200 x In W 
(Vn=100/120 V) 
800 x In W 
(Vn=380/480 V) 

0.5 x In W 
(Vn=100/120 V) 
2 x In W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla wstrzymania mocy pozornej (VA) dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
w 100% dla trzeciej harmonicznej. 

100% St. EF VN3H> 

20 V 
(Vn=100/120 V)  
4 V 
(Vn=380/480V) 

0.1 V 
(Vn=100/120 V)  
0.4 V 
(Vn=380/480 V) 

20 V 
(Vn=100/120 V)  
80 V 
(Vn=380/480 V) 

0.1 V 
(Vn=100/120 V) 
0.4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu zabezpieczenia nadnapięciowego dla trzeciej harmonicznej. 

VN3H> Delay 5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego dla trzeciej harmonicznej. 

GROUP1: 
100% STATOR EF (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE STOJANA W 100%) 
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64S LF Injection Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% z wstrzykiwaniem sygnału o niskiej 
częstotliwości (64S). (Tylko P345) 

64S R Factor 10 0.01 200 0.1 

Ustawienie współczynnika R określa współczynnik stosunku strony pierwotnej do strony wtórnej dla 
rezystancji, reaktancji i konduktancji, R po stronie pierwotnej = R po stronie wtórnej x Współczynnik R. 

64S R<1 Alarm Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon alarmowy podrezystancyjny pierwszego stopnia 64S. 

64S R<1 Alm Set 100 Q 10 Q 700 Q 0.1 Q 

Ustawienie pobudzenia dla członu podrezystancyjnego pierwszego stopnia 64S ze współczynnikiem R dla 64S 
= 1. 

64S R<1 Alm Dly 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu alarmowego podrezystancyjnego pierwszego stopnia 64S. 

64S R<2 Trip Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon wyzwalający podrezystancyjny drugiego stopnia 64S ze współczynnikiem R dla 64S = 
1. 

64S R<2 Trip Set 20 Ω 10 Ω 700 Ω 0.1 Ω 

Ustawienie pobudzenia dla członu wyzwalającego podrezystancyjnego drugiego stopnia 64S. 

64S R<1 Trip Dly 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu wyzwalającego podrezystancyjnego drugiego stopnia 64S. 

64S Angle Comp 0° -60° 60° 0.1° 

Ustawienie kompensacji kąta 64S. 

64S Series R 0 0Ω 700Ω 0.1Ω 

Ustawienie rezystancji szeregowej 64S ze współczynnikiem R dla 64S = 1. 

64S Parallel G 0 0S 0.1S 0.0000001S 

Ustawienie konduktancji równoległej 64S ze współczynnikiem R dla 64S = 1. 

64S Overcurrent Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon wyzwalający nadprądowy 64S. 

64S I>1 Trip Set 0.5A 0.02A 1.5A 0.01A 

Ustawienie pobudzenia dla członu wyzwalającego nadprądowego 64S. 

64S I>1 Trip Dly 1s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu wyzwalającego nadprądowego 64S. 

64S Supervision Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon nadzoru 64S. 

64S V<1 Set 1V 0.3 V 25 V 0.1 V 

Ustawienie pobudzenia dla członu podnapięciowego nadzorującego 64S. 

64S I<1 Set 10 mA 5 mA 40 mA 1 mA 

Ustawienie pobudzenia dla członu podprądowego nadzorującego 64S. 

64S Superv'n Dly 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu nadzoru 64S. 
 

Tabela 16: Ustawienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 

 
1.2.14  Zabezpieczenie przed przemagnesowaniem, V/Hz (24) 
 
Przekaźniki P342/3/4/5/6 zapewniają pięciostopniowy człon zabezpieczający przez 
przemagnesowaniem. Człon mierzy stosunek napięcia, (VAB), do częstotliwości 
(V/Hz) i zadziała wtedy, gdy stosunek ten przekroczy wartość ustawienia. Jeden 
stopień może być ustawiony do pracy na charakterystyce czasowo niezależnej 
bądź czasowo zależnej (IDMT) lub na krzywą użytkownika. Stopień ten można 
wykorzystać jako wyjście wyzwalające zabezpieczenie. Dostępne są również 3 inne 
niezależne czasowo stopnie, które można łączyć za pomocą schematu PSL  
z charakterystyką czasową zależną, tworząc w ten sposób kombinowaną, 
wielostopniową charakterystykę zadziałania wyzwolenia V/Hz. Sygnał blokujący 
dostępny jest wyłącznie dla stopnia 1, V/Hz>1, który to stopień może pracować na 
charakterystyce czasowo zależnej. 
To umożliwia stopniom niezależnym czasowo pominięcie sekcji charakterystyk 
zależnych czasowo. Sygnał blokujący resetuje timer, sygnał uruchomienia oraz 
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sygnał wyzwolenia. 
Dostępny jest również jeden stopień alarmowy o charakterystyce czasowo 
niezależnej. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: VOLTS/HZ (GRUPA 1: V/HZ) 

V/Hz Alarm Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon alarmowy V/Hz. 

V/Hz Alarm Set 
2.31 V/Hz (Vn=100/120 V) 
9.24 V/Hz (Vn=380/480 V) 

1.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
6 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

3.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
14 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

0.01 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
0.04 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu alarmowego V/Hz. 

V/Hz Alarm Delay 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania elementu alarmowego V/Hz. 

V/Hz>1 Status Enabled Disabled, Enabled  

Załącza lub wyłącza człon wyzwalający pierwszego stopnia V/Hz. 

V/Hz>1 Trip Func. DT DT, IDMT, Default Curve 1/2/3/4  

Ustawienie charakterystyki wyzwalania członu wyzwalającego pierwszego stopnia V/Hz. 

V/Hz>1 Trip Set 
2.42 V/Hz (Vn=100/120 V) 
9.24 V/Hz (Vn=380/480 V) 

1.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
6 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

3.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
14 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

0.01 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
0.04 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu wyzwalającego pierwszego stopnia V/Hz. 

V/Hz>1 Trip TMS 1 0.01 12 0.01 

Parametr przeznaczony do konfiguracji nastawy mnożnika czasu w celu ustawienia czasu zadziałania 
charakterystyki czasowo zależnej (IDMT). Charakterystyka jest określona w następujący sposób: 

 
 
Gdzie: 

 
V = napięcie zmierzone 
F = częstotliwość zmierzona 

V/Hz>1 Delay 60 s 0 s 600 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu wyzwalającego pierwszego stopnia V/Hz. 

V/Hz>1 Reset Char DT DT, Default Curve 1/2/3/4  

Rodzaj charakterystyki resetowania/wyzwalania krzywych użytkownika. 

V/Hz>1 tReset 0 s 0 s 600 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

V/Hz>2 Trip Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon wyzwalający drugiego stopnia V/Hz. 

V/Hz>2 Trip Set 

2.64 V/Hz  
(Vn=100/120 V) 
10.56 V/Hz  
(Vn=380/480 V) 

1.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
6 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

3.5 V/Hz  
(Vn=100/120 V) 
14 V/Hz  
(Vn=380/480 V) 

V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
0.04 V/Hz  
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu wyzwalającego drugiego stopnia V/Hz. 

V/Hz>1 Trip Delay 60 s 0 s 600 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu wyzwalającego drugiego stopnia V/Hz. 

V/Hz>3 Trip Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon wyzwalający trzeciego stopnia V/Hz. 

V/Hz>3 Trip Set 

2.86 V/Hz  
(Vn=100/120 V) 
11.44 V/Hz  
(Vn=380/480 V) 

1.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
6 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

3.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
14 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

0.01 V/Hz  
(Vn=100/120V) 
0.04 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu wyzwalającego czwartego stopnia V/Hz. 

V/Hz>3 Trip Delay 2 s 0 s 600 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu wyzwalającego trzeciego stopnia V/Hz. 
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V/Hz>4 Trip Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon wyzwalający czwartego stopnia V/Hz. 

V/Hz>4 Trip Set 

3.08 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
12.32 V/Hz  
(Vn=380/480 V) 

1.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V)  
6 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

3.5 V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
14 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

V/Hz 
(Vn=100/120 V) 
0.04 V/Hz 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu wyzwalającego czwartego stopnia V/Hz. 

V/Hz>4 Trip Delay 1 s 0 s 600 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania członu wyzwalającego czwartego stopnia V/Hz. 
 

Tabela 17: Ustawienia zabezpieczenia przed przed przemagnesowaniem 

 
1.2.15  Detekcja prędkości zmian częstotliwości (81R) 
P342/3/4/5/6 zapewnia cztery niezależne stopnie detekcji prędkości zmian 
częstotliwości (df/dt+t). W zależności od tego, czy ustawienie prędkości zmian 
częstotliwości jest ustawione dodatnio czy ujemnie, człon będzie reagować 
odpowiednio na wzrost lub spadek częstotliwości, natomiast nieprawidłowa 
nastawa jest wskazywana, jeśli próg jest ustawiony na zero. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
DF/DT (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE DF/DT) 

Operating Mode Rolling Window Fixed Window/ Rolling Window 

Służy do wyboru metody algorytmu, stałe okno (Fixed Window) lub ruchome okno (Rolling Window), 
wykorzystywanej do obliczeń df/dt. 

df/dt Avg. Cycles 3 2 12 1 

Ten parametr określa liczbę cyklów sieci elektroenergetycznej, które są używane w celu uśrednienia 
pomiarów prędkości zmian częstotliwości. 

df/dt Iterations 2 1 4 1 

Ustawia liczbę powtórzeń członu zabezpieczenia df/dt w celu uzyskania sygnału uruchomienia. Jeżeli na 
przykład w parametrze Operating Mode ustawiono opcję Fixed Window i df/dt Avg Cycles = 3 a df/dt 
Iterations = 2, wówczas uruchomienie df/dt nastąpi po 2 kolejnych oknach po 3 cykle powyżej wartości 
ustawienia. 

df/dt>1 Status Enabled Disabled, Enabled 

Parametr załączający lub wyłączający człon pierwszego stopnia df/dt. 

df/dt>1 Setting 0.2 Hz/s 100.0 mHz/s 10 Hz/s 10 mHz/s 

Ustawienie pobudzenia dla członu pierwszego stopnia df/dt. 

df/dt>1 Dir'n. Both Negative/Positive/Both Nie dot. 

Parametr ten określa, czy człon będzie reagować odpowiednio na wzrost czy na spadek częstotliwości, ze 
wskazywaniem nieprawidłowego ustawienia, jeśli wartość progowa jest ustawiona na zero. 

df/dt>1 Time 0.5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla członu pierwszego stopnia df/dt. 

df/dt>1 f L/H Enabled Disabled, Enabled  

Załącza lub wyłącza funkcję blokady niskiej i wysokiej częstotliwości dla pierwszego stopnia zabezpieczenia 
df/dt. Stopień df/dt>1 zostaje zablokowany, jeżeli częstotliwość mieści się w strefie nieczułości wyznaczonej 
przez ustawienie df/dt>1 F Low oraz df/dt>1 F High. Zazwyczaj jest to wymagane dla zastosowań na wypadek 
utraty sieci. 

df/dt>1 f Low 49.5 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie dla blokowania niskiej częstotliwości df/dt>1. 

df/dt>1 f High 50.5 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie dla blokowania wysokiej częstotliwości df/dt>1. 

df/dt>2 Status Enabled Disabled, Enabled 

Parametr załączający lub wyłączający człon pierwszego stopnia df/dt. 

df/dt>2 Setting 0.2 Hz/s 100.0 mHz/s 10 Hz/s 10 mHz/s 

Ustawienie pobudzenia dla członu pierwszego stopnia df/dt. 

df/dt>2 Dir'n. Positive Negative, Positive, Both Nie dot. 

Parametr ten określa, czy człon będzie reagować odpowiednio na wzrost czy na spadek częstotliwości. 

df/dt>2 Time 0.5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla członu drugiego stopnia df/dt. 
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Komórki df/dt>3/4 jak dla 
df/dt>2 powyżej 

   

 

Tabela 18: Ustawienia zabezpieczenia df/dt 

 
1.2.16 Maszyna bez napięcia/niezamierzone zasilenie w stanie spoczynku (50/27) 
Przekaźniki P342/3/4/5 zapewniają zabezpieczenie dla maszyny bez napięcia. 
Zabezpieczenie maszyny bez napięcia składa się z członu podnapięciowego, który 
zapewnia, że zabezpieczenie jest załączone w czasie, gdy maszyna nie pracuje lub 
jest bez napięcia, oraz z członu nadprądowego służącego do wykrywania 
niezamierzonego zamknięcia wyłącznika generatora. Zabezpieczenie ma 
niezależną czasowo zwłokę zapobiegającą zadziałaniu w trakcie zwarć w sieci oraz 
timer opóźnienia opadania, który gwarantuje, że zabezpieczenie pozostaje 
uruchomione po przypadkowym zamknięciu wyłącznika wtedy, gdy człon 
podnapięciowy mógłby się zresetować. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
DEAD MACHINE (GRUPA 1: MASZYNA BEZ NAPIĘCIA) 

DM CT Source IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądów 3 faz wykorzystywanych przez człony zabezpieczenia 
maszyny bez napięcia w P343/4/5 - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. 

Dead Mach. Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon zabezpieczenia maszyny bez napięcia. 

Dead Mach.  0.1  A 0.08  A 4  A 0.01  A 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadprądowego dla maszyny bez napięcia. 

 
 
Dead Mach. V< 

80 V 
(Vn=100/120 V) 
320 V 
(Vn=380/480 V) 

10 V 
(Vn=100/120 V) 
40 V 
(Vn=380/480 V) 

120 V 
(Vn=100/120 V) 
480 V 
(Vn=380/480 V) 

1 V 
(Vn=100/120 V) 
4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu podnapięciowego dla maszyny bez napięcia. 

Dead Mach. tPU 5 s 0 s 10 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla członu zabezpieczenia maszyny bez napięcia. 

Dead Mach. tDO 0 s 0 s 10 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia opadania dla członu zabezpieczenia maszyny bez napięcia. 
 

Tabela 19: Ustawienia zabezpieczenia maszyny bez napięcia 

 
 
1.2.17 Zabezpieczenie napięciowe (27/59/47) 
Zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe zawarte w przekaźniku 
P342/3/4/5/6 składa się z dwóch niezależnych stopni nadnapięciowych i trzech 
stopni podnapięciowych. Przewidziano stopnie zarówno alarmowe jak  
i wyzwalające, gdy są potrzebne. Można je skonfigurować na pomiar 
międzyfazowy lub fazowy. Stopnie podnapięciowe mogą być opcjonalnie 
blokowane warunkiem bieguna martwego (otwarty wyłącznik). 
Pierwszy stopień zabezpieczenia pod-nadnapięciowego ma charakterystykę 
zwłoczną, którą można wybrać pomiędzy charakterystyką działania zabezpieczenia 
czasowo zależną (IDMT), charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo 
niezależną (DT) lub krzywą użytkownika (krzywa domyślna 1/2/3/4). Drugi stopień 
nadnapięciowy oraz drugi i trzeci stopień podnapięciowy mają wyłącznie 
charakterystykę czasowo niezależną. 
Zapewniono również zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową 
przeciwną z opóźnieniem czasowo niezależnym. 
Zabezpieczenie nadnapięciowe zawarte w przekaźniku P348 składa się z dwóch 
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niezależnych stopni zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości 
skutecznej oraz dwóch niezależnych stopni zabezpieczenia nadnapięciowego 
opartego na wartości szczytowej (wartości próbkowane). Każdy stopień 
nadnapięciowy oparty na wartości szczytowej ma ustawienie liczby próbek, która 
musi zostać przekroczona dla uruchomienia. 
 
Przewidziano dwa stopnie oparte na wartości skutecznej i szczytowej dla 
zapewniania alarmowania i wyzwalania, gdy jest to potrzebne. Można je 
skonfigurować na pomiar międzyfazowy lub fazowy. 
 
Pierwszy stopień zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości 
skutecznej i szczytowej ma charakterystykę zwłoczną, którą można wybrać 
pomiędzy charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo zależną (IDMT), 
charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo niezależną (DT) lub krzywą 
użytkownika. Drugi stopień zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na 
wartości skutecznej i szczytowej ma wyłącznie charakterystykę czasowo 
niezależną. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
VOLT PROTECTION (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE) 

UNDERVOLTAGE 
(ZABEZPIECZENIE 
PODNAPIĘCIOWE) 

Podnagłówek 

V< Measur't. Mode Phase-Phase Phase to Phase Phase to Neutral Nie dot. 

Ustawia mierzone napięcie wejściowe, międzyfazowe (Phase to Phase) lub fazowe (Phase to Neutral), które 
będzie wykorzystywane przez  człony podnapięciowe. 

V< Operate Mode Any Phase Any Phase Three Phase Nie dot. 

Ten parametr określa, które z kryteriów jest wymagane do zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego 
(zakłócenia w dowolnej fazie (Any Phase) lub we wszystkich trzech fazach (Three Phase)).  

V<1 Function DT 

Disabled 
DT 
IDMT 
Default Curve 1/2/3/4 

Nie dot. 

Charakterystyka wyzwalania pierwszego stopnia funkcji podnapięciowej.   
Dostępna dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest następującym równaniem: 
t = K / (1 - M) 
Gdzie: 
K = ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V< Voltage Set) 

V<1 Voltage Set 

50 V 
(Vn=100/120 V) 
200 V 
(Vn=380/480 V) 

10 V 
(Vn=100/120 V) 
40 V 
(Vn=380/480 V) 

120 V 
(Vn=100/120 V) 
480 V 
(Vn=380/480 V) 

1 V 
(Vn=100/120 V) 
4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu podnapięciowego pierwszego stopnia. 

V<1 Time Delay 10 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego członu podnapięciowego pierwszego 
stopnia. 

V<1 TMS 1 0.5 100 0.5 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT). 

V<1 Poledead Inh Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Jeżeli ustawienie jest załączone, odpowiadający mu stopień będzie blokowany przez logikę martwego 
bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
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pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji 
niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. Pozwala zresetować zabezpieczenie podnapięciowe 
przy otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 

V<2 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon podnapięciowy drugiego stopnia. 

V<2 Voltage Set 

38 V 
(Vn=100/120 V) 
152 V 
(Vn=380/480 V) 

10 V 
(Vn=100/120 V) 
40 V 
(Vn=380/480 V) 

120 V 
(Vn=100/120 V) 
480 V 
(Vn=380/480 V) 

1 V 
(Vn=100/120 V) 
4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu podnapięciowego drugiego stopnia. 

V<2 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego członu podnapięciowego drugiego stopnia. 

V<2 Poledead Inh Enabled 
Włączone 
Disabled 

Nie dot. 

Jeżeli ustawienie jest załączone, odpowiadający mu stopień będzie blokowany przez logikę martwego 
bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji 
niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. Pozwala zresetować zabezpieczenie podnapięciowe 
przy otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 

V<3 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon podnapięciowy trzeciego stopnia. 

V<3 Voltage Set 

38 V 
(Vn=100/120 V) 
152 V 
(Vn=380/480 V) 

10 V 
(Vn=100/120 V) 
40 V 
(Vn=380/480 V) 

120 V 
(Vn=100/120 V) 
480 V 
(Vn=380/480 V) 

1 V 
(Vn=100/120 V) 
4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu podnapięciowego trzeciego stopnia. 

V<3 Time Delay 5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego członu podnapięciowego trzeciego stopnia. 

V<3 Poledead Inh Enabled 
Włączone 
Disabled 

Nie dot. 

Jeżeli ustawienie jest załączone, odpowiadający mu stopień będzie blokowany przez logikę martwego 
bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji 
niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. Pozwala zresetować zabezpieczenie podnapięciowe 
przy otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 

OVERVOLTAGE 
(ZABEZPIECZENIE 
NADNAPIĘCIOWE) 

Podnagłówek 

V> Measur't. Mode Phase-Phase Phase to Phase Phase to Neutral Nie dot. 

Ustawia mierzone napięcie wejściowe, międzyfazowe (Phase to Phase) lub fazowe (Phase to Neutral), które 
będzie wykorzystywane przez człony nadnapięciowe. 

V> Operate Mode Any Phase Any Phase Three Phase Nie dot. 

Ten parametr określa, które z kryteriów jest wymagane do zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego 
(zakłócenia w dowolnej fazie (Any Phase) lub we wszystkich trzech fazach (Three Phase)). 

  Disabled   

V>1 Function DT 
DT 
IDMT 

 Nie dot. 

  Default Curve 1/2/3/4  

Ustawienia charakterystyki wyzwalania członu nadnapięciowego pierwszego stopnia.  
Dostępna dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest następującym równaniem: 
t = K / (M - 1)    
Gdzie:     
K = ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V< >Voltage Set) 

V>1 Voltage Set 

130 V 
(Vn=100/120 V)  
520 V 
(Vn=380/480 V) 

60 V 
(Vn=100/120 V) 
240 V 
(Vn=380/480 V) 

185 V 
(Vn=100/120 V) 
740 V 
(Vn=380/480 V) 

1V 
(Vn=100/120 V)  
4 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadnapięciowego pierwszego stopnia. 

V>1 Time Delay 10 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego członu nadnapięciowego pierwszego 
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stopnia. 

V>1 TMS 1 0.5 100 0.5 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT). 

V>2 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon nadnapięciowy drugiego stopnia. 

 150 V 60 V 185 V 1 V 

V>2 Voltage Set 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 
600 V 240 V 740 V 4 V 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadnapięciowego drugiego stopnia. 

V>2 Time Delay 0.5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego członu nadnapięciowego drugiego stopnia. 

NPS OVERVOLTAGE (ZAB. 
NADNAPIĘCIOWE 
REAGUJĄCE NA SKŁADOWĄ 
PRZECIWNĄ) 

Podnagłówek 

V2>1 status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza niezależny czasowo człon nadnapięciowy reagujący na składową przeciwną. 

 15 V 1 V 150 V 1 V 

V2>1 Voltage Set 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 
60 V 4 V 600 V 4 V 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadnapięciowego reagującego na składową przeciwną. 

V2>1 Time Delay 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla niezależnego czasowo członu nadnapięciowego reagującego na 
składową przeciwną. 

OVERVOLTAGE 
(ZABEZPIECZENIE 
NADNAPIĘCIOWE) 

Podnagłówke (ustawienia P348 przedstawiono poniżej) 

V> Measur't. Mode Phase-Phase Phase to Phase Phase to Neutral Nie dot. 

Ustawia mierzone napięcie wejściowe, międzyfazowe (Phase to Phase) lub fazowe (Phase to Neutral), które 
będzie wykorzystywane przez człony nadnapięciowe. 

V> Operate Mode Any Phase Any Phase Three Phase Nie dot. 

Ten parametr określa, które z kryteriów jest wymagane do zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego 
(zakłócenia w dowolnej fazie (Any Phase) lub we wszystkich trzech fazach (Three Phase)). 

OVERVOLTAGE PEAK 
(ZABEZPIECZENIE 
NADNAPIĘCIOWE OPARTE 
NA WARTOŚCI SZCZYTOWEJ) 

Podnagłówek 

V>1 Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon nadnapięciowy oparty na wartości szczytowej pierwszego stopnia. 

V>1 Voltage Set 
110 V 
(Vn=100/120 V) 

10 V 
(Vn=100/120 V) 

185 V 
(Vn=100/120 V) 

1V 
(Vn=100/120 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej pierwszego stopnia. 

V>1 Time Delay 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego członu nadnapięciowego opartego na 
wartości szczytowej pierwszego stopnia. 

V>1 tReset 0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania/wyzwalania dla niezależnej czasowo charakterystyki resetowania. 

V>1 SV Iterations 3 1 10 1 

Ustawia liczbę powtórzeń wartości próbkowanych wykorzystywanych przez człon zabezpieczenia 
nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej w celu uzyskania sygnału uruchomienia. 

Komórki V>2 jak dla V>1 
powyżej, z wyjątkiem 
ustawienia domyślnego dla 
V>2 Status – Disabled 
(wyłączone). 

    

OVERVOLTAGE RMS (ZAB. 
NADNAPIĘCIOWE OPARTE 
NA WARTOŚCI SKUTECZNEJ) 

Podnagłówek 

V>3 Function DT Disabled Nie dot. 
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DT 
IDMT 
Default Curve 1/2/3/4 

Ustawienie charakterystyki wyzwalania członu nadnapięciowego opartego na wartości skutecznej pierwszego 
stopnia. 
Dostępna dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest następującym równaniem:  
t = K / (M - 1) 
Gdzie: 
K = ustawienie mnożnika czasowego  
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V<> Voltage Set) 

V>3 Voltage Set 
110 V 
(Vn=100/120 V) 

10 V 
(Vn=100/120 V) 

185 V 
(Vn=100/120 V) 

1V 
(Vn=100/120 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadnapięciowego opartego na wartości skutecznej pierwszego stopnia. 

V>3 Time Delay 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla czasowo niezależnego członu nadnapięciowego opartego na 
wartości skutecznej pierwszego stopnia. 

V>3 TMS 1 0.5 100 0.5 

Nastawa mnożnika czasu służąca do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT). 

Komórki V>4 jak dla V>3 
powyżej, z wyjątkiem 
ustawienia domyślnego dla 
V>3 Function – Disabled 
(wyłączone). 

    

 

Tabela 20: Ustawienia zabezpieczenia pod-/nadnapięciowego 

 
1.2.18 Zabezpieczenie częstotliwościowe (81U/81O/81AB) 
Przekaźniki P342/3/4/5/6 zawierają czterostopniowe zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe oraz dwustopniowe zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
ułatwiające odłączanie obciążeń i przywracanie stanu poprzedniego. 
Stopnie podczęstotliwościowe mogą być opcjonalnie blokowane warunkiem 
bieguna martwego (otwarciem wyłącznika). 
 
Przekaźnik P348 zawiera czterostopniowe zabezpieczenie nadczęstotliwościowe  
w celu zapewnienia zabezpieczenia na wypadek nadmiernej częstotliwości 
poślizgu wirnika w maszynach indukcyjnych dwustronnie zasilanych z regulacją 
prędkości. 
 
Przekaźniki P342/3/4/5/6 zawierają również zabezpieczenie na wypadek sześciu 
pasm nieprawidłowej częstotliwości turbiny generatora. Każde pasmo ma własne 
ustawienia wartości granicznych częstotliwości oraz indywidualny pomiar 
sumarycznego czasu. Monitorowana jest praca w poszczególnych pasmach a czas 
jest doliczany do timera sumarycznego. Dla każdego pasma przewidziano 
indywidualne ustawienie czasu opóźnienia strefy nieczułości. W granicach tego 
opóźnienia strefy nieczułości częstotliwość może pozostawać w danym paśmie 
bez inicjowania pomiaru sumarycznego czasu. To opóźnienie umożliwia ustalenie 
najpierw rezonansu łopatki w warunkach częstotliwości, dzięki czemu można 
uniknąć niepotrzebnego sumowania czasu. Zatem opóźnienie nie jest doliczane do 
czasu sumarycznego. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
FREQ. PROTECTION (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE) 

UNDERFREQUENCY (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE PODCZĘSTOTLIWOŚCIOWE) 
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F<1 Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza pierwszy stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 

F<1 Setting 49.5 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie pobudzenia dla członu podczęstotliwościowego pierwszego stopnia. 

F<1 Time Delay 4 s 0 s 20000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu podczęstotliwościowego pierwszego 
stopnia. 

F<2 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza drugi stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 

F<2 Setting 49 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie pobudzenia dla członu podczęstotliwościowego drugiego stopnia. 

F<2 Time Delay 3 s 0 s 20000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu podczęstotliwościowego drugiego 
stopnia. 

F<3 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza trzeci stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 

F<3 Setting 48.5 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie pobudzenia dla członu podczęstotliwościowego trzeciego stopnia. 

F<3 Time Delay 2 s 0 s 20000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu podczęstotliwościowego trzeciego 
stopnia. 

F<4 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza czwarty stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 

F<4 Setting 48 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie pobudzenia dla członu podczęstotliwościowego czwartego stopnia. 

F<4 Time Delay 1 s 0 s 20000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania dla niezależnego czasowo członu podczęstotliwościowego czwartego 
stopnia. 

F< Function Link 0000 

Bit 0 = F<1 Poledead Blk.  
Bit 1 = F<2 Poledead Blk.  
Bit 2 = F<3 Poledead Blk.  
Bit 3 = F<4 Poledead Blk. 

Nie dot. 

Ustawienia określające, czy sygnały bieguna martwego blokują człony podczęstotliwościowe. 
Jeżeli dany bit jest ustawiony na 1, właściwy stopień podczęstotliwościowy zostanie wstrzymany przez logikę 
martwego bieguna. Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji 
niedomiaru prądowego z niedomiarem napięciowym. To umożliwia zresetowanie zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego przy otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po 
stronie linii lub szyny. 

OVERFREQUENCY (ZAB. 
NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWE) 

(P342/3/4/5/6) 

F>1 Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza pierwszy stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. 

F>1 Setting 50.5 Hz 45 Hz 68 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadczęstotliwościowego pierwszego stopnia. 

F>1 Time Delay 2 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla członu nadczęstotliwościowego pierwszego stopnia. 

F>2 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza drugi stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. 

F>2 Setting 51 Hz 45 Hz 68 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadczęstotliwościowego drugiego stopnia. 

F>2 Time Delay 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla członu nadczęstotliwościowego drugiegp stopnia. 

OVERFREQUENCY (ZAB. 
NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWE) 

(P348) 

F>1 Status Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza pierwszy stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego wirnika. 

F>1 Setting 5 Hz 0.1 Hz 70 Hz 0.1 Hz 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadczęstotliwościowego pierwszego stopnia zabezpieczenia wirnika. 

F>1 Time Delay 2 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla członu nadczęstotliwościowego pierwszego stopnia 
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zabezpieczenia wirnika. 

F>2 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza drugi stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego wirnika. 

F>2 Setting 5 Hz 0.1 Hz 70 Hz 0.1 Hz 

Ustawienie pobudzenia dla członu nadczęstotliwościowego drugiego stopnia zabezpieczenia wirnika. 

F>2 Time Delay 1 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla członu nadczęstotliwościowego drugiego stopnia zabezpieczenia 
wirnika. 

Komórki F>3/4 jak dla F>2 
powyżej 

    

TURBINE F PROT (ZAB. CZĘSTOTLIWOŚCIOWE TURBINY) 

Turbine F Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością turbiny. 

Band 1 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością turbiny w paśmie 1. 

Band 1 Freq. Low 46.50 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie dolnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 1. 

Band 1 Freq. High 47.00 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie górnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 1. 

Band 1 Duration 1.0 s 0 s 3600000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia sumowania dla częstotliwości w członie pasma 1. 

Band 1 Dead Time 0.2 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia przed rozpoczęciem sumowania czasu dla członu pasma 1. 

Band 2 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością turbiny w paśmie 2. 

Band 2 Freq. Low 47.00 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie dolnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 2. 

Band 2 Freq. High 47.50 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie górnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 2. 

Band 2 Duration 2.5 s 0 s 3600000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia sumowania dla częstotliwości w członie pasma 2. 

Band 2 Dead Time 0.2 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia przed rozpoczęciem sumowania czasu dla członu pasma 2. 

Band 3 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością turbiny w paśmie 3. 

Band 3 Freq. Low 47.50 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie dolnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 3. 

Band 3 Freq. High 48.00 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie górnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 2. 

Band 3 Duration 14 s 0 s 3600000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia sumowania dla częstotliwości w członie pasma 3. 

Band 3 Dead Time 0.2 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia przed rozpoczęciem sumowania czasu dla członu pasma 3. 

Band 4 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością turbiny w paśmie 4. 

Band 4 Freq. Low 48.00 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie dolnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 4. 

Band 4 Freq. High 48.50 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie górnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 4. 

Band 4 Duration 100 s 0 s 3600000 s 0.01 s 



P34x/EN ST/Ia7 Ustawienia 

196 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

Ustawienie opóźnienia sumowania dla częstotliwości w członie pasma 4. 

Band 4 Dead Time 0.2 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia przed rozpoczęciem sumowania czasu dla członu pasma 4. 

Band 5 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością turbiny w paśmie 5. 

Band 5 Freq. Low 48.50 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie dolnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 5. 

Band 5 Freq. High 49.00 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie górnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 5. 

Band 5 Duration 540 s 0 s 3600000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia sumowania dla częstotliwości w członie pasma 5. 

Band 5 Dead Time 0.2 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia przed rozpoczęciem sumowania czasu dla członu pasma 5. 

Band 6 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza człon zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością turbiny w paśmie 6. 

Band 6 Freq. Low 49.00 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie dolnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 6. 

Band 6 Freq. High 49.50 Hz 20 Hz 70 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie górnej wartości granicznej częstotliwości dla członu pasma 6. 

Band 6 Duration 3000 s 0 s 3600000 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia sumowania dla częstotliwości w członie pasma 6. 

Band 6 Dead Time 0.2 s 0 s 200 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia przed rozpoczęciem sumowania czasu dla członu pasma 6. 
 

Tabela 21: Ustawienia zabezpieczenia częstotliwościowego 

 
1.2.19 Rezystancyjny czujnik temperaturowy (RTD) 
Przekaźniki P342/3/4/5 zapewniają zabezpieczenie temperaturowe dzięki 10 
rezystancyjnym czujnikom temperatury PT100 (RTD). Każdy czujnik RTD ma 
niezależny czasowo stopień wyzwalający i alarmowy. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
RTD PROTECTION (ZABEZPIECZENIE RTD) 

Select RTD 0000000000 

Bit 0 - Select RTD 1 
Bit 1 - Select RTD 2 
Bit 2 - Select RTD 3 
Bit 3 - Select RTD 4 
Bit 4 - Select RTD 5 
Bit 5 - Select RTD 6 
Bit 6 - Select RTD 7 
Bit 7 - Select RTD 8 
Bit 8 - Select RTD 9 
Bit 9 - Select RTD 10 

Nie dot. 

10-bitowe ustawienie służące do załączania lub wyłączania 10 czujników RTD. Dla każdego bitu 1 = Enabled 
(załączone), 0 = Disabled (wyłączone) 

RTD 1 Alarm Set 80°C 0°C 200°C 1°C 

Ustawienie temperatury dla elementu alarmowego RTD 1. 

RTD 1 Alarm Dly 10 s 0 s 100 s 1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla elementu alarmowego RTD 1. 

RTD 1 Trip Set 85°C 0°C 200°C 1°C 

Ustawienie temperatury dla elementu wyzwalającego RTD 1. 

RTD 1 Trip Dly 1 s 0 100 s 1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania dla elementu alarmowego RTD 1. 

Ustawienie alarmu i wyzwalania dla czujników RDT od 2 do 10 są takie same, jak dla czujnika RTD 1. 
 

Tabela 22: Ustawienia zabezpieczenia RTD 
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1.2.20 Zabezpieczenie na wypadek awarii wyłącznika oraz zabezpieczenie 
podprądowe (50BF) 
Ta funkcja w P342/3/4/5/6 składa się z dwustopniowej funkcji na wypadek awarii 
wyłącznika, która może być uruchamiana przez: 

 prądowe człony zabezpieczające, 

 nieprądowe człony zabezpieczające, 

 zewnętrzne człony zabezpieczające. 
 
Dla zabezpieczenia prądowego resetowanie oparte jest na działaniu 
zabezpieczenia podprądowego, które pozwala określić, czy wyłącznik został 
otwarty. Zabezpieczenie nieprądowe: kryteria resetowania można wybrać  
z ustawienia, aby ustalić, czy doszło do usterki wyłącznika. 
Do informowania o przerwaniu zwarcia lub prądu obciążenia przez bieguny 
wyłącznika, gdy taka informacja jest wymagana, powszechnie stosuje się 
niskonastawne elementy podprądowe przekaźników zabezpieczających. Można 
również wybrać źródło prądu członów podprądowych w P343/4/5/6 – PP po 
stronie zacisków lub po stronie zerowej. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1:     

CB FAIL & I< (GRUPA 1: ZAB. 
NA WYPADEK USTERKI 
WYŁĄCZNIKA I 
PODPRĄDOWE) 

    

BREAKER FAIL (USTERKA 
WYŁĄCZNIKA) 

Podnagłówek 

CB Fail 1 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza pierwszy stopień funkcji detekcji nieprawidłowego zadziałania wyłącznika. 

CB Fail 1 Timer 0.2 s 0 s 10 s 0.01 s 

Ustawienie timera zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika dla stopnia 1, w trakcie którego musi 
wystąpić warunek inicjujący. 

CB Fail 2 Status Disabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza drugi stopień funkcji detekcji nieprawidłowego zadziałania wyłącznika. 

CB Fail 2 Timer 0.4 s 0 s 10 s 0.01 s 

Ustawienie timera zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika dla stopnia 2, w trakcie którego musi 
wystąpić warunek inicjujący. 

CBF Non I Reset CB Open & I< I< Only, CB Open & I<, Prot. Reset & I< 

Ustawienie wskazujące człony, które zresetują czas detekcji nieprawidłowego zadziałania wyłącznika dla 
nieprądowych funkcji zabezpieczających (np. napięciowych, częstotliwościowych) inicjujących warunki awarii 
wyłącznika. 

CBF Ext Reset CB Open & I< I< Only, CB Open & I<, Prot. Reset & I< 

Ustawienie wskazujące człony, które zresetują czas detekcji nieprawidłowego zadziałania wyłącznika dla 
zewnętrznych funkcji zabezpieczających inicjujących warunki awarii wyłącznika. 

UNDERCURRENT 
(ZABEZPIECZENIE 
PODPRĄDOWE) 

Podnagłówek 

I< Current Set 0.1 In 0.02 In 3.2 In 0.01 In 

Ustawienie podprądowego zabezpieczenia fazowo-zwarciowego na wypadek awarii wyłącznika. Ten człon 
podprądowy służy do resetowania funkcji detekcji nieprawidłowego zadziałania wyłącznika inicjowanej przez 
zabezpieczenie wewnętrzne lub zewnętrzne (sygnały Any Trip (dowolne wyzwolenie) oraz Ext Trip 3Ph 
(zewnętrzne wyzwolenie 3 fazy)). 

IN< Current Set 0.1 In 0.02 In 3.2 In 0.01 In 

Ustawienie podprądowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego na wypadek awarii wyłącznika. Ten człon 
podprądowy służy do resetowania funkcji detekcji nieprawidłowego zadziałania wyłącznika inicjowanej przez 
zabezpieczenie wewnętrzne lub zewnętrzne (sygnały Any Trip (dowolne wyzwolenie) oraz Ext Trip 3Ph 
(zewnętrzne wyzwolenie 3 fazy)). 
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ISEF< Current 0.02 In 0.001 In 0.8 In 0.0005 In 

Ustawienie podprądowego czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego na wypadek awarii wyłącznika. Ten 
człon podprądowy służy do resetowania funkcji detekcji nieprawidłowego zadziałania wyłącznika inicjowanej 
przez czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 

BLOCKED O/C 
(ZABLOKOWANE 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE) 

Podnagłówek 

I< CT Source IA-1, IB-1, IC-1 IA-1, IB-1, IC-1/IA-2, IB-2, IC-2 

To ustawienie służy do wybierania wejść prądów 3 faz wykorzystywanych przez człony zabezpieczenia 
podprądowego na wypadek usterki wyłącznika w P343/4/5/6 - wejścia PP po stronie zerowej lub po stronie 
zacisków. 
 

Tabela 23: Ustawienia zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 

 
1.2.21 Nadzór (VTS, CTS i monitorowanie zwarć bezpośrednich) 
Funkcja nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) w P342/3/4/5/6 zostaje 
uruchomiona w momencie wykrycia przeciwnej składowej fazowej napięcia (NPS), 
gdy nie występuje przeciwna składowa fazowa prądu. 
W ten sposób zapewnione zostaje działanie w przypadku zaniku jednego lub 
dwóch napięć fazowych. Stabilność funkcji VTS w przypadku wystąpienia zwarcia 
w instalacji zapewniona jest poprzez obecność składowej przeciwnej prądu (NPS). 
Wykorzystanie składowych przeciwnych zapewnia poprawne działanie nawet  
w przypadku stosowania przekładników napięciowych trójrdzeniowych lub 
połączonych w otwarty trójkąt. 
 
Jeżeli wszystkie trzy napięcia fazowe doprowadzone do przekaźnika zostaną 
utracone, nie będą dostępne żadne składowe przeciwne niezbędne do działania 
funkcji VTS i dojdzie do gwałtownego spadku napięcia trójfazowego. Jeżeli zmiana 
taka zostanie wykryta bez odpowiadającej jej zmiany któregokolwiek sygnału 
prądu fazowego (co wskazywałoby na wystąpienie zwarcia), dojdzie do zadziałania 
funkcji VTS. 
W praktyce przekaźnik wykrywa obecność nakładających się na siebie sygnałów 
prądowych, które stanowią zmiany w prądzie wpływającym do przekaźnika. 
Jeżeli przekładnik napięciowy (VT) przed zasileniem został nieumyślnie 
odizolowany, napięciowo zależne elementy mogą zadziałać nieprawidłowo. 
Wcześniejszy element VTS stwierdzał usterkę trójfazowego przekładnika 
napięciowego VT na podstawie braku wszystkich 3 napięć fazowych, który nie 
skutkował w żaden sposób odpowiednią zmianą prądu. Jednakże zasilenie linii 
wypłynie na zmianę prądu, na skutek obciążenia lub pojawienia się prądu 
ładowania linii. Dlatego też w momencie zasilenia linii potrzebna jest 
alternatywna metoda wykrywania usterki trójfazowego przekładnika VT. 
Zerowe wskazania dla pomiarów napięć na wszystkich trzech fazach w momencie 
zasilenia linii mogą być skutkiem zaistnienia dwóch sytuacji. 
 Pierwsza to uszkodzenie 3-fazowego przekładnika napięciowego VT, druga to 
krótkie zwarcie 3 faz. Pierwsza z sytuacji wymagała będzie zablokowania funkcji 
zależnych od napięcia, druga natomiast wymaga wyzwolenia zabezpieczenia. Do 
rozróżnienia tych dwóch sytuacji używany jest detektor poziomów nadmiarów 
prądowych (VTS  Inhibit), który, gdy działa, zapobiega zablokowaniu systemu VTS. 
Element ten należy ustawić na wartość przekraczającą wszelkie spodziewane 
prądy niezwarciowe występujące dla zasilonej linii (prąd obciążenia, ładowania 
linii, rozruchu transformatora, jeśli znajduje zastosowanie), ale poniżej wartości 
prądu powstającego podczas krótkiego zwarcia 3-fazowego. Jeżeli linia, na której 
znajduje się wadliwy 3-fazowy przekładnik napięciowy jest zamknięta, detektor 
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nadmiarów prądowych nie zadziała, natomiast zadziała blokowanie VTS. 
Zamknięcie w reakcji na zwarcie 3 faz skutkuje zadziałaniem detektora nadmiarów 
prądowych i zapobiega zadziałaniu blokowania VTS. 
Logika ta będzie załączona jedynie przy zasilonej linii (zgodnie z  logiką bieguna 
martwego w przekaźniku), w celu zapobieżenia zadziałania zabezpieczenia przy 
instalacji niezasilonej, gdy nie ma napięcia i nadprądowy element VTS  Inhibit nie 
zostanie pobudzony. 
Funkcja nadzoru przekładnika pradowego (CTS) jest uruchamiana w momencie 
wykrycia składowej zerowej prądu przy braku odpowiadającej jej wyznaczonej 
składowej zerowej napięcia, która normalnie by jej towarzyszyła. 
Można ustawić nadzór PP na zadziałanie w oparciu o szczątkowe napięcie 
mierzone na wejściu VNEUTRAL (wejście VN1 dla P342/3/4/5/6) lub szczątkowe 
napięcie obliczane z wejść napięć fazowych dla trzech faz, zależnie od wyboru  
w ustawieniu ‘CTS Vn Input’. 
Dostępne są dwa stopnie nadzoru PP CTS-1 oraz CTS-2. CTS-1 nadzoruje wejścia 
PP do IA, IB, IC, które są wykorzystywane przez adaptacyjne zabezpieczenie 
różnicowe oraz wszystkie funkcje zabezpieczenia bazujące na mocy, impedancji  
i nadmiarze prądowym. CTS-1 nadzoruje wejścia PP do IA-2, IB-2, IC-2, które są 
wykorzystywane przez adaptacyjne lub wysokoimpedancyjne zabezpieczenie 
różnicowe lub przed zwarciami międzyzwojowymi w przekaźniku P343/4/5/6. 
Niezależnie załączane/wyłączane ustawienie CTS-2 służy do powstrzymywania 
CTS-2 od wystawiania niepotrzebnych alarmów, gdy wyłączone jest 
zabezpieczenie różnicowe generatora (Generator Differential). Zwarcia 
międzyzwojowe: niektóre narzędzia mogą odizolować tę sekcję uzwojenia,  
w której nastąpiło zwarcie, i przywrócić pracę generatora, co powoduje 
powstawanie niezrównoważonych prądów fazowych. W takich warunkach 
konieczne może być wyłączenie lub zmniejszenie czułości CTS-2, aby zapobiec 
fałszywym alarmom i fałszywym blokadom. 
Monitorowanie zwarć bezpośrednich zaimplementowano w P342/3/4/5/6. 
Zwarcia bezpośrednie są główną przyczyną uszkodzeń i usterek transformatora. 
Uwzględniane są zarówno mechaniczny wpływ prądów zwarciowych jaki i ich 
wpływ na izolację. Funkcja monitoringu prądu zwarcia bezpośredniego w P34x 
zwraca poziom prądu zwarciowego, czas trwania zwarcia, datę oraz godzinę 
wystąpienia każdego ze zwarć bezpośrednich. Obliczenia I2t przeprowadzane są 
dla poszczególnych faz w oparciu o zarejestrowany czas trwania oraz wartość 
maksymalną prądu. Sumaryczne obliczenia przechowywane w pamięci 
przekaźnika dla każdej z faz są monitorowane, dzięki temu użytkownik może na 
ich podstawie sporządzić harmonogram konserwacji transformatora. Mogą być 
one także przyczynkiem do modernizacji instalacji prowadzącej do ograniczenia 
poziomów parametrów zwarć bezpośrednich. 
P348 zapewnia nadzór PP stojana w celu wykrywania usterki PP oraz blokowania 
zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną stojana. 
Nadzór PP w P348 odbywa się w taki sam sposób jak nadzór PP w P342-6 i polega 
na wykrywaniu obliczeniowego prądu szczątkowego przy braku odpowiadającego 
mu obliczonego lub zmierzonego napięcia szczątkowego, które normalnie by mu 
towarzyszyło w trakcie zwarcia niesymetrycznego. Jednak nie ma możliwości 
zmierzenia napięcia szczątkowego stojana w P348, ponieważ P348 nie mierzy 
napięć stojana. Zatem napięcie szczątkowe musi pochodzić z zewnętrznego źródła 
np. z przekaźnika zabezpieczającego P34x do stojana. 
  
P348 zapewnia nadzór PN wirnika w celu wykrywania usterki PN i blokowania  
w takich przypadkach zabezpieczenia NVD. Nadzór PN wirnika bazuje na 
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schemacie symetrii napięcia, gdzie podano dwa zestawy napięć trzech faz i 
obliczana jest różnica pomiędzy wartościami próbkowanymi dwóch napięć. VTS 
zawiera ustawienie opóźnienia oraz różnicy napięć. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

SUPERVISION     

GROUP 1 (NADZÓR GRUPA 
1) 

    

VT SUPERVISION (NADZÓR 
PN) 

Podnagłówek (P342/3/4/5/6) 

VTS Status Blocking Blocking, Indication 

Ten parametr określa, która z następujących operacji zostanie wykonana w momencie detekcji VTS: 
- VTS skonfigurowany jedynie do alarmowania, 
- opcjonalne blokowanie zależnych napięciowo członów zabezpieczających, 
- opcjonalne przekształcanie kierunkowych członów nadprądowych na zabezpieczenie niekierunkowe 
(dostępne jedynie w ustawieniach trybu blokującego). Ustawienia te znajdują się w komórce powiązania 
funkcji, w kolumnie menu odpowiedniego członu zabezpieczającego. 

VTS Reset Mode Manual Manual, Auto 

Blok VTS zostanie zablokowany po ustawionym przez użytkownika opóźnieniu czasowym „VTS Time Delay”. 
Dla zablokowanego sygnału dostępne są dwie metody resetujące. Pierwsza to metoda ręczna, za 
pośrednictwem interfejsu panelu przedniego (lub połączenia zdalnego) i druga w przypadku wybrania trybu 
„auto”, pod warunkiem usunięcia przyczyn zadziałania VTS i przywrócenia napięć trójfazowych do poziomu 
wyższego od opisanych wcześniej ustawień fazowego detektora poziomu na dłużej niż 240 ms. 

VTS Time Delay 5 s 1 s 10 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania członu VTS po wykryciu warunku nadzoru napięcia. 

VTS I> Inhibit 10 In 0.08 In 32 In 0.01 In 

Nadprądowe ustawienie wykorzystywane jest do blokowania systemu nadzoru przekładnika napięciowego 
(VTS) w przypadku zaniku wszystkich 3 napięć fazowych, spowodowanego krótkim zwarciem trójfazowym 
występującym w instalacji po zamknięciu wyłącznika na zasilaniu linii. 

VTS I2> Inhibit 0.05 In 0.05 In 0.5 In 0.01 In 

To ustawienie nadprądowego członu NPS blokuje system nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) w 
przypadku wystąpienia zwarcia w instalacji, objawiającego się składową przeciwną prądu przekraczającą to 
ustawienie. 

CT SUPERVISION (NADZÓR 
PP) 

Podnagłówek 

CTS1 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza pierwszy człon nadzoru przekładnika prądowego. (P342-6)  

CTS1 VN Input Derived Derived, Measured Nie dot. 

Źródło napięcia szczątkowego/punktu neutralnego dla CTS1. 

CTS VN< Inhibit 

5 V 
(Vn=100/120 V)  
20 V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 V)  
2 V 
(Vn=380/480 V) 

22 V 
(Vn=100/120 V)  
88 V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 V)  
2 V 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie napięcia szczątkowego/punktu zerowego służące do wstrzymywania członu CTS1. 

CTS1 IN> Set 0.2 In 0.08 In 4 In 0.01 In 

Ustawienie prądu szczątkowego/neutralnego dla ważnego warunku nadzoru przekładnika prądowego dla 
CTS1. 

CTS1 Time Delay 5 s 0 s 10 s 1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania CTS1. 

CTS2 Status Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza drugi człon nadzoru przekładnika prądowego (P343/4/5/6/8). 

CTS2 VN Input Derived Derived, Measured Nie dot. 

Źródło napięcia szczątkowego/punktu neutralnego dla CTS21. (P343-6) 

 

 
CTS VN< Inhibit 

5 V  

(Vn=100/120 V) 

20 V  

(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 V) 

2 V 
(Vn=380/480 V) 

22 V 
(Vn=100/120 V) 

88 V 
(Vn=380/480 V) 

 

 
CTS VN< Inhibit 



Ustawienia P34x/EN ST/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 201 

Ustawienie napięcia szczątkowego/punktu zerowego służące do wstrzymywania członu CTS2. (P343-6) 

CTS2 IN> Set 0.2 In 0.08 In 4 In 0.01 In 

Ustawienie prądu szczątkowego/neutralnego dla ważnego warunku nadzoru przekładnika prądowego dla 
CTS1  (P343/4/5/6/8). 

CTS2 Time Delay 5 s 0 s 10 s 1 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania CTS2 (P343/4/5/6/8). 

DIFF CTS Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza funkcję nadzoru różnicowego przekładnika prądowego. (P343-6) 

Diff CTS Mode Restrain Indication, Restrain 

W trybie Indication (wskazanie) dochodzi do alarmu CTS bez opóźnienia w momencie wykrycia usterki PP. 
Ponadto zabezpieczenie różnicowe jest ustawione w trybie Restrain (ograniczenie) na wartość 
ustawieniaIs-CTS. Czułość zabezpieczenia różnicowego zostaje zwiększona do wartości ustawienia Is-CTS a 
alarm CTS jest wydawany po upływie zwłoki określonej w ustawieniu CTS time delay. 

CTS Time delay 2 s 0 s 10 s 0.1 s 

Zwłoka alarmu zabezpieczenia różnicowego CTS po wykryciu warunku nadzoru przekładnika prądowego. To 
ustawienie nie ma wpływu na działanie blokady CTS. 

CTS I1 10% 5% 100% 1% 

Nastawiona wartość progowa wyzwolenia. 

CTS I2/I1>1 5% 5% 100% 1% 

Niskoustawiony stosunek składowej kolejności przeciwnej do zgodnej prądu 

CTS I2/I1>2 30% 5% 100% 1% 

Wysokoustawiony stosunek składowej kolejności przeciwnej do zgodnej prądu 

  Disabled, Enabled Nie dot. 

  0.08 In 4 In 0.01 In 

  0 s 10 s 1 s 

THROUGH FAULT 
(ZWARCIE BEZPOŚREDNIE) 

 

Through Fault Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza monitorowanie zwarć bezpośrednich. 

Monitored Input HV HV, LV 

Wybór uzwojenia wejściowego, które będzie monitorowane. 

TF I> Trigger 1 In 0.08 In 16 In 0.01 In 

Zdarzenie zwarcia bezpośredniego jest rejestrowane, gdy którykolwiek z prądów fazowych przekroczy 
wartość tego ustawienia. 

TF I2t> Alarm 800 A2s 0 50000 A2s 1 A2s 

Alarm jest aktywowany w momencie, gdy maksymalny prąd sumaryczny I2t trzech faz przekroczy wartość 
tego ustawienia. 

VT SUPERVISION 
(NADZÓR PN) 

Podnagłówek (P348) 

VTS Status Blocking Blocking, Indication, Disabled  

Ten parametr określa, która z następujących operacji zostanie wykonana w momencie detekcji VTS: 

- VTS skonfigurowany jedynie do alarmowania, 

- opcjonalne blokowanie zależnych napięciowo członów zabezpieczających (NVD), 

- VTS jest wyłączony. 

VTS Time Delay 2 s 0 s 10 s 1 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania VTS. 

VTS V Diff Set 5 V 
(Vn=100/120 V) 

1 V 
(Vn=100/120 V) 

80 V 
(Vn=100/120 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 V) 

Ustawienie napięcia różnicowego VTS. 
 

Tabela 24: Ustawienia zabezpieczenia dla nadzoru VTS, CTS oraz monitorowania zwarć 
bezpośrednich 
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1.2.22 Czułe zabezpieczenie mocowe (32P/Q) 
Zabezpieczenie mocy jednofazowej zawarte w przekaźniku P342/3/4/5/6 
zapewnia cztery stopnia zabezpieczenia mocowego. Każdy stopień można ustawić 
niezależnie na zadziałanie poniżej progu (under) lub powyżej progu (over) lub 
wyłączyć (disabled). Za pomocą ustawienia kierunku można także ustawić 
kierunek zadziałania zabezpieczenia mocowego: do przodu (forward) lub wstecz 
(reverse). Każdy stopień można ustawić niezależnie na zadziałanie dla mocy 
czynnej (active) lub biernej (reactive). 
P345 ma dodatkową opcję umożliwiającą wybór mocy watometrycznej zamiast 
mocy jednofazowej. 
 
Uwaga: Wysokoimpedancyjny człon REF przekaźnika dzieli to samo czułe 

wejście prądowe z zabezpieczeniem SEF oraz czułym 
zabezpieczeniem mocowym. Dlatego też możliwe jest wybranie tylko 
jednego z tych zabezpieczeń. 

 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP1: 
SENSITIVE POWER (GRUPA 1: CZUŁE ZABEZPIECZENIE MOCOWE) 

Comp Angle 0 -5° 5° 0.1 

Ustawienie dla kąta kompensacji. 

P> CT Source Single Single (P342/3/4/6) Single, Wattmetric (P345) 

Źródło czułego PP mocy. Pojedyncze czułe wejście prądowe dla mocy jednofazowej stanowi jedyną opcję w 
przypadku P342/3/4/6. Przekaźnik P345 ma możliwość wykorzystywania pojedynczego czułego wejścia 
prądowego dla mocy jednofazowej lub 2 czułych wejść prądowych dla mocy watometrycznej. 

P> Phase Select A A, B, C 

Faza do obliczeń mocy jednofazowej, A lub B lub C. 

Sen Power1 Func Over Disabled, Under, Over 

Tryb zadziałania czułej funkcji mocowej pierwszego stopnia, poniżej lub powyżej progu. 

Sen Power1 Dirn Forward Forward, Reverse 

Kierunek czułej funkcji mocowej pierwszego stopnia, do przodu lub wstecz. 

Sen Power1 
Mode 

Active Active, Reactive 

Tryb mocy czułej funkcji mocowej pierwszego stopnia, moc czynna lub bierna. 

 
 
Sen Power1 1Ph 
Watt 

0.5  W 
(Vn=100/120 V) 
2  W 
(Vn=380/480 V) 

0.2  W 
(Vn=100/120 V) 
0.8  W 
(Vn=380/480 V) 

100  W 
(Vn=100/120 V) 
400  W 
(Vn=380/480 V) 

0.1  W 
(Vn=100/120 V) 
0.4  W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu czułego zabezpieczenia czynnej mocy jednofazowej pierwszego stopnia. 

 
 
Sen Power1 1Ph 
VArs 

0.5  W 
(Vn=100/120 V) 
2  W 
(Vn=380/480 V) 

0.2  W 
(Vn=100/120 V) 
0.8  W 
(Vn=380/480 V) 

100  W 
(Vn=100/120 V) 
400  W 
(Vn=380/480 V) 

0.1  W 
(Vn=100/120 V) 
0.4  W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu czułego zabezpieczenia biernej mocy jednofazowej pierwszego stopnia. 

 
 
Sen Power1 3Ph 
Watt 

0.5  W 
(Vn=100/120 V) 
2  W 
(Vn=380/480 V) 

0.4  W 
(Vn=100/120 V) 
1.6  W 
(Vn=380/480 V) 

300  W 
(Vn=100/120 V) 
1200  W 
(Vn=380/480 V) 

0.1  W 
(Vn=100/120 V) 
0.4  W 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu czułego zabezpieczenia czynnej mocy watometrycznej pierwszego stopnia. 

GROUP1: 
SENSITIVE POWER (GRUPA 1: CZUŁE ZABEZPIECZENIE MOCOWE) 

Sen Power1 3Ph 
VArs 

0.5 In W  
(Vn=100/120 V) 
2 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.4 In W 
(Vn=100/120 V) 
1.6 In W 
(Vn=380/480 V) 

300 In W 
(Vn=100/120 V) 
1200 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W (Vn=100/120 V) 
0.4 In W (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu czułego zabezpieczenia biernej mocy watometrycznej pierwszego stopnia. 

Sen Power1 5 s 0 s 100 s 0.01 s 
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Delay 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania czułego zabezpieczenia mocowego pierwszego stopnia. 

Power1 DO 
Timer 

0 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu opadania funkcji czułego zabezpieczenia mocowego pierwszego stopnia. 
Nastawienie timera opadania na wartość różną od zera powoduje opóźnienie resetowania timerów członów 
zabezpieczenia o ten czas. Dzięki zastosowaniu timera opadania przekaźnik scali impulsy mocy zwarcia, 
redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarcia. 

P1 Poledead Inh Enabled Disabled, Enabled 

Jeżeli ustawienie jest załączone, odpowiadający mu stopień będzie blokowany przez logikę martwego bieguna. 
Logika ta wystawia odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez pomocnicze zestyki 
podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia na dowolnej fazie kombinacji niedomiaru 
prądowego z niedomiarem napięciowym. To umożliwia zresetowanie zabezpieczenia mocowego przy 
otwarciu wyłącznika w celu zapewnienia obsługi przekładnika napięciowego po stronie linii lub szyny. 

Sen Power2 Func Over Disabled, Under, Over 

Tryb zadziałania czułej funkcji mocowej drugiego stopnia, poniżej lub powyżej progu. 

Sen Power2 Dirn Forward Forward, Reverse 

Kierunek czułej funkcji mocowej drugiego stopnia, do przodu lub wstecz. 

Sen Power2 
Mode 

Active Active, Reactive 

Tryb mocy czułej funkcji mocowej drugiego stopnia, moc czynna lub bierna. 

Sen Power2 1 Ph 
Watt 

0.5 In W  
(Vn=100/120 V) 
2 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.2 In W 
(Vn=100/120 V) 
0.8 In W 
(Vn=380/480 V) 

100 In W 
(Vn=100/120 V) 
400 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W (Vn=100/120 V) 
0.4 In W (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu czułego zabezpieczenia czynnej mocy jednofazowej drugiego stopnia. 

Sen Power2 1Ph 
VArs 

0.5 In W  
(Vn=100/120 V) 
2 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.2 In W 
(Vn=100/120 V) 
0.8 In W 
(Vn=380/480 V) 

100 In W 
(Vn=100/120 V) 
400 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W (Vn=100/120 V) 
0.4 In W (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu czułego zabezpieczenia biernej mocy jednofazowej drugiego stopnia. 

Sen Power2 3Ph 
Watt 

0.5 In W  
(Vn=100/120 V) 
2 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.4 In W 
(Vn=100/120 V) 
1.6 In W 
(Vn=380/480 V) 

300 In W 
(Vn=100/120 V) 
1200 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W (Vn=100/120 V) 
0.4 In W (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu czułego zabezpieczenia czynnej mocy watometrycznej drugiego stopnia. 

Sen Power2 3Ph 
VArs 

0.5 In W  
(Vn=100/120 V) 
2 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.4 In W 
(Vn=100/120 V) 
1.6 In W 
(Vn=380/480 V) 

300 In W 
(Vn=100/120 V) 
1200 In W 
(Vn=380/480 V) 

0.1 In W (Vn=100/120 V) 
0.4 In W (Vn=380/480 V) 

Ustawienie pobudzenia dla członu czułego zabezpieczenia biernej mocy watometrycznej drugiego stopnia. 

Sen Power2 
Delay 

5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie opóźnienia czasu zadziałania czułego zabezpieczenia mocowego drugiego stopnia. 
 

Tabela 25: Ustawienia czułego zabezpieczenia mocowego 

 
1.2.23 Poślizg biegunów (78) 
Charakterystyka poślizgu biegunów w P343/4/5 składa się z dwóch części. 
Pierwsza część to charakterystyka soczewkowata (soczewka). Druga to prosta linia 
określana mianem blokady, która przepoławia soczewkę i dzieli płaszczyznę 
impedancję na lewą i prawą połowę. Zaś trzecia część to linia reaktancji 
prostopadła do blokady. 
 
Nachylenie soczewki i blokady (Blinder Angle) jest wyznaczane przez kąt 
całkowitej impedancji systemu. Impedancja równoważna systemu  
i transformatora podwyższającego napięcie wyznacza zasięg w przód soczewki 
(PSlip Za Forward), zaś reaktancja przejściowa generatora wyznacza zasięg w tył 
(PSlip Zb Reverse). Szerokość soczewki różni się w zależności od ustawienia kąta 
soczewki (Lens Angle). Linia reaktancji (PSlip Zc), prostopadła do osi soczewki, 
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służy do rozróżniania, czy środek wahania impedancji znajduje się w sieci 
elektroenergetycznej czy w generatorze. Linia reaktancji dzieli soczewkę na Strefę 
1 (soczewka poniżej linii) i Strefę 2 (całość soczewki). Podczas poślizgu biegunów 
impedancja przesuwa się przez soczewkę i znajduje się w każdej połowie 
przynajmniej przez czas PSlip T1 oraz PSlip T2. Dostępne są liczniki zarówno dla 
strefy 1 jak i dla strefy 2 służące do zliczania liczby cykli poślizgu biegunów przed 
wyzwoleniem. Przewidziano timer resetowania (PSlip Reset Time) niezbędny do 
resetowania liczników poślizgów biegunów, które zostały usunięte przez 
zabezpieczenie zewnętrzne. 
 
Kiedy generator nie jest zsynchronizowany z siecią, wówczas oczekuje się, że 
położenie impedancji będzie przesuwać się z prawej do lewej przez soczewkę  
i blokadę. Jeżeli jednak generator pracuje jako silnik, np. w trybie pompowania 
generatora w elektrowni szczytowo-pompowej, oczekuje się, że nastąpi przerzut 
położenia impedancji z lewej do prawej. Przewidziano ustawienie trybu poślizgu 
biegunów służące do ustalenia, czy zabezpieczenie ma działać w trybie pracy 
generatorowej (‘Generating’), silnikowej (‘Motoring’)  czy obu (‘Both’).  
W przypadku generatora w elektrowni szczytowo-pompowej możliwe jest 
przełączanie jego pracy z trybu pracy generatorowej na pracę silniką i odwrotnie. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

Group 1: 
POLE SLIPPING (GRUPA 1: POŚLIZG BIEGUNÓW) 

Pslip Function Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza zabezpieczenie od poślizgu biegunów. 

Pole Slip Mode Generating Motoring, Generating, Both Nie dot. 

Wybór trybu pracy przy poślizgu biegunów. 

 
 
Pslip Za Forward 

 
 
100/In Ω 

0.5/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/ In Ω  
(Vn=380/480 V) 

350/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
1400/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

0.5/ In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/ In Ω 
(Vn=380/480 V) 

Group 1: 
POLE SLIPPING (GRUPA 1: POŚLIZG BIEGUNÓW) 

Ustawienie zasięgu impedancji w przód dla charakterystyki soczewkowatej poślizgu biegunów. 

Pslip Zb Reverse 150/In Ω 

0.5/In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/In Ω 
(Vn=380/480 V) 

350/In Ω 
(Vn=100/120 V) 
1400/In Ω 
(Vn=380/480 V) 

0.5/In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/In Ω 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie zasięgu impedancji w tył dla charakterystyki soczewkowatej poślizgu biegunów. 

Lens Angle 120° 90° 150° 1° 

Ustawienie kąta soczewki. Szerokość soczewki jest proporcjonalna do kąta soczewki, kąt soczewki równy 90° 
oznacza koło. 

PSlip Timer T1 0.015 s 0 s 1 s 0.005 s 

Ustawienie minimalnego czasu opóźnienia, przez który impedancja musi pozostawać w połowie 
charakterystyki soczewkowatej. Soczewka jest przedzielona w połowie przez blokadę wyznaczającą lewą i 
prawą połowę. Timer T1 rozpoczyna odliczanie wtedy, gdy impedancja znajduje się w prawej połowie 
soczewki, gdy nastawiono tryb na pracę generatorową, a w lewej połowie soczewki, gdy nastawiono tryb 
pracy silnikowej. Jeżeli tryb pracy nastawiono na opcję Both (oba), wówczas T1 rozpoczyna odliczania w tej 
połowie, w której impedancja pojawi się najpierw. 

PSlip Timer T2 0.015 s 0 s 1 s 0.005 s 

Ustawienie minimalnego czasu opóźnienia, przez który impedancja musi pozostawać w połowie 
charakterystyki soczewkowatej. Soczewka jest przedzielona w połowie przez blokadę wyznaczającą lewą i 
prawą połowę. Timer T2 rozpoczyna odliczanie wtedy, gdy impedancja znajduje się w połowie 
charakterystyki soczewkowatej przeciwległej do połowy, w której działa T1. 

Blinder Angle 75° 20° 90° 1° 

Ustawienie kąta blokady. Określa ono nachylenie charakterystyki soczewkowatej, które powinno być zgodne 
z kątem impedancji systemu. 
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PSlip Zc 50/In Ω 

0.5/In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/In Ω 
(Vn=380/480 V) 

350/In Ω 
(Vn=100/120 V) 
1400/In Ω 
(Vn=380/480 V) 

0.5/In Ω 
(Vn=100/120 V) 
2/In Ω 
(Vn=380/480 V) 

Ustawienie zasięgu impedancji w przód dla linii reaktancji. Linia reaktancji dzieli soczewkę na 2 strefy. Strefa 
1 to charakterystyka soczewki poniżej linii reaktancji, a Strefa 2 to całość charakterystyki soczewki. Linia 
reaktancji służy do rozróżniania poślizgu biegunów w generatorze od poślizgu biegunów w sieci 
elektroenergetycznej. Zazwyczaj linię reaktancji nastawia się tak, aby obejmowała generator oraz część 
układu generatora-transformatora. 

Zone1 Slip Count 1 1 20 1 

Liczba dozwolonych poślizgów biegunów w strefie 1. 

Zone2 Slip Count 2 1 20 1 

Liczba dozwolonych poślizgów biegunów w strefie 2. 

PSlip Reset Time 30 s 0 s 100 s 0.01 s 

Ustawienie czasu resetowania dla zabezpieczenia od poślizgu biegunów. Resetuje liczniki poślizgów 
biegunów, które zostały usunięte przez zabezpieczenie zewnętrzne. 
 

Tabela 26: Ustawienia zabezpieczenia od poślizgu biegunów 

 
1.2.24  Etykiety wejść 
W kolumnie GROUP 1 INPUT LABELS (grupa 1 etykiety wejść) można zdefiniować 
etykiety poszczególnych wejść z izolacją optyczną. Tekst etykiety ograniczony jest 
do 16 znaków i jest dostępny, jeżeli „Etykiety wejść” są oznaczane jako 
„widoczne” w kolumnie CONFIGURATION. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

GROUP 1: 
INPUT LABELS (GRUPA 1: ETYKIETY WEJŚĆ) 

Opto Input 1 Input L1 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne wejścia optyczne. Test ten będzie wyświetlany 
w opisie wejścia optycznego programowalnego schematu logicznego i rejestru zdarzeń. 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

Opto Input 2 to 32 Input L2 to L32 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne wejścia optyczne. Test ten będzie wyświetlany 
w opisie wejścia optycznego programowalnego schematu logicznego i rejestru zdarzeń. 
 

Tabela 27: Ustawienia etykiet wejść 

 
1.2.25 Etykiety wyjść 
Kolumna GROUP 1 OUTPUT LABELS (grupa 1 etykiety wyjść) jest wykorzystywana 
do oznaczania poszczególnych przekaźników wyjściowych. Tekst etykiety 
ograniczony jest do 16 znaków i jest dostępny, jeżeli „Etykiety wejść” są 
oznaczane jako „widoczne” w kolumnie CONFIGURATION. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

GROUP 1:    

OUTPUT LABELS (GRUPA 1: ETYKIETY WYJŚĆ) 

Relay 1 Output R1 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne zestyki wyjściowe przekaźnika. Test ten będzie 
wyświetlany w opisie zestyku wyjściowego przekaźnika programowalnego schematu 
logicznego i rejestru zdarzeń. 

Relay 2 to 32 Output R2 to R32 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne zestyki wyjściowe przekaźnika. Test ten będzie 
wyświetlany w opisie zestyku wyjściowego przekaźnika programowalnego schematu 
logicznego i rejestru zdarzeń. 
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Tabela 28: Ustawienia etykiet wyjść 

 
1.2.26  Etykiety RTD 
W P342/3/4/5/6 zapewniono 10 czujników RTD do pomiaru temperatury.  
W kolumnie GROUP 1 RTD LABELS (grupa 1 etykiety RTD) można zdefiniować 
etykiety poszczególnych czujników RTD. Tekst etykiety ograniczony jest do 16 
znaków i jest dostępny, jeżeli „Etykiety RTD” są oznaczane jako „widoczne”  
w kolumnie CONFIGURATION. 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

GROUP 1: 
RTD LABELS (GRUPA 1: ETYKIETY RTD) 

RTD 1 RTD 1 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne rezystancyjne czujniki temperaturowe (RTD). 
Tekst ten będzie wyświetlany w menu Measurements 3 i rejestrach zwarć dla opisu 
czujników RTD. 

Relay 2 to 32 Output R2 to R32 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne rezystancyjne czujniki temperaturowe (RTD). 
Tekst ten będzie wyświetlany w menu Measurements 3 i rejestrach zwarć dla opisu 
czujników RTD. 
 

Tabela 29: Ustawienia etykiet RTD 

 
1.2.27  Zaciski wejść i wyjść pętli prądowej (CLIO) 
W P342/3/4/5/6/8 dostępne są cztery wejścia analogowe lub pętli prądowej  
o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA lub 4 - 20 mA. Wejścia analogowe 
mogą być wykorzystane do podłączenia różnych przetworników, jak np. 
monitorów drgań, tachometrów oraz przetworników ciśnienia. 
Do każdego wejścia podłączone są dwa stopnie zabezpieczeń, jeden alarmowy  
i jeden wyzwalający. Każdy stopień można oddzielnie załączyć lub wyłączyć i każdy 
może mieć ustawioną osobno niezależną czasowo charakterystykę wyzwalania. 
Stopnie alarmowy oraz wyzwalający mogą być skonfigurowane do zadziałania  
w przypadku, gdy wartość na wejściu spadnie poniżej progu 
alarmowego/wyzwalającego "Under", lub gdy prąd wejściowy będzie większy od 
wartości wejściowej "Over". Wejście 4-20 mA ma podprądowy element alarmowy, 
który można wykorzystywać do wskazania zwarcia na przetworniku bądź na 
okablowaniu. 
Dostępne są cztery analogowe wyjścia prądowe o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA,  
0 - 20 mA lub 4 - 20 mA, które mogą w pewnej mierze zaspokoić zapotrzebowanie 
na zastosowanie oddzielnych przetworników. Wyjścia te można użyć do zasilenia 
standardowych amperomierzy z cewką ruchomą dla uzyskania pomiarów 
analogowych lub do zasilenia systemu SCADA wykorzystując istniejący terminal 
analogowy RTU. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

GROUP 1: 
CLIO PROTECTION (GRUPA 1: ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ I WYJŚĆ PĘTLI PRĄDOWEJ (CLIO)) 

CLIO Input 1 Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza element wejścia 1 pętli prądowej (przetwornik). 

CLI1 Input Type 4 - 20 mA 
0 - 1 mA, 0 - 10 mA,  
0 - 20 mA, 4 - 20 mA 

Nie dot. 

Rodzaj wejścia pętli prądowej 1. 

CLI1 Input Label CLIO Input 1 16 znaków  
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Opis wejścia pętli prądowej 1. Ustawienia minimalne i maksymalne określają zakres, lecz nie mają 
jednostek. Użytkownik może wykorzystać etykietę do wprowadzenia funkcji przetwornika i jednostki 
pomiarowej np. Power MW (Moc MW), którą użyto w menu Measurements 3 do opisania pomiarów CLI1. 

CLI1 Minimum 0 -9999 9999 0.1 

Minimalne ustawienie wejścia 1 pętli prądowej. Określa dolny zakres mierzonych przez przetwornik 
wielkości fizycznych lub elektrycznych. 

CLI1 Maximum 100 -9999 9999 0.1 

Maksymalne ustawienie wejścia 1 pętli prądowej. Określa górny zakres mierzonych przez przetwornik 
wielkości fizycznych lub elektrycznych. 

CLI1 Alarm Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza element alarmowy wejścia 1 pętli prądowej. 

CLI1 Alarm Fn Over Over, Under Nie dot. 

Tryb pracy elementu alarmowego wejścia 1 pętli prądowej. 

CLI1 Alarm Set 50 
Min. (CLI1 
Min., Max.) 

Max. (CLI1 
Min., Max.) 

0.1 

Ustawienie pobudzenia dla elementu alarmowego wejścia 1 pętli prądowej. 

CLI1 Alarm Delay 1 0 100 s 0.1 s 

Ustawienie opóźnienia zadziałania elementu alarmowego wejścia 1 pętli prądowej. 

CLI1 Trip Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Ustawienie pobudzenia dla elementu wyzwalającego wejścia 1 pętli prądowej. 

CLI1 Trip Fn Over Over, Under Nie dot. 

Tryb pracy elementu alarmowego wejścia 1 pętli prądowej. 

CLI1 Trip Set 50 
Min. (CLI1 
Min., Max.) 

Max. (CLI1 
Min., Max.) 

0.1 

Ustawienie pobudzenia dla elementu wyzwalającego wejścia 1 pętli prądowej. 

CLI1 Trip Delay 1 0 100 s 0.1 s 

Tryb pracy elementu wyzwalającego wejścia 1 pętli prądowej. 

CLI1 I< Alarm Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza element podprądowy wejścia 1 pętli prądowej służący do nadzorowania wyłącznie 
wejścia 4-20mA. 

CLI1 I< Alm Set 3.5 mA 0 4 mA 0.1 mA 

Ustawienie pobudzenia dla elementu podprądowego wejścia 1 pętli prądowej. (wyłącznie wejście 4 - 20 
mA). 

Ustawienia CLI2/3/4 są takie same, jak ustawienia CLI1 

CLIO Output 1 Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza element wyjścia 1 pętli prądowej (przetwornik). 

CLO1 Output Type 4 - 20 mA 
0 - 1 mA, 0 - 10 mA,  
0 - 20 mA, 4- 20 mA 

 

Rodzaj wyjścia pętli prądowej 1 

CLO1 Set Values Primary Primary, Secondary Nie dot. 

Ten parametr określa, czy wartości mierzone poprzez wyjście 1 pętli prądowej to wartości pierwotne czy 
wtórne. 

CLO1 Parameter 
IA Magnitude (P342-6) 
IA-1 RMS (P348) 

Listę parametrów 
przedstawiono w poniższej 
tabeli. 

Nie dot. 

To ustawienie określa zmierzoną wielkość przypisaną do wyjścia 1 pętli prądowej. 

CLO1 Minimum 0 

Zakres, wielkość kroku i 
jednostka odpowiadają 
wybranemu parametrowi w 
poniższej tabeli. 

Nie dot. 

Minimalne ustawienie wyjścia 1 pętli prądowej. Określa dolny zakres pomiaru. 

CLO1 Maximum 1.2 In 

Zakres, wielkość kroku i 
jednostka odpowiadają 
wybranemu parametrowi w 
poniższej tabeli. 

Nie dot. 

Maksymalne ustawienie wyjścia 1 pętli prądowej. Określa górny zakres pomiaru. 

Ustawienia CLO2/3/4 są takie same, jak w przypadku CLO1, z tym wyjątkiem, że domyślne ustawienie dla 
CLO2 Parameter to IB Magnitude (P342-6), IB-1 RMS (P348), dla CLO3 Parameter - IC Magnitude (P342-6), 
IC-1 RMS (P348), dla CLO4 Parameter - IN Measured Mag (P342-6) VA-1 RMS (P348). 
 

Tabela 30: Ustawienia wejść i wyjść pętli prądowej 

 



P34x/EN ST/Ia7 Ustawienia 

208 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

Operacja konwersji wyjścia CLIO wykonywana jest co 50 ms, zaś odświeżanie 
pomiaru na wyjściu odbywa się nominalnie co 50 ms. Wyjątki zaznaczono 
gwiazdką w tabeli parametrów wyjść pętli prądowej znajdującej się poniżej.  
Te wyjątkowe pomiary są aktualizowane co sekundę. 
Parametry wyjść pętli prądowej przedstawiono w tabeli 31. 
 

Parametr wyjścia 
pętli prądowej 

Skrót Jednostki Zakres Krok 
Domyśln

e min. 
Domyśln
e maks. 

Current Magnitude 
(amplituda prądu) 

IA Magnitude (P342-6) 
IB Magnitude (P342-6) 
IC Magnitude (P342-6) 

IN Measured Mag. 
(P342) 

IN-1 Measured Mag. 
(P343/4/5/6) 

IN-2 Measured Mag. 
(P343/4/5/6) 

IA Diff 2H 
(P343/4/5/6) 

IB Diff 2H (P343/4/5/6) 
IC Diff 2H (P343/4/5/6) 

IA Diff 5H 
(P343/4/5/6) 

IB Diff 5H (P343/4/5/6) 
IC Diff 5H (P343/4/5/6) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 1.2A 

Sensitive Current 
Input Magnitude 

(amplituda czułego 
wejścia 

prądowego) 

I Sen1 Magnitude 
(P342-6) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 1.2A 

Phase Sequence 
Current 

Components 
(fazowe składowe 

prądu) 

I1 Magnitude 
I2 Magnitude 
I0 Magnitude 

(P342-6) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 1.2A 

RMS Phase 
Currents (wartości 
skuteczne prądów 

fazowych) 

IA RMS* 
IB RMS* 
IC RMS* 

(P342-6/8) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 1.2A 

P-P Voltage 
Magnitude 
(amplituda 

napięcia 
międzyfazowego) 

VAB Magnitude 
VBC Magnitude 

VCA Magnitude (P342-
6) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 140 V 

P-N voltage 
Magnitude 
(amplituda 

napięcia 
fazowego) 

VAN Magnitude 
VBN Magnitude 

VCN Magnitude (P342-
6) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Neutral Voltage 
Magnitude 
(amplituda 

napięcia punktu 
neutralnego) 

VN1 Measured Mag. 
(P342-6) 

VN Derived Mag. 
(P342-6) 

VN2 Measured Mag. 
(P344/5) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

3rd Harmonic 
Neutral Voltage 

(trzecia 
harmoniczna 

napięcia punktu 
neutralnego) 

VN 3rd Harmonic 
(P343-5) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 
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Phase Sequence 
Voltage 

Components 
(fazowe składowe 

napięcia) 

V1 Magnitude* 
V2 Magnitude 

V0 Magnitude (P342-
6) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

RMS Phase 
Voltages 

(skuteczne 
napięcia fazowe) 

VAN RMS* 
VBN RMS* 

VCN RMS* (P342-6/8) 
V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Frequency 
(częstotliwość) 
(częstotliwość 

stojana P342-6i 
częstotliwość 
wirnika P348) 

Frequency 
(P342-6/8) 

Hz 0 do 70 Hz 0,01 Hz 

45 Hz 
(P342-6) 

0,1 Hz 
(P348) 

65 Hz 
(P342-6) 

10 Hz 
(P348) 

3 Ph Active Power 
(trójfazowa moc 

czynna) 

Three-Phase Watts* 
(P342-6) 

W 
-6000 W do 

6000 W 
1 W 0 W 300 W 

3 Ph Reactive 
Power (trójfazowa 

moc bierna) 

Three-Phase Vars* 
(P342-6) 

Wary 
-6000 VAr do 

6000 VAr 
1 VAr 0 VAr 300 VAr 

3 Ph Apparent 
Power (trójfazowa 

moc pozorna) 

Three-Phase VA* 
(P342-6) 

VA 0 do 6000 VA 1 VA 0 VA 300 VA 

3 Ph Power Factor 
(współczynnik 

mocy trójfazowej) 

3Ph Power Factor* 
(P342-6) 

- -1 do 1 0,01 0 1 

Single-Phase 
Active Power 

(jednofazowa moc 
czynna) 

A Phase Watts* 
B Phase Watts* 

C Phase Watts* (P342-
6) 

W 
-2000 W do 

2000 W 
1 W 0 W 100 W 

Single-Phase 
Reactive Power 

(jednofazowa moc 
bierna) 

A Phase Vars* 
B Phase Vars* 

C Phase Vars* (P342-6) 
Wary 

-2000 VAr do 
2000 VAr 

1 VAr 0 VAr 100 VAr 

Single-Phase 
Apparent Power 

(jednofazowa moc 
pozorna) 

A Phase VA* 
B Phase VA* 

C Phase VA* (P342-6) 
VA 0 do 2000 VA 1 VA 0 VA 100 VA 

Single-Phase 
Power Factor 
(współczynnik 

mocy 
jednofazowej) 

APh Power Factor* 
BPh Power Factor* 
CPh Power Factor* 

(P342-6) 

 -1 do 1 0,01 0 1 

Three-Phase 
Current Demands 
(zapotrzebowanie 
na prąd trzech faz) 

IA Fixed Demand* 
IB Fixed Demand* 
IC Fixed Demand* 
IA Roll Demand* 
IB Roll Demand* 
IC Roll Demand* 

IA Peak Demand* 
IB Peak Demand* 
IC Peak Demand* 

(P342-6) 

A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 

3Ph Active Power 
Demands 

(zapotrzebowanie 
na trójfazową moc 

czynną) 

3Ph W Fix Demand* 
3Ph W Roll Dem* 
3Ph W Peak Dem* 

(P342-6) 

W 
-6000 W do 

6000 W 
1 W 0 W 300 W 

3Ph Reactive 
Power Demands 

(zapotrzebowanie 
na trójfazową moc 

3Ph Vars Fix Dem* 
3Ph Var Roll Dem* 
3Ph Var Peak Dem* 

(P342-6) 

Wary 
-6000 VAr do 

6000 VAr 
1 VAr 0 VAr 300 VAr 



P34x/EN ST/Ia7 Ustawienia 

210 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

bierną) 

Rotor Thermal 
State (stan cieplny 

wirnika) 
NPS Thermal (P342-6) % 0 do 200 0,01 0 120 

Stator Thermal 
State (stan cieplny 

stojana) 

Thermal Overload 
(P342-6) 

% 0 do 200 0,01 0 120 

RTD Temperatures 
(temperatury RTD) 

RTD 1* 
RTD 2* 
RTD 3* 
RTD 4* 
RTD 5* 
RTD 6* 
RTD 7* 
RTD 8* 
RTD 9* 

RTD 10* (P342-6) 

°C 
od -40°C do 

300°C 
0,1°C 0°C 200°C 

Current Loop 
Inputs (wejścia 
pętli prądowej) 

CL Input 1 
CL Input 2 
CL Input 3 

CL input 4 All (P342-6, 
8) 

 
-9999 do 

9999 
0,1 0 9999 

Flux, V/Hz 
(strumień) 

Zabezpieczenie od 
przewzbudzenia 

(Volts/Hz) 
(P342-6) 

V/Hz 0-20 0,01 0 4 

df/dt 
df/dt 

(P342-6) 
Hz/s 

-10 do 10 
Hz/s 

0,01 
Hz/s 

-1 Hz/s 1 Hz/s 

Check Synch 
Voltages (napięcia 

kontroli 
synchronizmu) 

C/S Voltage Mag 
C/S Bus Gen-Mag 

(P342-6) 
V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Slip Frequency 
(częstotliwość 

poślizgowa) 

Częstotliwość 
poślizgowa 

(P342-6) 
Hz 0 do 70 Hz 0,01 Hz -0,5 Hz 0,5 Hz 

Rotor RMS Phase 
Currents (wartości 
skuteczne prądów 
fazowych wirnika) 

IA-1 RMS* 
IB-1 RMS* 

 
(P348) 

A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 

Rotor Peak Phase 
Currents (wartości 
szczytowe prądów 

wirnika) 

IA-1 Peak* 
IB-1 Peak * 
IC-1 Peak * 

(P348) 

A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 

Stator RMS Phase 
IA-2 RMS* 
IB-2 RMS* 

IC-2 RMS* (P348) 
A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 

Currents (wartości 
skuteczne prądów 

stojana) 

Stator RMS 

I2 CT2 RMS* 
(P348) 

A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 

Negative Phase 
Sequence Current 

(wartość skuteczna 
składowej 

przeciwnej prądu 
stojana) 

Stator Derived 
RMS Neutral 

Current 
(obliczeniowa 

wartość skuteczna 
prądu punktu 
neutralnego 

stojana) 

IN-2 Derived RMS* 
(P348) 

A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 
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Stator Peak Phase 
Currents 

(szczytowe prądy 
fazowe stojana) 

IA-2 Peak* 
IB-2 Peak* 
IC-2 Peak* 

(P348) 

A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 

Stator Peak 
Negative Phase 

Sequence Current 
(szczytowa 

wartość składowej 
przeciwnej prądu 

stojana) 

I2 CT2 Peak* 
(P348) 

A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 

Rotor RMS Phase 
VA-1 RMS* 
VB-1 RMS* 

VC-1 RMS* (P348) 
V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Voltages (wartości 
skuteczne napięć 
fazowych wirnika) 

Rotor RMS Derived 
Neutral Voltage 
(obliczeniowa 

wartość skuteczna 
napięcia punktu 

neutralnego 
wirnika) 

VN-1 Derived RMS* 
(P348) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Rotor Peak Phase 
Voltages 

(szczytowe 
napięcia fazowe 

wirnika) 

VA-1 Peak* 
VB-1 Peak* 

VC-1 Peak* (P348) 
V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Rotor Peak 
Derived Neutral 

Voltage 
(obliczeniowa 

wartość szczytowa 
napięcia punktu 

neutralnego 
wirnika) 

VN-1 Derived Peak* 
(P348) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Rotor RMS Phase-
Phase Voltages 

(wartości 
skuteczne napięć 
międzyfazowych 

wirnika) 

VAB-1 RMS* 
VBC-1 RMS* 
VCA-1 RMS* 

(P348) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Rotor Peak 
Voltages (wartości 
szczytowe napięć 
międzyfazowych 

wirnika) 

VAB-1 Peak* 
VBC-1 Peak* 

VCA-1 Peak* (P348) 
V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Stator Peak Phase 
Voltages (wartości 
szczytowe napięć 
fazowych stojana) 

VA-2 Peak* VB-2 
Peak* 
(P348) 

V 0 do 200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Stator Frequency 
(częstotliwość 

stojana) 

Frequency 2* 
(P348) 

Hz 0 do 70 Hz 0,01 Hz 45 Hz 65 Hz 

A Phase 
Impedance 
Magnitude 
(amplituda 

impedancji fazy A) 

ZA Mag Ω 0 do 750 Ω 0,5 Ω 0 Ω 1,2 Ω 

Sensitive 
Single-Phase 
Active Power 

(jednofazowa czuła 

Sen Watts Wary 
od -750 W 
do 750 W 

1 W 0 W 37,5 W 
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moc czynna) 

Sensitive Single-
Phase Reactive 

Power 
(jednofazowa czuła 

moc bierna) 

Sen VArs Wary 
-750 W do 

750 W 
1 W 0 W 37,5 W 

Sensitive Single-
Phase Power 

Factor 
(współczynnik 

czułej mocy 
jednofazowej) 

Sen Power Factor W -1 do 1 0,01 0 1 

Sensitive Current 
Input 2 Magnitude 
(amplituda czułego 
wejścia prądowego 

2) 

I Sen2 Mag 
(P345) 

A 0 do 16A 0,01A 0A 1,2A 

 

Tabela 31: Jednostki i zakresy ustawień wyjść pętli prądowej 

 
Uwaga 1: W przypadku pomiarów oznaczonych gwiazdką wewnętrzna 

częstotliwość odświeżania wynosi nominalnie 1 s, pozostałe są 
odświeżane co 0,5 cyklu sieci elektroenergetycznej lub rzadziej. 

 
Uwaga 2: Na polaryzację mocy czynnej, mocy biernej i współczynnika mocy 

wpływ ma ustawienie trybu pomiarów. 
 
Uwaga 3: Ustawienia te dotyczą jedynie wersji 1A oraz 100/120 V. W przypadku 

innych wersji muszą być one odpowiednio zwielokrotnione. 
 
Uwaga 4: W przypadku przekaźników P343/4/5/6, amplitudy prądów IA/IB/IC to 

amplituda IA-1, amplituda IB-1, amplituda IC-1. 
 
1.2.28  Kontrole systemowe (funkcja kontroli synchronizmu) 
P342/3/4/5/6 posiada dwustopniową funkcję kontroli synchronizmu, którą można 
ustawiać niezależnie. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

SYSTEM CHECKS     

GROUP 1 (KONTROLE 
SYSTEMOWE GRUPA 1) 

    

VOLTAGE MONITORS 
(monitorowanie napięcia) 

Podnagłówek 

Live Voltage 32 V 

1 V 
(Vn=100/120 V) 4 
V 
(Vn=380/480 V) 

132 V 
(Vn=100/120 V) 
528V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 
V) 2 V 
(Vn=380/480 
V) 

Ustawienie minimalnego napięcia, powyżej którego generator lub szynę rozpoznaje się jako "pod 
napięciem" ('Live'). 

Dead Voltage 13 V 

1 V 
(Vn=100/120 V)  
4 V 
(Vn=380/480 V) 

132 V 
(Vn=100/120 V) 
528 V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 
V)  
2 V 
(Vn=380/480 
V) 

Ustawienie maksymalnego napięcia, poniżej którego generator lub szynę rozpoznaje się jako "bez napięcia" 
('Dead'). 
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Gen Undervoltage 54 V 

1 V 
(Vn=100/120V) 
22 V 
(Vn=380/480 V) 

132 V 
(Vn=100/120V) 
528 V 
(Vn=380/480V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 
V) 2 V 
(Vn=380/480 
V) 

Ustawienie podnapięcia, powyżej którego musi być spełnione napięcie generatora dla warunku kontroli 
synchronizmu, jeżeli w komórce CS Voltage Block wybrano V<. 

Gen Overvoltage 130 

1 V 
(Vn=100/120 V) 4 
V 
(Vn=380/480 V) 

182 V 
(Vn=100/120 V) 
740 V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 
V) 2 V 
(Vn=380/480 
V) 

Ustawienie nadnapięcia, które musi być spełnione przez napięcie generatora dla warunku kontroli 
synchronizmu, jeżeli w komórce CS Voltage Block wybrano V>. 

 54 V 10 V 132 V 0.5 V 

Bus Undervoltage 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

(Vn=100/120 
V) 

216 V 40 V 528 V 2 V 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 
(Vn=380/480 
V) 

Ustawienie podnapięcia, powyżej którego musi być spełnione napięcie szyny dla warunku kontroli 
synchronizmu, jeżeli w komórce CS Voltage Block wybrano V<. 

Bus Overvoltage 
130 V 
(Vn=100/120 V) 520 V 
(Vn=380/480 V) 

60V 
(Vn=100/120 V) 
240V 
(Vn=380/480 V) 

185V 
(Vn=100/120 V) 
740V 
(Vn=380/480 V) 

0.5 V 
(Vn=100/120 
V) 2 V 
(Vn=380/480 
V) 

Ustawienie nadnapięcia, poniżej którego musi być spełnione napięcie szyny dla warunku kontroli 
synchronizmu, jeżeli w komórce CS Voltage Block wybrano V>. 

 6.5 V 1 V 132 V 0.5 V 

CS Diff Voltage 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

(Vn=100/120 
V) 

26 V 4 V 528 V 2 V 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 
(Vn=380/480 
V) 

Ustawienie różnicy amplitudy napięć pomiędzy generatorem a szyną, poniżej której musi być spełniona 
różnica napięć generatora i szyny dla warunku kontroli synchronizmu, jeżeli tak wybrano w komórce CS 
Voltage Block. 

CS Voltage Block V< 
None, V<, V>, Vdiff>, V< and V>, V< and Vdiff>, V> 
and Vdiff>, V< V> Vdiff> 

Służy do wyboru opcji blokowania napięciowego: podnapięcie (V<), nadnapięcie (V>) i różnica napięcia 
(Vdiff>) dla napięć generatora i szyny, które muszą zostać spełnione w celu spełnienia warunku kontroli 
synchronizmu. 

Gen Under Freq 49.5 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie podczęstotliwościowe dla generatora. To ustawienie wpływa jedynie na sygnał DDB 1347 Freq 
Low, które sygnalizuje, że częstotliwość generatora jest niższa od wartości ustawienia Gen Under Freq. 

Gen Over Freq 50.5 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Ustawienie nadczęstotliwościowe dla generatora. To ustawienie wpływa jedynie na sygnał DDB 1348 Freq 
High, które sygnalizuje, że częstotliwość generatora jest niższa od wartości ustawienia Gen Over Freq. 

CHECK SYNC. (KONTROLA 
SYNCHR.) 

Podnagłówek 

CS1 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza człon kontroli synchronizmu pierwszego stopnia. 

CS1 Phase Angle 20.00° 5° 175° 0.01° 

Ustawienie maksymalnej różnicy kąta fazowego pomiędzy napięciem po stronie linii oraz po stronie szyny, 
aby kryterium kąta fazowego dla członu kontroli synchronizmu pierwszego stopnia zostało spełnione. 

CS1 Slip Control Frequency 
None, Timer Only, Frequency Only, Frequency + 
Timer 

Metoda kontroli poślizgu -na podstawie kryterium częstotliwości poślizgowej (frequency only), 
częstotliwości i timera (frequency + timer) lub samego timera (timer only) dla spełnienia warunków kontroli 
synchronizmu pierwszego stopnia. 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą tylko na timerze albo zarówno na częstotliwości jak i na timerze, 
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kombinacja ustawień kąta fazowego oraz timera determinuje efektywną maksymalną częstotliwość 
poślizgową, wyliczaną w sposób następujący: 

 Hz. dla kontroli synch. lub 
T x 360 
gdzie 
A = ustawienie kąta fazowego (°) 
T = ustawienie timera poślizgu (w sekundach) 
Przykładowo, w przypadku gdy kąt fazowy pierwszego stopnia kontroli synchronizmu ustawiony jest na 30°, 
a timer na 3,3 s, wektor „poślizgowy” musi pozostać w zakresie ±30° w stosunku do wektora wzorcowego 
przez przynajmniej 3,3 sekundy. A zatem wyjście kontroli synchronizmu nie zostanie wystawione, jeżeli 
poślizg jest większy niż 2 x 30° przez czas 3,3 sekundy. Wykorzystując równanie: 2 x 30 ÷ (3,3 x 360) = 0,0505 
Hz (50,5 mHz). 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą zarówno na częstotliwości jak i na timerze, częstotliwość 
poślizgowa musi być mniejsza ZARÓWNO od nastawy Slip Freq. jak i wartości determinowanej nastawami 
kąta fazowego i timera, aby zostało wystawione wyjście. 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą na częstotliwości, wówczas częstotliwość poślizgowa musi być 
mniejsza jedynie od nastawy Slip Freq. dla danego wyjścia. 

CS1 Slip Freq. 50 mHz 10 mHz 1 Hz 10 mHz 

Ustawienie maksymalnej różnicy częstotliwości pomiędzy napięciem po stronie linii oraz po stronie szyny, 
aby kryterium częstotliwości poślizgowej dla członu kontroli synchronizmu pierwszego stopnia zostało 
spełnione. 

CS1 Slip Timer 1 s 0 s 99 s 0.01 s 

Ustawienie minimalnego opóźnienia zadziałania dla członu kontroli synchr. pierwszego stopnia. 

CS2 Status Enabled Disabled, Enabled 

Załącza lub wyłącza człon kontroli synchronizmu drugiego stopnia. 

CS2 Phase Angle 20.00° 5° 90° 0.01° 

Ustawienie maksymalnej różnicy kąta fazowego pomiędzy napięciem po stronie linii oraz po stronie szyny, 
aby kryterium kąta fazowego dla członu kontroli synchronizmu drugiego stopnia zostało spełnione. 

CS2 Slip Control Frequency 
None, Timer Only, Frequency Only, Frequency + 
Timer, Frequency + CB 

Metoda kontroli poślizgu -na podstawie kryterium częstotliwości poślizgowej (frequency only), 
częstotliwości i timera (frequency + timer) lub samego timera (timer only) dla spełnienia warunków CS1. 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą tylko na timerze albo zarówno na częstotliwości jak i na timerze, 
kombinacja ustawień kąta fazowego oraz timera determinuje efektywną maksymalną częstotliwość 
poślizgową, wyliczaną w sposób następujący: 
 

 Hz. dla kontroli synch. 2, lub 
gdzie 
 
A = ustawienie kąta fazowego (°) 
T = ustawienie timera poślizgu (w sekundach) 
 
W przypadku gdy kąt fazowy drugiego stopnia kontroli synchronizmu ustawiony jest na 10° a timer na 0,1 s, 
wektor poślizgowy powinien pozostać w zakresie 10° w stosunku do wektora wzorcowego, przy malejącym 
kącie, przez czas 0,1 s. Gdy kąt minie zero stopni i zacznie wzrastać, wyjście kontroli synchronizmu jest 
blokowane. A zatem wyjście kontroli synchronizmu nie zostanie wystawione, jeżeli poślizg jest większy niż 
10° przez czas 0,1 sekundy. Na podstawie równania: 10 ÷ (0,1 x 360) = 0,278 Hz (278 mHz). 
 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą zarówno na częstotliwości jak i na timerze, częstotliwość 
poślizgowa musi być mniejsza ZARÓWNO od nastawy Slip Freq. jak i wartości determinowanej nastawami 
kąta fazowego i timera, aby zostało wystawione wyjście. 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą na częstotliwości, wówczas częstotliwość poślizgowa musi być 
mniejsza jedynie od nastawy Slip Freq. dla danego wyjścia. 
 
Ustawienie Frequency + CB (Frequency + CB Time Compensation - częstotliwość + kompensacja czasu 
zamknięcia wyłącznika) modyfikuje drugi stopień funkcji kontroli synchronizmu w celu uwzględnienia czasu 
zamknięcia wyłącznika. Mierząc częstotliwość poślizgową oraz przyjmując nastawę czasu zamknięcia 
wyłącznika „CB Close Time” jako wartość referencyjną, przekaźnik wygeneruje komendę zamknięcia, która 
spowoduje, że wyłącznik zostanie zamknięty w chwili, gdy kąt poślizgu zrówna się z nastawą kąta fazowego 
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„CS2 phase angle”. W przeciwieństwie do Kontr. synchr. 1, Kontr. synchr. 2 dopuszcza zamknięcie wyłącznie 
dla zmniejszających się kątów poślizgu, w związku z czym wyłącznik powinien zawsze być zamykany w 
zakresie granic określonych przez Kontro. synchr. 2. 

CS2 Slip Freq. 50 mHz 10 mHz 1 Hz 10 mHz 

Ustawienie częstotliwości poślizgowej dla członu kontroli synchr. drugiego stopnia 

Timer poślizgu CS2 1 s 0 s 99 s 0.01 s 

Ustawienie timera poślizgu dla kontroli synchronizmu drugiego stopnia. 

SYSTEM SPLIT (ROZDZIAŁ 
INSTALACJI) 

Podnagłówek 

SS Status Enabled Enabled, Disabled 

Załącza lub wyłącza funkcję rozdziału instalacji. 

SS Phase Angle 120° 90° 175° 0,01° 

Ustawienie maksymalnej różnicy kąta fazowego pomiędzy napięciem strony generatora a napięciem strony 
szyny, która musi zostać przekroczona, aby zaistniał stan rozdziału instalacji. 

SS Under V Block Enabled Enabled, Disabled 

Aktywuje kryteria blokady podnapięciowej rozdziału instalacji 

 54 V 10 V 132 V 0.5 V 

SS Undervoltage 
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) 

(Vn=100/120 
V) 

216 V 40 V 528 V 2 V 

 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) 
(Vn=380/480 
V) 

Ustawienie podnapięcia, powyżej którego musi zostać spełnione napięcie generatora i szyny dla warunku 
rozdziału instalacji. 

SS Timer 1 s 0 s 99 s 0.01 s 

Wyjście rozdziału instalacji pozostaje wystawione przez cały czas istnienia warunku rozdziału instalacji lub 
też przez minimalny okres ustawiony na timerze rozdziału instalacji (System Split Timer), w zależności od 
tego, który z tych czasów jest dłuższy. 

CB Close Time  50 ms 0 s 0.5 s 1 ms 

Ustawienie czasu zamknięcia wyłącznika wykorzystywane dla kryterium drugiego stopnia Kontroli Synchr., 
dla kompensacji czasu zamknięcia wyłącznika, jeśli taką wybrano. 
 

Tabela 32: Ustawienia kontroli systemowych 

1.3 Ustawienia kontroli i obsługi 
Ustawienia kontroli i obsługi stanowią część głównego menu i służą do globalnej 
konfiguracji przekaźników. Obejmują one następujące ustawienia podmenu: 
 

 ustawienia konfiguracyjne funkcji przekaźnika, 

 otwieranie/zamykanie wyłącznika, 

 ustawienia przekładni przekładnika prądowego (PP) oraz napięciowego 
(PN), 

 resetowanie diod LED, 

 aktywną grupę ustawień zabezpieczenia, 

 ustawienia hasła oraz języka, 

 ustawienia kontroli i monitorowania wyłącznika, 

 ustawienia komunikacji, 

 ustawienia pomiarowe, 

 ustawienia rejestracji zdarzeń oraz zwarć, 

 ustawienia interfejsu użytkownika, 

 ustawienia rozruchowe. 
 
 
1.3.1  Dane systemu 
Menu dostarcza informacje na temat urządzenia i ogólnego stanu przekaźnika 
(P342-6/8). 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

SYSTEM DATA (DANE SYSTEMU) 

 
 
 
Language 

 
 
 
English 

English, Francais, Deutsch, Espanol 
lub 
English, Francais, Deutsch, Русский 
(Russian) lub English, Francais, 

中文(Chinese) 

 
 
 
Nie dot. 

Domyślny język używany w urządzeniu. Do wyboru: 
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański (opcja językowa zamówienia 0) lub 
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski (Русский) (opcja językowa zamówienia 5) lub angielski, francuski, 

chiński (中文) (opcja językowa zamówienia C) 

Password **** 

Hasło do urządzenia dla poziomu 1 lub 2. W przypadku wprowadzenia hasła poziomu 1 poziom uprawnień 
zostaje ustawiony na 1, a w przypadku wprowadzenia hasła poziomu 2 poziom uprawnień zostaje ustawiony 
na 2. 

Sys. Fn. Links 0  1 

Ustawienie umożliwiające autoresetowanie diody wyzwalania stałej funkcji, 1= autoresetowanie, 0 = 
blokada. 

Description P343 

Składający się z 16 znaków opis przekaźnika. Można edytować. 

Plant Reference MiCOM 

Opis instalacji. Można edytować. 

Model Number P343?11???0380M 

Numer modelu przekaźnika. 

Serial Number 149188B 

Numer seryjny przekaźnika. 

Frequency 50 Hz 50 Hz 60 Hz 10 Hz 

Nastawiona częstotliwość przekaźnika. Można ustawić 50 lub 60 Hz. 

Comms. Level  

Wyświetlana jest zgodność przekaźnika z komunikacją Courier poziomu 2. 

Relay Address  

Ustawiany jest adres pierwszego tylnego portu przekaźnika. 

Plant Status 0000000000000000 

Wyświetlany jest status instalacji wyłącznika dla maksymalnie 8 wyłączników. Przekaźnik P34x obsługuje 
tylko konfigurację pojedynczego wyłącznika. 

Control Status 0000000000000000 

Niewykorzystywane. 

Active Group 1 

Wyświetlana jest aktywna grupa ustawień. 

CB Trip/Close No Operation, Trip, Close 

Służy do sterowania wyzwalaniem lub zamykaniem wyłącznika. 

Software Ref. 1 P343____1__380_A 

Software Ref. 2  

Wyświetlana jest wersja oprogramowania przekaźnika, w tym także protokół i model przekaźnika. 
Parametr Software Ref. 2 (oprogramowanie wer. 2) jest wyświetlany wyłącznie dla przekaźników z 
protokołem UCA2.0 i przedstawia wersję oprogramowania karty Ethernet. UCA2.0 nie należy do 
protokołów obsługiwanych przez przekaźniki P34x, więc komórka parametru Software Ref. 2 jest pusta. 

Opto I/P Status 0000000000000000 

Ta komórka menu pokazuje status wejść przekaźnika z izolacją optyczną w postaci binarnego ciągu znaków, 
„1” wskazuje zasilone wejście z izolacją optyczną a „0” niezasilone wejście z izolacją optyczną. 

 Relay O/P Status 0000001000000000 
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Ta komórka menu pokazuje status wejść przekaźnika z izolacją optyczną w postaci binarnego ciągu znaków, 
„1” wskazuje zasilone wejście z izolacją optyczną a „0” niezasilone wejście z izolacją optyczną. 

Alarm Status 1 00000000000000000000000000000000 

Ta komórka menu pokazuje status pierwszej grupy 32 alarmów w postaci ciągu binarnego, „1” wskazuje na 
stan włączenia, a „0” na stan wyłączenia. Obejmuje alarmy niekonfigurowalne i ustawiane przez 
użytkownika. Szczegółowe informacje, patrz Data Type G96 (Typ danych G96) w dokumencie Relay Menu 
Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Opto I/P Status 0000000000000000 

Duplikat. Wyświetla status wejść z izolacją optyczną. 

Relay O/P Status 0000001000000000 

Duplikat. Wyświetla status zestyków wyjściowych. 

Alarm Status 1 00000000000000000000000000000000 

Kopia Statusu alarmów 1 powyżej. 

Alarm Status 2 00000000000000000000000000000000 

Ta komórka menu pokazuje status drugiej grupy 32 alarmów w postaci ciągu binarnego, „1” wskazuje na 
stan włączenia, a „0” na stan wyłączenia. Szczegółowe informacje, patrz Data Type G128 (Typ danych G128) 
w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Alarm Status 3 00000000000000000000000000000000 

Ta komórka menu pokazuje status trzeciej grupy 32 alarmów w postaci ciągu binarnego, „1” wskazuje na 
stan włączenia, a „0” na stan wyłączenia. Przypisane konkretnie do alarmów platformy. Szczegółowe 
informacje, patrz Data Type G228 (Typ danych G228) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych 
menu w przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Access Level 0 0 = Read Some, 
1 = Read All, 
2 = Read All + Write Some, 
3 = Read All + Write All 

1 

Wyświetlany jest aktualny poziom uprawnień. 
Poziom 0 - hasło nie jest wymagane - Dostęp z możliwością odczytu do funkcji bezpieczeństwa, numeru 
modelu, numeru seryjnego, wersji oprogramowania, opisu, identyfikatora instalacji, kodu bezpieczeństwa 
(tylko interfejs użytkownika), klucza szyfrowania (tylko interfejs użytkownika), banera użytkownika oraz 
komórek związanych z bezpieczeństwem (BF12 - BF14). 
Poziom 1 - wymagane hasło 1, 2 lub 3 - dostęp z możliwością odczytu do wszystkich danych i ustawień. 
Dostęp z możliwością zapisu do przełącznika wyboru pierwotnego/wtórnego, ustawień hasła poziomu 1, 
komórki resetowania hasła oraz komórek odczytu dziennika (przełącznik wyboru rejestru) 
Poziom 2 - wymagane hasło 2 lub 3 - dostęp z możliwością odczytu do wszystkich danych i ustawień. Dostęp 
z możliwością zapisu do resetowania zapotrzebowań i liczników oraz ustawień hasła poziomu 2. 
Poziom 3 - wymagane hasło 3 - dostęp z możliwością odczytu do wszystkich danych i ustawień. Dostęp z 
możliwością zapisu do wszystkich ustawień, włączając w to ustawienia hasła poziomu 3, konfigurację PSL, 
IED, ustawienia bezpieczeństwa (wyłączanie portów, itd.) 

Password Level 1 Puste ASCII 33 do 122  

Pozwala użytkownikowi zmienić hasło poziomu 1. (8 znaków) 

Password Level 2 AAAA ASCII 33 do 122  

Pozwala użytkownikowi zmienić hasło poziomu 2. (8 znaków) 

Password Level 3 AAAA ASCII 33 do 122  

Pozwala użytkownikowi zmienić hasło poziomu 3. (8 znaków) 

Security Feature 1 1  

Wskazuje zastosowany poziom cyberbezpieczeństwa, 1 = faza 1. 

Password 0 ASCII 33 do 122  

Komórka wprowadzania zaszyfrowanego hasła. Niewidoczne za pośrednictwem interfejsu użytkownika 

Password Level 1 0 ASCII 33 do 122  

Pozwala użytkownikowi zmienić zaszyfrowane hasło poziomu 1. (8 znaków) 
Niewidoczne za pośrednictwem interfejsu użytkownika 

Password Level 2 0 ASCII 33 do 122  
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Pozwala użytkownikowi zmienić zaszyfrowane hasło poziomu 2. (8 znaków)  
Niewidoczne za pośrednictwem interfejsu użytkownika  

Password Level 3 0 ASCII 33 do 122  

Pozwala użytkownikowi zmienić zaszyfrowane hasło poziomu 3. (8 znaków) 
Niewidoczne za pośrednictwem interfejsu użytkownika 
 

Tabela 33: Dane systemu 

 
1.3.2 Wyświetlanie zapisów 
To menu zawiera informacje na temat zapisów zwarć i konserwacji. Przekaźnik 
zapisuje zapisy z ostatnich 5 zwarć oraz 10 ostatnich zapisów konserwacji (P342-
6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

VIEW RECORDS (WYŚWIETLANIE ZAPISÓW) 

Select Event 0 0 511  

Zakres nastawy od 0 do 511. Ten parametr służy do wyboru wymaganego zapisu zdarzenia spośród 512, 
które mogą być przechowywane. Wartość 0 odpowiada najnowszemu zdarzeniu itd. 

 Menu Cell Ref (Z zapisu) 

Latched alarm active (zablokowany alarm 
aktywny), Latched alarm inactive (zablokowany 
alarm nieaktywny), Self reset alarm active 
(autoreset. alarm aktywny), Self reset alarm 
inactive (autoreset. alarm nieaktywny), Relay 
contact event (zdarzenie zestyku przekaźnika), 
Opto-isolated input event (zdarzenie wyjścia z 
izolacją optyczną), Protection event (zdarzenie 
zabezpieczenia), General event (zdarzenie ogólne), 
Fault record event (zdarzenie z rejestru zwarć), 
Maintenance record event (zdarzenie z rejestru 
konserwacji) 

Wskazuje rodzaj zdarzenia. 

Time and Date Dane 

Znacznik godziny i daty dla zdarzenia nadany przez wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego. 

Event text Dane. 

Składający się z maksymalnie 32 znaków edytowalny opis zdarzenia. Szczegółowe informacje, patrz karta 
zdarzeń w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN/MD lub rozdział 
Pomiary i rejestracja, P34x/EN/MR. 

Event Value Dane. 

Składający się z 32 znaków ciąg binarny wskazujący status włączenia lub wyłączenia (1 lub 0) zestyku 
przekaźnika lub wejścia optycznego lub alarmu lub zdarzenia zabezpieczenia w zależności od rodzaju 
zdarzenia. Do zapisów konserwacji używa się liczb całkowitych bez znaku. Szczegółowe informacje, patrz 
karta zdarzeń w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN/MD lub 
rozdział Pomiary i rejestracja, P34x/EN/MR. 

Select Fault 0 0 19 1 

Zakres nastawy od 0 do 19. Ten parametr służy do wyboru wymaganego zapisu zwarcia, spośród 5, które 
mogą być przechowywane. Wartość 0 odpowiada najnowszemu zwarciu itd. 

Faulted Phase 00000000 

Wyświetlana jest w postaci ciągu binarnego faza, w 
której wystąpiło zwarcie, bity 0 

- 8 = Uruchomienie A/B/C/N 
Wyzwolenie A/B/C/N. 

 

Start elements 1 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status pierwszej grupy 32 sygnałów uruchomienia. Szczegółowe 
informacje, patrz Data Type G84 (Typ danych G84) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu 
w przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Start elements 2 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status drugiej grupy 32 sygnałów uruchomienia. Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G107 (Typ danych G107) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Start elements 3 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status trzeciej grupy 32 sygnałów uruchomienia. Szczegółowe informacje, 
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patrz Data Type G129 (Typ danych G129) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Start elements 4 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status czwartej grupy 32 sygnałów uruchomienia. Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G131 (Typ danych G131) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Trip elements 1 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status pierwszej grupy 32 sygnałów wyzwalania. Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G85 (Typ danych G85) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Trip elements 2 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status drugiej grupy 32 sygnałów wyzwalania. Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G86 (Typ danych G86) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Trip elements 3 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status trzeciej grupy 32 sygnałów wyzwalania. Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G130 (Typ danych G130) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Trip elements 4 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status czwartej grupy 32 sygnałów wyzwalania. Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G132 (Typ danych G132) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Fault Alarms 0000001000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status sygnałów alarmów zwarć. Szczegółowe informacje, patrz Data Type 
G87 (Typ danych G87) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), 
P34x/EN/MD. 

Fault Alarms2 0000001000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status drugiej grupy 32 sygnałów alarmów zwarć. Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G89 (Typ danych G89) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Fault Time Dane. 

Wyświetlana jest godzina oraz data wystąpienia zwarcia. 

Active Group Dane. 

Aktywna grupa ustawień od 1 do 4. 

System Frequency Dane 

Częstotliwość sieci. 

SystemFrequency2 Dane 

Częstotliwość sieci 2. (Tylko P348).    

W P348 Częstotliwość sieci 2 jest mierzona z wejść prądowych IA-2/IB-2/IC-2 (normalnie podłączonych do 
stojana) zaś Częstotliwość sieci jest mierzona z IA-1/IB-1/IC-1 (normalnie podłączonych do wirnika). W 
innych modelach P34x Częstotliwość sieci jest mierzona z VA/VB/VC lub IA-1/IB-1/IC-1 (normalnie 
podłączonych do stojana). 

Fault Duration  

Czas trwania zwarcia. Czas od momentu uruchomienia lub wyzwalania do momentu, gdy człony 
podprądowe zasygnalizują, że wyłącznik jest otwarty 

CB Operate Time Dane. 

Czas zadziałania wyłącznika. Czas od momentu wyzwolenia zabezpieczenia do momentu, gdy człony 
podprądowe zasygnalizują, że wyłącznik jest otwarty. 

Relay Trip Time Dane. 

Czas wyzwalania przekaźnika. Czas, jaki upłynął od uruchomienia zabezpieczenia do wyzwolenia 
zabezpieczenia. 

W następujących komórkach znajdują się informacje dotyczące pomiarów zwarcia: 
(P341-6): 
 
System Frequency, IA/IA-1, IB/IB-1, IC/IC-1, VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, IA-2, IB-2, IC-2, IA Differential, 
IB Differential, IC Differential, IA Diff PU, IB Diff PU, IC Diff PU, IA Diff 2H, IB Diff 2H, IC Diff 2H, IA Diff 5H, IB 
Diff 5H, IC Diff 5H, VN/VN1 Measured, VN2 Measured, VN Derived, IN Measured, I Sensitive1, I Sensitive2, 
IREF Diff, IREF Bias, I2, V2, 3 Phase Watts, 3 Phase VARs, 
 
3Ph Power Factor, Sen Watts, Sen VArs, Sen Power Factor, RTD 1-10, CLIO Input 1-4, df/dt, 64S V 
Magnitude, 64S I Magnitude, 64S Rprimary, 64R CL Input, 64R R Fault, IA Peak Mag, IB Peak Mag, IC Peak 
Mag, I2t Phase A, I2t Phase B, I2t Phase C. 
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Tylko P348: 
System frequency, System Frequency 2, IA-1 RMS, IB-1 RMS, IC-1 RMS, VA-1 RMS, VB-1 RMS, VC-1 RMS, IA-2 
RMS, IB-2 RMS, IC-2 RMS, VA-1 Peak, VB-1 Peak, VC-1 Peak, VN-1 Derived Peak, VA-2 RMS, VB-2 RMS, VC-2 
RMS, VN-1 Derived RMS, I2 CT2 Peak, I2 CT2 RMS, CLIO Input 1-4, IA-1 Peak, IB-1 Peak, IC-1 Peak, IA-2 Peak, 
IB-2 Peak, IC-2 Peak. 

Select Maint 0 0 9 1 

Zakres nastawy od 0 do 9. Ten parametr służy do wyboru wymaganego raportu konserwacyjnego, spośród 
10, które mogą być przechowywane. Wartość 0 odpowiada najnowszemu raportowi itd. 

Maint Text Dane. 

Składający się z maksymalnie 32 znaków opis zdarzenia. Szczegółowe informacje, patrz rozdział Pomiary i 
rejestracja, P34x/EN/MR. 

Maint Type Dane. 

Rodzaj zwarcia dla zapisu konserwacji. Będzie to liczba określająca rodzaj zwarcia. 

Maint Data 0 0 4 1 

Kod błędu związany z usterką wykrytą podczas autokontroli. Komórki Maintenance Type oraz Maintenance 
Data zawierają liczby reprezentujące zdarzenie. Tworzą one określony kod błędu, który powinien być 
podany w jakiejkolwiek powiązanej korespondencji, której celem jest przekazanie danych. 

Evt Iface Source Dane. 

Interfejs, na którym zdarzenie zostało zarejestrowane. 

Evt Access Level Dane. 

Zdarzenie bezpieczeństwa wskazujące na działanie użytkownika, np. wyłączenie portu, powoduje także 
rejestrację aktywnego poziomu uprawnień dla interfejsu, który zainicjował dane zdarzenie. Zostanie to 
zapisane w polu „Event State” (stan zdarzenia) danego zdarzenia. 

Evt Extra Info Dane. 

Każde zdarzenie posiada unikalny identyfikator zdarzenia. Identyfikator zdarzenia jest 32-bitową liczbą 
całkowitą bez znaku, która jest zwiększana dla każdego nowego zapisu zdarzenia oraz jest przechowywana 
w rejestrze w podtrzymywanej bateryjnie pamięci (BBRAM). Bieżący identyfikator zdarzenia musi być 
nieulotny tak, aby mógł być zachowany w trakcie cykli zasilania, a zatem będzie on również przechowywany 
w pamięci BBRAM. Identyfikator zdarzenia wróci z powrotem do zera gdy osiągnie swoją maksymalną 
wartość (4,294,967,295). Identyfikator zdarzenia będzie wykorzystywany przez narzędzia komputerowe 
podczas porządkowania odczytanych z urządzenia IED dzienników. 

Reset Indication No No, Yes Nie dot. 

Resetuje zablokowane diody i zablokowane zestyki przekaźnika, pod warunkiem, że zresetował się właściwy 
człon zabezpieczający. 
 

Tabela 34: Ustawienia wyświetlania zapisów 

 
1.3.3 Pomiary 1 
To menu zawiera informacje dotyczące pomiarów (P342-6/8). W P348 pomiary 
szczytowe to maksymalne wartości szczytowe w ciągu poprzedniej 1 s. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

MEASUREMENTS 1 (POMIARY 1) 

IA / IA-1 Magnitude Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IA / IA-1 Phase Angle Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IB / IB-1 Magnitude Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IC / IB-1 Phase Angle Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IC / IC-1 Magnitude Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IC / IC-1 Phase Angle Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IN Measured Mag Dane. P342-6 

IN Measured Angle Dane. P342-6 

IN / IN-1 Derived Mag Dane. IN = IA+IB+IC. P342/ IN-1 = IA-1+IB-1+IC-1. P343-6 

IN Derived Angle Dane. P342-6 

I Sen1 Magnitude Dane. P342-6 

I Sen1 Angle Dane. P342-6 

I1 Magnitude Dane. Składowa zgodna prądu. P342-6 

I2 magnitude Dane. Składowa przeciwna prądu. P342-6 

I0 Magnitude Dane. Składowa zerowa prądu. P342-6 

IA RMS Dane. P342-6 
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IB RMS Dane. P342-6 

IC RMS Dane. P342-6 

IA-1 RMS Dane. P348 

IB-1 RMS Dane. P348 

IC-1 RMS Dane. P348 

IN-2 Derived Mag Dane. IN-2 = IA-2+IB-2+IC-2. P343-6 

VAB Magnitude Dane. P342-6 

VAB Phase Angle Dane. P342-6 

VBC Magnitude Dane. P342-6 

VBC Phase Angle Dane. P342-6 

VCA Magnitude Dane. P342-6 

VCA Phase Angle Dane. P342-6 

VAN Magnitude Dane. P342-6 

VAN Phase Angle Dane. P342-6 

VBN Magnitude Dane. P342-6 

VBN Phase Angle Dane. P342-6 

VCN Magnitude Dane. P342-6 

VCN Phase Angle Dane. P342-6 

VN / VN1 Measured Mag Dane. VN.P342/ VNI. P342-6 

VN / VN1 Measured Ang Dane. VN.P342/ VNI. P342-6 

VN Derived Mag Dane. VN = VA+VB+VC. P342-6 

V1 Magnitude Dane. Składowa zgodna napięcia. P342-6 

V2 Magnitude Dane. Składowa przeciwna napięcia. P342-6 

V0 Magnitude Dane. Składowa zerowa napięcia. P342-6 

VAN RMS Dane. P342-6 

VBN RMS Dane. P342-6 

VCN RMS Dane. P342-6 

I Sen2 Magnitude Dane. P345 

I Sen2 Angle Dane. P345 

Frequency Dane. Częstotliwość stojana P342-6, częstotliwość wirnika P348 

Frequency2 Dane. Częstotliwość stojana P348 

I1 Magnitude Dane. Składowa zgodna prądu. P342-6 

I1 Phase Angle P342-6 

I2 Magnitude Dane. Składowa przeciwna prądu. P342-6 

I2 Phase Angle Dane. P342-6 

I0 Magnitude Dane. Składowa zerowa prądu. P342-6 

I0 Phase Angle Dane. P342-6 

V1 Magnitude Dane. Składowa zgodna napięcia. P342-6 

V1 Phase Angle Dane. P342-6 

V2 Magnitude Dane. Składowa przeciwna napięcia. P342-6 

V2 Phase Angle Dane. P342-6 

V0 Magnitude Dane. Składowa zerowa napięcia. P342-6 

V0 Phase Angle Dane. P342-6 

VN2 Measured Mag Dane. P344/5. P342-6 

VN2 Measured Ang Dane. P344/5. P342-6 

C/S Voltage Mag Dane. P342-6 

C/S Voltage Ang Dane. P342-6 

CS Gen-Bus Mag Dane. P342-6 

CS Gen-Bus Angle Dane. P342-6 

Slip Frequency Dane. P342-6 

CS Frequency Dane. P342-6 

IA-2 RMS Dane. P348 

IB-2 RMS Dane. P348 

IC-2 RMS Dane. P348 

I2 CT2 RMS Dane. P348 

IA-1 Peak Dane. P348 

IB-1 Peak Dane. P348 

IC-1 Peak Dane. P348 

IA-2 Peak Dane. P348 

IB-2 Peak Dane. P348 
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IC-2 Peak Dane. P348 

I2 CT2 Peak Dane. P348 

VA-1 RMS Dane. P348 

VB-1 RMS Dane. P348 

VC-1 RMS Dane. P348 

VN-1 Derived RMS Dane. P348 

VA-1 Peak Dane. P348 

VB-1 Peak Dane. P348 

VC-1 Peak Dane. P348 

VN-1 DerivedPeak Dane. P348 

VAB-1 RMS Dane. P348 

VBC-1 RMS Dane. P348 

VCA-1 RMS Dane. P348 

VAB-1 Peak Dane. P348 

VBC-1 Peak Dane. P348 

VCA-1 Peak Dane. P348 

VA-2 RMS Dane. P348 

VB-2 RMS Dane. P348 

VC-2 RMS Dane. P348 

IN-2 Derived RMS Dane. P348 
 

Tabela 35: Menu Pomiary 1 

 
1.3.4 Pomiary 2 
To menu zawiera informacje dotyczące pomiarów (P342-6). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

MEASUREMENTS 2 (POMIARY 2) 

A Phase Watts Dane 

B Phase Watts Dane 

C Phase Watts Dane 

A Phase VARs Dane 

B Phase VARs Dane 

C Phase VARs Dane 

A Phase VA Dane 

B Phase VA Dane 

C Phase VA Dane 

3 Phase Watts Dane 

3 Phase VARs Dane 

3 Phase VA Dane 

NPS Power S2 Dane. Składowa przeciwna mocy, S2 =V2xI2 

3Ph Power Factor Dane 

APh Power Factor Dane 

BPh Power Factor Dane 

CPh Power Factor Dane 

3Ph WHours Fwd Dane 

3Ph WHours Rev Dane 

3Ph VArHours Fwd Dane 

3Ph VArHours Rev Dane 

3Ph W Fix Demand Dane 

3Ph VAr Fix Demand Dane 

IA Fixed Demand Dane 

IB Fixed Demand Dane 

IC Fixed Demand Dane 

3Ph W Roll Demand Dane 

3Ph VAr Roll Demand Dane 

IA Roll Demand Dane 

IB Roll Demand Dane 

IC Roll Demand Dane 



Ustawienia P34x/EN ST/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 223 

3Ph W Peak Demand Dane 

3Ph VAr Peak Demand Dane 

IA Peak Demand Dane 

IB Peak Demand Dane 

IC Peak Demand Dane 

Reset Demand No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania pomiarów zapotrzebowania. Można jej użyć do wyzerowania pomiarów wartości 
ustalonego, ruchomego i szczytowego zapotrzebowania. 

NPS Power S2CTS2 Składowa przeciwna mocy, S2 =V2xI2. 
 

Tabela 36: Menu Pomiary 2 

 
1.3.5 Pomiary 3 
To menu zawiera informacje dotyczące pomiarów (P342-6). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

MEASUREMENTS 3 (POMIARY 3) 

IA-2 Magnitude Dane. P343, 4, 5, 6 

IA-2 Phase Angle Dane. P343, 4, 5, 6 

IB-2 Magnitude Dane. P343, 4, 5, 6 

IB-1 Phase Angle Dane. P343, 4, 5, 6 

IC-2 Magnitude Dane. P343, 4, 5, 6 

IC-2 Phase Angle Dane. P343, 4, 5, 6 

IA Differential 
Dane. P343, 4, 5, 6. Prąd różnicowy fazy A zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IB Differential 
Dane. P343, 4, 5, 6. Prąd różnicowy fazy B zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IC Differential 
Dane. P343, 4, 5, 6. Prąd różnicowy fazy C zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IA Bias 
Dane. P343, 4, 5, 6. Prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IB Bias 
Dane. P343, 4, 5, 6. Prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IC Bias 
Dane. P343,4,5,6. Prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IREF Diff Dane. Prąd różnicowy strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

IREF Bias Dane. Prąd adaptacyjny strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

VN 3rd harmonic 
Dane. Trzecia harmoniczna napięcia punktu neutralnego wykorzystywana przez 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100%. P343, 4, 5 

NPS Thermal Dane. Składowa przeciwna stanu cieplnego 

Reset NPS Thermal No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania składowej przeciwnej stanu cieplnego. Resetuje stan cieplny NPS do 0. 

RTD 1 Dane 

RTD 2-10 Dane 

RTD Open Cct 00000000 

W tej komórce, w postaci ciągu binarnego, wyświetlany jest stan ośmiu RTD, 0 = brak otwartego obwodu, 1 
= otwarty obwód. Alarmy Open Cct są zablokowane. 

RTD Short Cct 00000000 

W tej komórce, w postaci ciągu binarnego, wyświetlany jest stan ośmiu RTD, 0 = brak zwarcia, 1 = zwarcie. 
Alarmy Short Cct są zablokowane. 

RTD Data Error 00000000 

W tej komórce, w postaci ciągu binarnego, wyświetlany jest stan ośmiu RTD, 0 = brak błędu danych, 1 = błąd 
danych. Alarmy Data Error są zablokowane. 

Reset RTD Flags No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania alarmów RTD. Resetowane są alarmy RTD Open Cct, Short Cct, Data Error. 

Sen Watts Dane 

Sen VArs Dane 

Sen Power Factor Dane 

Thermal Overload Dane. Stan cieplny 

Reset Thermal O/L No No, Yes Nie dot. 
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Komenda resetowania zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego. Resetuje stan cieplny do 0. 

CLIO Input 1 Dane. Wejście 1 pętli prądowej (przetwornik). 

CLIO Input 2 Dane. Wejście 2 pętli prądowej (przetwornik). 

CLIO Input 3 Dane. Wejście 3 pętli prądowej (przetwornik). 

CLIO Input 4 Dane. Wejście 4 pętli prądowej (przetwornik). 

F Band1 Time(s) 
Dane. Sumaryczny czas nieprawidłowej częstotliwości turbiny w paśmie 
częstotliwości 1 

Reset Freq Band1 No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania pasma częstotliwości 1 Resetuje sumaryczny czas pasma częstotliwości 1 do 0 s. 

F Band2-6 Time(s) 
Dane. Sumaryczny czas nieprawidłowej częstotliwości turbiny w paśmie 
częstotliwości 2-6 

Reset Freq Band2-6 No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania pasma częstotliwości 2-6 Resetuje sumaryczny czas pasma częstotliwości 2-6 do 0 s. 

Reset Freq Bands No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania pasm częstotliwości Resetuje sumaryczny czas wszystkich pasm częstotliwości (1-6) 
do 0 s. 

df/dt Dane. Prędkość zmian częstotliwości 

Zabezpieczenie od 
przewzbudzenia (Volts/Hz) 

Dane 

64S V Magnitude 
Dane. Napięcie 20 Hz zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. 
P345 

64S I Magnitude Dane. Prąd 20 Hz zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. P345 

64S I Angle 
Dane. Kąt prądu 20 Hz zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% w 
stosunku do 

napięcia. P345 

64S R secondary 
Dane. Rezystancja strony wtórnej zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
w 100%. P345 

64S R primary 
Dane. Rezystancja strony pierwotnej zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana w 100%. P345 

64R CL Input 
Dane. Prąd wejścia pętli prądowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 
(0-20 mA) 

64R R Fault 
Dane. Rezystancja strony pierwotnej zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
wirnika z wejścia pętli prądowej 

podłączonego do P391 

IA Diff PU 
Dane. Jednostkowy prąd różnicowy fazy A zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IB Diff PU 
Dane. Jednostkowy prąd różnicowy fazy B zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IC Diff PU 
Dane. Jednostkowy prąd różnicowy fazy C zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IA Bias PU 
Dane. Jednostkowy prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IB Bias PU 
Dane. Jednostkowy prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IC Bias PU 
Dane. Jednostkowy prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

IA Diff 2H 
Dane. Druga harmoniczna prądu fazy A zabezpieczenia różnicowego 
transformatora 

IB Diff 2H 
Dane. Druga harmoniczna prądu fazy B zabezpieczenia różnicowego 
transformatora 

IC Diff 2H 
Dane. Druga harmoniczna prądu fazy C zabezpieczenia różnicowego 
transformatora 

IA Diff 5H 
Dane. Piąta harmoniczna prądu fazy A zabezpieczenia różnicowego 
transformatora 

IB Diff 5H 
Dane. Piąta harmoniczna prądu fazy B zabezpieczenia różnicowego 
transformatora 

IC Diff 5H 
Dane. Piąta harmoniczna prądu fazy C zabezpieczenia różnicowego 
transformatora 

CT2 I1 Mag Dane. P343, 4, 5, 6 

CT2 I1 Angle Dane. P343, 4, 5, 6 

CT2 I2 Mag Dane. P343, 4, 5, 6 
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CT2 I2 Angle Dane. P343, 4, 5, 6 

CT2 I0 Mag Dane. P343, 4, 5, 6 

CT2 I0 Angle Dane. P343, 4, 5, 6 

CT1 I2/I1 Dane. P343, 4, 5, 6 

CT2 I2/I1 Dane. P343, 4, 5, 6 

ZA Mag Dane. Impedancja fazy A 
 

Tabela 37: Menu Pomiary 3 

 
1.3.6 Measurements 4 (pomiary 4) 
To menu zawiera informacje dotyczące pomiarów (P342-6). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

MEASUREMENTS 4 (POMIARY 4) 

Hot Spot T Dane. Temperatura gorącego punktu 

Top Oil T Dane. Temperatura górnej warstwy oleju 

Reset Thermal No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego. Resetuje stan cieplny do 0. 

Ambient T Dane. Temperatura otoczenia 

TOL Pretrip left Dane. Czas do wyłączenia dla górnej warstwy oleju (TOL) 

LOL status Dane. Sumaryczny pomiar utraty trwałości (LOL) w godzinach 

Reset LOL No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania utraty trwałości (LOL). Resetuje LOL do wartości nastawionej w ustawieniu ‘Reset Life 
Hours’. 

Rate of LOL Dane. Stopień zmniejszania trwałości (LOL) w %. 

LOL Ageing Fact Dane. Współczynnik przyspieszenia starzenia (FAA) 

Lres at Design T Dane. Trwałość resztkowa dla referencyjnej temperatury najgorętszego punktu 

FAA,m Dane. Średni współczynnik przyspieszenia starzenia (FAA,m) 

Lres at FAA,m Dane. Trwałość resztkowa w godzinach dla FAA,m (Lres(FAA,m)) 

Counter 1 Dane. Wartość licznika 1 

Counter 2-16 Dane. Wartość licznika 2-16 

Reset Counter1 No No, Yes Nie dot. 

Reset Counter2-16 No No, Yes Nie dot. 
 

Tabela 38: Menu Pomiary 4 

 
1.3.7 Stan wyłącznika 
Przekaźniki uwzględniają pomiary służące do monitorowania stanu wyłącznika 
(P342-6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

CB CONDITION (STAN WYŁĄCZNIKA) 

CB Operations Dane. Liczba operacji wyzwolenia wyłącznika. 

Total IA Broken Dane. Sumaryczny prąd wyłączony dla wyzwolenia zabezpieczenia fazy A. 

Total IB Broken Dane. Sumaryczny prąd wyłączony dla wyzwolenia zabezpieczenia fazy B. 

Total IC Broken Dane. Sumaryczny prąd wyłączony dla wyzwolenia zabezpieczenia fazy C. 

CB Operate Time 
Dane. Czas zadziałania wyłącznika = czas od momentu wyzwolenia 
zabezpieczenia do momentu, gdy człony podprądowe zasygnalizują, że 
wyłącznik jest otwarty. 

CB Close Time 
Dane. Czas zamknięcia wyłącznika = czas od momentu zamknięcia 
zabezpieczenia do momentu, gdy człony podprądowe zasygnalizują, że 
wyłącznik jest otwarty. 

Reset CB Data No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania danych wyłącznika. Resetuje operacje wyłącznika oraz liczniki całkowitego prądu 
wyłączonego IA/IB/IC do 0. 
 

Tabela 39: Menu stanu wyłącznika 
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1.3.8 Sterowanie wyłącznikiem 
Przekaźniki zawierają ustawienia do resetowania alarmów blokady 
monitorowania stanu stanu wyłącznika i ustawiania rodzaju zestyków 
pomocniczych wyłącznika, które będą używane do wskazywania pozycji 
wyłącznika (P342-6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

CB CONTROL (STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM) 

 
CB Control by 

 
Disabled 

Disabled,Local, Remote, 
Local+Remote, Opto, Opto+local, 
Opto+Remote, Opto+Rem+local 

 

Ten parametr służy do wyboru rodzaju sterowania wyłącznikiem zgodnie z logiką 

Close Pulse Time 0.5 s 0.1 s 5 s 0.01 s 

Określa czas trwania impulsu zamknięcia. 

Trip Pulse Time 0.5 s 0.1 s 5 s 0.01 

Określa czas trwania impulsu wyzwolenia. 

Man Close Delay 10 s 0.01 s 600 s 0.01 s 

Definiuje czas zwłoki odmierzany przez wysłaniem impulsu zamykającego. 

CB Healthy Time 5 s 0.01 s 9999 s 0.01 s 

Ustawiana zwłoka czasowa dla ręcznego zamknięcia przy danej kontroli wyłącznika. W przypadku, gdy po 
wykonaniu komendy zamknięcia, wyłącznik nie zasygnalizuje w tym czasie stanu sprawnego, przekaźnik 
zablokuje SPZ i zostanie wygenerowany alarm. 

Sys Check Time 5 s 0.01 s 9999 s 0.01 s 

Ustawiana przez użytkownika zwłoka czasowa została dodana dla potrzeb zamykania ręcznego z systemową 
kontrolą synchronizmu. W przypadku, gdy kryteria kontroli synchronizmu w ciągu tego czasu po 
wystawieniu komendy nie zostały spełnione, przekaźnik wystawi blokadę i wygeneruje alarm. 

Lockout Reset No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania blokady. Można jej używać do resetowania alarmów blokady monitorowania stanu 
wyłącznika. 

Reset Lockout By CB Close User Interface, CB Close Nie dot. 

Parametr określający, czy stan blokady będzie resetowany przez ręczne polecenie zamknięcia wyłącznika, 
czy przez interfejs użytkownika. 

Man Close RstDly 5 s 0.01 s 600 s 0.01 s 

Czas resetowania zamknięcia ręcznego. Następuje automatyczne zresetowanie blokady po upływie tej 
zwłoki czasowej po ręcznym zamknięciu. 

CB Status Input None None, 52A, 52B, Both 52A and 52B Nie dot. 

Za pomocą tego parametru definiuje się rodzaj zestyków wyłącznika, które będą używane w logice kontroli 
wyłącznika 
 

Tabela 40: Menu stanu wyłącznika 

 
1.3.9 Data i godzina 
Menu Date and time przedstawia datę i godzinę oraz stan baterii (P342-6/8). 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  

DATE AND TIME (DATA I GODZINA) 

Date/Time Dane 

Wyświetla aktualną datę i godzinę przekaźnika. 

IRIG-B Sync. Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza synchronizację czasu IRIG-B. 

IRIG-B Status Dane 
Card not fitted (karta nie zamontowana)/Card failed (karta 
uszkodzona)/Signal healthy (sygnał potwierdzający 
sprawność)/No signal (brak sygnału) 

Nie dot. 

Wyświetla status interfejsu IRIG-B. 

Battery Status Dead lub Healthy 

Wyświetla informacje na temat tego, czy bateria jest sprawna czy nie. 

Battery Alarm Enabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Załącza lub wyłącza alarm baterii. Alarm baterii musi być wyłączony, gdy bateria jest usunięta lub gdy 
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urządzenie z niej nie korzysta. 

SNTP Status Dane 

Disabled (wyłączony)/Trying Server1 (próba serwera1)/ 
Trying Server 2 (próba serwera2)/Server 1 OK (serwer 1 
OK)/Server 2 OK (serwer 2 OK)/No response (brak 
odpowiedzi)/No Valid Clock (brak prawidłowego zegara) 

Nie dot. 

Wyświetla informacje na temat statusu synchronizacji czasu z serwerem SNTP 

LocalTime Enable Disabled Disabled, Fixed, Flexible Nie dot. 
Parametr pozwalający włączyć/wyłączyć lokalne korygowanie czasu. 
Disabled (wyłączone) - nie zostanie zachowana żadna lokalna strefa czasowa Synchronizacja czasu z dowolnego 
interfejsu będzie wykorzystana do bezpośredniego ustawienia zegara głównego, a wszystkie wyświetlone (lub 
odczytane) czasy na wszystkich interfejsach będą bazować na zegarze głównym bez wprowadzania korekty. 
Fixed (ustawione) - za pomocą parametru LocalTime offset  zdefiniowane może być przesunięcie czasowe dla 
lokalnej strefy czasowej oraz wszystkie interfejsy za wyjątkiem synchronizacji czasu SNTP oraz znaczników czasu 
IEC 61850 będą korzystać z czasu lokalnego. 
Flexible (elastyczne) - za pomocą parametru LocalTime offset zdefiniowane może być przesunięcie czasowe dla 
lokalnej strefy czasowej oraz każdy interfejs może być przypisany do strefy UTC lub lokalnej strefy czasowej za 
wyjątkiem lokalnych interfejsów, które zawsze będą w lokalnej strefie czasowej oraz IEC 61850/SNTP, które 
zawsze będą w strefie UTC. 

LocalTime Offset 0 min -720 min 720 min 1 min 

Parametr pozwalający określić przesunięcie wynoszące od -12 do +12 godzin w odstępach 15-minutowych 
dla lokalnej strefy czasowej. Korekta ta jest stosowana dla czasu bazującego na zegarze głównym, który jest 
zegarem czasu UTC/GMT 

DST Enable Disabled Disabled, Enabled Nie dot. 

Parametr pozwalający włączyć/wyłączyć zmianę czasu na letni lub zimowy dla czasu lokalnego. 

DST Offset 60 min 30 min 60 min 30 min 

Parametr pozwalający określić przesunięcie czasu letniego, które będzie wykorzystywane do korygowania 
czasu lokalnego. 

DST Start Last First, Second, Third, Fourth, Last Nie dot. 

Parametr ten określa tydzień miesiąca, od którego ma zacząć obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

DST Start Day Sunday 
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday 

Nie dot. 

Parametr ten określa dzień tygodnia, od którego ma zacząć obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

DST Start Month March 
January, February, March, April, May, June, July, August, 
September, November, December 

Nie dot. 

Parametr ten określa miesiąc, od którego ma zacząć obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

DST Start Mins 60 min 0 min 1425 min 15 min 

Parametr ten określa czas w ciągu doby, od którego ma zacząć obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 
Ustawienie to odnosi się do godziny 00:00 wybranego dnia, od którego ma obowiązywać korekta dla czasu 
letniego. 

DST End Last First, Second, Third, Fourth, Last Nie dot. 

Parametr ten określa tydzień miesiąca, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

DST End Day Sunday 
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday 

Nie dot. 

Parametr ten określa dzień tygodnia, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

DST End Month October 
January, February, March, April, May, June, July, August, 
September, November, December 

Nie dot. 

Parametr ten określa miesiąc, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

DST End Mins 60 min 0 min 1425 min 15 min 

Parametr ten określa czas w ciągu doby, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 
Ustawienie to odnosi się do godziny 00:00 wybranego dnia, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla 
czasu letniego. 

RP1 Time Zone Local UTC/Local Nie dot. 

Ustawienie tylnego portu 1 definiujące, czy pozyskiwany sygnał synchronizacji czasu będzie koordynowany 
czasem lokalnym czy uniwersalnym. 

RP2 Time Zone Local UTC/Local Nie dot. 

Ustawienie tylnego portu 2 definiujące, czy pozyskiwany sygnał synchronizacji czasu będzie koordynowany 
czasem lokalnym czy uniwersalnym. 

Tunnel Time Zone Local UTC/Local Nie dot. 

Ustawienie definiujące, czy pozyskiwany sygnał synchronizacji czasu będzie koordynowany podczas 
"tunelowania" protokołu Courier przez Ethernet. 
 

Tabela 41: Menu daty i godziny 
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1.3.10 Przekładnie przekładników prądowego i napięciowego 
Kolumna CT AND VT RATIOS (przekładnie przekładników prądowego  
i napięciowego) zawiera ustawienia definiujące główne przekładniki prądowe  
i napięciowe w instalacji, a więc wartości znamionowe prądów i napięć 
pierwotnych i wtórnych (P342-6/8). 
P348 posiada port Ethernet IEC 61850-9-2 LE służący do podłączania do 
niekonwencjonalnych przekładników pomiarowych (NCITs) za pośrednictwem 
modułu peryferyjnego. Wejście IEC 61850-9-2 LE dostarcza pierwotne wartości 
prądu i napięcia do przekaźnika. Jednak ustawienia w przekaźniku P34x są 
podawane w wartościach wtórnych i są mnożone przez przekładnie PP/PN w celu 
przedstawienia pierwotne wartości nastaw. Dlatego ustawienia PP/PN strony 
pierwotnej/strony wtórnej w P348 należy wybierać podobnie, jak w przypadku 
konwencjonalnych PP i PN i w taki sposób, aby wymagane ustawienia 
zabezpieczenia mieściły się w zakresie ustawień wykorzystywanych funkcji 
zabezpieczających. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

CT AND VT RATIOS (PRZEKŁADNIE PP ORAZ PN) 

Main VT Primary 110.0 V 100 V 1000 kV 1 V 

Ustawienie napięcia wejściowego pierwotnego głównego przekładnika napięciowego. (P342-6/8) 

Main VT Sec’y 110.0 V 80 V 140 V 1 V 

Ustawienie napięcia wejściowego wtórnego głównego przekładnika. (P342-6/8) 

C/S VT Primary 110.0 V 100 V 1000 kV 1 V 

Ustawienie napięcia wejściowego pierwotnego przekładnika napięciowego dla kontroli synchronizacji. 
(P345) 

C/S VT Sec'y 110.0 V 80 V 140 V 1 V 

Ustawienie napięcia wejściowego wtórnego przekładnika napięciowego dla kontroli synchronizacji. (P345) 

VN1 Primary 110.0 V 100 V 1000 kV 1 V 

Ustawienie napięcia wejściowego pierwotnego VN1. VN1 to wejście napięcia punktu neutralnego. (P342-6) 

VN1 Secondary 110.0 V 80 V 140 V 1 V 

Ustawienie napięcia wejściowego wtórnego VN1. 

VN2 Primary 110.0 V 100 V 1000 kV 1 V 

Ustawienie napięcia wejściowego pierwotnego VN2. VN2 to drugie wejście napięcia punktu neutralnego. 
(P344/5) 

VN2 Secondary 110.0 V 80 V 140 V 1 V 

Ustawienie napięcia wejściowego wtórnego VN2. (P344/5) 

Ph CT Polarity / Ph CT1 
Polarity 

Standard Standard/Inverted  

Wybór polaryzacji fazowego PP (P342) lub fazowego PP 1 (P343-6/8). To ustawienie można wykorzystać do 
odwrócenia w prosty sposób polaryzacji PP w przypadku błędów w okablowaniu. 

Phase CT Primary / Phase 
CT1 Primary 

300 A 1 A 60 kA 1 A 

Ustawienie prądu wejściowego pierwotnego fazowego PP (P342) lub fazowego PP1 (P343-6/8). 

Phase CT Sec'y / Phase CT1 
Sec'y 

1.000 A 1 A 5 A 4 A 

Ustawienie prądu wejściowego wtórnego fazowego PP (P342) lub fazowego PP1 (P343-6/8). 

Ph CT2 Polarity Standard Standard/Inverted  

Wybór polaryzacji fazowego PP2. To ustawienie można wykorzystać do odwrócenia w prosty sposób 
polaryzacji PP w przypadku błędów w okablowaniu. (P343-6/8) 

Phase CT2 Primary 300 A 1 A 60 kA 1 A 

Ustawienie prądu wejściowego pierwotnego fazowego PP2. (P343-6/8) 

Phase CT2 Sec'y 1.000 A 1 A 5 A 4 A 

Ustawienie prądu wejściowego wtórnego fazowego PP2. (P343-6/8)   

E/F CT Polarity Standard Standard, Inverted  

Wybór polaryzacji przekładnika prądowego ziemnozwarciowego. To ustawienie można wykorzystać do 
odwrócenia w prosty sposób polaryzacji PP w przypadku błędów w okablowaniu. (P342-6) 

E/F CT Primary 1.000 A 1 A 60 kA 1 A 



Ustawienia P34x/EN ST/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 229 

Ustawienie prądu wejściowego pierwotnego przekładnika prądowego ziemnozwarciowego. (P342-6) 

E/F CT Secondary 1.000 A 1 A 5 A 4 A 

Ustawienie prądu wejściowego wtórnego przekładnika prądowego ziemnozwarciowego. (P342-6) 

Isen CT Polarity Standard Standard, Inverted  

Wybór polaryzacji czułego przekładnika prądowego. To ustawienie można wykorzystać do odwrócenia w 
prosty sposób polaryzacji PP w przypadku błędów w okablowaniu. (P342-6) 

Isen CT Primary 1,000 A 1 A 60 kA 1 A 

Ustawienie prądu wejściowego pierwotnego czułego przekładnika prądowego. (P342-6) 

Isen CT Secondary 1.000 A 1 A 5 A 4 A 

Ustawienie prądu wejściowego wtórnego czułego przekładnika prądowego. (P342-6) 
 

Tabela 42: Ustawienia przekładni PP i PN 

 
 
1.3.11 Kontrola zapisów 
Możliwe jest wyłączenie raportowania zdarzeń we wszystkich interfejsów, które 
obsługują zmiany ustawień. Ustawienia służące do kontrolowania raportowania 
różnych rodzajów zdarzeń znajdują się w kolumnie Record Control (Kontrola 
zapisów) (P342-6/8). Skutek nastawienia poszczególnych parametrów na disabled 
(wyłączone) wygląda następująco: 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne 
Dostępne 
ustawienia 

RECORD CONTROL (KONTROLA ZAPISÓW) 

Clear Events No No lub Yes 

Wybór opcji "Yes" (tak) spowoduje wyczyszczenie istniejącego rejestru zdarzeń i wygenerowane zostanie 
zdarzenie wskazujące, że zdarzenia zostały usunięte. 

Clear Faults No No lub Yes 

Wybór opcji Yes (tak) spowoduje wymazanie dotychczasowych zapisów zwarć z pamięci przekaźnika. 

Clear Maint. No No lub Yes 

Wybór opcji Yes (tak) spowoduje wymazanie dotychczasowych zapisów konserwacyjnych z pamięci 
przekaźnika. 

Alarm Event Enabled Disabled, Enabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza brak generowania zdarzenia w przypadku wszystkich alarmów. 

Relay O/P Event Enabled Disabled, Enabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w przypadku jakiejkolwiek 
zmiany stanu zestyku wyjściowego przekaźnika. 

Opto Input Event Enabled Disabled, Enabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w przypadku jakiejkolwiek 
zmiany stanu wejścia logicznego. 

General Event Enabled Disabled, Enabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenia ogólne  nie będą generowane. Lista zdarzeń 
ogólnych, patrz karta zapisów zdarzeń w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P64x/EN MD. 

Fault Rec Event Enabled Disabled, Enabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie wiążące się z odpowiednim zapisem w rejestrze nie 
będzie generowane dla zwarcia. 

Maint. Rec Event Enabled Disabled, Enabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane dla jakichkolwiek zapisów 
konserwacji. 

Clear Dist Recs No No, Yes 

Komenda wyczyszczenia pamięci zapisów zakłóceń. 

Protection Event Enabled Disabled, Enabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w przypadku 
jakiegokolwiek zadziałania elementów zabezpieczających. 

DDB 31 - 0 11111111111111111111111111111111 
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32-bitowe ustawienie służące do załączania lub wyłączania zapisu zdarzeń dla sygnałów DDB 0-31. 
Dla każdego bitu 1 = rejestrowanie zdarzeń załączone, 0 = rejestrowanie zdarzeń wyłączone. 

DDB 2047 - 2016 11111111111111111111111111111111 

32-bitowe ustawienie służące do załączania lub wyłączania zapisu zdarzeń dla sygnałów DDB od 2047 do 
2016. Dla każdego bitu 1 = rejestrowanie zdarzeń załączone, 0 = rejestrowanie zdarzeń wyłączone. Istnieją 
podobne komórki przedstawiające 32-bitowe ciągi binarne dla wszystkich sygnałów DDB od 0 do 2047. Tutaj 
pokazano jedynie pierwszy i ostatni 32-bitowe ciągi binarne. 

 

Tabela 43: Menu kontroli zapisów 

 
1.3.12 Ustawienia rejestratora zakłóceń 
Ustawienia rejestratora zakłóceń obejmują czas trwania zapisu oraz pozycję 
wyzwolenia, wybór sygnałów analogowych i cyfrowych, które mają być 
zapisywane oraz wybór źródeł sygnałów, które mają uruchamiać zapisywanie. 
(P342-6/8). Każdy zapis zakłócenia składa się z maksymalnie 9/12/13/15/15 
analogowych kanałów danych dla przekaźnika P342/3/4/5/8  i trzydziestu dwóch 
cyfrowych kanałów danych. 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

DISTURB RECORDER (REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ) 

Duration 1.5 s 0.1 s 10.5 s 0.01 s 

Ustawienie całkowitego czasu trwania rejestracji. 

Trigger Position 33.3% 0% 100% 0.1% 

Ustawienie punktu wyzwalania wyrażone jako procentowa wartość czasu trwania. Przykładowo, nastawy 
domyślne pokazują, że całkowity czas trwania rejestracji jest ustawiony na 1,5 s z punktem wyzwalania 
33,3%, co w rezultacie daje czas rejestracji przed zakłóceniem 0,5 s i czas rejestracji po zakłóceniu 1 s. 

Trigger Mode Single Single, Extended 

W przypadku ustawienia trybu Single (pojedynczy), jeżeli podczas trwania rejestracji pojawią się kolejne 
sygnały wyzwalające, to rejestrator będzie je ignorował. Jeżeli został ustawiony tryb Extended 
(Rozszerzony), to timer czasu po wyzwoleniu jest zerowany i w ten sposób wydłużany jest czas rejestracji. 

Analog. Channel 1 VA (P342-6), VA-1 (P348) 

P341-6: 
Unused, VA, VB, VC, VN1, IA-1, IB-1, IC-1, IN, I 
Sensitive1, IA-2, IB-2, IC-2, VN2, I Sensitive2, V64S, 
I64S, Frequency, 64R CL Input Raw (unfiltered), 
64R R Fault Raw (unfiltered), 64R R Fault (filtered), 
C/S voltage, 3 Phase Watts, 3 Phase VArs, 1Ph Sen 
Watts, 1Ph Sen VArs, 3Ph Sen Watts, 3Ph Sen VArs. 
Tylko P348: 
Unused, VA-1, VB-1, VC-1, VN-1 Derived, 
VAB-1, VBC-1, VCA-1, VA-2, VB-2, VC-2, IA-1, IB-1, 
IC-1, IA-2, IB-2, IC-2, I2 CT2, VA-1 RMS, VB-1 RMS, 
VC-1 RMS, VN-1 Derived RMS, VAB-1 RMS, VBC-1 
RMS, VCA-1 RMS, IA-1 RMS, IB-1 RMS, IC-1 RMS, 
IA-2 RMS, IB-2 RMS, IC-2 RMS, I2 CTS RMS, IN-2 
Derived RMS, Frequency, Frequency 2. 

Służy do wyboru dostępnego wejścia analogowego w celu przypisania go do tego kanału. 

Analog. Channel 2 
VB (P342-6), 

Jak wyżej. 
VB-1 (P348) 

Analog. Channel 3 VC (P342-6), VC-1 (P348) Jak wyżej. 

Analog. Channel 4 
VN1 (P342-6), 
VN-1 Derived (P348) 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 5 IA-1 (P342-8) Jak wyżej. 

Analog. Channel 6 IB-1 (P342-8) Jak wyżej. 

Analog. Channel 7 IC-1 (P342-8) Jak wyżej. 

Analog. Channel 8 
I Sensitive (P342-6), IA-2 
(P348) 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 9 
IN (P342-6), 
IB-2 (P348) 

Jak wyżej. 
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Analog. Channel 10 
IA-2 (P343-6), 
IC-2 (P348) 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 11 
IB-2 (P343-6), Frequency 
(P348) 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 12 
IC-2 (P343-6), Frequency 2 
(P348) 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 13 
VN2 (P344/5), Unused 
(P348) 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 14 
V64S (P345), 

Jak wyżej. 
Unused (P348) 

Analog. Channel 15 I64S (P345), Unused (P348) Jak wyżej. 

Analog. Channel 16 Unused Jak wyżej. 

Analog. Channel 17 Unused Jak wyżej. 

Analog. Channel 18 Unused Jak wyżej. 

Analog. Channel 19 Unused Jak wyżej. 

Analog. Channel 20 Unused Jak wyżej. 

Digital Inputs 1 to 32 
Relays 1 to 12 and 
Opto’s 1 to 12 

Dowolne z 12 zestyków wyjściowych lub dowolne z 
12 wejść optycznych lub wewnętrzne sygnały 
cyfrowe 

Kanały cyfrowe oprócz wielu wewnętrznych sygnałów cyfrowych przekaźnika, takich jak sygnały 
uruchomienia zabezpieczeń, diod LED itd., mogą być przypisane do dowolnego izolowanego optycznie 
wejścia lub zestyków wyjściowych. 

 
Inputs 1 to 32 Trigger 

No Trigger (brak 
wyzwalania) z wyjątkiem 
dedykowanych 
wyzwalających wyjść 
przekaźnika nastawionych 
na Trigger L/H (wyzwalanie 
przy zmianie stanu z 
niskiego na wysoki) 

 
No Trigger, Trigger L/H, Trigger H/L 

Do wyzwalania rejestratora zakłóceń przy zmianie stanu z niskiego na wysoki (L/H) lub z wysokiego na niski 
(H/L) wybrany może być dowolny kanał cyfrowy. 
 

Tabela 44: Ustawienia zapisów zakłóceń 

 
1.3.13 Konfiguracja pomiarów 
Kolumna MEASURE'T SETUP służy do konfiguracji pomiarów i sposobów 
wyświetlania wartości pomiarowych. Przykładowo, można określić, czy mają być 
wyświetlane jako wartości pierwotne czy wtórne, zdefiniować okresy 
monitorowania sposób wyboru jednostek odległości (P342-6/8). 
 

Tekst menu Ustawienia domyślne Dostępne ustawienia 

MEASURE'T SETUP (KONFIGURACJA POMIARÓW) 

Default Display Opis 

User Banner, 3Ph + N Current, 3Ph 
Neutral Voltage, Power, Date and Time, 
Description, Plant Reference, 
Frequency, Access Level (P342-6) 
User Banner, 3Ph Current, 3Ph Neutral 
Voltage, 3Ph Current 2, Date and Time, 
Description, Plant Reference, 
Frequency, Access Level, Frequency 2 
(P348) 

Za pomocą tego parametru można wybrać ekran domyślny z szeregu dostępnych opcji. Ponadto można 
również z domyślnego poziomu wyświetlić pozostałe domyślne ekrany za pomocą klawiszy oraz . Jednakże, 
po upływie 15-minutowego limitu czasu, domyślny ekran zostanie przywrócony do tego, który został 
ustawiony za pomocą powyższego parametru. 

Local Values Primary Primary, Secondary 

Ten parametr określa, czy wartości mierzone za pośrednictwem znajdującego się na panelu przednim 
interfejsu użytkownika oraz przedniego portu obsługującego protokół Courier są wyświetlane jako wartości 
pierwotne czy wtórne. 

Remote Values Primary Primary, Secondary 

Ten parametr określa, czy wartości mierzone za pośrednictwem tylnego portu komunikacyjnego są 
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wyświetlane jako wartości pierwotne czy wtórne. 

Measurement Ref. VA VA/VB/VC/// 

Przy użyciu tego parametru wybrane może być odniesienie fazy dla wszystkich pomiarów kątowych 
przeprowadzanych za pomocą przekaźnika. 

Measurement Mode 0 od 0 do 3, w krokach co 1 

Ustawienie jest wykorzystywane do kontrolowania znaku wielkości mocy czynnej i biernej. Konwencja 
określania znaku jest opisana w rozdziale Pomiary i rejestracja (P34x/EN MR). 

Fix Dem Period 30 minutes 
od 1 do 99 minut, w stopniach po 1 
minucie 

Ten parametr określa długość ustalonego okna zapotrzebowania. 

Roll Sub Period 30 minutes 
od 1 do 99 minut, w stopniach po 1 
minucie 

Zapotrzebowanie ruchome wykorzystuje okno przesuwające się/ruchome. Ruchome okno zapotrzebowanie 
składa się z kilku mniejszych podokresów (Num Sub Periods). Rozdzielczość ruchomego okna jest długością 
podokresu (Roll Sub Period), a wyświetlane wartości są aktualizowane pod koniec każdego podokresu. 

Num Sub Periods 1 od 1 do 15, w krokach co 1 

Ten parametr służy do określenia liczby ruchomych podokresów zapotrzebowania. 

MEASURE'T SETUP (KONFIGURACJA POMIARÓW) 

Remote 2 Values Primary Primary, Secondary 

Ten parametr określa, czy wartości mierzone za pośrednictwem drugiego tylnego portu komunikacyjnego są 
wyświetlane jako wartości pierwotne czy wtórne. 
 

Tabela 45: Ustawienia konfiguracji pomiarów 

 
1.3.14 Komunikacja 
Ustawienia komunikacji stosuje się jedynie do tylnych portów komunikacyjnych 
i są one zależne od konkretnego zastosowanego protokołu (P342-6/8). Dalsze 
szczegółowe informacje, patrz rozdział Komunikacja z systemem SCADA (P34x/EN 
SC). 
 
1.3.14.1 Ustawienia komunikacyjne protokołu Courier 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

COMMUNICATIONS (KOMUNIKACJA) 

RP1 Protocol Courier 

Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 

RP1 Address 255 0 255 1 

W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji uzyskuje 
dostęp tylko do jednego przekaźnika. 

RP1 Inactiv Timer 15 mins 1 min 30 mins 1 min 

Ta komórka określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych komunikatów na tylnym porcie 
przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni wszelkie wprowadzone hasła 
dostępowe. 

RP1 Physical Link Copper Copper, Fiber Optic lub KBus 

Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywane połączenie elektryczne EIA(RS)485, światłowodowe czy KBus. Po wybraniu opcji 'Fiber 
Optic', wymagana będzie opcjonalna płytka komunikacji światłowodowej. 

RP1 Card Status K-Bus OK, RS485 OK, Fiber Optic OK 

Status protokołu Courier tylnego portu 1. 

RP1 Port Config. KBus KBus, EIA(RS)485 

Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywany elektryczny port KBus czy EIA(RS)485. 

RP1 Comms Mode IEC 60870 FT1.2 Frame IEC 60870 FT 1.2 Frame lub 10-Bit No Parity 

Do wyboru jest IEC 60870 FT1.2 dla normalnej pracy z modemami 11-bitowymi lub 10 bitowymi, bez bitu 
parzystości. 

RP1 Baud Rate 19200 bits/s 9600 bits/s, 19200 bits/s lub 38400 bits/s 

Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. Ważne 
jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 
 

Tabela 46: Ustawienia komunikacyjne protokołu Courier 
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1.3.14.2 Ustawienia komunikacyjne protokołu MODBUS 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

COMMUNICATIONS (KOMUNIKACJA) 

RP1 Protocol MODBUS 

Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 

RP1 Address 1 1 247 1 

W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji uzyskuje 
dostęp tylko do jednego przekaźnika. 
 

RP1 Inactiv Timer 15 mins 1 mins 30 mins 1 min 

Ta komórka określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych komunikatów na tylnym porcie 
przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni wszelkie wprowadzone hasła 
dostępowe. 

RP1 Baud Rate 19200 bits/s 9600 bits/s, 19200 bits/s or 38400 bits/s 

Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. Ważne 
jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 

RP1 Parity None Odd, Even lub None 

Komórka ta określa format parzystości zastosowany w ramkach danych. Ważne jest, by zarówno przekaźnik 
jak i stacja nadrzędna miały te same ustawienia parzystości. 

RP1 Physical Link Copper Copper, Fiber Optic 

Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywane połączenie elektryczne EIA(RS) 485 czy światłowodowe. Po wybraniu opcji 'Fiber Optic', 
wymagana będzie opcjonalna płytka komunikacji światłowodowej. 

MODBUS IEC Time Standard IEC Standard IEC lub Reverse 

W przypadku ustawienia „Standard IEC” format czasu zgodny jest z wymaganiami IEC 60870-5-4 tak, że bajt 
1 informacji wysyłany jest najpierw a po nim następują kolejno bajty od 2 do 7. W przypadku ustawienia 
„Reverse” transmisja informacji ma charakter odwrócony. 
 

Tabela 47: Ustawienia komunikacyjne protokołu MODBUS 

 
1.3.14.3 Ustawienia komunikacyjne protokołu IEC 60870-5-103 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  

COMMUNICATIONS (KOMUNIKACJA) 

RP1 Protocol IEC 60870-5-103 

Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 

RP1 Address 1 0 247 1 

W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji uzyskuje 
dostęp tylko do jednego przekaźnika. 

RP1 Inactiv Timer 15 mins 1 min 30 mins 1 min 

Ta komórka określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych komunikatów na tylnym porcie 
przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni wszelkie wprowadzone hasła dostępowe. 

RP1 Baud Rate 19200 bits/s 9600 bits/s or 19200 bits/s 

Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. Ważne jest, 
by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 

RP1 Measure’t Period 15 s 1 s 60 s 1 s 

Ta komórka steruje przedziałem czasu pomiędzy wysyłaniem przez przekaźnik danych pomiarowych do stacji 
nadrzędnej. 

RP1 Physical Link Copper Copper, Fiber Optic 

Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywane połączenie elektryczne EIA(RS) 485 czy światłowodowe. Po wybraniu opcji 'Fiber Optic' 
wymagana będzie opcjonalna płytka komunikacji światłowodowej. 

RP1 CS103 Blocking Disabled Disabled, Monitor Blocking lub Command Blocking 

Z tą komórką powiązane są trzy parametry:  
Disabled (wyłączone) - Nie wybrano żadnego blokowania. 
Monitor Blocking (blokowanie monitorowania) - Gdy sygnał DDB blokowania monitorowania jest wysoki, czy 
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to na wejściu optycznym czy też sterowniczym, odczyt 
informacji statusowych i zapisów zakłóceń nie jest 
dopuszczony. W tym trybie urządzenie zwraca komunikat 
„termination of general interrogation” (zakończenie 
odpytywania ogólnego) do stacji nadrzędnej. 

Command Blocking (blokowanie poleceń) - Gdy sygnał DDB blokowania monitorowania jest wysoki, czy 
to na wejściu optycznym czy też sterowniczym, wszystkie 
komendy zdalne będą ignorowane np. CB Trip/Close 
(wyzwolenie/zamknięcie wyłącznika) i change setting group 
(zmiana grupy ustawień) itp. W tym trybie przekaźnik zwraca 
komunikat „negative acknowledgement of command” 
(nieudane zatwierdzenie komendy do wykonania) do stacji 
nadrzędnej. 

 

Tabela 48: Ustawienia komunikacyjne protokołu IEC-103 
 

1.3.14.4 Ustawienia komunikacyjne protokołu DNP3.0 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  

COMMUNICATIONS (KOMUNIKACJA) 

RP1 Protocol DNP 3.0 

Wskazuje protokół, który będzie wykorzystywany przez tylny port komunikacyjny. 

RP1 Address 3 0 65519 1 

W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji uzyskuje 
dostęp tylko do jednego przekaźnika. 

RP1 Baud Rate 19200 bits/s 
1200 bits/s, 2400 bits/s, 4800 bits/s, 9600 bits/s, 
19200 bits/s lub 38400 bits/s 

Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. 
Ważne jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 

RP1 Parity None Odd, Even lub None 

Komórka ta określa format parzystości zastosowany w ramkach danych. Ważne jest, by zarówno 
przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały te same ustawienia parzystości. 

RP1 Physical Link Copper Copper, Fiber Optic 

Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji pomiędzy stacją nadrzędną i przekaźnikiem ma być 
wykorzystywane połączenie elektryczne EIA(RS) 485 czy światłowodowe. Po wybraniu opcji 'Fiber Optic' 
wymagana będzie opcjonalna płytka komunikacji światłowodowej. 

RP1 Time Sync. Disabled Disabled, Enabled 

Jeżeli parametr jest ustawiony jako włączony (Enabled), stacja nadrzędna DNP3.0 może być użyta do 
synchronizacji czasu przekaźnika. Jeżeli jest ustawiony jako wyłączony (Disabled), wykorzystywany jest 
wewnętrzny niezależny zegar lub wejście IRIG-B. 

DNP Need Time 10 mins 1 min 30 mins 1 min 

Określa, po jakim czasie zostanie wysłanie żądanie następnej synchronizacji czasu ze stacji nadrzędnej. 

DNP App Fragment 2048 bajtów 100 bajtów 2048 bajtów 1 byte 

Maksymalna długość komunikatu (rozmiar fragmentu aplikacji) przesłanego przez przekaźnik. 

DNP App Timeout 2 s 1 s 120 s 1 s 

Czas oczekiwania, po wysłaniu fragmentu komunikatu oraz oczekiwanie na potwierdzenie ze stacji 
nadrzędnej. 

DNP SBO Timeout 10 s 1 s 10 s 1 s 

Czas oczekiwania, po otrzymaniu komendy wyboru i oczekiwanie na potwierdzenie zadziałania ze stacji 
nadrzędnej. 

DNP Link Timeout 0 s 0 s 120 s 1 s 

Czas, w trakcie którego przekaźnik będzie oczekiwać na potwierdzenie ustanowienia połączenia ze stacji 
nadrzędnej. Wartość 0 oznacza wyłączoną obsługę połączenia oraz zakres od 1 do 120 sekund stanowi 
ustawienie limitu czasu. 
 

Tabela 49: Ustawienia komunikacyjne protokołu DNP3.0 
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1.3.14.5 Ustawienia komunikacyjne portu Ethernet - IEC 61850 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

NIC Protocol Standard IEC 61850 

Wskazuje, że tylny port ethernetowy będzie korzystał z protokołu IEC 61850. 

NIC MAC Address Ethernet MAC Address 

Wskazuje adres MAC tylnego portu ethernetowego. 

NIC Tunl Timeout 5 mins 1 min 30 mins 1 min 

Czas oczekiwania zanim nieaktywny tunel do oprogramowania S1 Studio zostanie zresetowany. 

NIC Link Report Alarm Alarm, Event, None 

Konfiguruje sposób zgłaszania nieudanego/niedopasowanego połączenia sieciowego (miedzianego lub 
światłowodowego): 
Alarm - w przypadku nieudanego połączenia uaktywniany jest alarm 
Event (zdarzenie) - w przypadku nieudanego połączenia rejestrowane jest zdarzenie 
None (brak) - brak raportowania w przypadku nieudanego połączenia 

Limit czasu łącza NIC 60 s 0.1 s 60 s 0.1 s 

Czas oczekiwania pomiędzy wykryciem awarii łącza sieciowego, a próbą nawiązania komunikacji przez 
alternatywny interfejs komunikacyjny (interfejs światłowodowy/miedziany). Dane IEC 61850, patrz kolumna 
IED CONFIGURATOR (konfigurator IED). 
 

Tabela 50: Ustawienia komunikacyjne portu Ethernet - IEC 61850 
 

1.3.14.6 Ustawienia komunikacyjne portu Ethernet - DNP 3.0 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

NIC Protocol DNP 3.0 

Wskazuje, że tylny port ethernetowy będzie korzystał z protokołu IEC 61850. 

IP Address 0.0.0.0 

Wskazuje adres IP przekaźnika. 

Subnet Mask 0.0.0.0 

Wskazuje maskę adresu podsieci. 

NIC MAC Address Ethernet MAC Address 

Wskazuje adres MAC tylnego portu ethernetowego. 

Gateway  

Wskazuje adres bramy sieciowej 

DNP 3.0 Time Sync Disabled Disabled, Enabled 

Jeżeli parametr jest ustawiony jako włączony (Enabled), stacja nadrzędna DNP3.0 może być użyta do 
synchronizacji czasu przekaźnika. Jeżeli jest ustawiony jako wyłączony (Disabled), wykorzystywany jest 
wewnętrzny niezależny zegar lub wejście IRIG-B. 

Meas. Scaling Primary Normalized, Primary, Secondary 

Parametr przeznaczony do zgłaszania wartości analogowych w zakresie wartości pierwotnych, wtórnych lub 
znormalizowanych (w odniesieniu do ustawień przekładni PP/PN). 

NIC Tunl Timeout 5 mins 1 min 30 mins 1 min 

Czas oczekiwania zanim nieaktywny tunel do oprogramowania S1 Studio zostanie zresetowany. 

NIC Link Report Alarm Alarm, Event, None 

Konfiguruje sposób zgłaszania nieudanego/niedopasowanego połączenia sieciowego (miedzianego lub 
światłowodowego): 
Alarm - w przypadku nieudanego połączenia uaktywniany jest alarm 
Event (zdarzenie) - w przypadku nieudanego połączenia rejestrowane jest zdarzenie 
None (brak) - brak raportowania w przypadku nieudanego połączenia 

NIC Link Timeout 60 s 0.1 s 60 s 0.1 s 

Czas oczekiwania pomiędzy wykryciem awarii łącza sieciowego, a próbą nawiązania komunikacji przez 
alternatywny interfejs komunikacyjny (interfejs światłowodowy/miedziany). Dane IEC 61850, patrz kolumna 
IED CONFIGURATOR (konfigurator IED). 

SNTP PARAMETERS 
(PARAMETRY SNTP) 

Podnagłówek 

SNTP Server 1 SNTP Server 1 address    

Wskazuje adres serwera SNTP 1. 
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SNTP Server 2 SNTP Server 2 address    

Wskazuje adres serwera SNTP 2. 

SNTP Poll Rate 64 s 64 s 1024 s 1 s 

Okres częstotliwości odpytywania SNTP w sekundach. 

DNP Need Time 10 mins 1 min 30 mins 1 min 

Określa, po jakim czasie zostanie wysłanie żądanie następnej synchronizacji czasu ze stacji nadrzędnej. 

DNP App Fragment 2048 bytes 100 bytes 2048 bytes 1 byte 

Maksymalna długość komunikatu (rozmiar fragmentu aplikacji) przesłanego przez przekaźnik. 

DNP App Timeout 2 s 1 s 120 s 1 s 

Czas oczekiwania, po wysłaniu fragmentu komunikatu oraz oczekiwanie na potwierdzenie ze stacji 
nadrzędnej. 

DNP SBO Timeout 10 s 1 s 10 s 1 s 

Czas oczekiwania, po otrzymaniu komendy wyboru i oczekiwanie na potwierdzenie zadziałania ze stacji 
nadrzędnej. 
 

Tabela 51: Ustawienia komunikacyjne portu Ethernet - DNP 3.0 

 
1.3.14.7 Ustawienia połączenia tylnego portu 2 
Przedstawione ustawienia są konfigurowane dla drugiego portu tylnego, który jest 
dostępny wyłącznie poprzez protokół Courier (P342-6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

COMMUNICATIONS (KOMUNIKACJA) 

RP2 Protocol Courier 

Wskazuje protokół komunikacyjny, który będzie wykorzystywany przez drugi tylny port komunikacyjny. 

RP2 Card Status K-Bus OK, RS485 OK, Fiber Optic OK 

Status protokołu Courier tylnego portu 2. 

RP2 Port Config. RS232 EIA(RS)232, EIA(RS)485 lub KBus 

Komórka ta definiuje, czy przy komunikacji ma być wykorzystywany elektryczny port EIA(RS)232, EIA(RS)485, 
czy KBus. 

RP2 Comms. Mode IEC 60870 FT1.2 Frame IEC 60870 FT1.2 Frame lub 10-Bit No Parity 

Do wyboru jest IEC 60870 FT1.2 dla normalnej pracy z modemami 11-bitowymi lub 10 bitowymi, bez bitu 
parzystości. 

Adres RP2 255 0 255 1 

W komórce tej ustawiany jest unikalny adres przekaźnika tak, iż główne oprogramowanie stacji uzyskuje 
dostęp tylko do jednego przekaźnika. 

RP2 Inactiv Timer 15 mins. 1 mins. 30 mins. 1 min. 

Ta komórka określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych komunikatów na tylnym porcie 
przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również unieważni wszelkie wprowadzone hasła 
dostępowe. 

RP2 Baud Rate 19200 bits/s 9600 bits/s, 19200 bits/s lub 38400 bits/s 

Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. Ważne 
jest, by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 
 

Tabela 52: Ustawienia połączenia tylnego portu 2 

 
1.3.15 Próby odbiorcze 
W menu znajdują się komórki, które umożliwiają monitorowanie statusu wejść  
z izolacją optyczną, zestyków wyjściowych przekaźnika, sygnałów wewnętrznej 
szyny danych cyfrowych (DDB) i diod sygnalizacyjnych programowalnych przez 
użytkownika. Istnieją również komórki służące do testowania działania zestyków 
wyjściowych i diod sygnalizacyjnych programowalnych przez użytkownika (P342-
6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 

COMMISSION TESTS (PRÓBY ODBIORCZE) 

Opto I/P Status 0000000000000000 



Ustawienia P34x/EN ST/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 237 

Ta komórka menu pokazuje status wejść przekaźnika z izolacją optyczną w postaci binarnego ciągu znaków, 
1 wskazuje zasilone wejście z izolacją optyczną a '0' niezasilone wejście z izolacją optyczną. 

Relay O/P Status 0000000000000000 

Ta komórka menu pokazuje status zestyków wyjściowych przekaźnika w postaci 
binarnego ciągu, 1 wskazuje na stan wystawienia sygnału, a '0' na brak aktywności. 
Kiedy komórka Test Mode (Tryb testowy) jest ustawiona jako Enabled (Załączone), komórka Relay O/P 
Status (Status wyjść przekaźnika) nie pokazuje aktualnego statusu przekaźników wyjściowych i nie może być 
używana do potwierdzenia ich działania. Dlatego też konieczne jest monitorowanie po kolei stanu każdego 
styku. 

Test Port Status 00000000 

Ta komórka menu pokazuje status ośmiu sygnałów szyny danych cyfrowych (DDB), które zostały 
przydzielone 

do komórek Monitor Bit (Bit kontrolny). 

Monitor Bit 1 64 (LED 1) 

0 do 2047 
Szczegóły dotyczące 
sygnałów magistrali 
danych cyfrowych podano 
w rozdziale dotyczącym 
PSL 

Osiem komórek Monitor Bit (bit kontrolny) umożliwia użytkownikowi wybranie tych sygnałów szyny danych 
cyfrowych, których status może być obserwowany w komórce Test Port Status (status portu testowego) lub 
za pomocą portu ściągania danych/kontroli. 

Monitor Bit 8 71 (LED 8) 0 do 2047 

Osiem komórek Monitor Bit (bit kontrolny) umożliwia użytkownikowi wybranie tych sygnałów szyny danych 
cyfrowych, których status może być obserwowany w komórce Test Port Status (status portu testowego) lub 
za pomocą portu ściągania danych/kontroli. 

Test Mode Disabled 
Disabled, Test Mode, 
Contacts Blocked 

Komórka Test Mode (tryb testowy) w menu jest wykorzystywana w celu umożliwienia wykonania próby 
podania prądu wtórnego na uzwojenie robocze przekaźnika bez zadziałania zestyków powodujących 
wyzwolenie. Tryb ten pozwala również na to, aby system bezpośrednio testował zestyki wyjściowe poprzez 
podawanie sygnałów testowych kontrolowanych z menu. W celu wybrania trybu testowego w komórce 
menu Test Mode powinien być ustawiony parametr „Test Mode”, który spowoduje, że przekaźnik zostanie 
wyłączony z eksploatacji i zablokuje działanie liczników konserwacyjnych. Powoduje to również 
zarejestrowanie warunku alarmowego, włączenie żółtej diody sygnalizacyjnej Out of Service (niesprawność 
urządzenia) i wyświetlenie komunikatu alarmowego Prot’n. Disabled. Powoduje to również „zamrożenie” 
wszystkich informacji przechowywanych w kolumnie CB Condition (stan wyłącznika) i w wersjach IEC 60870-
5-103, zmienia Cause of Transmission, COT (przyczyna transmisji) na Test Mode. Aby umożliwić testowanie 
zestyków wyjściowych, należy ustawić komórkę Test Mode (tryb testowy) na Contacts Blocked (Zestyki 
zablokowane). Spowoduje to zablokowanie zabezpieczenia tak, aby nie mogło sterować zestykami oraz 
uaktywni wzorzec testowy i funkcje testowe zestyków, które mogą być wykorzystane do ręcznego 
sterowania zestykami wyjściowymi. Po zakończeniu testów w komórce należy z powrotem ustawić opcję 
Disabled (wyłączone), aby przywrócić przekaźnik do eksploatacji 

Test Pattern 00000000000000000000000000000000 
0=Not Operated (nie 
obsługiwany)  
1=Operated (obsługiwany) 

Ta komórka jest wykorzystywana do wyboru zestyków wyjściowych przekaźnika, które będą testowane, gdy 
w komórce Contact Test (test zestyków) wybrana zostanie opcja opcję Apply Test (wykonaj test). 

Contact Test No Operation 
No Operation, Apply Test, 
Remove Test 

Jeśli w tej komórce zostanie wystawiona komenda Apply Test (wykonaj test), nastąpi zmiana stanu zestyków 
ustawionych na wysterowanie (ustawionych na 1) w komórce Test Pattern (wzorzec testowy). Po wykonaniu 
testu tekst polecenia na wyświetlaczu LCD zmienia się na No Operation (Brak działania) a zestyki pozostają 
w stanie testowym, aż do wydania polecenia Remove Test (Zaniechaj testowania) powodującego 
wyzerowanie. Po wydaniu polecenia Remove Test (Zaniechaj testowania) na wyświetlaczu LCD pojawia się 
ponownie tekst polecenia No Operation (Brak działania). 
Uwaga: Kiedy komórka Test Mode (Tryb testowy) jest ustawiona jako Enabled (Załączone), komórka Relay 
O/P Status (Status wyjść przekaźnika) nie pokazuje aktualnego statusu przekaźników wyjściowych i nie może 
być używana do potwierdzenia ich działania. Dlatego też konieczne jest monitorowanie po kolei stanu 
każdego styku. 

Test LEDs No Operation No Operation Apply Test 

Jeśli w tej komórce zostanie wystawiona komenda 'Apply Test' (wykonaj test), 8 (P342/3/4) lub 18 (P345) 
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diod programowalnych przez użytkownika zaświeci się na około 2 sekundy, po czym zostaną wyłączone, a 
tekst komendy na wyświetlaczu zmieni się na No Operation (brak działania). 

Red LED Status 000000000000000000 

Komórka ta stanowi osiemnastobitowy ciąg binarny, wskazujący, która z diod programowalnych przekaźnika 
zaświeci się na czerwono w czasie zdalnego dostępu do przekaźnika. Wartość 1 wskazuje świecenie się 
określonej diody, natomiast 0 wygaszenie. Jeżeli bity obu statusów zielonego i czerwonego diody LED są 
włączone, to oznacza, że dioda LED jest żółta. To dotyczy tylko przekaźnika P345, który ma programowalne 
trójkolorowe diody LED – czerwone/żółte/zielone. 

Green LED Status 000000000000000000 

Komórka ta stanowi osiemnastobitowy ciąg binarny, wskazujący, która z diod programowalnych przekaźnika 
zaświeci się na zielono w czasie zdalnego dostępu do przekaźnika. Wartość 1 wskazuje świecenie się 
określonej diody, natomiast 0 wygaszenie. Jeżeli bity obu statusów zielonego i czerwonego diody LED są 
włączone, to oznacza, że dioda LED jest żółta. To dotyczy tylko przekaźnika P345, który ma programowalne 
trójkolorowe diody LED – czerwone/żółte/zielone. 

DDB 31 - 0 00000000000000000000001000000000 

Wyświetla status sygnałów DDB od 0 do 31. 

DDB 2047 - 2016 00000000000000000000000000000000 

Wyświetla status sygnałów DDB od 2047 do 2016. Istnieją podobne komórki przedstawiające 32-bitowe 
ciągi binarne dla wszystkich sygnałów DDB od 0 do 2047. Tutaj pokazano jedynie pierwszy i ostatni 32-
bitowe wyrazy. 
 

Tabela 53: Komórki menu prób odbiorczych 

 
1.3.16 Konfiguracja monitorowania stanu wyłącznika 
Monitorowanie stanu wyłącznika obejmuje funkcje monitorowania stanu CB takie 
jak prąd przerwany, liczba operacji wyłącznika, liczba operacji wyłącznika  
w nastawionym czasie oraz czas zadziałania wyłącznika. Dla różnych wartości 
progowych mogą być wystawiane alarmy lub blokada wyłącznika (P342-6). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

CB MONITOR SETUP (KONFIGURACJA MONITOROWANIA WYŁĄCZNIKA) 

Broken  2 1 2 0.1 

Komórka ta ustawia współczynnik, który ma być wykorzystany do obliczenia zbiorczego licznika, 
monitorującego skumulowane nasilenie obciążenia przykładanego na przerywacz. Współczynnik jest 
ustawiany zgodnie z rodzajem używanego wyłącznika. 

 Maintenance Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled 

Załącza lub wyłącza element alarmowy sumarycznej konserwacji. 

 Maintenance 1000 ^ 1 ^ 25000 ^ 1 ^ 

Ustawienie wartości progowej sumarycznego licznika konserwacji. Ten alarm sygnalizującego konieczność 
przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej. 

 Lockout Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled 

Załącza lub wyłącza element alarmowy blokady sumarycznej. 

IA Lockout 2000 InA 1 InA 25000 InA 1 InA 

Ustawienie wartości progowej sumarycznego licznika blokad. Przekaźnik można wykorzystać do blokowania 
funkcji SPZ wyłącznika, jeżeli konserwacja nie zostanie przeprowadzona po osiągnięciu tej wartości 
progowej blokad. 

No CB Ops Maint. Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled 

Ustawienie liczby zadziałań wyłącznika dla alarmu konserwacji. 

No CB Ops Maint. 10 1 10000 1 

Ustawienie wartości progowej dla zadziałań wyłącznika spowoduje wyzwolenie alarmu konserwacji. 
Sygnalizuje on konieczność przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej. 

No CB Ops Lock Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled 

Załącza lub wyłącza alarm blokady dla zdefiniowanej liczby zadziałań wyłącznika. 

No CB Ops Lock 20 1 10000 1 

Ustawienie wartości progowej liczby zadziałań wyłącznika dla blokady konserwacyjnej. Ten alarm blokady 
można wykorzystać do blokowania lub odblokowywania funkcji SPZ wyłącznika, jeżeli konserwacja nie 
zostanie przeprowadzona po osiągnięciu tej wartości progowej blokad. 

CB Time Maint Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled 

Załącza lub wyłącza alarm konserwacji czasu zadziałania wyłącznika. 

CB Time Maint 0.1 s 0.005 s 0.5 s 0.001 s 
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Ustawienie wartości progowej czasu zadziałania wyłącznika. Alarm ten ustawia się w odniesieniu do 
określonego czasu przerywania obwodu przez wyłącznik. 

CB Time Lockout Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled 

Załącza lub wyłącza alarm blokady czasu zadziałania wyłącznika. 

CB Time Lockout 0.2 s 0.005 s 0.5 s 0.001 s 

Ustawienie wartości progowej czasu zadziałania wyłącznika. Ten alarm blokady ustawia się w odniesieniu do 
określonego czasu przerywania obwodu przez wyłącznik. 

Fault Freq Lock Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled 

Załącza lub wyłącza alarm licznika częstotliwości. 

Fault Freq Count 10 1 9999 1 

Ustawienie licznika częstotliwości zadziałania wyłącznika. 
Ten element monitoruje liczbę zadziałań wyłącznika w ustalonym okresie. 

Fault Freq. Time 3600 s 0 s 9999 s 1 s 

Ustawienie okresu, w trakcie którego częste operacje wyłącznika będą monitorowane. 
 

Tabela 54: Menu monitorowania stanu wyłącznika 

 
1.3.17 Konfiguracja wejść opto 
Ustawienia OPTO CONFIG (konfiguracja wejść optycznych) służą do definiowania 
ustawień konfiguracji, w tym do ustawiania  wartości napięcia znamionowego dla 
każdego wejścia optycznego, ustawiania filtrów do redukcji indukowanego 
napięcia AC jak również charakterystyki pobudzania i opadania wejść optycznych 
(P342-6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

OPTO CONFIG (KONFIGURACJA IZOLOWANYCH OPTYCZNIE WEJŚĆ) 

Global Nominal V 24 - 27 
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 220 - 250, 
Custom 

Ustawia znamionowe napięcie akumulatora dla wszystkich wejść optycznych, zaznaczając jedno z pięciu 
standardowych napięć znamionowych w ustawieniach Global Nominal V. Jeśli wybrano parametr Custom 
(niestandardowy), wówczas każde izolowane optycznie wejście może być indywidualnie ustawione na 
nominalną wartość napięcia. 

Opto Input 1 24 - 27 24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 220 - 250 

Każde izolowane optycznie wejście może być indywidualne ustawione na nominalną wartość napięcia, jeżeli 
dla ustawień globalnych wybrano parametr custom (niestandardowy). 

Opto Input 2 - 32 24 - 27 24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125, 220 - 250 

Każde izolowane optycznie wejście może być indywidualne ustawione na nominalną wartość napięcia, jeżeli 
dla ustawień globalnych wybrano parametr custom (niestandardowy). 

Opto Filter Cntl. 1111111111111111 0 = wyłącz filtrowanie  1 = załącz filtrowanie 

Do reprezentowania dostępnych wejść z izolacją optyczną wykorzystuje się ciąg binarny. Opcje ‘1’ lub ‘0’ 
służą do załączania lub wyłączania dla poszczególnych wejść wstępnie nastawionego filtru połówkowego, 
który uodparnia wejście na zakłócenia AC wywołane w okablowaniu. 

Characteristics Standard 60% - 80% Standard 60% - 80%, 50% - 70% 

Pozwala dokonać wyboru charakterystyki pobudzania i opadania wejść optycznych. Wybór standardowych 
ustawień oznacza, że nominalnie zapewniają one logiczną 1 lub wartość On (włącz) dla napięć ≥80% 
ustawionego niższego napięcia znamionowego oraz logiczne 0 lub wartość Off (wyłącz) dla napięć ≤60% 
ustawionego wyższego napięcia znamionowego. 
 

Tabela 55: Ustawienia konfiguracyjne wejść opto 

 
1.3.18 Wejścia sterownicze 
Wejścia sterownicze mogą pełnić rolę przełączników programowych, które można 
wysterowywać oraz resetować lokalnie i zdalnie. Wejścia te można użyć do 
wyzwolenia dowolnej funkcji, która w ramach kodu PSL została im przypisana 
(P342-6/8). 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  

CONTROL INPUTS (wejścia sterownicze) 

 
Ctrl I/P Status 

 
00000000000000000000000000000000 

0 = Reset (nie uruchamiane/WYŁ.) 
1 = Wysterowywanie 
(uruchamiane/WŁ.) 

Ta komórka menu pokazuje status wejść sterowniczych przekaźnika w postaci binarnego ciągu znaków, '1' 
wskazuje wejście wysterowane a '0' – wejście resetowane. 

Control Input 1 to 32 No Operation No Operation, Set, Reset 

Jeśli w tej komórce zostanie wystawiona komenda ‘Set’ (Wysteruj), wejście sterownicze 1 zostanie 
wysterowane - włączone, a jeśli wystawiona zostanie komenda ‘Reset’, wejście sterownicze 1 zostanie 
wyłączone. 
 

Tabela 56: Ustawienia wejść sterowniczych 

 
1.3.19 Konfiguracja wejść sterowniczych 
Wejścia sterownicze mogą pełnić rolę przełączników programowych, które można 
wysterowywać oraz resetować lokalnie i zdalnie. Wejścia te można użyć do 
wyzwolenia dowolnej funkcji, która w ramach kodu PSL została im przypisana 
(P342-6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

CTRL I/P CONFIG (KONFIG. WEJ. STEROWN.) 

Hotkey Enabled 11111111111111111111111111111111 

Parametr umożliwiający indywidualne przypisanie wejść sterowniczych do menu skrótów klawiszowych 
“Hotkey” poprzez ustawienie 1 dla odpowiedniego bitu komórki “Hotkey Enabled”. Menu skrótów 
klawiszowych umożliwia wysterowywanie, resetowanie lub wysterowywanie impulsowe wejść bez 
konieczności wchodzenia w kolumnę CONTROL INPUTS. 

Control Input 1 Latched Latched, Pulsed 

Służy do ustawienia wejścia sterowniczego jako 'latched' (zablokowane) lub 'pulsed' (impulsowe). 
Zablokowane wejście sterownicze pozostanie w raz ustawionym stanie do momentu wydania komendy 
resetującej, czy to za pośrednictwem menu, czy też komunikacji szeregowej. Natomiast impulsowe wejście 
sterownicze pozostanie w stanie zasilenia przez 10 ms od wydania komendy wysterowywania, a następnie 
automatycznie się zresetuje (tzn. nie jest potrzebna komenda resetująca). 

Ctrl Command 1 Set/Reset Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled, On/Off 

Pozwala na zmianę opisu dla wysterowywania/resetowania (SET/RESET) poszczególnych wejść 
sterowniczych, wyświetlanego w menu skrótów klawiszowych, na opis lepiej pasujący do danej aplikacji, jak 
np. ON / OFF, IN / OUT itp. 

Control Input 2 to 32 Latched Latched, Pulsed 

Służy do ustawienia wejścia sterowniczego jako 'latched' (zablokowane) lub 'pulsed' (impulsowe). 

Ctrl Command 2 to 32 Set/Reset Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled, On/Off 

Pozwala na zmianę opisu dla wysterowywania/resetowania (SET/RESET) poszczególnych wejść 
sterowniczych, wyświetlanego w menu skrótów klawiszowych, na opis lepiej pasujący do danej aplikacji, jak 
np. ON / OFF, IN / OUT itp. 
 

Tabela 57: Ustawienia konfiguracyjne wejść sterowniczych 

 
 
1.3.20 Klawisze funkcyjne 
Klawisze funkcji podają sygnały logiczne, które są wprowadzane do PSL danej 
jednostki. Sygnały te można wykorzystywać do wyzwolenia dowolnej funkcji, do 
której zostały przypisane w ramach PSL. Ustawienia w kolumnie FUNCTION KEYS 
(klawisze funkcji) pozwalają załączyć lub wyłączyć poszczególne klawisze funkcji, 
ustawić wewnętrzne etykiety a także ustawić tryb działania jako normalny 
(Normal) lub bistabilny (Toggled) (P343-6/8). 
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Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

FUNCTION KEYS (klawisze funkcyjne) 

Fn. Key Status 0000000000 

Wyświetlany jest status każdego klawisza funkcyjnego. 

Fn. Key 1 Status Unlocked Disable, Unlocked, Locked 

Parametr służący do aktywacji klawisza funkcyjnego. Parametr „Lock” pozwala na zablokowanie klawisza 
funkcyjnego, który znajduje się w trybie dwustanowym, w jego bieżącym stanie. 

Fn. Key 1 Mode Toggled Toggled, Normal 

Przełącza klawisz funkcyjny w tryb bistabilny lub zwykły. W trybie 'Toggle' naciśnięcie klawisza po raz 
pierwszy powoduje zablokowanie sygnału wyjściowego DDB klawisza funkcyjnego w stanie włączenia, zaś 
naciśnięcie klawisza po raz kolejny resetuje wyjście DDB klawisza funkcyjnego do stanu wyłączenia. Opcja ta 
może być wykorzystana do włączenia/wyłączenia funkcji przekaźnika. W trybie 'Normal' (zwykły) sygnał 
wyjściowy DDB z klawisza funkcyjnego ma poziom włączony/'wysoki' tak długo, jak długo klawisz jest 
naciśnięty. 

Fn. Key 1 Label Function Key 1 

Pozwala zmienić tekst klawisza funkcyjnego na opis lepiej pasujący do danego zastosowania. 

Fn. Key 2 to 10 Status Unlocked Disable, Unlocked, Locked 

Parametr służący do aktywacji klawisza funkcyjnego. Parametr 'Lock' pozwala na zablokowanie wyjścia 
klawisza funkcyjnego, który znajduje się w trybie bistabilnym, w jego bieżącym położeniu aktywnym. 

Fn. Key 2 to 10 Mode 
Toggled (4/5/6) Normal 
(2/3/7/8/9/10) 

Toggled, Normal 

Przełącza klawisz funkcyjny w tryb bistabilny lub zwykły. W trybie 'Toggle' naciśnięcie klawisza po raz 
pierwszy powoduje zablokowanie sygnału wyjściowego DDB klawisza funkcyjnego w stanie włączenia, zaś 
naciśnięcie klawisza po raz kolejny resetuje wyjście DDB klawisza funkcyjnego do stanu wyłączenia. Opcja ta 
może być wykorzystana do włączenia/wyłączenia funkcji przekaźnika. W trybie 'Normal' (zwykły) sygnał 
wyjściowy DDB z klawisza funkcyjnego ma poziom włączony/'wysoki' tak długo, jak długo klawisz jest 
naciśnięty. 

Fn. Key 2 to 10 Label Function Key 2 to 10 

Pozwala zmienić tekst klawisza funkcyjnego na opis lepiej pasujący do danego zastosowania. 
 

Tabela 58: Ustawienia klawiszy funkcyjnych 

 
1.3.21 IEC 61850-9-2 LE 
Urządzenia IED, które mają interfejs IEC 61850-9-2LE należy skonfigurować 
stosownie do danej instalacji i zastosowania (P348). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

IEC 61850-9-2 LE 

Physical Link Fibre Optic Copper, Fibre Optic 

To ustawienie określa fizyczne połączenie pomiędzy urządzeniem IED and siecią magistrali procesowej. 
Miedziany port RJ45 służy jedynie do celów serwisowych i nie należy używać go do stałego połączenia. 

Anti-Alias Filter Enabled Disabled, Enabled 

To ustawienie aktywuje lub dezaktywuje filtr przeciwutożsamieniowy, który kondycjonuje wartości 
próbkowane z sieci magistrali procesowej. 

Synchro Alarm Local 1PPS No SYNC CLK, Local 1PPS, Global 1PPS 

To ustawienie określa rodzaj synchronizacji wartości próbkowanych wymaganej przez urządzenie IED, w 
zależności od zastosowania. 
Global 1PPS: wartości próbkowane są synchronizowane z zegarem obszaru globalnego (zegar typu GPS). 
Urządzenie IED wystawia alarm ('9-2 Sample Alarm'), jeżeli odbiera ramki wartości próbkowanych bez 
Global 1PPS. 
Local 1PPS: wartości próbkowane są synchronizowane z sygnałem zegara obszaru lokalnego w podstacji. 
Przy tym ustawieniu dopuszczalne są ramki wartości próbkowanych odbierane z synchronizacją globalną lub 
lokalną. Urządzenie IED wystawia alarm '9-2 Sample Alarm', jeżeli odbierane ramki wartości próbkowanych 
nie mają synchronizacji. 
No SYNC CLK: wartości próbkowane nie muszą być synchronizowane. Przy tym ustawieniu urządzenie IED 
ignoruje flagę synchronizacji w ramkach wartości próbkowanych. 

9.2 Test Mode Test Blocked Test Blocked, Test Ignored, Test Only 

To ustawienie służy do przetwarzania ramek wartości próbkowanych zgodnie z flagą trybu testowego IEC 
61850 To ustawienie jest wspólne dla wszystkich węzłów logicznych skonfigurowanych w IED. 
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Test Blocked (test zablokowany): wszystkie ramki danych na danym kanale odbierane z flagą testu IEC 
61850 są uznawane za nieważne. Urządzenie IED blokuje stosowne funkcje zabezpieczenia i wystawia alarm 
'9-2 Sample Alarm'. 
Test Ignored (test ignorowany): wszystkie ramki danych na danym kanale odbierane z flagą testu IEC 61850 
są uznawane za prawidłowe, tak więc wszystkie funkcje zabezpieczające pozostają aktywne. 
Test Only (tylko test): wszystkie dane na danym kanale odbierane z flagą testu IEC 61850 są uznawane za 
prawidłowe. Wszelkie dane na danym kanale odbierane bez flagi testu są uznawane za nieważne. 
Urządzenie IED blokuje stosowne funkcje zabezpieczenia i wystawia alarm '9-2 Sample Alarm'. 

Merge Unit Delay 1 ms 0 ms 3 ms 0.25 ms 

Kiedy wartości próbkowane są odbierane w urządzeniu IED z różnych modułów peryferyjnych, mogą one nie 
docierać jednocześnie z powodu różnic w pracy modułów peryferyjnych lub różnych opóźnień ścieżek 
sieciowych. To ustawienie określa maksymalne spodziewane opóźnienie od odbioru ramki wartości 
próbkowanych z pierwszego modułu peryferyjnego do odbioru ramki wartości próbkowanych z ostatniego 
modułu peryferyjnego każdorazowo dla zliczania próbek. Przetwarzanie sygnału rozpoczyna się na końcu 
czasu opóźnienia modułów peryferyjnych i jeżeli w tym określonym czasie nie zostanie odebrana ramka, 
wówczas wystawiony zostanie alarm. 
(9-2 Sample Alarm). 
Urządzenie IED ma komendę wyszukiwania służącą do mierzenia i wyświetlania maksymalnego opóźnienia 
ramki wartości próbkowanych. Opóźnienie modułów peryferyjnych można nastawić w oparciu o wynik 
wyszukiwania, który jest wyświetlany na urządzeniu IED. 

LN Count 4 1 8 1 

To ustawienie określa liczbę węzłów logicznych używanych do odbierania wartości próbkowanych 
wymaganych przez urządzenie IED. Wartość domyślna różni się w zależności od produktu. Należy zmienić 
ustawienie LN Count tak, aby odpowiadało liczbie modułów peryferyjnych właściwej dla urządzenia IED w 
konkretnym zastosowaniu. Domyślna wartość ustawienia LN Count zależy od modelu. 

LN1 Name to LN8 Name MiCOM Logical Node 1 to 8 

Każdy węzeł logiczny musi być oznaczony unikalną nazwą, dzięki której może odbierać wartości próbkowane 
z konkretnego modułu peryferyjnego. Domyślna nazwa dla LN1 to 'MiCOM Logical Node 1' (Węzeł logiczny 1 
MiCOM), którą użytkownik może modyfikować tworząc dowolny ciąg tekstowy ASCII mający od 10 do 34 
znaków i odpowiadający nazwie modułu peryferyjnego. To samo dotyczy węzłów logicznych (LN) od 2 do 8. 
Nazwa węzła logicznego to unikalny identyfikator 'MsvID' obowiązujący w całym systemie, określony w 
bloku kontrolnym modułu peryferyjnego zgodnie z IEC 61850-9-2 Wyd. 1. Liczba dostępnych węzłów 
logicznych jest zmienna i zgodna z wartością ustawioną w LN Count. Na przykład w przypadku parametru LN 
Count mającego wartość 3, należy ustawić parametry LN1 Name, LN2 Name oraz LN3 Name tak, aby 
odpowiadały właściwym modułom peryferyjnym. 
Należy zmienić nazwy węzłów logicznych wykorzystywanych do danego zastosowania. Użyć od 10 do 34 
znaków odpowiednio do nazw poszczególnych węzłów logicznych modułów peryferyjnych. Poszczególne 
nazwy węzłów logicznych muszą być takie same, jak nazwy ustawione w nadających je modułach 
peryferyjnych. 

IA1 IB1 IC1 LN1 Unused, LN1, LN2, LN3,...,LN 8 

Wejścia trójfazowych prądów wirnika do IED. 

IA2 IB2 IC2 LN2 Unused, LN1, LN2, LN3,...,LN 8 

Wejścia trójfazowych prądów stojana do IED. 

VA VB VC LN3 Unused, LN1, LN2, LN3,...,LN 8 

Wejścia trójfazowych napięć wirnika do IED. 

VA2 VB2 VC2 LN4 Unused, LN1, LN2, LN3,...,LN 8 

Wejścia trójfazowych napięć wirnika do IED z drugiego PN wirnika. 

MUs Delay Search No No, Yes 

Urządzenie IED ma komendę wyszukiwania służącą do mierzenia i wyświetlania maksymalnego opóźnienia 
ramki wartości próbkowanych. Opóźnienie modułów peryferyjnych można nastawić w oparciu o wynik 
wyszukiwania, który jest wyświetlany na urządzeniu IED. 

MUs Delay Max Dane 

Kiedy wartości próbkowane są odbierane w urządzeniu IED z różnych modułów peryferyjnych, mogą one nie 
docierać jednocześnie z powodu różnic w pracy modułów peryferyjnych lub różnych opóźnień ścieżek 
sieciowych. Ta komórka podaje maksymalne opóźnienie mierzone przez przekaźnik, od odbioru ramki 
wartości próbkowanych z “pierwszego” modułu peryferyjnego do odbioru ramki wartości próbkowanych z 
ostatniego modułu peryferyjnego każdorazowo dla zliczania próbek. 

Trust Ques Data 000000 0 lub 1 dla poszczególnych flag 

To ustawienie określa sposób przetwarzania wartości próbkowanych przez urządzenie IED wtedy, gdy 
skojarzony znacznik jakości to 'Wątpliwe'. Istnieje sześć flag binarnych (0 = Nie, 1 = Tak), które mogą być 
nastawiane przez użytkownika odpowiednio do atrybutów jakości danych 'Poza zakresem', 'Niewłaściwe 
odniesienie', 'Oscylacyjne', 'Stare dane', 'Niespójne' oraz 'Niedokładne'. Wątpliwe dane są uznawane za 
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nieprawidłowe, jeżeli flaga ma wartość '0'. W celu przetwarzania danych jako prawidłowej próbki flagę 
zmienia się na '1'. Ustawienie jest wspólne dla wszystkich użytkowanych węzłów logicznych. 

Loss Rate Level 10% 5% 15% 1% 

To ustawienie odnosi się do pracy sieci magistrali procesowej, a w szczególności do możliwości utraty 
próbek. Ustawiona wartość progowa to górny limit dla utraty wartości próbkowanych z dowolnych węzłów 
logicznych skonfigurowanych w urządzeniu IED, obliczany w każdym cyklu. Jeżeli poziom prędkości utraty 
przekroczy nastawioną wartość, urządzenie IED generuje alarm '9-2 Sample Alarm' i wstrzymane zostają 
powiązane funkcje zabezpieczające. 1,25% odpowiada utracie 1 z 80 próbek spodziewanych w każdym 
cyklu, w uśrednieniu na jedną sekundę. Obliczanie prędkości utraty oraz kontrola wartości progowej są 
przeprowadzane niezależnie dla każdego skonfigurowanego węzła logicznego. 

SAV Absence 00000000 0 lub 1 dla poszczególnych flag 

Jest to komórka danych z 8 flagami binarnymi. Wskazuje ona na obecność lub brak wartości próbkowanych 
z poszczególnych modułów peryferyjnych, z którymi komunikuje się urządzenie IED. Maksymalnie jest 8 
węzłów logicznych. Komórka danych dla każdego węzła logicznego jest odświeżana w sposób ciągły. 
0: wartości próbkowane są odbierane z modułu peryferyjnego. 
1: żadne wartości próbkowane nie są odbierane z modułu peryferyjnego. 

SAV No SmpSynch 00000000 0 lub 1 dla poszczególnych flag 

Jest to komórka danych z 8 flagami binarnymi. Wskazuje na stan wartości próbkowanych odbieranych z 
poszczególnych skonfigurowanych modułów peryferyjnych: 
0: odbierane wartości próbkowane są zsynchronizowane i ewentualna utrata próbek mieści się w 
dopuszczalnych granicach. 
1: odbierane wartości próbkowane nie są zsynchronizowane (ustawienie: Synchro Alarm) lub opóźnienie 
wartości próbkowanych przekracza dopuszczalną wartość (ustawienie Merging Unit Delay). Urządzenie IED 
wystawia 'SAV No SmpSynch', gdy dowolna binarna flaga ma wartość '1'. 

SAV Test 
00000000 00000000 
00000000 

0 lub 1 dla poszczególnych flag 

Jest to komórka danych z 24 flagami binarnymi. Wskazuje stan flagi trybu testowego IEC 61850 dla każdego 
kanału analogowego przetwarzanego przez urządzenie IED (np.: VA, napięcie fazy A). Przypisanie kanału 
zależy od urządzenia IED. 

SAV Questionable 
00000000 00000000 
00000000 

0 lub 1 dla poszczególnych flag 

Jest to komórka danych z 24 flagami binarnymi. Wskazuje stan atrybutu jakości IEC 61850 'Questionable' 
(Wątpliwe) w ramkach wartości próbkowanych dla każdego z kanałów analogowych. Przypisanie kanału 
zależy od urządzenia IED. 

SAV Invalid 
00000000 00000000 
00000000 

0 lub 1 dla poszczególnych flag 

Jest to komórka danych z 24 flagami binarnymi. Wskazuje stan atrybutu jakości IEC 61850 'Invalid' 
(nieważne) w ramkach wartości próbkowanych dla każdego z kanałów analogowych. Przypisanie kanału 
zależy od urządzenia IED. 

Frame Loss Data (dane 
utraconych ramek) 

Podnagłówek 

W tej kolumnie zamieszczono wszystkie parametry konfiguracyjne/opcje pomiarów dotyczące danych 
utraconych ramek. 

Frame Loss Rate Enabled Disabled, Enabled 

Załącza licznik prędkości utraty ramek. 

LN1 - LN8 LossRate Sec Dane 

Odsetek ramek danych próbkowanych brakujących w ciągu ostatniej sekundy, dla LN1 - LN8. 

LossRate Reset No No, Yes 

Resetuje licznik prędkości utraty ramek. 

Reset Time Dane  

Czas resetowania. 

LN1 - LN8 FrmLoss Cuml Dane  

Liczba ramek utraconych od momentu ostatniego resetowania dla LN1 - LN8; najnowszy czas resetowania 
dostępny w menu urządzenia IED. 

LN1 to 8 Error Second Dane 

Sekundy błędu ramki to sumaryczna wartość od momentu ostatniego resetowania. Jeżeli prędkość utraty 
ramek przekracza 1,25% (jedna próbka na cykl średnio na jedną sekundę), urządzenie IED rejestruje to jako 
sekundę błędu dla LN1 - LN8. 
 

Tabela 59: Ustawienia IEC 61850-9-2 LE 
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1.3.22 Etykiety wejść sterowniczych 
 
Każde wejście sterownicze może mieć przypisaną 16-znakową etykietę. Kolumna 
CTRL I/P LABELS (etykiety wejścia sterowniczego) pozwala na zdefiniowanie tych 
etykiet (P342-6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

CTRL I/P LABELS (ETYKIETY WEJ. STEROWN.) 

Control Input 1 Control Input 1 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne wejścia sterownicze. Tekst opisu będzie wyświetlany po przejściu 
do danego wejścia sterowniczego z poziomu menu klawiszy skrótu i jest on wyświetlany w opisie wejścia 
sterowniczego wykorzystanego w kodzie PSL. 

Control Input 2 to 32 Control Input 2 to 32 16 znaków tekstowych 

Etykieta tekstowa opisująca poszczególne wejścia sterownicze. Tekst opisu będzie wyświetlany po przejściu 
do danego wejścia sterowniczego z poziomu menu klawiszy skrótu i jest on wyświetlany w opisie wejścia 
sterowniczego wykorzystanego w kodzie PSL. 
 

Tabela 60: Ustawienia etykiet wejść sterowniczych 

 
1.3.23 Konfigurator IED (dla konfiguracji IEC 61850) 
Kolumna IED CONFIGURATOR zawiera głównie komórki z danymi, które 
wyświetlają informacje, lecz nie są edytowalne. W celu zmodyfikowania 
konfiguracji należy użyć narzędzia IED Configurator wchodzącego w skład 
oprogramowania S1 Studio Agile (P342-6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

IED CONFIGURATOR (KONFIGURATOR IED) 

Switch Conf.Bank No Action No Action, Switch Banks 

Parametr pozwalający użytkownikowi przełączać się pomiędzy bieżącą konfiguracją, przechowywaną  
w aktywnym banku pamięci (i częściowo przedstawioną poniżej), a konfiguracją przesłaną do  
i przechowywaną w nieaktywnym banku pamięci. 

Restore MCL No Action No Action, Restore 

Ustawienie umożliwiające użytkownikowi resetowanie wszelkich zmian i przewrócenie MCL zapisanego  
w pamięci przekaźnika. 

Active Conf.Name Dane 

Nazwa konfiguracji w aktywnym banku pamięci (zazwyczaj brana z pliku SCL). 

Active Conf.Rev Dane 

Wersja konfiguracji w aktywnym banku pamięci (zazwyczaj brana z pliku SCL). 

Inact.Conf.Name Dane 

Nazwa konfiguracji w nieaktywnym banku pamięci (zazwyczaj brana z pliku SCL). 

Inact.Conf.Rev Dane 

Wersja konfiguracji w nieaktywnym banku pamięci (zazwyczaj brana z pliku SCL). 

IP PARAMETERS (PARAMETRY IP) 

IP Address Dane 

Wyświetlany jest unikalny adres sieciowy IP, który identyfikuje przekaźnik. 

Subnet Mask Dane 

Wyświetla podsieć, do której podłączono przekaźnik. 

Gateway Dane 

Wyświetla adres IP bramy (proxy), do której podłączono przekaźnik, jeśli takowa występuje. 

SNTP PARAMETERS (PARAMETRY SNTP) 

SNTP Server 1 Dane 

Wyświetlany jest adres IP głównego serwera SNTP. 

SNTP Server 2 Dane 

Wyświetlany jest adres IP pomocniczego serwera SNTP. 

IEC 61850 SCL 

IED Name Dane 

Składająca się z 8 znaków nazwa urządzenia IED, będąca unikalną nazwą urządzenia IED w sieci IEC 61850, 
zazwyczaj braną z pliku SCL. 
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IEC 61850 GOOSE 

GoEna 00000000 0 = wyłączone, 1 = włączone 

Ustawienie służące do załączania ustawień GOOSE, bloków konfiguracyjnych (GCB) od 1 do 8. 

Test Mode 00000000  

Bit Test Mode (tryb testowy) służy do ustawiania flagi testu w wychodzącym (opublikowanym) komunikacie 
Goose. Każdy bit odpowiada jednemu z ośmiu GOCB w taki sam sposób, w jaki bity GOEna załączają lub 
wyłączają odpowiadającym im komunikat Goose. Wykasowanie bitu trybu testowego kasuje flagę testu 
opublikowanego komunikatu Goose. Nie ma to wpływu na dane zawarte w komunikacie Goose. 

VOP Test Pattern 0x00000000 0x00000000 0xFFFFFFFF 1 

32-bitowy wzorzec testowy zastosowany w trybie testowym 'Forced' (wymuszony). 

Ignore Test Flag No No, Yes 

W przypadku ustawienia 'Yes' (tak) flaga testowa w subskrybowanym komunikacie GOOSE zostaje 
zignorowana, a dane są traktowane w sposób normalny. 
 

Tabela 61: Konfigurator IED IEC-61850 

 
Konfiguracja bezpieczeństwa cybernetycznego 
Kolumna SECURITY CONFIG (konfiguracja bezpieczeństwa) zawiera wszystkie 
ustawienia związane z funkcjami cyberbezpieczeństwa zgodnymi z NERC. 
Obejmuje to ustawienia odnoszące się do zabezpieczania hasłem jak również 
ustawienia umożliwiające wyłączanie portów fizycznych (P342-6/8). 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

SECURITY CONFIG (KONFIG. BEZPIECZEŃSTWA) 

User Banner 

ACCESS ONLY FOR 
AUTHORISED USERS 
(DOSTĘP WYŁĄCZNIE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW 
AUtORYZOWANYCH) 

ASCII 32 do 234 

Zgodny z wymaganiami NERC opis urządzenia IED. 

Attempts Limit (licznik prób) 2 0 3 1 

Definiuje maksymalną liczbę nieudanych prób wprowadzenia hasła. 

Attempts Timer (timer prób) 2 min 1 min 3 min 1 min 

Definiuje czas wykorzystywany do wykrywania maksymalnej liczby nieudanych prób wprowadzenia hasła. 

Blocking Timer 5 mins 1 min 30 min 1 min 

Definiuje czas, na jaki dany użytkownik zostaje zablokowany po przekroczeniu limitu prób wprowadzania 
hasła. 

Front Port Enabled Disabled, Enabled 

Włącza/wyłącza fizyczny port przedni. 

Rear Port 1 Enabled Disabled, Enabled 

Włącza/wyłącza fizyczny port tylny 1. 

Rear Port 2 Enabled Disabled, Enabled 

Włącza/wyłącza fizyczny port tylny 2. 

Ethernet Port Enabled Disabled, Enabled 

Włącza/wyłącza fizyczny port ethernetowy. 

Courier Tunnel Enabled Disabled, Enabled 

Włącza/wyłącza tunelowany logiczny port Courier. 

IEC61850 Enabled Disabled, Enabled 

Włącza/wyłącza logiczny port IEC 61850. 

DNP OE Enabled Disabled, Enabled 

Włącza/wyłącza logiczny port DNP 3.0 over Ethernet. 

Attempts Remaining Dane 

Liczba pozostałych dozwolonych prób wprowadzenia hasła. 

Blk Time Remain Dane 

Pozostały czas blokowania. 

Fallback Level Level 0 

Level 0  
Level 1  
Level 2  
Level 3 
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Wyświetlany jest poziom dostępu ustawiany przez IED po upłynięciu dozwolonego okresu bezczynności lub 
po wylogowaniu użytkownika. Będzie to albo najwyższy poziom bez przydzielonego hasła lub też poziom 0, 
jeżeli hasło przypisane jest do wszystkich poziomów. 

Security Code Dane  

W tej komórce wyświetlany jest 16-znakowy kod bezpieczeństwa, którego podanie jest wymagane podczas 
próby odzyskania hasła. 
 

Tabela 62: Kolumna SECURITY CONFIG 

 
1.3.25 Dane PSL 
Kolumna PSL DATA (dane PSL) zawiera komórki, w których wyświetlane są 
informacje dotyczące schematu PSL użytego w każdej z grup ustawień. 
Wyświetlane elementy to oznaczenie PSL, identyfikator oraz data i godzina 
wgrania schematu PSL do urządzenia lub przywrócenia jego domyślnej wersji 
(P342-6/8). 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

PSL DATA (DANE PSL) 

Grp 1 PSL Ref. Tekst ASCII (32 znaki) 

Ustawiany przez użytkownika w trakcie wgrywania pliku PSL opis referencyjny PSL. 

Date/Time Data i godzina IEC 870 

Data i godzina wgrania pliku PSL lub wgrania oprogramowania sprzętowego/przywracania ustawień 
domyślnych. 

Grp 1 PSL ID Dane 

Suma kontrolna pliku PSL grupy 1. 

Grp 2 PSL Ref Tekst ASCII (32 znaki) 

Ustawiany przez użytkownika w trakcie wgrywania pliku PSL opis referencyjny PSL. 

Date/Time Data i godzina IEC 870 

Data i godzina wgrania pliku PSL lub wgrania oprogramowania sprzętowego/przywracania ustawień 
domyślnych. 

Grp 2 PSL ID Dane 

Suma kontrolna pliku PSL grupy 2. 

Grp 3 PSL Ref Tekst ASCII (32 znaki) 

Ustawiany przez użytkownika w trakcie wgrywania pliku PSL opis referencyjny PSL. 

Date/Time Data i godzina IEC 870 

Data i godzina wgrania pliku PSL lub wgrania oprogramowania sprzętowego/przywracania ustawień 
domyślnych. 

Grp 3 PSL ID Dane 

Suma kontrolna pliku PSL grupy 3. 

Grp 4 PSL Ref Tekst ASCII (32 znaki) 

Ustawiany przez użytkownika w trakcie wgrywania pliku PSL opis referencyjny PSL. 

Date/Time Data i godzina IEC 870 

Data i godzina wgrania pliku PSL lub wgrania oprogramowania sprzętowego/przywracania ustawień 
domyślnych. 

Grp 4 PSL ID Dane 

Suma kontrolna pliku PSL grupy 4. 
 

Tabela 63: Kolumna PSL Data 

 
1.3.26 Dane krzywych programowalnych 
Kolumna USER CURVES DATA (dane krzywych programowalnych) zawiera 
komórki, w których wyświetlane są informacje dotyczące krzywych 
programowalnych przez użytkownika. Elementy wyświetlane to nazwa krzywej  
i jej wersja oraz data i godzina jej utworzenia. Jedynym edytowalnym elementem 
jest wersja krzywej (1.0 dla Zadziałania oraz 1.1 dla Resetu) oraz komenda 
przywracająca krzywą domyślną (P342-6/8). 
 
Uwaga: Krzywe fabryczne załadowane do krzywej domyślnej 1/2/3/4  
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w przekaźniku to 1. krzywa zadziałania umiarkowanie zależna IEEE, 2. 
krzywa zadziałania silnie zależna IEEE, 3. Krzywa resetowania 
umiarkowanie zależna IEEE, 2. krzywa resetowania silnie zależna IEEE. 

 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

USER CURVES DATA (dane krzywych programowalnych) 

Curve 1 Name Default Curve 1 ASCII 32 do 234 

Nazwa wprowadzona podczas wgrywania krzywej. 

Date/Time Data i godzina IEC 870 

Data i godzina wgrania krzywej lub wgrania oprogramowania sprzętowego/przywracania ustawień 
domyślnych. 

Curve 1 ID Dane 

Suma kontrolna krzywej 1. 

UserCurve 1 Type Operate 1.0 

Operate 1.0,  
Reset 1.1, 
V/Hz Operate 3.0,  
V/Hz Reset 3.1, 
UV Operate 4.0 

 

Definiuje wzorzec krzywej programowalnej, albo na działanie (operate) albo na resetowanie (reset). 

Curve 2 Name Default Curve 2 ASCII 32 do 234 

Nazwa wprowadzona podczas wgrywania krzywej. 

Date/Time Data i godzina IEC 870 

Data i godzina wgrania krzywej lub wgrania oprogramowania sprzętowego/przywracania ustawień 
domyślnych. 

Curve 2 ID Dane 

Suma kontrolna krzywej 2. 

UserCurve 2 Type Działanie 1.0 

Operate 1.0,  
Reset 1.1, 
V/Hz Operate 3.0,  
V/Hz Reset 3.1, 
UV Operate 4.0 

 

Definiuje wzorzec krzywej programowalnej, albo na działanie (operate) albo na resetowanie (reset). 

Curve 3 Name Default Curve 3 ASCII 32 do 234 

Nazwa wprowadzona podczas wgrywania krzywej. 

Date/Time Data i godzina IEC 870  

Data i godzina wgrania krzywej lub wgrania oprogramowania sprzętowego/przywracania ustawień 
domyślnych. 

Curve 3 ID Dane 

Suma kontrolna krzywej 3. 

UserCurve 3 Type Reset 1.1 

Operate 1.0,  
Reset 1.1, 
V/Hz Operate 3.0,  
V/Hz Reset 3.1,  
UV Operate 4.0 

 

Definiuje wzorzec krzywej programowalnej, albo na działanie (operate) albo na resetowanie (reset). 

Curve 4 Name Default Curve 4 ASCII 32 do 234 

Nazwa wprowadzona podczas wgrywania krzywej. 

Date/Time Data i godzina IEC 870  

Data i godzina wgrania krzywej lub wgrania oprogramowania sprzętowego/przywracania ustawień 
domyślnych. 

Curve 4 ID Dane 

Suma kontrolna krzywej 4. 

UserCurve 4 Type Reset 1.1 

Operate 1.0,  
Reset 1.1, 
V/Hz Operate 3.0,  
V/Hz Reset 3.1,  
UV Operate 4.0 

 

Definiuje wzorzec krzywej programowalnej, albo na działanie (operate) albo na resetowanie (reset). 
 

Tabela 64: Kolumna User Curve 
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1 DZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI 
ZABEZPIECZAJĄCYCH 
 
W poniższych paragrafach szczegółowo opisano poszczególne funkcje 
zabezpieczające. 
 

1.1 Kolejność faz 
W przekaźniku P340 zapewniono funkcję umożliwiającą utrzymanie prawidłowego 
działania wszystkich funkcji zabezpieczających nawet wtedy, gdy generator będzie 
pracował przy odwróconej kolejności faz. Do tego celu służą ustawienia 
konfigurowane przez użytkownika dostępne dla czterech grup ustawień. 
Parametr Phase Sequence (Sekwencja faz) – Standard ABC/Reverse ACB – ma 
zastosowanie do sieci elektroenergetycznej ze stałą sekwencją faz albo ABC albo 
ACB. Ma on również zastosowanie w przypadku tymczasowej zamiany faz, która 
wpływa na wszystkie PN i PP. W odróżnieniu od pozostałych ustawień dotyczących 
zamiany faz, to ustawienie nie powoduje wewnętrznego przestawienia faz w 
kanałach analogowych. 
Wpływ ustawienia Phase Sequence na obliczenia składowych kolejności wygląda 
następująco: 
 

 
 
 
 

Standard ABC 
(standardowa ABC) 

Obliczenia składowej zgodnej (I1, V1) i przeciwnej (I2, V2) 
napięcia i prądu pozostają niezmienione, co wygląda 
następująco: 
 

 
 

 
 
 
 

Reverse ACB  
(odwrotna ACB) 

Obliczenia składowej zgodnej (I1, V1) i przeciwnej (I2, V2) 
napięcia i prądu wyrażają się w formie następujących 
równań: 
 

 

 

Gdzie  
 
Ustawienie Phase Sequence wpływa również na kierunkowe zabezpieczenie 
nadprądowe w następujący sposób: 
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Kolejność faz 67 (kierunkowe nadprądowe) 

 
Standard ABC (standardowa ABC) 

Faza A wykorzystanie Ia, Vbc  
Faza B wykorzystanie Ib, Vca 
Faza C wykorzystanie Ic, Vab 

 
Reverse ACB (odwrotna ACB) 

Faza A wykorzystanie Ia, -Vbc  
Faza B wykorzystanie Ib, -Vca 
Faza C wykorzystanie Ic, -Vab 

 

Tabela 1: Właściwości tabeli 

 
Ustawienia VT Reversal (odwrócenie PN), CT1 Reversal (odwrócenie CT1) oraz 
CT2 Reversal (odwrócenie CT2)  – No Swap/ A-B Swapped/ B-C Swapped/ C-A 
Swapped, dotyczą zastosowań, w których niektóre albo wszystkie wejścia 
napięciowe i prądowe są tymczasowo odwrócone, np. zastosowań  
w elektrowniach szczytowo-pompowych. Ustawienia wpływają na porządek 
kanałów analogowych w przekaźniku i ustawia się je tak, aby emulowały porządek 
kanałów w sieci elektroenergetycznej. Zatem, przy założeniu, że ustawienia 
emulują zmianę konfiguracji fazowej w sieci elektroenergetycznej, wszystkie 
funkcje zabezpieczenia będą działały tak, jak w przypadku standardowego układu 
rotacji faz. Wszystkie obliczenia kolejności faz oraz funkcje zabezpieczenia 
pozostają bez zmian. 
  

1.2 Zabezpieczenie różnicowe generatora (87G) 
Zasada działania zabezpieczenia różnicowego opartego na prądzie 
wyrównawczym jest taka, że prąd wpływający do strefy zabezpieczenia i prąd 
wypływający z niej są równe. Każda różnica pomiędzy tymi prądami oznacza 
zwarcie w strefie. W przypadku podłączenia PP w sposób przedstawiony na 
rysunku 1 widać, że prąd płynący przez strefę zabezpieczenia powoduje krążenie 
prądu wokół oprzewodowania wtórnego. Jeżeli przekładniki prądowe mają tę 
samą przekładnię i identyczną charakterystykę magnesującą, wytwarzają one 
identyczne prądy wtórne, tak więc przez przekładnik przepływa prąd zerowy. 
W razie wystąpienia zwarcia w strefie zabezpieczenia istnieje różnica pomiędzy 
wyjściami z poszczególnych PP. Różnica ta przepływa przez przekaźnik i powoduje 
jego zadziałanie. 
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Rysunek 1: Zasada działania zabezpieczenia różnicowego opartego na prądzie wyrównawczym 

 
Znaczny prąd przepływający na skutek zewnętrznego zwarcia może spowodować, 
że jeden PP zostanie nasycony bardziej niż drugi. Powoduje to różnicę pomiędzy 
prądami wtórnymi wytwarzanymi przez poszczególne PP. Istotne jest 
ustabilizowanie zabezpieczenia na wypadek takiej sytuacji. Zazwyczaj stosuje się 
dwie metody. Technikę adaptacji polegającą na tym, że ustawienie przekaźnika 
zwiększa się w miarę zwiększania się prądu przepływającego, Zaś alternatywnie 
technikę wysokoimpedancyjną, w której przekaźnik ma taką impedancję, że  
w warunkach maksymalnego zwarcia bezpośredniego w członie różnicowym 
występuje niedostateczny prąd do zadziałania przekaźnika. 
Funkcję zabezpieczenia różnicowego generatora dostępną w przekaźniku 
P343/4/5/6 można wykorzystywać albo w trybie różnicowym adaptacyjnym albo 
różnicowym wysokoimpedancyjnym. Oba tryby działania są jednakowo 
prawidłowe, to użytkownicy mogą preferować jeden bardziej od drugiego. 
W poniższych punktach opisano zasadę działania każdego z nich. 
Zabezpieczenie różnicowe generatora można również użyć na potrzeby 
zabezpieczenia od zwarć międzyzwojowych, które opisano w poniższych 
punktach. 
Zabezpieczenia różnicowe generatora można zablokować zasilając właściwy 
sygnał DDB za pośrednictwem PSL (Gen Diff Block: DDB 512). Jeżeli wymagane jest 
blokowanie zabezpieczenia różnicowego generatora lub zabezpieczenia od zwarć 
międzyzwojowych przez nadzór PP, należy wykonać to w schemacie PSL 
podłączając sygnał DDB 1263: CTS-1 Block LUB DDB 1264: CTS-2 Block LUB DDB 
1265: CTS Block do sygnału DDB 512: Gen Diff Block. 
Dostępny jest sygnał DDB (Digital Data Bus - szyna danych cyfrowym) 
sygnalizujący wyzwolenie każdej z faz w zabezpieczeniu różnicowym (DDB 737, 
DDB 738, DDB 739). Ponadto dostępny jest sygnał DDB wyzwolenia trójfazowego 
(DDB 736). Sygnały te służą do sterowania przekaźnikami wyjściowymi oraz do 
wyzwalania rejestratora zakłóceń w sposób zaprogramowany w programowalnym 
schemacie logicznym (PSL). Możliwe jest również takie zaprogramowanie stanów 
sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny 
COMMISSION TESTS przekaźnika. 
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Na rysunku 2 przedstawiono działanie zabezpieczenia różnicowego generatora: 
 

 
Rysunek 2: Schemat logiczny zabezpieczenia różnicowego generatora 

 
1.2.1 Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe 
W adaptacyjnym przekaźniku różnicowym prąd przepływający służy zwiększeniu 
ustawienia członu różnicowego. W przypadku silnych zwarć bezpośrednich mało 
prawdopodobne jest, wskutek nasycenia PP aby wyjścia PP na każdym końcu 
strefy były takie same. W takiej sytuacji może dojść do powstania prądu 
różnicowego. Jednakże adaptacja podnosi ustawienia przekaźnika, co skutkuje 
tym, że różnicowy prąd rozpływowy jest niewystarczający do wywołania 
zadziałania przekaźnika. 
 
W P34x zastosowana została procentowa charakterystyka adaptacyjna  
z podwójnym zboczem. Dolne zbocze zapewnia czułość na zwarcia wewnętrzne. 
Górne zbocze zapewnia stabilność w warunkach zwarć bezpośrednich, podczas 
których z powodu nasycenia przekładników prądowych mogą wystąpić prądy 
różnicowe stanów przejściowych. 
Prąd przepływowy jest obliczany jako średnia sumy skalarnej prądu wpływającego 
do strefy zabezpieczenia i wypływającego z niej. Ten obliczony prąd przepływający 
zostaje następnie wykorzystany do zastosowania adaptacji procentowej w celu 
zwiększenia nastawy różnicowej. Adaptację procentową można zmieniać tak, aby 
nadać charakterystykę działania przedstawioną na rysunku 3. 
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Rysunek 3: Charakterystyka działania adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego 

 
W przekaźniku P343/4/5/6 dostępne są dwa ustawienia prądu adaptacyjnego. 
Wstępne zbocze adaptacyjne, Gen Diff k1, stosuje się dla prądów przepływających 
o wartości do Gen Diff Is2. Drugie zbocze adaptacyjne, Gen Diff k2, stosuje się dla 
prądów przepływających o wartości powyżej nastawy Gen Diff Is2. 
Funkcja adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego wykorzystuje dwa zestawy 
wejść do pomiaru prądów trójfazowych (IA, IB, IC, IA2, IB2, IC2), podłączonych 
tak, aby mierzyć prąd fazowy na końcu neutralnym oraz na zaciskach maszyny  
w sposób przedstawiony na rysunku 4. Prąd adaptacyjny i prąd różnicowy są 
obliczane przez oprogramowanie przekaźnika. Zapewniają one funkcja 
zabezpieczenia różnicowego z segregacją faz i można je odczytać w kolumnie 
MEASUREMENTS w menu przekaźnika. 
 
1.2.1.1  Obliczenia prądu różnicowego i adaptacyjnego 
Obliczenia te są przeprowadzane dla każdej fazy oddzielnie. Prąd różnicowy jest 
sumą wektorów prądów fazowych zmierzonych na każdym końcu generatora. 
Średni prąd adaptacyjny (Ibias) jest średnią skalarną amplitudy tych prądów, czyli 
 

 
 
Aby zapewnić większą stabilność w przypadku zwarć zewnętrznych, podczas 
obliczania prądów adaptacyjnych podejmowane są dodatkowe środki: 
 
1.2.1.1.1 Opóźniony prąd adaptacyjny 
Wykorzystywana wielkość prądu adaptacyjnego jest maksymalnym prądem 
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adaptacyjnym spośród wielkości obliczonych w ostatnim cyklu. Ma to na celu 
utrzymanie poziomu adaptacyjnego, a tym samym zapewnienie stabilności 
podczas wyłączania zwarcia zewnętrznego. Funkcja ta jest implementowana dla 
każdej fazy oddzielnie. Algorytm ma następującą postać, funkcja wykonywana jest 
4 razy na cykl: 
 
Ia-bias(n) = Maximum [Ia-bias(n), Ia-bias(n-1), ........., Ia-bias(n - 3)] 
Ib-bias(n) = Maximum [Ib-bias(n), Ib-bias(n-1),........., Ib-bias(n - 3)] 
Ic-bias(n) = Maximum [Ic-bias(n), Ic-bias(n-1), ........., Ic-bias(n - 3)] 
 
1.2.1.1.2  Przejściowy prąd adaptacyjny 
Jeżeli pomiar średniego prądu adaptacyjnego wykazał nagły wzrost, do obliczeń 
prądu adaptacyjnego wprowadzane są dodatkowe prądy adaptacyjne dla 
poszczególnych faz. Później wielkość ta zaniknie wykładniczo. Przejściowy prąd 
adaptacyjny resetowany jest do zera zaraz po wyzwoleniu przekaźnika, lub gdy 
średni prąd adaptacyjny będzie mniejszy od ustawienia Is1. Przejściowy prąd 
adaptacyjny poprawia stabilność zabezpieczenia podczas zwarć zewnętrznych 
oraz umożliwia opóźnienie czasowe w przypadku nasycenia przekładnika 
prądowego spowodowanego małymi prądami zwarć zewnętrznych oraz wysokimi 
stosunkami X/R. Dla zwarć jedno- i dwustronnych największy udział stanowi prąd 
różnicowy i przejściowy prąd adaptacyjny nie ma tu żadnego znaczenia. 
Przejściowy prąd adaptacyjny jest likwidowany po wyzwoleniu przekaźnika w celu 
zapobieżenia możliwości drgań. W celu zapobieżenia powstawaniu wartości 
szczątkowych powodowanych efektami numerycznymi, likwidowany jest on 
również wtedy, gdy Ibias jest mniejszy niż Is1. 
  
1.2.1.1.3  Maksymalny prąd adaptacyjny 
Wielkość prądu adaptacyjnego przypadająca na fazę w przypadku procentowej 
charakterystyki adaptacyjnej jest maksymalnym prądem adaptacyjnym 
wyliczonym ze wszystkich trzech faz tj. 
 
I-bias-max = Maximum [Ia-bias, Ib-bias, Ic-bias] 
 
1.2.1.1.4  Kryteria wyzwalania 
Kryteria wyzwalania dla poszczególnych faz sformułowano w sposób 
przedstawiony poniżej. Wartość progowa prądu różnicowego zmienia się  
w zależności od wartości I-bias-max, tak jak w procentowej charakterystyce 
adaptacyjnej. Należy zauważyć, że przejściowy prąd adaptacyjny ma charakter 
fazowy i nie wpływają na niego ustawienia K1 oraz K2. 
 
Dla I-bias-max <= Is2 
Idiff > K1*I-bias-max + Transient_bias + Is1 For I-bias-max > Is2 
Idiff > K2*I-bias-max + Transient Bias - Is2*(K2-K1) + Is1 
 
Ponieważ wykorzystywana jest strategia zliczania, zabezpieczenie działa wolniej, 
w obrębie dopuszczalnej granicy. Takie podejście ma na celu stabilizację 
przekaźnika w niektórych brzegowych warunkach przejściowych. 
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Rysunek 4: Połączenia przekaźnika dla adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego 

 
1.2.2 Wysokoimpedancyjne zabezpieczenie różnicowe 
Zasadę działania wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia najlepiej wyjaśnia 
przedstawiony schemat zabezpieczenia różnicowego, w którym jeden PP został 
nasycony w wyniku zewnętrznego zwarcia - rysunek 5. 
 

 
 

Rysunek 5: Zasada działania wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego 

 
Jeżeli w obwodzie przekaźnika występuje bardzo duża impedancja, prąd wtórny 
sprawnego PP będzie przepływać przez nasycony PP. Jeżeli impedancja 
magnesowania nasyconego PP uznana zostanie za pomijalną, maksymalne 
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napięcie w całym obwodzie przekaźnika będzie równe wtórnemu prądowi zwarcia 
pomnożonemu przez przyłączoną impedancję (RL3 + RL4 + RCT2). 
Stabilność przekaźnika w przypadku przyłożenia wspomnianego maksymalnego 
napięcia można zachować poprzez zwiększenie całkowitej impedancji obwodu 
przekaźnika, w taki sposób, by płynący w nim prąd wynikowy był mniejszy niż jego 
wartość ustawiona w przekaźniku. Ze względu na niewielką impedancję samego 
wejścia przekaźnika, wymagane jest szeregowe podłączenie do tego wejścia 
zewnętrznego rezystora. Rezystancja rezystora RST jest obliczana wg wzoru 
przedstawionego na rysunku 5. Wymagany może być dodatkowy nieliniowy 
metrosil, którego zadaniem jest ograniczenie skoków napięcia obwodu wtórnego 
w warunkach zwarcia wewnętrznego. 
 
W celu zapewnienia szybkiego zadziałania zabezpieczenia w trakcie zwarcia 
wewnętrznego, napięcie punktu załamania przekładników prądowych 
współpracujących z zabezpieczaniem musi wynosić co najmniej 2 Vs. 
 
Funkcja wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego wykorzystuje 
podłączone wejścia prądowe 2, 2, 2 do mierzenia prądu różnicowego w każdej 
fazie, w sposób przedstawiony na rysunku 6. 
  

 
 

Rysunek 6: Połączenia przekaźnika dla wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego 

 
1.2.3 Zabezpieczenie przed zwarciami międzyzwojowymi (jednofazowe z fazą 
pomocniczą) 
W przypadku generatorów z wielozwojowymi uzwojeniami stojana istnieje 
możliwość wystąpienia zwarć międzyzwojowych. Takie zwarcie zostanie wykryte 
przez konwencjonalne układy zabezpieczeń, o ile przekształci się w zwarcie 
doziemne stojana. W hydrogeneratorach występuje zwykle wiele uzwojeń stojana 
z równoległymi uzwojeniami. 
 
Wejścia prądowe IA2/IB2/IC2 w P343/4/5/6 można wykorzystać do 
zabezpieczenia różnicowego przed zwarciami międzyzwojowymi z niezależnymi 
ustawieniami dla poszczególnych faz (Interturn Is_A, Interturn Is_B, Interturn 
Is_C). Dlatego też można zwiększyć ustawienie prądu dla samej zwartej fazy bez 
wpływu na czułość zabezpieczenia w pozostałych, niezwartych fazach. Opóźnienie 
czasowe służy do zapobiegania zadziałaniu w przypadku przejściowych błędnych 
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prądów PP, które mogą wystąpić w trakcie zwarć zewnętrznych. Problem 
związany z przejściowymi błędnymi prądami PP można wyeliminować za pomocą 
przekładników Ferrantiego (typu okienkowego). 
 
Na poniższym schemacie przedstawiono działanie zabezpieczenia przed zwarciami 
międzyzwojowymi (split phase): 
 

 
 

Rysunek 7: Schemat logiczny zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi 

 

1.3 Zabezpieczenie różnicowe generatora-transformatora 
(87GT) 

Zabezpieczenie różnicowe zawarte w P343/4/5/6 opracowano z myślą  
o zabezpieczeniu generatora oraz transformatora 2-uzwojeniowego. 
W celu zastosowania urządzenia w roli zabezpieczenia różnicowego generatora-
transformatora konieczna jest korekcja przekładni. Otrzymywane jest to w prosty 
sposób, przez ustawienie mocy odniesienia na wartość mocy znamionowej 
transformatora i ustawienie napięć znamionowych dla każdego z uzwojeń 
transformatora. W celu zredukowania do minimum stanów niezrównoważenia 
wynikających z działania nastawników zaczepowych, wejścia prądowe elementu 
różnicowego powinny być dopasowane do środkowej pozycji nastawnika a nie do 
napięcia znamionowego. 
 
Dopasowanie układu połączeń uzyskiwane jest przez wprowadzenie numeru 
identyfikacyjnego odpowiedniego układu połączeń. Możliwe jest również 
filtrowanie składowej kolejności zerowej prądu. W warunkach, w których możliwe 
jest tymczasowe obciążenie transformatora napięciem przekraczającym napięcie 
znamionowe, blokowanie przemagnesowania zapobiegnie niepożądanemu 
wyzwoleniu. Funkcja blokowania piątej harmonicznej nie wymaga sygnału 
napięciowego. Sygnał piątej harmonicznej otrzymywany jest z przebiegu prądu 
różnicowego na każdej z faz, a blokowanie odbywa się fazowo. W takich 
aplikacjach do odpowiedniego zabezpieczenia transformatora powinno być 
używane zabezpieczenie przed przemagnesowaniem. 
 
1.3.1 Załączanie lub wyłączanie zabezpieczenia różnicowego 
Zabezpieczenie różnicowe może być załączone lub wyłączone z poziomu lokalnego 
panelu sterowania. Co więcej, załączanie może być przeprowadzone oddzielnie 
dla każdej grupy ustawień. Aby załączyć zabezpieczenie różnicowe należy ustawić 
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komórkę [0912: Differential] na enabled. Komórka ta znajduje się pod 
nagłówkiem menu CONFIGURATION, oraz ustawić komórkę [3001: Winding 
Config] na Xformer. Komórka ta znajduje się pod nagłówkiem menu SYSTEM 
CONFIG. Funkcja różnicowoprądowa generatora-transformatora musi być również 
załączona w odpowiedniej grupie ustawień, a więc przykładowo należy ustawić 
komórkę [3731: Xformer Diff] znajdującą się pod nagłówkiem menu GROUP 1 
DXformer Diff na enabled. W ten sposób zostaje załączone zabezpieczenie 
różnicowe grupy ustawień setting group1. 
 
1.3.2 Korekcja przekładni 
Przekaźnik P34x automatycznie oblicza współczynnik korekcji przekładni dla 
każdego uzwojenia. Moc odniesienia dla obiektów chronionych jest taka sama dla 
wszystkich uzwojeń i musi być określona. W przypadku układu 
dwuuzwojeniowego zwykle to moc znamionowa jest mocą odniesienia.  
W przypadku transformatorów trójuzwojeniowych znamionowa moc uzwojenia 
najwyższej mocy powinna być ustawiona jako moc odniesienia. Moc odniesienia 
ustawiana jest w komórce [3002: Ref Power S]. Komórka ta znajduje się pod 
nagłówkiem GROUP 1 SYSTEM CONFIG w menu. 
Przekaźnik P34x oblicza współczynniki korekcji przekładni w oparciu o moc 
odniesienia, napięcie znamionowe uzwojenia oraz znamionowe prądy strony 
pierwotnej przekładników prądowych. 
 

 
 
Sref: wspólna moc odniesienia dla wszystkich końców, 
n: wynosi CT1 i CT2 dla każdego wejścia PP,  
Iref, n: prąd odniesienia dla danego wejścia przekładnika prądowego, 
Kamp, n: współczynnik dopasowania amplitudy dla danego wejścia przekładnika 

prądowego,  
Inom, n: znamionowy prąd strony pierwotnej dla danego wejścia przekładnika 

prądowego, 
Vnom, n: znamionowe napięcie strony pierwotnej dla danego wejścia 

przekładnika prądowego. 
 
Przekaźnik P34x sprawdza, czy współczynniki dopasowujące mieszczą się  
w dopuszczalnych granicach. Współczynniki dopasowujące muszą spełniać 
następujące warunki: 
 

 współczynniki dopasowujące muszą być zawsze równe 0,05 ≤ Kamp,n ≤ 20 
 
Jeżeli P34x obliczy współczynnik dopasowujący, który nie będzie spełniać 
powyższych warunków, pojawi się ostrzeżenie, CT Mismatch Alm [DDB 396], 
i nastąpi automatyczne zablokowanie P34x. 
 
Na rysunku 8 przedstawiono schemat logiczny niedopasowania parametrów PP. 
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Rysunek 8: Schemat logiki wykrywania niedopasowania parametrów przekładnika prądowego 
 
Zmierzone wartości prądów fazowych uzwojeń obiektów chronionych są mnożone 
przez odpowiednie współczynniki dopasowujące i dopiero te nowe wartości są 
wykorzystywane w dalszych obliczeniach. Konsekwentnie, wszystkie wartości 
progowe oraz wartości zmierzone są raczej zawsze odnoszone do odpowiednich 
prądów odniesienia niż do znamionowych prądów transformatora czy urządzenia. 
 
1.3.3 Dopasowanie układu połączeń 
Uzwojenia GN transformatora są oznaczone literami wielkimi, natomiast 
uzwojenia DN małymi. Numery odnoszą się do pozycji na tarczy zegara, tj. 
wskazują przesunięcie fazowe zrównoważonych trójfazowych prądów liniowych 
DN względem równoważonych trójfazowych prądów liniowych GN. Strona GN jest 
traktowana jako odniesienie i odpowiada jej pozycja godziny 12 na tarczy zegara. 
Tym samym każda godzina oznacza przesunięcie o 30°; tj. 1 oznacza 30° zwłokę  
a 11 oznacza 30° wyprzedzenie (DN względem GN). Dodatkowa litera N, YNd1, 
(litera mała w przypadku DN, d) wskazuje na połączenie punktu neutralnego  
z uziemieniem po stronie uzwojenia górnego napięcia transformatora mocy. 
Analizując relatywne możliwe przesunięcia faz można zauważyć, że uzwojenia 
gwiazda-gwiazda pozwalają na tworzenie parzystych układów połączeń, podczas 
gdy uzwojenia gwiazda-trójkąt/trójkąt-gwiazda pozwalają na układy nieparzyste. 
 
Przykłady 
Połączenie YNd1 wskazuje na transformator dwuuzwojeniowy, uziemiony, 
połączony w gwiazdę po stronie uzwojeń górnego napięcia i w trójkąt po stronie 
uzwojeń napięcia dolnego. Liniowe prądy zrównoważone strony napięcia dolnego 
są opóźnione względem liniowych prądów zrównoważonych strony napięcia 
górnego o 30° (przesunięcie fazowe wynoszące −30°). 
 
Połączenie Dyn1yn11 wskazuje na transformator trójuzwojeniowy z uzwojeniem 
napięcia górnego połączonym w trójkąt oraz z dwoma uziemionymi, połączonymi 
w gwiazdę uzwojeniami napięcia dolnego. Przesunięcie fazowe pierwszego 
uzwojenia DN względem uzwojenia GN to 30° opóźnienie (przesunięcie fazowe 
wynoszące −30°), przesunięcie fazowe drugiego uzwojenia DN względem 
uzwojenia GN to 30° wyprzedzenie (przesunięcie fazowe wynoszące +30°). 
 
Dopasowanie układu połączeń przeprowadzane jest na amplitudowo 
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dopasowanych prądach fazowych strony uzwojeń napięcia dolnego oraz trójnych 
zgodnie z numerem charakterystycznego układu połączeń. 
Gdy przekaźnik P34x został skonfigurowany do zabezpieczania transformatora 
Yd1, programowe pośredniczące przekładniki prądowe wykorzystywane przez 
przekaźnik do uzyskania korekty wektorowej mają postać jak na rysunku 9. Na 
dopasowanych amplitudowo prądach fazowych GN nie jest przeprowadzana 
żadna korekta. Jeżeli przekaźnik jest w trybie prostym, filtrowanie składowej 
zerowej zależne jest od komórki [HV Grounding]. Gdy komórka [HV Grounding] 
pod nagłówkiem menu GROUP 1 SYSTEM CONFIG ustawiona jest na uziemienie 
(Grounded), stosowane jest filtrowanie składowej kolejności zerowej. Ponadto 
następuje automatyczne przestawienie komórki [Zero seq filt HV] na załączenie 
(Enabled). W przeciwnym razie, jeżeli komórkę [HV Grounding] nastawiono na 
brak uziemienia (Ungrounded), następuje automatyczne przestawienie komórki 
[Zero seq filt HV] na wyłączenie (Disabled). 
  
Jeżeli przekaźnik jest w trybie zaawansowanym, filtrowanie składowej zerowej 
zależne jest od komórki [Zero seq filt HV]. Gdy komórka [Zero seq filt HV] pod 
nagłówkiem menu GROUP 1 DIFF PROTECTION ustawiona jest na załączenie 
(Enabled), stosowane jest filtrowanie składowej kolejności zerowej. Ponadto 
następuje automatyczne przestawienie komórki [HV Grounding] na uziemienie 
(Grounded). W przeciwnym razie, jeżeli komórkę [Zero seq filt HV] nastawiono na 
wyłączenie (Disabled), następuje automatyczne przestawienie komórki [Zero seq 
filt HV] na brak uziemienie (Ungrounded). 
Dlatego też po stronie napięcia górnego układu Y transformatora, programowe 
pośredniczące przekładniki prądowe są albo w układzie Yy0 (filtrowanie składowej 
kolejności zerowej nie jest wymagane), albo w układzie Ydy0 (filtrowanie 
składowej zerowej jest wymagane). 
 
Z powodu takiego układu połączeń (1) prądy po stronie napięcia dolnego mają 30 
stopni zwłoki względem prądów strony napięcia górnego. Przekaźnik za pomocą 
programowego pośredniczącego przekładnika prądowego Yd11 po stronie 
napięcia dolnego sprowadza prąd strony napięcia dolnego do fazy zgodnej  
z prądem strony napięcia górnego. 
 

 
 

Rysunek 9: Programowe przekładniki prądowe transformatora Yd1 
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Podczas zewnętrznych zwarć doziemnych po stronie napięcia górnego należy 
uwzględnić uziemione uzwojenie Y transformatora Yd1. Należy również 
uwzględnić to, że źródło podłączone jest do strony połączonej w trójkąt. Składowa 
kolejności zerowej prądu zwarciowego przepływa przez uziemiony punkt 
neutralny znajdujący się w strefie ochrony różnicowej transformatora. Składowa 
kolejności zerowej prądu zwarciowego widziana jest jedynie przez przekładniki 
prądowe strony napięcia górnego. Dlatego też, aby zapobiegnąć niepożądanym 
wyzwoleniom, dla uziemionych uzwojeń Y musi być załączone filtrowanie 
składowej kolejności zerowej. 
 
Programowy pośredniczący przekładnik prądowy Ydy0 jest równoważny 
odejmowaniu składowej kolejności zerowej od prądów fazowych po stronie 
napięcia górnego. Składowa kolejności zerowej prądu jest wyliczana z prądów 
fazowych o dopasowanej amplitudzie w sposób następujący: 
 

 
 
n: CT1, CT2 dla każdego wejścia PP 
Iamp, zero, n: prąd składowej kolejności zerowej o dopasowanej amplitudzie 

danego wejścia CT  
Iamp, A, n: prąd fazy A o dopasowanej amplitudzie danego wejścia CT 
 
Transformator uziemiający podłączony do strony DN transformatora mocy 
stanowi przejście dla zwarć doziemnych strony DN. W celu zapobieżenia 
nieprawidłowościom podczas zewnętrznych zwarć doziemnych, składowa 
kolejność zerowa powinna być odfiltrowana. Dodatkowo prądy DN powinny być  
w fazie z prądami GN. Filtrowanie składowej kolejności zerowej oraz korekta 
wektorowa uzyskiwana jest w przekaźniku P34x poprzez zastosowanie 
programowych pośredniczących przekładników prądowych Yd11. 
 
Jak powiedziano wcześniej, uzwojenia gwiazda-gwiazda pozwalają na tworzenie 
parzystych układów połączeń, podczas gdy uzwojenia gwiazda-trójkąt/trójkąt-
gwiazda pozwalają na układy nieparzyste. Z poniższych tabel wynika, że  
w przypadku wszystkich nieparzystych charakterystycznych układów połączeń 
składowa kolejności zerowej prądu po stronie napięcia dolnego jest zwykle 
odfiltrowana, podczas gdy dla parzystych charakterystycznych układów połączeń 
składowa kolejności zerowej prądu po stronie napięcia dolnego nigdy nie jest 
odfiltrowywana automatycznie. Drugi warunek dotyczy również strony napięcia 
górnego, jednakże w tym wypadku, jak wyjaśniono powyżej, nie jest 
przeprowadzona korekta wektorowa. 
 
Dopasowanie układu połączeń oraz filtrowanie składowej kolejności zerowej 
prądu muszą być zawsze wyświetlane razem. Tabele 1, 2 oraz 3 prezentują 
matematyczne działania na fazorach wykonywane przez P34x podczas korekty 
wektorowej. 
 
Indeksy we wzorach mają następujące znaczenie:  
am: amplitudowo dopasowane 
s: dopasowanie amplitudowe oraz układu połączeń 
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x: faza A, B lub C 
y: różnicowy system pomiarowy odpowiadający fazom A, B lub C. 
n: CT1, CT2 dla każdego wejścia PP 
x+1: faza o zwłoce cyklicznej  
x-1: faza o wyprzedzeniu cyklicznym 
 
Po stronie GN transformatora nie jest przeprowadzana korekta wektorowa. 
Przeprowadzane jest jedynie filtrowanie składowej kolejności zerowej, o ile  
w trybie prostym uzwojenie jest ustawione jako uziemione lub w trybie 
zaawansowanym załączone jest filtrowanie składowej kolejności zerowej strony 
napięcia górnego. W rezultacie przekaźnik może przeprowadzać następujące 
obliczenia matematyczne dla strony GN: 
 

 

Tabela 2: Matematyczne działania na fazorach dla strony GN 

 
Na poniższym rysunku przedstawiono różne parzyste układy grup połączeń: 
 

 

Rysunek 10: Połączenia transformatora w układzie Yy 

 
Konfiguracje przedstawiono na rysunku 10. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Yy0 prądy DN są w fazie  
z prądami GN. Tak więc przekaźnik, jeżeli jest to wymagane odfiltrowuje 
jedynie składową kolejności zerowej prądu. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Yy2 prądy DN są opóźnione 
względem prądów GN o 60°. Aby uzgodnić fazę prądów DN z fazą prądów 
GN, przekaźnik P34x wykorzystuje programowe pośredniczące 
przekładniki prądowe Yy10. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Yy4 prądy DN są opóźnione 
względem prądów GN o 120°. Aby uzgodnić fazę prądów DN z fazą 
prądów GN, przekaźnik P34x wykorzystuje programowe pośredniczące 
przekładniki prądowe Yy8. 

 Z filtrowaniem Izero Bez filtrowania Izero 

0 
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 W układach połączeń transformatorów mocy Yy6 prądy DN są opóźnione 
względem prądów GN o 180°. Aby uzgodnić fazę prądów DN z fazą 
prądów GN, przekaźnik P34x wykorzystuje programowe pośredniczące 
przekładniki prądowe Yy6. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Yy8 prądy DN wyprzedzają 
prądy GN o 120°. Aby uzgodnić fazę prądów DN z fazą prądów GN, 
przekaźnik P34x wykorzystuje programowe pośredniczące przekładniki 
prądowe Yy4. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Yy10 prądy DN wyprzedzają 
prądy GN o 60°. Aby uzgodnić fazę prądów DN z fazą prądów GN, 
przekaźnik P34x wykorzystuje programowe pośredniczące przekładniki 
prądowe Yy2. 

 
W tabeli 3 zestawiono działania matematyczne odpowiadające wspomnianym 
programowym pośredniczącym przekładnikom prądowym po stronie napięcia 
dolnego, dla parzystych układów połączeń. 
 

Układ 
połączeń 

Z filtrowaniem Izero Bez filtrowania Izero 

0   

2   

4   

6   

8   

10   
 

Tabela 3: Matematyczne działania na fazorach dla strony DN transformatorów mocy Yy 

 
Rysunek 11 pokazuje programowe pośredniczące przekładniki prądowe 
wykorzystywane przez przekaźnik P34x zabezpieczający transformator mocy Yy0. 
Należy zauważyć, że w przypadku zastosowania pośredniczących przekładników 
prądowych Ydy0 po stronach DN i GN załączany jest filtr składowej kolejności 
zerowej. 
 

 
Rysunek 11: Programowe przekładniki prądowe transformatora Yy0 
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Na poniższym rysunku przedstawiono różne parzyste układy grup połączeń: 
 

 

Rysunek 12: Połączenia transformatora Yd lub Dy 

 
Należy rozważyć konfiguracje przedstawiono na rysunku 12. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Dy1 lub Yd1 prądy DN są 
opóźnione względem prądów GN o 30°. Przekaźnik P34x wykorzystuje 
programowy pośredniczący przekładnik prądowy Yd11 do uzgodnienia faz 
prądów DN z fazą prądów GN. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Dy3 lub Yd3 prądy DN są 
opóźnione względem prądów GN o 90°. Przekaźnik P34x wykorzystuje 
programowy pośredniczący przekładnik prądowy Yd9 do uzgodnienia faz 
prądów DN z fazą prądów GN. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Dy5 lub Yd5 prądy DN są 
opóźnione względem prądów GN o 150°. Przekaźnik P34x wykorzystuje 
programowy pośredniczący przekładnik prądowy Yd7 do uzgodnienia faz 
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prądów DN z fazą prądów GN. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Dy7 lub Yd7 prądy DN 
wyprzedzają prądy GN o 150°. Przekaźnik P34x wykorzystuje programowy 
pośredniczący przekładnik prądowy Yd5 do uzgodnienia faz prądów DN  
z fazą prądów GN. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Dy9 lub Yd9 prądy DN 
wyprzedzają prądy GN o 90°. Przekaźnik P34x wykorzystuje programowy 
pośredniczący przekładnik prądowy Yd3 do uzgodnienia faz prądów DN  
z fazą prądów GN. 

 W układach połączeń transformatorów mocy Dy11 lub Yd11 prądy DN 
wyprzedzają prądy GN o 30°. Przekaźnik P34x wykorzystuje programowy 
pośredniczący przekładnik prądowy Yd1 do uzgodnienia faz prądów DN  
z fazą prądów GN. 

 
W tabeli 4 zestawiono działania matematyczne odpowiadające wspomnianym 
programowym pośredniczącym przekładnikom prądowym po stronie napięcia 
dolnego, dla nieparzystych układów połączeń. 
 

Układ 
połączeń 

Z filtrowaniem lub bez filtrowania Izero 

1 
 

 
 

3 
 

 
 

5 
 

 
 

7 
 
 

 

9 
 
 

 

11 
 

 

 

Tabela 4: Matematyczne działania na fazorach dla strony DN transformatorów mocy Yd lub Dy 

 
Dopasowanie układu połączeń odbywa się poprzez wprowadzenie numeru 
identyfikacyjnego układu połączeń, pod warunkiem, że prądy fazowe stron 
dolnego i górnego napięcia są połączone w konfiguracji standardowej. Dla innych 
konfiguracji konieczne może być uwzględnienie czynników specjalnych. 
Konfigurując P34x należy uwzględnić wsteczną rotację faz (kolejność faz A-C-B). 
Przekaźnik P34x automatycznie określi dopełniającą wartość numeru 
identyfikacyjnego ustawionego układu połączeń do numeru 12 (nr ident. układ 
połączeń = 12 - nastawiony nr ident.). 
 
1.3.4 Charakterystyki wyzwalania 
Prądy różnicowe oraz prądy adaptacyjne każdej z faz obliczane są ze zmiennych 
prądowych po dopasowaniu amplitud oraz układu połączeń. 
Prądy różnicowe oraz adaptacyjne wyliczane są w sposób następujący: 
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y jest systemem pomiarowym odpowiadającym fazom A, B lub C.  
s jest prądem po dopasowaniu amplitud i układu połączeń. 
 
W celu zapewnienia stabilności również na zwarcia zewnętrzne należy  
w obliczeniach prądu adaptacyjnego uwzględnić dodatkowe wielkości: 
 
1.3.4.1  Opóźniony prąd adaptacyjny 
Wielkość prądu adaptacyjnego jest maksymalnym prądem adaptacyjnym spośród 
obliczonych w ostatnim cyklu. W ten sposób utrzymywany jest poziom 
adaptacyjny i tym samym zapewniona jest stabilność podczas wyłączania zwarcia 
zewnętrznego. Funkcja ta implementowana jest dla poszczególnych faz. Algorytm 
ma następującą postać, funkcja wykonywana jest 4 razy na cykl: 
 
Ibias,y(n) = Maximum [Ibias,y(n), Ibias,y (n-1), ........., Ibias,y (n – 3)] 
 
1.3.4.2 Przejściowy prąd adaptacyjny 
Do obliczeń prądu adaptacyjnego wprowadzane są dodatkowe prądy adaptacyjne 
dla poszczególnych faz, jeżeli pomiar średniej wartości prądu adaptacyjnego 
wykazał nagły wzrost tego parametru. Wielkość ta, nazwana przejściowym 
prądem adaptacyjnym, opada wykładniczo. Przejściowy prąd adaptacyjny 
resetowany jest do zera zaraz po wyzwoleniu przekaźnika, lub gdy średnia 
wielkość adaptacyjna ustawiona jest poniżej Is1. Przejściowy prąd adaptacyjny 
poprawia stabilność zabezpieczenia podczas zwarć zewnętrznych oraz umożliwia 
opóźnienie czasowe w przypadku nasycenia przekładnika prądowego 
spowodowanego małymi prądami zwarć zewnętrznych oraz wysokimi stosunkami 
X/R. Dla zwarć jedno- i dwustronnych największy udział stanowi prąd różnicowy  
i przejściowy prąd adaptacyjny nie ma tu żadnego znaczenia. 
 
Przejściowy prąd adaptacyjny jest likwidowany po wyzwoleniu przekaźnika w celu 
zapobieżenia możliwości drgań. W celu zapobieżenia powstawaniu wartości 
szczątkowych powodowanych efektami numerycznymi, likwidowany jest on 
również wtedy, gdy Ibias jest mniejszy niż Is1. 
 
Przejściowy prąd adaptacyjny nie jest generowany podczas przełączania pod 
obciążeniem. Przejściowy prąd adaptacyjny również nie występuje, gdy CT wyjdzie 
ze stanu nasycenia. 
 
1.3.4.3 Maksymalny prąd adaptacyjny 
Wielkość prądu adaptacyjnego przypadająca na fazę w przypadku procentowej 
charakterystyki adaptacyjnej jest maksymalnym “opóźnionym” prądem 
adaptacyjnym wyliczonym ze wszystkich trzech faz, 
Ibias,max = Maximum [Ibias,A, Ibias,B, Ibias,C] 
 
Wartość prądów adaptacyjnych można podejrzeć na wyświetlaczu miernika oraz 
w zapisach zwarć. Prądy te stanowią średni prąd adaptacyjny ze wszystkich 
uzwojeń przed dodaniem jakiegokolwiek dodatkowego prądu adaptacyjnego. 
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Krzywa wyzwalania zabezpieczenia różnicowego przekaźnika P34x jest w dwóch 
miejscach załamana. Pierwsze załamanie zależne jest od ustawień Is1 oraz K1. 
Drugie załamanie krzywej charakterystyki wyzwalania określone jest ustawieniem 
Is2. Dolne zbocze zapewnia czułość na zwarcia wewnętrzne. Wyższe zbocze 
zapewnia stabilność dla zwarć bezpośrednich, podczas których mogą występować 
nieustalone prądy różnicowe powodowane nasyceniem przekładnika prądowego. 
Poniżej przedstawiono równania charakterystyki dla trzech różnych zakresów. Na 
rysunku 13 przedstawiono charakterystykę wyzwalania. 

 
 
Równanie charakterystyki dla zakresu: 

 

Równanie charakterystyki dla zakresu:  

 
 

Równanie charakterystyki dla zakresu:  

 

K1: gradient charakterystyki w zakresie  

K2: gradient charakterystyki w zakresie  
 

 

Rysunek 13: Charakterystyka wyzwalania zabezpieczenia różnicowego 

 
Funkcja wysokoustawnego zabezpieczenia różnicowego 
Algorytm hight set 1 do uzyskania krótkich czasów zadziałania wykorzystuje 
metodę detekcji wartości szczytowej. Wartość szczytowa jest największą 
wartością bezwzględną spośród ostatnich 24 próbek (ostatni cykl). Ponieważ 
algorytm high set 1 wykorzystuje metodę detekcji wartości szczytowej, Is-HS1 
ustawiany jest powyżej najwyższej oczekiwanej wartości rozruchowego prądu 
magnesującego. Ma to na celu uzyskanie niewrażliwości na magnesujące warunki 
rozruchowe.  
 
Aby możliwe było ustalenie wyzwolenia dla wartości górnej, tj. wartości high set 1, 
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muszą być spełnione dwa warunki: 

 wartość szczytowa prądu różnicowego musi być większa niż ustawiona 
wartość Is-HS1, 

 charakterystyka adaptacyjna musi być w obszarze działania. 
 
Powyżej ustawionej wartości progowej Is-HS1 prądu różnicowego przekaźnik P34x 
wyzwoli zabezpieczenie nie uwzględniając blokowania drugiej harmonicznej ani 
przemagnesowania, uwzględniony zostanie jednak prąd adaptacyjny. Algorytm 
high set 1 resetowany jest w momencie, gdy prąd różnicowy oraz prąd 
adaptacyjny zawierają się w strefie ograniczania. 
 
Algorytm high set 2 wykorzystuje wartości Fouriera. Jeżeli prąd różnicowy 
przekroczy ustawialną wartość progową Is-HS2, wartości graniczne prądu 
adaptacyjnego, drugiej harmonicznej oraz przemagnesowania przestają być 
uwzględniane. W rezultacie przekaźnik P34x wymusza wyzwolenie high set 2 bez 
względu na blokowanie harmonicznej czy też prąd adaptacyjny. Element high set 
2 jest resetowany, gdy prąd różnicowy spadnie poniżej 0,95*Is-HS2. 
 
1.3.6 Funkcja nisokoustawnego zabezpieczenia różnicowego 
Przejściowy prąd adaptacyjny dodawany jest ze względu na stabilność na zwarcia 
bezpośrednie. Przejściowy prąd adaptacyjny ma charakter fazowy i nie wpływają 
na niego ustawienia K1 oraz K2. 
 
Po wyliczeniu prądu różnicowego oraz adaptacyjnego przeprowadzane są 
następujące porównania i uzyskiwany jest sygnał zadziałania/ograniczenia: 

Zbocze płaskie:  

 

Zbocze K1:  

 
 

Zbocze K2:  

 
 
Ponieważ wykorzystywana jest strategia zliczania, zabezpieczenie działa wolniej, 
w obrębie dopuszczalnej granicy. Takie podejście ma na celu stabilizację 
przekaźnika w niektórych brzegowych warunkach przejściowych. Zabezpieczenie 
wyzwalane jest po zliczeniu do 2, co następuje ok. 5 ms po wykryciu zwarcia. 
Zliczanie zwiększane jest do 4, jeżeli prąd różnicowy mieści się w progu 0,5*Is1. 
 
1.3.7 Blokowanie magnesujących prądów rozruchowych 
Zjawisko magnesujących prądów rozruchowych jest stanem nieustalonym 
(przejściowym), który występuje głównie w momencie zasilenia transformatora. 
Nie jest to stan zwarcia i jako taki nie wymaga zadziałania zabezpieczenia, które 
musi pozostać stabilne podczas przejściowego stanu rozruchowego. 
 
Przejściowy rozruchowy prąd magnesujący może wystąpić w trzech warunkach: 
jako początkowy prąd rozruchowy, prąd rozruchowy powrotu do stanu 
normalnego oraz prąd rozruchowy sprzężenia.  
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Początkowy rozruchowy prąd magnesujący: 
Początkowy rozruchowy prąd magnesujący może pojawić się w momencie 
zasilenia transformatora po jego uprzednim wyłączeniu spod napięcia. W tego 
typu sytuacjach mogą pojawić się maksymalne wartości rozruchowych prądów 
magnesujących. 
 
Na poniższym rysunku przedstawiono charakterystykę magnesowania 
transformatora. W celu zminimalizowania kosztów, masy oraz rozmiaru, 
transformatory pracują zwykle w pobliżu punktu załamania charakterystyki 
magnesowania. W konsekwencji wystarczy niewielki wzrost, powyżej normalnych 
poziomów zadziałania, strumienia w rdzeniu, by pojawił się wysoki prąd 
magnesujący. 
 

 

Rysunek 14: Charakterystyka magnesowania transformatora 

 
W normalnych warunkach stanu ustalonego prąd magnesujący powiązany 
z poziomem strumienia zadziałania jest relatywnie niewielki (2-5% prądu pełnego 
obciążenia). Jednakże w przypadku zasilenia uzwojenia transformatora napięciem 
zerowym, bez strumienia szczątkowego, poziom strumienia w pierwszym cyklu 
napięciowym (2 x normalny strumień maks.) będzie powodował nasycenie rdzenia 
oraz powstawanie niesinusoidalnych przebiegów prądów magnesujących  
o wysokich wartościach. Prąd ten jest powszechnie określany magnesującym 
prądem rozruchowym i może utrzymywać się przez kilka cyklów. Maksymalny 
początkowy prąd magnesujący może mieć 8-30-krotną wartość prądu pełnego 
obciążenia. Rezystancja w obwodzie zasilania oraz transformatora, jak również 
straty dodatkowe w transformatorze redukują wartości szczytowe prądów 
rozruchowych tak, że spadają one do wartości normalnych prądów 
wzbudzających. Stała czasowa może wynosić od 10 cyklów po nawet 1 minutę  
w obwodach wysokoindukcyjnych. Na poniższym rysunku przedstawiono zjawisko 
magnesujących prądów rozruchowych. 
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Rysunek 15: Magnesujący prąd rozruchowy 

 
Amplituda oraz czas trwania przebiegu magnesującego prądu rozruchowego 
zależą od szeregu czynników, takich jak konstrukcja i rozmiar transformatora, 
poziom zwarć instalacyjnych, przełączanie w odpowiednim punkcie przebiegu, 
liczby sprzężonych transformatorów itp. 
 
Pewne prądy rozruchowe będą zawsze występować w jednej lub dwóch fazach, 
jak również zwykle będą się pojawiać we wszystkich trzech fazach obwodu 
trójfazowego. Na następnym rysunku pokazano typowy przebieg magnesującego 
prądu rozruchowego widzianego z punktu zabezpieczenia różnicowego. 
 

 
 

Rysunek 16: Przebiegi magnesujących prądów rozruchowych 

 
Magnesujący prąd rozruchowy powrotu do stanu normalnego 
Zgodnie z normą IEEE C37.91-2000 magnesujący prąd rozruchowy może być 
wywołany dowolną nagłą zmianą napięcia magnesującego. Pod tym pojęciem 
kryje się wystąpienie zwarcia, usuwanie zwarcia, zmiana charakteru zwarcia 
(zwarcie pojedynczej fazy przechodzące w zwarcie dwóch faz). Prąd rozruchowy 
powrotu do stanu normalnego pojawia się, gdy napięcie powraca do stanu 
normalnego. Najgorszy przypadek prądu rozruchowego powrotu do stanu 



P34x/EN OP/Ia7 OBSŁUGA 

273 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

normalnego ma miejsce po usunięciu stałego zwarcia zewnętrznego na trzech 
fazach w pobliżu sprzężenia transformatorowego, gdy napięcie wraca do poziomu 
normalnego. 
Prąd rozruchowy sprzężenia 
Zgodnie z normą IEEE C37.91-2000 bardzo duże magnesujące prądy rozruchowe 
mogą wystąpić w momencie zasilenia transformatora w stacji, w której co 
najmniej jeden transformator jest już zasilony. Prądy te pojawiają się nie tylko  
w aktualnie zasilonym transformatorze, ale i w tych już zasilanych. Takie 
przejściowe prądy mogą występować przez szczególnie długi czas. Prąd 
rozruchowy pojawia się w transformatorze zasilonym w połowie cyklu przeciwnej 
do tej transformatora już zasilanego. Dlatego też suma prądów rozruchowych 
wszystkich transformatorów może być zbliżona do sinusoidy składowej 
podstawowej i tym samym moduł blokowania drugiej harmonicznej przekaźnika 
nie będzie działał w przypadku zabezpieczania dwóch równoległych 
transformatorów. 
 
Jak powiedziano wcześniej, w momencie zasilenia nieobciążonego 
transformatora, prąd rozruchowy w niepreferowanych punktach przebiegu, jak 
np. napięcie zerowe, może osiągać wartości przekraczające nawet kilkukrotnie 
znamionowy prąd transformatora. Ponieważ duży prąd rozruchowy płynie jedynie 
po stronie podłączonej, charakterystyka wyzwalania zabezpieczenia różnicowego 
może spowodować wyzwolenie, jeżeli nie zostanie przedsięwzięte działanie 
stabilizujące. Wysoka zawartość drugich harmonicznych w prądzie rozruchowym 
oferuje możliwość stabilizacji na wypadek wyzwolenia prądem rozruchowym. 
P34x odfiltrowuje prąd różnicowy. Wyznaczane są składowa podstawowa Idiff(fn) 
oraz druga harmoniczna Idiff(2*fn) prądu różnicowego. Blokowanie drugiej 
harmonicznej odbywa się osobno dla każdej z faz. Jeżeli stosunek 
Idiff(2*fn)/Idiff(fn) przekroczy określoną, ustawioną wartość dla przynajmniej 
jednej z faz w dwóch kolejnych wyliczeniach, oraz jeżeli prąd różnicowy jest 
większy niż 0,1 pu (minimalne ustawienie Is1), wyzwalanie blokowane jest 
opcjonalnie w jeden z następujących sposobów: 
 

 dla wszystkich trzech faz, 

 wybiórczo dla jednej fazy. 
 
Blokowanie nie będzie miało miejsca, jeżeli prąd różnicowy przekroczy ustawione 
wartości progowe Is-HS1 lub Is-HS2. 
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Rysunek 17: Stabilizacja prądu rozruchowego (blokowanie drugiej harmonicznej) 

 
1.3.8 Graniczna wartość przemagnesowania 
Jeżeli napięcie podłączone do transformatora przekracza napięcie znamionowe, 
ujawniają się efekty nasycenia. W przypadku braku stabilizacji może to 
doprowadzić do wyzwalania zabezpieczenia różnicowego. Za podstawę stabilizacji 
służy fakt, że w prądzie chronionego urządzenia będącego w stanie nasycenia 
występuje wysoki udział piątej harmonicznej. 
 
Przekaźnik P34x odfiltrowuje prąd różnicowy oraz wyznacza składową 
podstawową Idiff(fn) i piątą harmoniczną Idiff(5fn). Jeżeli wartość stosunku 
Idiff(5n)/Idiff(fn) na co najmniej jednej fazie w dwóch kolejnych wyliczeniach 
przekracza wartość ustawioną Ih(5)%>, oraz jeżeli prąd różnicowy jest większy niż 
0,1 pu (minimalne ustawienie Is1), wyzwalanie jest blokowane selektywnie dla 
pojedynczej fazy. 
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa zestawiono stosunek piątej harmonicznej do 
składowej podstawowej za pomocą bramki ‘I’ z warunkiem polegającym na tym, 
że prąd adaptacyjny w tej fazie jest poniżej ustawienia punktu załamania 
charakterystyki adaptacyjnej Is2 (co skutecznie potwierdza stan obciążenia).  
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Blokowanie nie będzie miało miejsca, jeżeli prąd różnicowy przekroczy ustawione 
wartości progowe Is-HS1 lub Is-HS2. 
 

 
 

Rysunek 18: Graniczna wartość przemagnesowania 

 
Poniższy schemat logiki pokazuje wstrzymywanie algorytmu różnicowego przez 
rozruchowe warunki magnesujące oraz stan przemagnesowania: 
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Rysunek 19: Zabezpieczenie różnicowe 

 
Zabezpieczenie nadmocowe reagujące na składową przeciwną (32 NP) 
Dla logiki wzajemnego uzależnienia zabezpieczenia przed zwarciami 
międzyzwojowymi zapewniono jednostopniowy człon zabezpieczenia 
nadmocowego reagującego na składową przeciwną mocy pozornej S2>1. Człon 
ma wyjście uruchomienia oraz zwłoczne wyjście wyzwolenia. 
Składową przeciwną mocy pozornej oblicza się w następujący sposób:  
 
S2 = V2 x I2 (obliczenie tylko amplitudy) 
 
Dostępne są sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
zabezpieczenia składowej przeciwnej mocy pozornej, (Uruchomienie: DDB 1139, 
Wyzwolenie: DDB 881). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów 
DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION 
TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia nadmocowego reagującego na składową przeciwną 
są wewnętrznie powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
Działanie zabezpieczenia nadmocowego reagującego na składową przeciwną 
przedstawiono na rysunku 20. 



P34x/EN OP/Ia7 OBSŁUGA 

277 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

  
Rysunek 20: Schemat logiczny zabezpieczenia nadmocowego reagującego na składową 
przeciwną 

 

1.5 Zabezpieczenie nadprądowe (50/51) 
Zabezpieczenie nadprądowe zawarte w przekaźnikach P342-6 zapewnia 
czterostopniowe niekierunkowe/kierunkowe trójfazowe zabezpieczenie 
nadprądowe o niezależnych charakterystykach czasowych. 
Wszystkie ustawienia nadprądowe oraz kierunkowe dotyczą wszystkich trzech faz, 
ale są niezależne dla wszystkich czterech stopni. Źródło prądu 3-fazowego można 
wybrać za pomocą ustawienia I> CT Source – IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego mają charakterystyki 
zwłoczne, które można wybierać pomiędzy charakterystyką działania 
zabezpieczenia czasowo zależną (IDMT), charakterystyką działania zabezpieczenia 
czasowo niezależną (DT) lub krzywą użytkownika (krzywa domyślna 1/2/3/4). 
Stopnie trzeci oraz czwarty mają jedynie charakterystyki czasowo niezależne. 
Dostępne są różne metody koordynacji przekaźnika w instalacji; zarówno 
czasowe, prądowe jak i kombinacje ich obu. Stopniowanie za pomocą prądu 
możliwe jest jedynie tam, gdzie występuje wyraźna różnica pomiędzy poziomami 
zwarć dla dwóch lokalizacji przekaźnika. Stopniowanie za pomocą czasu jest 
stosowane w pewnych instalacjach, ale często prowadzi do nadmiernego 
wydłużenia czasu wyłączania zwarcia w lub w pobliżu podstacji źródłowych,  
w których poziom zwarcia jest najwyższy. Z tych powodów najbardziej 
rozpowszechnioną charakterystyką używaną do koordynacji przekaźników jest 
charakterystyka IDMT. 
 
Charakterystyki o zwłoce zależnej wskazane powyżej są zgodne z następującym 
równaniem:  
 
Krzywe IEC Krzywe IEEE 
 

 
 
gdzie: 
 
t = Czas zadziałania 
β = Stała 
M = I/Is 



OBSŁUGA P34x/EN OP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 278 

K = Stała 
I = Prąd zmierzony 
Is = Ustawienie progowej wartości prądu 
α = Stała 
L = Stała ANSI/IEEE (zero dla krzywych IEC) 
T = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEC 
TD = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEEE 
 

Opis krzywej Standard Stała β Stała α Stała L 

Standardowa zależna IEC 0,14 0,02 0 

Silnie zależna IEC 13,5 1 0 

Bardzo silnie zależna IEC 80 2 0 

Zależna z długim czasem 
zwłoki 

UK 120 1 0 

Prostownicza UK 45900 5,6 0 

Umiarkowanie zależna IEEE 0,0515 0,02 0,114 

Silnie zależna IEEE 19,61 2 0,491 

Bardzo silnie zależna IEEE 28,2 2 0,1217 

Zależna US 5,95 2 0,18 

Zależna z krótkim czasem 
zwłoki 

US 0,16758 0,02 0,11858 
 

Tabela 5: Krzywe czasowo zależne 

 
Uwaga 1: Krzywe IEEE oraz US są ustawiane inaczej niż krzywe IEC/UK  

w odniesieniu do ustawienia czasu. Ustawienie współczynnika 
(mnożnika) czasowego (TMS) jest wykorzystywane do regulacji czasu 
zadziałania dla krzywych IEC, podczas gdy ustawienie TDS 
wykorzystywane jest w przypadku krzywych IEEE/US. Menu ma taki 
układ, że po wybraniu krzywej IEC/UK, znika komórka Time Dia,  
a w przeciwnym razie znika ustawienie TMS. 

 
Uwaga 2: Charakterystyki IEC/UK zależne czasowo mogą być stosowane  

z czasowo niezależną charakterystyką resetującą, jednakże krzywe 
IEEE/US mogą mieć charakterystykę resetującą czasowo zależną lub 
niezależną. Poniższe równanie może być stosowane do wyliczania 
zależnej czasowo zwłoki resetowania dla krzywych IEEE/US: 

 

 
gdzie: 
 
TD = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEEE 
S = Stała 
M = I/Is 
 

Opis krzywej Standard Stała S 

Umiarkowanie zależna IEEE 4,85 

Silnie zależna IEEE 21,6 

Bardzo silnie zależna IEEE 29,1 

Zależna US 5,95 
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Tabela 6: Krzywe resetowania 

 
1.5.1 Krzywa RI 
Do opcji konfiguracyjnych charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia 
zabezpieczenia fazowego nadprądowego oraz dla zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych 1 i 2 została włączona krzywa RI (elektromechaniczna). 
Krzywa ta opisana jest poniższym równaniem. 

 w sekundach 
 
Dla K regulowanego w zakresie od 0,1 do 10, co 0,05 
 
1.5.2 Krzywe programowalne przez użytkownika 
Oprócz przebiegów standardowych zdefiniowanych regulacjami różnych krajów 
oraz jednostek normalizacyjnych, dostępne jest również programowanie do 
czterech przebiegów indywidualnych klienta (Default Curve 1/2/3/4), które można 
tworzyć przy pomocy narzędzia User Programmable Curve Tool firmy Alstom Grid, 
opisanego w rozdziale ustawień oprogramowania przewodnika MiCOM S1 Agile. 
Jest to przyjazne użytkownikowi narzędzie, za pomocą którego można definiować 
własne przebiegi, czy to poprzez podanie opisującego je wzoru, czy też punktów 
danych. Programowalne krzywe pozwalają lepiej dopasować starsze przekaźniki 
wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować charakterystyki 
wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe standardowe. 
 
1.5.3 Funkcja zatrzymywania timera 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego przekaźników P342-6 
posiadają opcję zatrzymywania timera, która może być ustawiona na zero lub 
określoną wartość czasu. Ustawienie timera na zero oznacza, że timer 
zabezpieczenia nadprądowego danego stopnia zresetuje się natychmiast po 
opadnięciu prądu poniżej 95% ustawienia prądu. Ustawienie zatrzymania timera 
na wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie zresetowania timera członu 
zabezpieczającego o ten ustawiony czas. Ustawienie natychmiastowego 
resetowania oznacza, że przekaźnik będzie wciąż resetowany i nie będzie w stanie 
wyzwolić zabezpieczenia dopóki zwarcie nie stanie się długotrwałym. Dzięki 
funkcji zatrzymywania timera przekaźnik będzie w stanie scalać impulsy prądu 
zwarciowego, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. 
Funkcja zatrzymywania timera dostępna jest dla pierwszego oraz drugiego stopnia 
zabezpieczenia nadprądowego w postaci ustawienia 
odpowiednio I>1 tRESET oraz I >2 tRESET. W przypadku wybrania charakterystyki 
IEC zależnej lub niezależnej czasowo (DT), zwłoka ustawiana jest opcją  
I >1/2 tRESET. Jeżeli wybrano krzywą zadziałania IEEE/US, charakterystyka 
resetowania może być ustawiona albo na niezależną, albo na zależną czasowo, 
zgodnie z ustawieniem w komórce I >1/2 Reset Char. W przypadku wybrania 
charakterystyki czasowo niezależnej (DT) można wprowadzić czas zwłoki  
w komórce I >1/2 tRESET. Wybranie natomiast resetu czasowo zależnego 
(Inverse) oznacza, że odliczanie czasu resetowania będzie zgodne z zależną 
czasowo charakterystyką zadziałania zmodyfikowaną o ustawienie TDS, wybrane 
dla komórki I >1/2 Function. Jeżeli wybrano krzywą zadziałania użytkownika, 
wówczas charakterystykę resetowania można nastawić albo na niezależną 

Zależna z krótkim czasem 
zwłoki 

US 2,261 
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czasowo albo na krzywą użytkownika w komórce I >1/2 Usr Rst Char. 
Logiczny schemat funkcjonalny niekierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 
przedstawiono na rysunku 21. 
Wejście blokowania timera dostępne jest dla każdego stopnia, który będzie 
resetował timery zabezpieczenia nadprądowego wszystkich trzech zasilonych faz, 
przy uwzględnieniu zwłoki resetowania w razie wybrania stopni I>1 oraz I>2 (DDB 
576-579). Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz 
wyzwolenie każdego stopnia zabezpieczenia (Uruchomienia: DDB 1040-1055, 
Wyzwolenia: DDB 800-815). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów 
sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny 
COMMISSION TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia nadprądowego 1/2/3/4 są wewnętrznie powiązane 
z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
  

 
 

Rysunek 21: Schemat logiczny niekierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 

 
1.6 Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe (67) 
Fazowe elementy przekaźników P34x zabezpieczające przed zwarciami są 
wewnętrznie spolaryzowane biernymi napięciami międzyfazowymi, jak pokazano 
to w poniższej tabeli: 
 

Faza zabezpieczenia Prąd zadziałania Napięcie 
polaryzujące Faza A IA VBC 

Faza B IB VCA 

Faza C IC VAB 
 

Tabela 7: Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe, sygnały zadziałania i polaryzacji 

 
W stanie zwarcia instalacji wektor prądu zwarciowego opóźniony jest względem 
znamionowego napięcia fazowego o kąt zależny od stosunku X/R instalacji. 
Dlatego tez wymaga się, by przekaźnik pracował przy maksymalnej czułości na 
prądy z tego obszaru. Osiąga się to za pomocą ustawienia kąta charakterystyki 
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przekaźnika (RCA); definiowany w ten sposób jest kąt, o jaki prąd przyłożony do 
przekaźnika ma być przesunięty względem napięcia przyłożonego do przekaźnika 
w celu uzyskania jego maksymalnej czułości. Ustawia się go w komórce I>Char 
Angle w menu członu nadprądowego (overcurrent). W przekaźnikach P34x 
możliwe jest ustawienie kątów charakterystyki na dowolną wartość z zakresu od –
95° do +95°. 
Logiczny blokowy schemat funkcjonalny dla kierunkowych zabezpieczeń 
nadprądowych przedstawiono na Rysunku 22. 
 
Detektor poziomów przetężeń wykrywa przekraczające wartości progowe 
amplitudy prądowe i towarzyszące im napięcia polaryzujące; kontrola 
kierunkowości odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 
 
Kierunkowe do przodu 
-90° < (kąt(I) - kąt(V) - RCA) < 90° 
 
Kierunkowe do tyłu 
-90° > (kąt(I) - kąt(V) - RCA) > 90° 
  

 
 

Rysunek 22: Logika kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 

 
Którykolwiek ze stopni zabezpieczenia nadprądowego może być skonfigurowany 
jako kierunkowy, warto jednak zauważyć, że charakterystyki IDMT są dostępne 
jedynie dla dwóch pierwszych stopni. Po ustawieniu członu jako kierunkowego 
dostępna stanie się opcja VTS Block. Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 
spowoduje, że zadziałanie funkcji nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) 
zablokuje ukierunkowany stopień. Ustawienie na 0 oznacza, że dany stopień wróci 
na ustawienie niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 
 
1.6.1 Polaryzacja synchroniczna 
W przypadku bliskich zwarć trójfazowych wszystkie trzy napięcia spadną do zera 
i nie będzie obecne żadne normalne napięcie fazowe. Z tego powodu przekaźniki 
P34x posiadają funkcję polaryzacji synchronicznej, która przechowuje informację 
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na temat napięcia przedzwarciowego oraz utrzymuje jego podawanie na 
kierunkowe elementy nadprądowe przez czas 3,2 sekundy. W ten sposób 
zapewnione jest działanie zarówno natychmiastowych jak i zwłocznych 
kierunkowych elementów nadprądowych, nawet w razie gwałtownego spadku 
napięcia trójfazowego. 
 

1.7 Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową 
przeciwną (NPS) (46 OC) 

Przekaźnik P342-6 oferuje cztery niezależne stopnie zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową przeciwną. Każdy stopień ma nastawę 
pobudzenia prądowego I2>n Current Set a jego działanie jest opóźnione 
nastawnym timerem I2>n Time Delay. Użytkownik może wybrać, czy kierunkowe 
działanie elementów ma być w przód czy do tyłu i dla danego ustawienia 
kierunkowości dobrać odpowiedni kąt charakterystyki przekaźnika. Alternatywnie 
elementy mogą być ustawione jako niekierunkowe. Aby zadziałały kierunkowe 
elementy reagujące na składową przeciwną, przekaźnik musi wykryć napięcie 
polaryzujące o wartości przekraczającej minimalną wartość progową, I2> V2pol 
Set. Źródło prądu 3-fazowego można wybrać za pomocą ustawienia I2> CT Source 
– IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB2/IC-2. 
 
Po ustawieniu członu jako kierunkowego dostępna stanie się opcja VTS Block. 
Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 spowoduje, że zadziałanie funkcji nadzoru 
przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje ukierunkowany stopień. Ustawienie 
na 0 oznacza, że dany stopień wróci na ustawienie niekierunkowe w razie 
zadziałania VTS. 
 
Człon nadprądowy reagujący na składową przeciwną ma nastawę pobudzenia 
prądowego I2>x Current Set, a jego działanie jest opóźnione nastawnym timerem 
I2>x Time Delay. Użytkownik może wybrać czy kierunkowe działanie elementów 
ma być w przód czy do tyłu i dla danego ustawienia kierunkowości dobrać 
odpowiedni kąt charakterystyki przekaźnika. Alternatywnie elementy mogą być 
ustawione jako niekierunkowe. 
  
Dla każdego ze stopni dostępne jest wejście blokowania timera, które resetuje 
timery nadprądowych zabezpieczeń NPS danego, zasilonego stopnia, (DDB 583-
586). Wszystkie 4 stopnie mogą być blokowane poprzez podanie blokującego 
sygnału DDB determinowanego ustawieniami logiki PSL (I2> wstrzymywanie: DDB 
582). Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz 
wyzwolenie każdego ze stopni zabezpieczenia, (uruchomienia: DDB 1064-1067, 
wyzwolenia: DDB 824-827). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów 
sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x w kolumnie 
COMMISSION TESTS. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną 
1/2/3/4 są wewnętrznie powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 
Działanie niekierunkowe oraz kierunkowe przedstawiono na  oraz rysunku 23  
i rysunku 24. 
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Rysunek 23: Niekierunkowe działanie nadprądowego zabezpieczenia reagującego na składową 
przeciwną 

 

   

Rysunek 24: Ustalanie kierunkowości nadprądowego zabezpieczenia reagującego na składową 
przeciwną 

 
Kierunkowość jest osiągana poprzez porównywanie kąta pomiędzy fazową 
składową kolejności przeciwnej napięcia a fazową składową kolejności przeciwnej 
prądu, a sam kierunek może być ustalony jako do przodu lub do tyłu. W celu 
zapewnienia optymalnych parametrów działania należy w opcji I2> Char Angle 
ustawić odpowiedni kąt charakterystyki przekaźnika. 
Ustawienie to powinno odpowiadać kątowi fazowemu składowej kolejności 
przeciwnej prądu względem odwróconej składowej kolejności przeciwnej napięcia 
(–V2) tak, by znajdowało w centrum charakterystyki kierunkowej. 
Aby zadziałały kierunkowe elementy reagujące na składową przeciwną, przekaźnik 
musi wykryć napięcie polaryzujące o wartości przekraczającej minimalną wartość 
progową, I2> V2pol Set. Wielkość ta musi być ustawiona na wartość 
przekraczającą składową kolejności przeciwnej napięcia stanu ustalonego. Można 
ją wyznaczyć obserwując podczas rozruchu wskazania wartości składowej 
przeciwnej na przekaźniku. 
 

1.8 Zabezpieczenie rezerwowe systemu (51V/21) 
W przekaźniku P34x przewidziano zarówno zależne napięciowo zabezpieczenie 
nadprądowe jak i zabezpieczenie podimpedancyjne dla rezerwowego 
zabezpieczenia systemu. Działanie członów opisano w punktach poniżej. 
  
Funkcje opierają swoje działanie na prądach fazowych mierzonych przez wejścia 
pomiarowe,  i IC na przekaźniku. 
Dla członów zabezpieczenia nadprądowego zależnego napięciowo  
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i podimpedancyjnego rezerwowego zabezpieczenia systemu dostępne jest wejście 
blokowania timera, które resetuje timery odpowiednich zasilonych członów 
(VDepOC Timer Block, DDB 608 oraz UnderZ Timer Block, DDB 609). Dostępne są 
również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie i wyzwolenie trójfazowe jak i dla 
poszczególnych faz (uruchomienia zależnego napięciowo zabezpieczenia 
nadprądowego: DDB 1127-1130, wyzwolenia zależnego napięciowo 
zabezpieczenia nadprądowego: DDB 868-871, uruchomienia zabezpieczenia 
podimpedancyjnego: DDB 1131-1138, wyzwolenia zabezpieczenia 
podimpedancyjnego: DDB 872-879) Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów 
sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny 
COMMISSION TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia dla poszczególnych stopni są wewnętrznie 
powiązane z sygnałem DDB ANY START 
– DDB 992. 
 
1.8.1 Zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo 
Podczas zwarć nastąpi spadek napięcia na zaciskach generatora, zatem można 
użyć człon pomiaru napięcia do kontrolowania nastawy prądu tego członu. Po 
wykryciu zwarcia nastawa prądu zostanie zmniejszona o współczynnik K. Dzięki 
temu zwarcia będą wyłączane pomimo obecności charakterystyki spadku dla 
generatora. Napięcia liniowe służą do sterowania poszczególnymi fazowymi 
członami nadprądowymi, co przedstawiono poniżej. 
 

Prąd fazowy Napięcie sterownicze 

Ia Vab 

Ib Vbc 

Ic Vca 
 

Tabela 8: Napięcia wykorzystywane dla fazowych członów nadprądowych 

 
Zapewniono jednostopniowy, niekierunkowy człon nadprądowy. Człon ma 
charakterystykę zwłoczną, którą można nastawić jako charakterystykę czasowo 
zależną (IDMT) lub czasowo niezależną (DT) lub też krzywą użytkownika (krzywa 
domyślna 1/2/3/4). Człon można zablokować za pomocą wejścia przekaźnika, 
dzięki czemu możliwe jest zintegrowanie członu z blokowanym układem 
zabezpieczenia nadprądowego. 
Człon może być zasilany z przekładników prądowych na końcu zacisków lub na 
końcu zerowym generatora. 
 
Zależny napięciowo człon nadprądowy można wyłączyć lub ustawić na jeden  
z dwóch trybów - jako człon nadprądowy sterowany napięciowo lub człon 
nadprądowy ograniczony napięciowo. 
 



P34x/EN OP/Ia7 OBSŁUGA 

285 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Rysunek 25: Schemat logiczny zabezpieczenia nadprądowego ograniczonego napięciowo lub 
sterowanego napięciowo 
 

1.8.1.1 Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo 
W tym trybie działania detektor niedomiarów napięcia odpowiada za zmiany 
krokowe nastawy prądowej przekaźnika (z V Dep OC I> Set na V Dep OC k Set x V 
Dep OC I> Set), gdy napięcie spadnie poniżej wartości ustawienia napięcia, V Dep 
OC V<1 Set. W warunkach obciążenia przekaźnik może mieć wysoką wartość 
ustawienia prądu, która będzie wyższa od prądu pełnego obciążenia.  
W warunkach zwarcia przekaźnik zostaje przełączony na bardziej czułe ustawienie, 
co skutkuje szybkim wyłączeniem zwarcia. Charakterystyka zadziałania dla 
nastawy prądowej w trybie sterowania napięciowego jest pokazana na rysunku 
26. 
 

 
Rysunek 26: Zmiana progowego prądu pobudzenia dla zabezpieczenia nadprądowego 
sterowanego napięciowo 



OBSŁUGA P34x/EN OP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 286 

Gdy generator jest połączony bezpośrednio z szyną, lepsze może być 
zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo. 
Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo uzupełniono funkcję 
wstrzymywania timera. Ustawienie zatrzymania timera na wartość inną niż zero 
spowoduje opóźnienie zresetowania timerów członów zabezpieczających o ten 
ustawiony czas. 
 
W przypadku wybrania charakterystyki IEC zależnej lub niezależnej czasowo (DT), 
zwłoka ustawiana jest opcją V Dep OC tRESET. 
 
Jeżeli wybrano krzywą zadziałania IEEE/US, charakterystyka resetowania, może 
być ustawiona albo na niezależną, albo na zależną czasowo, zgodnie  
z ustawieniem w komórce V Dep OC Reset Char. W przypadku wybrania 
charakterystyki czasowo niezależnej (DT) można wprowadzić czas zwłoki  
w komórce V Dep OC tRESET, jak wyżej. Wybranie natomiast resetu czasowo 
zależnego (Inverse) oznacza, że odliczanie czasu resetowania będzie zgodne z 
zależną czasowo charakterystyką zadziałania zmodyfikowaną o ustawienie TDS, 
wybrane dla komórki V Dep OC Function. Jeżeli wybrano krzywą zadziałania 
użytkownika, wówczas charakterystykę resetowania można nastawić albo na 
niezależną czasowo albo na krzywą użytkownika w komórce V Dep OC Usr Rst. 
 
1.8.1.2 Zabezpieczenie nadprądowe ograniczone napięciowo 
W trybie działania ograniczonego napięciowo skuteczny prąd zadziałania członu 
zabezpieczającego ciągle się zmienia, wraz ze zmianą napięcia w przedziale 
pomiędzy dwoma progami napięciowymi V Dep OC V<1 Set i V Dep OC V<2 Set, 
jak pokazano na rysunku 27. W tym trybie bardzo ciężko określić zachowanie 
funkcji zabezpieczającej podczas zwarcia. Ten tryb pracy zabezpieczenia uważany 
jest jednak za lepszy w przypadku aplikacji, gdzie generator jest podłączony do 
sieci poprzez transformator generatorowy. 
 
W przypadku pośredniego połączenia z generatorem bezpośrednie zwarcie 
międzyfazowe na lokalnej szynie rozdzielczej będzie skutkowało jedynie 
częściowym zapadem napięcia międzyfazowego na zaciskach generatora. 
 
Nastawa prądowa dla zabezpieczenia ograniczonego napięciowo P34x powiązana 
jest z mierzonym napięciem zależnością:  
 
Dla V > Vs1: Nastawa prądu  

Dla Vs2 < V < Vs1: Nastawa prądu   
Dla V < Vs2: Nastawa prądu  
 
Gdzie: 
I> = V Dep OCI> Set 
Is = nastawa prądowa dla napięcia V 
V = napięcie podane na człon przekaźnika  
Vs1 = V Dep OC V<1 Set 
Vs2 = V Dep OC V<2 Set 
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Rysunek 27: Zmiana progowego prądu pobudzenia dla zabezpieczenia nadprądowego 
ograniczonego napięciowo 

 
Zabezpieczenie nadprądowe ograniczone napięciowo uzupełniono o funkcję 
wstrzymywania timera. Ustawienie zatrzymania timera na wartość inną niż zero 
spowoduje opóźnienie zresetowania timerów członów zabezpieczających o ten 
ustawiony czas. 
W przypadku wybrania charakterystyki IEC zależnej lub niezależnej czasowo (DT), 
zwłoka ustawiana jest opcją V Dep OC tRESET. 
Jeżeli wybrano krzywą zadziałania IEEE/US, charakterystyka resetowania, może 
być ustawiona albo na niezależną, albo na zależną czasowo, zgodnie  
z ustawieniem w komórce V Dep OC Reset Char. W przypadku wybrania 
charakterystyki czasowo niezależnej (DT) można wprowadzić czas zwłoki  
w komórce V Dep OC tRESET, jak wyżej. Wybranie natomiast resetu czasowo 
zależnego (Inverse) oznacza, że odliczanie czasu resetowania będzie zgodne  
z zależną czasowo charakterystyką zadziałania zmodyfikowaną o ustawienie TDS, 
wybrane dla komórki V Dep OC Function. Jeżeli wybrano krzywą zadziałania 
użytkownika, wówczas charakterystykę resetowania można nastawić albo na 
niezależną czasowo albo na krzywą użytkownika w komórce V Dep OC Usr Rst. 
 
1.8.1.3 Zabezpieczenie podimpedancyjne 
Przekaźniki P342-6 oferują dwa niezależne stopnie zabezpieczenia 
podimpedancyjnego. Człony podimpedancyjne działają w oparciu o zwłoczną 
trójfazową niekierunkową charakterystykę impedancji przedstawioną na rysunku 
28. 
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Rysunek 28: Charakterystyka wyzwalania członu podimpedancyjnego 
 

Impedancję dla poszczególnych faz oblicza się w następujący sposób: 
 

 
 
Gdy przyłożone jest napięcie znamionowe człony działają jako przekaźnik 
nadprądowy o charakterystyce czasowo niezależnej. Zadziała on przy mniejszym 
prądzie w miarę spadku napięcia, zatem człony są podobne do członu 
nadprądowego ograniczonego napięciowo działającego w oparciu  
o charakterystykę czasowo niezależną. 
 
Zabezpieczenie podimpedancyjne uzupełniono o funkcję wstrzymywania timera. 
Ustawienie zatrzymania timera, Z< 1/2 tRESET, na wartość inną niż zero 
spowoduje opóźnienie zresetowania timera członu zabezpieczającego o ten 
ustawiony czas. 
Minimalny prąd fazowy i napięcie linii wymagane dla pracy zabezpieczenia 
podimpedancyjnego w przekaźniku P342-6 wynoszą 20 mA i 2 V (In = 1 A, Vn = 
100/120 V) oraz 100 mA i 8 V (In = 5 A, Vn = 380/480 V). 
 
Uwaga: Zabezpieczenie podimpedancyjne składa się z trzech osobnych członów 

trójfazowych, a kontrola przeprowadzana jest dla poszczególnych faz 
osobno, dzięki czemu wstrzymanie jednej fazy nie będzie miało wpływu 
na pozostałe fazy. 
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Rysunek 29: Schemat logiczny członu podimpedancyjnego 

 

1.9 Zabezpieczenie podnapięciowe (27) 
Obie funkcje zabezpieczenia podnapięciowego oraz nadnapięciowego można 
znaleźć w menu przekaźnika Volt Protection. Zabezpieczenie podnapięciowe  
w przekaźnikach P34x składa się z trzech niezależnych stopni. Mogą być one 
ustawione w komórce V<Measur't mode albo na pomiar napięcia 
międzyfazowego albo fazowego. 
 
Uwaga: W przypadku ustawienia zabezpieczenia podnapięciowego na działanie 

międzyfazowe sygnały DDB V<1/2/3 Start/Trip A/AB, V<1/2/3 
Start/Trip B/BC, V<1/2/3 Start/ Trip C/CA odnoszą się do V<1/2/3 
Start/Trip AB oraz V<1/2/3 Start/Trip BC oraz V<1/2/3 Start/Trip CA.  
W przypadku ustawienia zabezpieczenia podnapięciowego na działanie 
fazowe sygnały DDB V<1/2/3 Start/Trip A/AB, V<1/2/3 Start/Trip B/BC, 
V<1/2/3 Start/Trip C/CA odnoszą się do V<1/2/3 Start/Trip A oraz 
V<1/2/3 Start/Trip B oraz V<1/2/3 Start/Trip C. 

 
Stopień 1 może być ustawiony w komórce V<1 Function  jako IDMT, DT, Default 
Curve 1/2/3/4 lub Disabled (wyłączony). Stopień 2 i 3 mają wyłącznie 
charakterystykę czasowo niezależną i można je załączać (Enabled)/wyłączać 
(Disabled) w komórkach V<2/3 Status. 
 
Dostępna dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest 
następującym równaniem:  
t = K / (M - 1) 
Gdzie: 
K = ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V< Voltage Set) 
 
Oprócz standardowej krzywej IDMT dostępne jest również programowanie do 
czterech przebiegów indywidualnych klienta (Default Curve 1/2/3/4), które 
można tworzyć przy pomocy narzędzia User Programmable Curve Tool firmy 
Alstom Grid, opisanego w rozdziale ustawień oprogramowania przewodnika 
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MiCOM S1 Agile. Jest to przyjazne użytkownikowi narzędzie, za pomocą którego 
można definiować własne przebiegi, czy to poprzez podanie opisującego je wzoru, 
czy też punktów danych. Krzywe programowalne pozwalają lepiej dopasowywać 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. Krzywe użytkownika pozwalają lepiej dopasować charakterystykę 
zdolności do utrzymywania w pracy podczas zwarć. 
 
Przewidziano trzy stopnie zarówno alarmowe jak i wyzwalające, gdy są potrzebne. 
Alternatywnie, w zależności od wielkości przysiadu napięcia mogą być wymagane 
różne nastawy czasowe, przykładowo obciążenia silnikowe będą w stanie 
wytrzymać niewielki przysiad napięcia przez dłuższy czas niż w przypadku 
poważnego skoku napięcia. 
Wyjścia dla pracy jedno i trójfazowej są dostępne w komórce V<Operate Mode. 
  
Poszczególne stopnie zabezpieczenia podnapięciowego można zablokować 
zasilając właściwy sygnał DDB za pośrednictwem PSL (DDB 601, DDB 602, DDB 
591). Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz 
wyzwolenie trójfazowe oraz dla każdej fazy (uruchomienia: DDB 1103-1118, 
wyzwolenia: DDB 847-854, 908-911). 
 
Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne 
w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
Uruchomienia zabezpieczenia podnapięciowego są wewnętrznie powiązane  
z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 
Schemat logiczny funkcji zabezpieczenia podnapięciowego pokazano na rysunku 
30. 
 

 
 

Rysunek 30: Zabezpieczenie podnapięciowe - tryb wyzwalania jedno- i trójfazowego 
(pojedynczy stopień) 

 
W momencie odłączenia zasilania od zabezpieczonej linii zasilającej lub  
w momencie otwarcia wyłącznika rejestrowane będzie wystąpienie podnapięcia. 
Dlatego też dla każdego z dwóch stopni utworzono komórkę V<Poledead Inh, 
która blokuje zadziałanie zabezpieczenia podnapięciowego w razie wystąpienia 
powyższych warunków. Jeżeli komórka ustawiona jest na opcję załączenia 
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(enabled), odpowiadający jej stopień będzie blokowany przez logikę martwego 
(brak napięcia) bieguna zintegrowaną w przekaźniku. Logika ta wystawia 
odpowiedni sygnał w razie albo wykrycia otwarcia wyłącznika, poprzez 
pomocnicze zestyki podłączone do wejść optycznych przekaźnika, albo wykrycia 
na dowolnej fazie kombinacji niedomiaru prądowego z niedomiarem 
napięciowym. 
 

1.10 Zabezpieczenie nadnapięciowe (59) 
Obie funkcje zabezpieczenia podnapięciowego oraz nadnapięciowego można 
znaleźć w menu przekaźnika Volt Protection. Zabezpieczenie nadnapięciowe  
w przekaźnikach P34x składa się z dwóch niezależnych stopni. Mogą być one 
ustawione w komórce V>Measur't mode albo na pomiar napięcia 
międzyfazowego albo fazowego. 
 
Uwaga: W przypadku ustawienia zabezpieczenia nadnapięciowego na działanie 

międzyfazowe sygnały DDB V>1/2 Start/Trip A/AB, V>1/2 Start/Trip 
B/BC, V>1/2 Start/Trip C/CA odnoszą się do V>1/2 Start/Trip AB oraz 
V>1/2 Start/Trip BC oraz V>1/2 Start/Trip CA. W przypadku ustawienia 
na działanie fazowe sygnały DDB V>1/2 Start/Trip A/AB, V>1/2 Start/Trip 
B/BC, V>1/2 Start/Trip C/CA odnoszą się do V>1/2 Start/Trip A oraz 
V>1/2 Start/Trip B oraz V>1/2 Start/Trip C. 

 
Stopień 1 może być ustawiony w komórce V>1 Function  jako IDMT, DT, Default 
Curve 1/2/3/4 lub Disabled (wyłączony). Dla drugiego stopnia istnieje możliwość 
ustawienia wyłącznie charakterystyki DT oraz można go włączyć/wyłączyć  
w komórce V>2 status. 
  
Dostępna dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest 
następującym równaniem: 
t = K / (M – 1) 
Gdzie: 
K = ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V> Voltage Set) 
 
Oprócz standardowej krzywej IDMT dostępne jest również programowanie do 
czterech przebiegów indywidualnych klienta (Default Curve 1/2/3/4), które 
można tworzyć przy pomocy narzędzia User Programmable Curve Tool firmy 
Alstom Grid, opisanego w rozdziale ustawień oprogramowania przewodnika 
MiCOM S1 Agile. Jest to przyjazne użytkownikowi narzędzie, za pomocą którego 
można definiować własne przebiegi, czy to poprzez podanie opisującego je wzoru, 
czy też punktów danych. Programowalne krzywe pozwalają lepiej dopasować 
starsze przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. 
Dla każdego ze stopni dostępne jest wejście blokowania timera, które resetuje 
timery podnapięciowe zasilonego stopnia (DDB 598, DDB 599). Dostępne są 
również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie trójfazowe 
oraz dla każdej fazy (uruchomienia: DDB 1094-1101, wyzwolenia: DDB 838-845). 
Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne 
w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
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Uruchomienia zabezpieczenia nadnapięciowego są wewnętrznie powiązane  
z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 
Schemat logiczny funkcji zabezpieczenia nadnapięciowego pokazano na rysunku 
31. 
 

 
 

Rysunek 31: Zabezpieczenie nadnapięciowe - tryb wyzwalania jedno- i trójfazowego 
(pojedynczy stopień) 

 

1.11 Zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową 
przeciwną (47) 
Przekaźnik P34x zawiera człon nadnapięciowy reagujący na składową przeciwną. 
Człon ten nadzoruje rotację oraz amplitudę napięcia na wejściu (zwykle jest to 
napięcie z przekładnika napięciowego połączonego z szyną zbiorczą) i może być 
sprzężony z wyłącznikiem generatora, aby zapobiec podaniu napięcia na silnik  
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej kolejności faz. 
Pojedynczy stopień jest wybierany jedynie jako niezależny czasowo i jest 
uruchamiany w komórce V2>status. Schemat logiczny zabezpieczenia 
nadnapięciowego reagującego na składową przeciwną przedstawiono na rysunku 
32. 
 

 
 

Rysunek 32: Logika członu nadnapięciowego reagującego na składową przeciwną 
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Dostępne są sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
(uruchomienie: DDB 1102, wyzwolenie: DDB 846). Dostępny jest również sygnał 
przyspieszający uruchomienie zabezpieczenia nadnapięciowego NPS (V2>1 
Accelerate: DDB 600), który w przypadku ustawienia na działanie szybkie skraca 
czas działania tej funkcji ze standardowych 80 ms do 40 ms. 
 
Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne 
w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
Uruchomienia zabezpieczenia nadnapięciowego reagującego na składową 
przeciwną są wewnętrznie powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 

1.12 Zabezpieczenie częstotliwościowe (81U/81O) 
Przekaźniki P34x posiadają czterostopniowe zabezpieczenie podczęstotliwościowe 
oraz dwustopniowe zabezpieczenie nadczęstotliwościowe ułatwiające odłączanie 
obciążeń i przywracanie stanu poprzedniego. Stopnie podczęstotliwościowe mogą 
być opcjonalnie blokowane warunkiem bieguna martwego (otwarciem 
wyłącznika). Wszystkie stopnie mogą być załączone lub wyłączone w komórce  
F<n Status lub F>n Status, w zależności od wybranej opcji. 
 
Schemat logiki dla zabezpieczeń podczęstotliwościowych przedstawiono na 
rysunku 33. Przedstawiono tylko jeden stopień. Pozostałe 3 stopnie są identyczne 
funkcjonalnie. 
 
Jeżeli częstotliwość spadnie poniżej ustawionej wartości i nie dojdzie do 
zablokowania zabezpieczenia, uruchomiony zostanie timer DT. Blokowanie może 
pochodzić od sygnału All_Poledead (oddzielnie włączanego dla każdego stopnia) 
lub sygnału blokowania timera zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 
 
Jeżeli określenie częstotliwości nie jest możliwe (Frequency Not Found, DDB 
1295), funkcja ta jest również blokowana. 
 

 
Rysunek 33: Logika zabezpieczenia podczęstotliwościowego (pojedynczy stopień) 

 
Logiczny schemat funkcjonalny zabezpieczeń nadczęstotliwościowych 
przedstawiono na rysunku 34. Na rysunku zaprezentowano jedynie pojedynczy 
stopień. Pozostałe 3 stopnie są identyczne funkcjonalnie. Jeżeli częstotliwość 
przekroczy wartość ustawioną i zabezpieczenie nie jest zablokowane, 
uruchomiony zostanie timer DT, a po upłynięciu czasu na nim ustawionego 
zostanie wystawiony sygnał wyzwalający. Blokowanie może pochodzić od sygnału 
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All_Poledead (oddzielnie włączanego dla każdego stopnia) lub sygnału blokowania 
timera zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. 
 

 
Rysunek 34: Logika zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (pojedynczy stopień) 

 
Dla każdego ze stopni dostępne jest wejście blokowania timera, które resetuje 
timery zabezpieczeń nad- i podczęstotliwościowych, zasilonego stopnia, (DDB 
626-629, DDB 630-631). Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące 
uruchomienie oraz wyzwolenie każdego ze stopni (uruchomienia: DDB 1172-1175, 
DDB 1176- 1177, wyzwolenia: DDB 916-919, DDB 920-921). 
 
Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne 
w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
Uruchomienia zabezpieczenia nad- i podczęstotliwościowego są wewnętrznie 
powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 

1.13 Zabezpieczenie przed nieprawidłową częstotliwością 
turbiny generatora (81 AB) 
W przekaźnikach P34x zapewniono zabezpieczenie na wypadek sześciu pasm 
nieprawidłowej częstotliwości generatora. Każde pasmo ma własne ustawienia 
wartości granicznych częstotliwości oraz indywidualny pomiar sumarycznego 
czasu. 
 
Monitorowana jest praca w poszczególnych pasmach a czas jest doliczany do 
timera sumarycznego zapisywanego w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. 
Dzięki temu nie dochodzi do utraty informacji w przypadku utraty zasilania 
pomocnicznego dla przekaźnika. Dla każdego pasma przewidziano indywidualne 
ustawienie czasu opóźnienia strefy nieczułości. W granicach tego opóźnienia 
strefy nieczułości częstotliwość może pozostawać w danym paśmie bez 
inicjowania pomiaru sumarycznego czasu. To opóźnienie umożliwia ustalenie 
najpierw rezonansu łopatki w warunkach częstotliwości, dzięki czemu można 
uniknąć niepotrzebnego sumowania czasu. Zatem opóźnienie nie jest doliczane do 
czasu sumarycznego. 
 
Uwaga: Opóźnienie strefy nieczułości nie ma wpływu na inicjowanie sygnałów 

uruchomienia. Sumowanie czasu zostanie zatrzymane i zostaną 
zresetowane wszystkie sygnały uruchomienia, jeżeli wystawiony będzie 
sygnał braku częstotliwości DDB 1068. 
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Czas spędzony w poszczególnych pasmach można odczytać w kolumnie 
MEASUREMENTS 3 w menu przekaźnika. Maksymalny dopuszczalny czas  
w każdym z pasm to 1000 godzin (3600000 s). Powyżej tej wartości nie będzie 
wykonywane już sumowanie. W kolumnie MEASUREMENTS 3 w menu 
przekaźnika dostępna jest jedna komórka resetowania służąca do tego, aby 
wyzerować poszczególne sumaryczne pomiary czasu, każdy osobno. 
Zaleca się, aby system zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością 
turbiny pracował zawsze, gdy jednostka jest zsynchronizowana z systemem lub 
gdy jest odseparowana od systemu, ale zasila obciążenie pomocnicze. Dostępny 
jest sygnał wstrzymywania służący do wstrzymania sumowania czasu, gdy 
generator jest odłączony np. wyłącznik jest otwarty. 
 
Wyjście wyzwalania jest blokowane i może zostać zresetowane wtedy, gdy 
wystąpi dowolny z poniższych warunków: 
 

1 sumaryczny czas został zresetowany lub 
2 odpowiednie pasmo zostało wyłączone lub 
3 całe zabezpieczenie przed nieprawidłową częstotliwością zostało 

wyłączone lub 
4 zasilony został sygnał wstrzymywania 'DDB Turbine F Inh'. 

 

 
Rysunek 35: Zabezpieczenie przed nieprawidłową częstotliwością turbiny generatora 
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Na rysunku 35 przedstawiono działanie timera integrującego dla stanów 
nieprawidłowej częstotliwości w dłuższym czasie. Wartość timera dla danego 
pasma jest zwiększana dopóty, dopóki częstotliwość mieści się w granicach 
ustawień dolnej i górnej częstotliwości danego pasma. Jeżeli ustawienia 
częstotliwości dwóch pasm zachodzą na siebie, a dochodzi do sytuacji, gdy 
częstotliwość sieci mieści się w obu pasmach, wówczas zwiększane są wartości 
timerów obu pasm. 
Wszystkie stopnie zabezpieczenia dla poszczególnych pasm częstotliwości można 
zablokować zasilając pojedynczy sygnał DDB za pośrednictwem PSL (Turbine F Inh: 
DDB 632). Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz 
wyzwolenie każdego ze stopni dla każdego pasma częstotliwości (uruchomienia: 
DDB 1178-1183, wyzwolenia: DDB 922-927). 
 
Uwaga: Sygnały uruchomienia pojawiają się natychmiast (czyli timer 

opóźnienia strefy nieczułości nie ma na nie wpływu), jak tylko 
częstotliwość znajdzie się w danym paśmie. 

 
Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne 
w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
Uruchomienia pasm częstotliwości są wewnętrznie powiązane z sygnałem ANY 
START DDB – DDB 992. 

 
 

Rysunek 36: Schemat logiczny zabezpieczenia przed nieprawidłową częstotliwością turbiny 
generatora 

 

1.14 Funkcja zabezpieczenia od utraty wzbudzenia (40) 
Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia zawarte w przekaźniku P34x składa się  
z czterech członów, dwóch członów impedancyjnych zwłocznych, linii kierunkowej 
i członu alarmowego dla współczynnika mocy, pokazanych na rysunku 40. 
Pierwsze dwa stopnie impedancyjne zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 
przekaźnika P34x posiadają opcję zatrzymywania timera (timer opadania), która 
może być ustawiona na zero lub określoną wartość czasu. Ustawienie timera na 
zero oznacza, że timer zabezpieczenia od utraty wzbudzenia danego stopnia 
zresetuje się natychmiast po wyjściu impedancji poza 105% charakterystyki 
impedancji. 
Ustawienie zatrzymania timera na wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie 
zresetowania timerów członów zabezpieczających o ten ustawiony czas.  
W przypadku zwarcia przerywanego ustawienie natychmiastowego resetowania 
(czasu opadania) zabezpieczenia od utraty wzbudzenia oznacza, że przekaźnik 
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będzie wciąż resetowany i nie będzie w stanie wyzwolić zabezpieczenia dopóki 
zwarcie nie stanie się długotrwałym. Dzięki zastosowaniu wstrzymania timera 
przekaźnik scali impulsy impedancji zwarcia, np. podczas poślizgu biegunów, 
redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarcia. 
Funkcja zatrzymywania timera (timer opadania) dostępna jest dla obu stopni 
impedancyjnych zabezpieczenia przed utratą wzbudzenia w postaci ustawienia 
odpowiednio FFail 1 DO Timer oraz FFail 2 DO Timer. 
Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia zawiera również linię kierunkową. Linia 
kierunkowa to linia impedancji z ustawieniem przesunięcia reaktancji, 
przesunięcia linii i kąta linii, która działa jako niezależny człon. Linię kierunkową 
można wykorzystać do blokowania członów impedancyjnych zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia w PSL przy pomocy sygnału DDB 1119, FFail Line Start, 
połączonego z DDB 653/4, FFail1 Inh oraz FFail2 Inh w sposób przedstawiony 
poniżej. 
 

 

Rysunek 37: Logika wstrzymywania 

 
Sygnał uruchomienia linii kierunkowej (DDB 1119, FFail Line Start) będzie 
włączony w strefie blokowania, co przedstawiono na rysunkach poniżej. Strefa 
blokowania mieści się pomiędzy (kąt linii, kąt linii + 180°), a strefa zadziałania 
pomiędzy (kąt linii, kąt linii - 180°), zaś kąt linii można nastawić na wartość  
w przedziale od -180° do +180°. 
 
Poniżej przedstawiono charakterystyki pobudzania i opadania linii kierunkowej. 
Linia ciągła to charakterystyka zadziałania, a linia przerywana to charakterystyka 
opadania. 
 

 

Rysunek 38: Charakterystyka wzbudzenia linii kierunkowej 
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Rysunek 39: Charakterystyka opadania linii kierunkowej 

 
Człony impedancyjne zabezpieczenia od utraty wzbudzenia działają w oparciu  
o sygnały prądy fazy A i napięcia fazy A mierzone przez wejścia  oraz VA  
w przekaźniku. Minimalny prąd i napięcie fazy wymagane dla pracy 
zabezpieczenia od utraty wzbudzenia w przekaźniku P342-6 wynoszą 20 mA  
i 1 V ( = 1 A, Vn = 100/120 V) oraz 100 mA i 4 V ( = 5 A, Vn = 380/480 V). 
  

 
 

Rysunek 40: Charakterystyka zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 

 
Człony zabezpieczenia od utraty wzbudzenia (Field Fail1/2) i człon alarmowy 
zabezpieczenia od utraty wzbudzenia (Field Fail Alarm) można wstrzymywać 
niezależnie od siebie, zasilając właściwy sygnał DDB za pośrednictwem PSL (Field 
Fail1 Inh, Field Fail2 Inh, FFail Alarm Inh: DDB 653/654/655). Dostępne są również 
sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie każdego ze stopni 
(uruchomienia: DDB 1120, DDB 1121, wyzwolenia: DDB 864, DDB 865). Sygnał 
DDB ‘Field Fail Alarm’ generowany jest ze stopnia alarmowego utraty wzbudzenia 
(DDB 373). Sygnał DDB ‘FFail Line Start’ jest generowany z uruchomienia linii 
kierunkowej (DDB1119). 
 
Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne 
w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
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Uruchomienia zabezpieczenia od utraty wzbudzenia są wewnętrznie powiązane  
z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 

 
 

Rysunek 41: Schemat logiczny zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 

 
Zabezpieczenie termiczne reagujące na składową przeciwną (46T) 
Zabezpieczenie reagujące na składową przeciwną (NPS), jakie zapewnia przekaźnik 
P34x, stanowi rzeczywistą replikę cieplną ze stopniem alarmowym czasowo 
niezależnym. Przekaźnik uzyskuje wielkość składowej przeciwnej wymuszającą 
zadziałanie z następującego równania: 
 

 
 

gdzie a =  
 
Niesymetryczne obciążenie powoduje przepływ składowych zgodnej i przeciwnej 
prądu. 
 
Wiele tradycyjnych form przekaźników stanowiących zabezpieczenie termiczne 
NPS generatora zaprojektowano z zastosowaniem bardzo silnie zależnej zwłocznej 
charakterystyki zadziałania ( I2

2t), w której czas zadziałania charakterystyki zależy 
wyłącznie od chwilowej amplitudy obecnej składowej przeciwnej prądy Taką 
charakterystykę nastawia się odpowiednio do deklarowanej pojemności cieplnej 
generatora. Jest to zadowalające, gdy rozważa się skutki wysokich wartości 
składowej przeciwnej prądu. 
 
W przypadku pośrednich poziomów prądu NPS prędkość nagrzewania jest 
mniejsza. W konsekwencji należy uwzględnić rozpraszanie ciepła. 
Podstawowe wyrażenie t = K/I2cmr nie uwzględnia skutków rozpraszania ciepła ani 
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niskich poziomów fali stojącej składowej przeciwnej prądu. To ostatnie prowadzi 
do wzrostu temperatury wirnika, która mieści się w granicach obliczeniowych 
maszyn. Istniejący dopuszczalny poziom składowej przeciwnej prądu (I2<I2cmr), 
prowadzi do skrócenia czasu osiągania krytycznego poziomu temperatury, gdyby 
poziom składowej przeciwnej prądu miał wzrosnąć powyżej I2cmr . Replikę cieplną 
NPS w P34x opracowano z myślą o przezwyciężaniu tych problemów, modelując 
skutki niskich poziomów fali stojącej składowych przeciwnych prądów. 
 
Wzrost temperatury w krytycznych elementach wirnika powiązany jest,  
w przedstawiony poniżej sposób, ze składową przeciwną prądu (I2 na jednostkę)  
i z czasem (t w sekundach). Zakłada się, że nie występuje przeciwna składowa 
fazowa prądu: 
 

 
Gdzie: 
τ = termiczna stała czasowa, τ = Kg/I2CMR

2 
 
Kg to jednostkowa stała pojemności cieplnej generatora w sekundach. I2CMR to 
jednostkowa moc maksymalna ciągła generatora I2. 

Graniczną maksymalną temperaturę ciągłą  osiąga się według następującej 
zależności prądu i czasu: 

  
Na podstawie powyższego, w następujący sposób wyraża się czas, przez jaki 
można utrzymać poziom składowej przeciwnej prądu przewyższający I2CMR: 

 
 
Człon P34x reagujący na składową przeciwną oferuje rzeczywistą charakterystykę 
termiczną zgodnie z następującym wzorem: 
 

 
 
Uwaga: Wszystkie terminy związane z prądem są podane w wartościach 

jednostkowych, na podstawie prądu znamionowego przekaźnika, In. 
 
Zatem dla przyłożonego prądu I2 = 5A = 1 In  
I2>2 Current set = 0.25A = 0.05 In = 0.05 pu 
I2>2 K Setting = 8.2 s 
t = - I2>2 K Setting/ (I2>2 Current Set)2 loge (1- (I2>2 Current Set/I2)2) 
t = -8.2/0.052 loge (1 - (0.05/1)2) = 8.21 s  
dla I2 = 4A = 0.8 In = 0.8 pu 
t = -8.2/0.052 loge (1 - (0.05/0.8)2) = 12.84 s 
 
Czas resetowania: 
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Na podstawie czasu wyzwolenia wynoszącego of 8,21 s, czas do zresetowania 
przyjmując I2 =0 po wyzwoleniu wynosi:  
treset = -8.2/0.052 loge (1 - (-0.05/-1) = 168.16 s 
 
Gdy chroniony generator rejestruje spadek składowej przeciwnej prądu, nastąpi 
spadek temperatury metalowych elementów wirnika. W przekaźniku 
przewidziano odrębne ustawienie pojemności cieplnej (I2>2 KRESET) stosowane 
w przypadku spadku I2. 
 
Człon zabezpieczenia reagujący na składową przeciwną będzie reagować na 
fazowe i międzyfazowe zwarcia w sieci. Dlatego należy nastawić ten człon na 
stopniowane działanie razem z zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi i od zwarć 
fazowych umieszczonymi w dalszej części instalacji. Aby ułatwić stopniowanie 
działania względem urządzeń w dalszej części instalacji, można nastawić 
minimalny niezależny czas zadziałania dla charakterystyki zadziałania. 
W przypadku poziomów składowej przeciwnej prądu nieznacznie przekraczających 
ustawienie pobudzenia członu termicznego widoczne będzie odchylenie pomiędzy 
charakterystyką prądowo-czasową zabezpieczenia termicznego reagującego  
w P34x a prostą charakterystyką I22t. Z tego powodu wprowadzono ustawienie 
maksymalnego czasu wyzwolenia zabezpieczenia reagującego na składową 
przeciwną. To ustawienie maksymalnego czasu ogranicza również czas 
wyzwolenia zabezpieczenia reagującego na składową przeciwną w przypadku 
takich poziomów asymetrii, przy których może pojawić się niepewność co do 
wytrzymałości cieplnej maszyny. 
 
Wprowadzono zwłoczny stopień alarmowy zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną dla wczesnego ostrzegania operatora o stanie 
asymetrii, który może prowadzić do wyzwolenia generatora. To umożliwia 
podjęcie działań korygujących w celu zmniejszenia asymetrii obciążenia. 
Człon reagujący na składową przeciwną wykorzystuje prąd zmierzony na wejściach 
Ia, Ib, Ic w przekaźniku. 
Stan cieplny maszyny można odczytać w komórce NPS Thermal w kolumnie 
MEASUREMENTS 3. Stan cieplny można zresetować wybierając opcję Yes  
w komórce Reset NPS Thermal w kolumnie Measurements 3. Ewentualnie stan 
cieplny można resetować zasilając sygnał DDB 640 Reset I2Thermal za 
pośrednictwem PSL. 
 
Dostępny jest również sygnał DDB sygnalizujący wyzwolenie członu (DDB 944). 
Kolejny sygnał DDB ‘NPS Alarm’ jest generowany z alarmowego stopnia 
zabezpieczenia termicznego NPS (DDB 370). Możliwe jest takie zaprogramowanie 
stanu sygnału DDB, by był on widoczny w komórkach Monitor Bit x kolumny 
COMMISSION TESTS przekaźnika. 
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Rysunek 42: Charakterystyka termiczna zabezpieczenia reagującego na składową przeciwną 

 

 
 

Rysunek 43: Schemat logiczny zabezpieczenia cieplnego NPS 

 

1.16 Zabezpieczenie mocowe (32P/Q) 
Standardowe człony zabezpieczenia mocowego zawarte w przekaźniku P34x 
obliczają trójfazową moc czynną (P) i bierną (Q) na podstawie poniższego wzoru 
wykorzystującego prąd zmierzony na wejściach Ia,Ib,Ic w przekaźniku. 
 

  
 
Gdzie φa/b/c to kąt IA/B/C w odniesieniu do VA/B/C i θC, zaś  to ustawienie kąta 
kompensacji. Ustawienie kąta kompensacji Comp Angle (θC) służy do 
skompensowania błędu kąta wprowadzanego przez  PP i PN systemu. 
Zabezpieczenie mocy czynnej/biernej ma stałą granicę zadziałania wynoszącą 0,5°. 
Funkcja granicy stabilizuje zadziałanie zabezpieczenia w przypadku niewielkich 
błędów kąta PP/PN, gdzie kąt mocy zbliżony jest do 90° dla mocy czynnej i do 0° 
dla mocy biernej. Przedstawiono charakterystykę zadziałania dla mocy czynnej  
i biernej. 
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Rysunek 44: Granica zadziałania dla mocy czynnej 

 

 

Rysunek 45: Granica zadziałania dla mocy biernej 

 
Zapewniono dwa stopnie zabezpieczenia mocowego, które mogą być niezależnie 
wybierane jako pod- lub nadmocowe albo wyłączone. Można też wybrać kierunek 
do przodu lub do tyłu. 
Można wybrać czynny lub bierny tryb działania. W poniższych punktach opisano 
działanie w poszczególnych trybach i kierunkach. Człony mocowe można wyłączać 
wybiórczo, za pomocą stałej logiki bieguna martwego, tak, że będzie można je 
wstrzymywać, gdy wyłącznik zabezpieczanych maszyn będzie otwarty. 
Zapobiegnie to nieprawidłowemu działaniu i niepożądanemu wystawianiu flag dla 
dowolnego stopnia, który wybrano dla niedoboru mocy do przodu. 
Przekaźnik P34x podłącza się zgodnie z konwencją, według której prąd do przodu 
to prąd płynący z generatora do szyny. To odpowiada dodatnim wartościom mocy 
czynnej/biernej płynącej w kierunku do przodu. Gdy generator pracuje w trybie 
silnikowym, maszyna pobiera moc czynną z sieci elektroenergetycznej. Zatem moc 
czynna pracy silnikowej płynie w kierunku wstecznym. 
Ustawienie Power1/2/3/4 Dirn dla zabezpieczenia mocowego umożliwia 
użytkownikowi nastawienie kierunku mocy na opcję Forward (do przodu) lub 
Reverse (wstecz). Ustawienie kierunku może być przydatne w zastosowaniach 
dotyczących generatorów w elektrowniach szczytowo-pompowych. Ustawienie 
Power1/2/3/4 Function dla zabezpieczenia mocowego umożliwia użytkownikowi 
nastawienie działania mocowego jako Under (podmocowe) lub Over 
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(nadmocowe). Zatem dzięki ustawieniom kierunku i funkcji można wybrać sposób 
działania zabezpieczenia mocowego np. jako funkcję zabezpieczenia od mocy 
wstecznej (Reverse/Over) lub funkcję zabezpieczenia od niedoboru mocy do 
przodu (Forward/Under) lub funkcję nadmocową (Forward/Over). Ustawienie 
Power1/2/3/4 Mode umożliwia użytkownikowi wybór trybu działania dla mocy 
czynnej (Active) lub biernej (Reactive). 
 
Cztery stopnie zabezpieczenia mocowego przekaźnika P34x posiadają opcję 
zatrzymywania timera (timer opadania), która może być ustawiona na zero lub 
określoną wartość czasu. Ustawienie timera na zero oznacza, że timer 
zabezpieczenia mocowego danego stopnia zresetuje się natychmiast po 
opadnięciu prądu poniżej 95% ustawienia mocy. Ustawienie zatrzymania timera 
na wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie zresetowania timerów członów 
zabezpieczających o ten ustawiony czas. W przypadku zwarcia przerywanego 
ustawienie natychmiastowego resetowania (czasu opadania) zabezpieczenia 
mocowego oznacza, że przekaźnik będzie wciąż resetowany i nie będzie w stanie 
wyzwolić zabezpieczenia dopóki zwarcie nie stanie się długotrwałym. Dzięki 
funkcji zatrzymywania timera przekaźnik będzie w stanie scalać impulsy mocy 
zwarciowej, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. Funkcja 
zatrzymywania timera (timer opadania) jest dostępna dla czterech stopni 
mocowych w postaci ustawień Power 1/2/3/4 DO Timer. 
 
Wyświetlane pomiary mocy czynnej, mocy biernej i współczynnika mocy - 3Ph 
Watts, 3Ph Vars i 3Ph Power Factor - można znaleźć w menu MEASUREMENTS 2. 
Ułatwiają one przeprowadzanie testów i przekazywanie do eksploatacji. Również 
rejestrator zakłóceń zapewnia kanały do rejestrowania 3-fazowej mocy czynnej i 
biernej - 3 Phase Watts i 3 Phase VArs - aby ułatwić przeprowadzanie testów 
i wykrywanie usterek. 
 
Człony mocowe można wstrzymywać niezależnie od siebie zasilając właściwy 
sygnał DDB za pośrednictwem PSL (Power1/2/3/4 Inhibit: DDB 667-670). 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
każdego ze stopni (uruchomienia: DDB 1140, DDB 1141, 1144, 1145 wyzwolenia: 
DDB 882, 883, 886, 887). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów 
DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION 
TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia mocowego są wewnętrznie powiązane z sygnałem 
ANY START DDB – DDB 992. 
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Rysunek 46: Schemat logiczny zabezpieczenia mocowego 

 
1.16.1 Funkcja czułego zabezpieczenia mocowego 
W przypdku turbogeneratorów parowych i niektórych hydrogeneratorów 
wymagane jest ustawienie mocy wstecznej wynoszące zaledwie 0,5%Pn. 
Konieczne może być również czułe ustawienie dla zabezpieczenia od niedoboru 
mocy do przodu, zwłaszcza w przypadku turbogeneratorów parowych, które mają 
stosunkowo niskie obliczeniowe ograniczenia nadobrotów. 
 
W celu zwiększenia dokładności zabezpieczenia mocowego można wykorzystać 
jedno lub dwa czułe wejścia prądowe podłączone do dedykowanych PP klasy 
pomiarowej na potrzeby czułego zabezpieczenia mocowego. 
Wejścia PP, IN1 Sensitive (P342-6) lub IN1 Sensitive oraz IN2 Sensitive (P345) to te 
same wejścia, co w przypadku członów czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego i strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, więc 
użytkownik może wybrać w menu Configuration albo tylko czułe zabezpieczenie 
mocowe albo tylko zabezpieczenie SEF/REF, ale nie oba. Ustawienie P> CT Source 
setting, Single/Wattmetric, umożliwia użytkownikowi wybór 1 czułego wejścia 
prądowego dla mocy jednofazowej (P342-6) lub 2 czułych wejść prądowych dla 
mocy watometrycznej (tylko P345). Za pomocą ustawienia P> Phase Select 
użytkownik może wybrać wykorzystywaną fazę, A lub B lub C. 
Osobne wejścia PP oznaczają, że można wykorzystać prawidłowo obciążony PP 
klasy pomiarowej, który może zapewnić wymagają dokładność kątową dla funkcji 
czułego zabezpieczenia mocowego. Wprowadzono również ustawienie kąta 
kompensacji Comp Angle (), które służy do skompensowania błędu kąta 
wprowadzanego przez  PP i PN systemu. Czułe zabezpieczenie mocy 
czynnej/biernej ma stałą granicę zadziałania wynoszącą 0,5°. Funkcja granicy 
stabilizuje zadziałanie zabezpieczenia w przypadku niewielkich błędów kąta 
PP/PN, gdzie kąt mocy zbliżony jest do 90° dla mocy czynnej i do 0° dla mocy 
biernej. 
 
Jednofazową mocy czynną (P) i bierną (Q) oblicza się na podstawie następującego 
wzoru: 
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Gdzie x = A lub B lub C 
 
Gdzie φ to kąt Ix w odniesieniu do Vx a θC to ustawienie kąta kompensacji. 
 
Watometryczną mocy czynną (P) i bierną (Q) oblicza się na podstawie 
następującego wzoru: 
3-fazową moc pozorną ‘S’, oblicza się następująco:  

  
 
(Gdzie IC = -IB-IA) 
 
 
 

 
3-fazową moc czynną ‘P’, oblicza się następująco: 

 
 
3-fazową moc bierną ‘Q’, oblicza się następująco: 

 
 
Gdzie φs to kąt IA w odniesieniu do VAC lub kąt IB w odniesieniu do VBC, zaś  to 
ustawienie kąta kompensacji. 
 
Zapewniono dwa stopnie czułego zabezpieczenia mocowego, które mogą być 
niezależnie wybierane jako pod- lub nadmocowe albo wyłączone. Można też 
wybrać kierunek do przodu lub  do tyłu. Można wybrać czynny lub bierny tryb 
działania. W poniższych punktach opisano działanie w poszczególnych trybach  
i kierunkach. Czułe człony mocowe można wyłączać wybiórczo, za pomocą stałej 
logiki bieguna martwego, tak, że będzie można je wstrzymywać, gdy wyłącznik 
zabezpieczanych maszyn będzie otwarty. Zapobiegnie to nieprawidłowemu 
działaniu i niepożądanemu wystawianiu flag dla dowolnego stopnia, który 
wybrano dla niedoboru mocy do przodu. 
 
Przekaźnik P34x podłącza się zgodnie z konwencją, według której prąd do przodu 
to prąd płynący z generatora do szyny. To odpowiada dodatnim wartościom mocy 
czynnej/biernej płynącej w kierunku do przodu. Gdy generator pracuje w trybie 
silnikowym, maszyna pobiera moc czynną z sieci elektroenergetycznej. Zatem moc 
czynna pracy silnikowej płynie w kierunku wstecznym. 
Ustawienie Sen Power1/2/3/4 Dirn dla czułego zabezpieczenia mocowego 
umożliwia użytkownikowi nastawienie kierunku mocy na opcję Forward (do 
przodu) lub Reverse (wstecz). Ustawienie kierunku może być przydatne w 
zastosowaniach dotyczących generatorów w elektrowniach szczytowo-
pompowych. Ustawienie Sen Power1/2/3/4 Func dla czułego zabezpieczenia 
mocowego umożliwia użytkownikowi nastawienie działania mocowego jako 
Under (podmocowe) lub Over (nadmocowe). Zatem dzięki ustawieniom kierunku 
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i funkcji można wybrać sposób działania zabezpieczenia mocowego np. jako 
funkcję zabezpieczenia od mocy wstecznej (Reverse/Over) lub funkcję 
zabezpieczenia od niedoboru mocy do przodu (Forward/Under) lub funkcję 
nadmocową (Forward/Over). Ustawienie Sen Power1/2/3/4 Mode umożliwia 
użytkownikowi wybór trybu działania dla czułej mocy - moc czynna (Active) lub 
bierna (Reactive). 
 
Cztery stopnie zabezpieczenia czułego mocowego przekaźnika P34x posiadają 
opcję zatrzymywania timera, która może być ustawiona na zero lub określoną 
wartość czasu. Ustawienie timera na zero oznacza, że timer zabezpieczenia 
mocowego danego stopnia zresetuje się natychmiast po opadnięciu prądu poniżej 
95% ustawienia mocy. Ustawienie zatrzymania timera na wartość inną niż zero 
spowoduje opóźnienie zresetowania timerów członów zabezpieczających o ten 
ustawiony czas. W przypadku zwarcia przerywanego ustawienie 
natychmiastowego resetowania (czasu opadania) zabezpieczenia mocowego 
oznacza, że przekaźnik będzie wciąż resetowany i nie będzie w stanie wyzwolić 
zabezpieczenia dopóki zwarcie nie stanie się długotrwałym. 
Dzięki funkcji zatrzymywania timera przekaźnik będzie w stanie scalać impulsy 
mocy zwarciowej, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. Funkcja 
zatrzymywania timera (timer opadania) jest dostępna dla czterech stopni 
mocowych w postaci ustawień Power 1/2/3/4 DO Timer. 
 
Wyświetlane pomiary czułej mocy czynnej, mocy biernej i współczynnika mocy - 
Sen Watts, Sen Vars i Sen Power Angle - można znaleźć w menu MEASUREMENTS 
3. Ułatwiają one przeprowadzanie testów i przekazywanie do eksploatacji. 
Również rejestrator zakłóceń zapewnia kanały do rejestrowania jednofazowej  
i watometrycznej czułej mocy czynnej i biernej - 1Ph Sen Watts, 1Ph Sen VArs, 
3Ph Sen Watts, 3Ph Sen VArs - aby ułatwić przeprowadzanie testów i wykrywanie 
usterek. 
Czułe człony mocowe można wstrzymywać niezależnie od siebie zasilając właściwy 
sygnał DDB za pośrednictwem PSL (SPower1/2/3/4 Inhibit: DDB 660-663). 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
każdego ze stopni (uruchomienia: DDB 1142, DDB 1143, 1146, 1147 wyzwolenia: 
DDB 884, 885, 888, 889). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów 
DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION 
TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia czułego mocowego są wewnętrznie powiązane 
z sygnałem ANY START DDB – DDB 992. 
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Rysunek 47: Schemat logiczny czułego zabezpieczenia mocowego 

 

1.17 Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
(50N/51N) 

Zapewniono dwustopniowy człon niekierunkowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. Pierwszy stopień ma charakterystykę czasowo zależną lub 
programowalną krzywą użytkownika lub charakterystykę czasowo niezależną  
i może uwzględnić charakterystykę opóźnienia resetowania w celu usprawnienia 
wykrywania zwarć przerywanych. Drugi stopień ma charakterystykę czasowo 
niezależną, którą można nastawić na 0 s, aby zapewnić zadziałanie bezzwłoczne. 
Dalsze informacje na temat charakterystyk zwłocznych zależnych czasowo można 
znaleźć w części dotyczącej zabezpieczenia nadprądowego, punkt 1.5 
 
Logiczny schemat dla niekierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych 
nadprądowych stojana przedstawiono na rysunku 48. 
 

 
 Rysunek 48: Logika niekierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego EF  
(pojedynczy stopień) 
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Dla każdego stopnia dostępne jest wejście blokowania timera, które resetuje 
timery zabezpieczenia ziemnozwarciowego danego, zasilonego stopnia,  
z uwzględnieniem zwłoki resetowania, jeżeli wybrania jej dla stopnia IN>1 (DDB 
544, DDB 545). Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz 
wyzwolenie każdego ze stopni zabezpieczenia, (uruchomienia: DDB 1008, DDB 
1009, wyzwolenia: DDB 768, DDB 769). Możliwe jest takie zaprogramowanie 
stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny 
COMMISSION TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana są wewnętrznie 
powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
Człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana jest zasilany z wejścia PP In na 
przekaźniku. 
 
1.17.1 Krzywa IDG 
Krzywa IDG jest powszechnie stosowana dla zwłocznych zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych dostępnych na rynku szwedzkim. Krzywa ta jest dostępna  
w 1 i 2 stopniu zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Krzywa IDG opisana jest poniższym równaniem. 
 

 w sekundach 
 
Gdzie: 
 
I = Prąd zmierzony 
IN>Setting = Regulowane ustawienie, które określa punkt gwiazdy danej 

charakterystyki 
 
Chociaż punkt gwiazdy charakterystyki definiowany jest przez ustawienie IN>, 
rzeczywista prądowa wartość progowa przekładnika definiowana jest 
ustawieniem IDG Is. Ustawienie IDG Is jest wielokrotnością IN>. 
Do ustawienia minimalnego czasu zadziałania w przypadku wysokich poziomów 
prądów zwarciowych używane jest również dodatkowe ustawienie IDG Time. 
 
Na rysunku 49 przedstawiono sposób implementacji charakterystyki IDG. 
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Rysunek 49: Charakterystyka IDG 

 

1.18 Funkcja zabezpieczenia przed nadnapięciem 
szczątkowym/przesunięciem napięcia punktu zerowego (59N) 
Funkcja zabezpieczenia przed przesunięciem napięcia punktu neutralnego  
w przekaźnikach P342/3/6 składa się z dwóch obliczeniowych (VN>1, VN>2)  
i dwóch mierzonych (VN>3, VN>4) stopni zabezpieczenia nadnapięciowego punktu 
neutralnego z nastawnymi opóźnieniami czasowymi. Wszystkie stopnie można 
ustawić na charakterystykę IDMT lub DT albo krzywą użytkownika. 
P344/5 ma dwa dodatkowe stopnie mierzonego (VN>5, VN>6) zabezpieczenia 
nadnapięciowego punktu neutralnego, ponieważ ma dedykowane drugie wejście 
napięcia punktu neutralnego, VN(2). 
 
Przekaźnik uzyskuje wielkość napięcia punktu neutralnego/napięcia szczątkowego 
wymuszającą zadziałanie z następującego równania:  
 
Vneutral = Va + Vb + Vc 
 
Na potrzeby tej funkcji zabezpieczenia przewidziano dedykowane wejście napięcia 
(jedno wejście VN1 jest dostępne w P342/3/6 a dwa wejścia VN1/2 są dostępne  
w P344/5). Może ono służyć do mierzenia napięcia szczątkowego podawanego 
albo z PN połączonego w otwarty trójkąt albo z napięcia mierzonego po wtórnej 
stronie podłączenia uziemienia transformatora rozdzielczego, co przedstawiono 
na rysunku 50. Ewentualnie napięcie szczątkowe może być obliczane wewnętrznie 
z pomiarów napięcia trzech faz. W przypadku pomiarów wyprowadzanych 
napięcie trzech faz musi być podawane albo z pięciordzeniowego przekładnika 
napięciowego albo z trzech jednofazowych przekładników napięciowych. Tego 
typu konstrukcja przekładnika napięciowego umożliwia przejście strumienia 
szczątkowego i w konsekwencji umożliwia przekaźnikowi obliczenie wymaganego 
napięcia szczątkowego. Dodatkowo punkt gwiazdy strony pierwotnej przekładnika 
napięciowego musi być uziemiony. Trójrdzeniowy przekładnik napięciowy VT nie 
posiada połączenia dla strumienia szczątkowego, dlatego też jest nieodpowiedni 
do zasilania przekaźnika, gdy wymagane jest wyliczanie napięcia szczątkowego  
z pomiarów napięcia fazowego. 
Sygnał napięcia szczątkowego można wykorzystać zarówno do zapewnienia 
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zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi jak i zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. Sygnał napięcia szczątkowego zapewnia też sygnał napięcia 
polaryzującego dla funkcji czułego kierunkowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. 
 

 
 

Rysunek 50: Alternatywne połączenia przekaźnika dla zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego/NVD 

 
Blokowy schemat funkcyjny nadnapięcia szczątkowego pierwszego stopnia 
pokazano na Rysunku 51. 
 

 

Rysunek 51: Logika zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego (pojedynczy stopień) 

 
Aktywowany układ nadzoru przekładnika napięciowego VTS efektywnie blokuje 
wyjścia uruchamiające. Nadzór przekładnika napięciowego blokuje tylko stopnie 
obliczeniowego zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego (VN>1, VN>2). 
Dla każdego ze stopni dostępne jest wejście blokowania timera, które resetuje 
timery zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego danego, zasilonego 
stopnia, (DDB 592-597). Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące 
uruchomienie oraz wyzwolenie każdego ze stopni zabezpieczenia, (uruchomienia: 
DDB 1088-1093, wyzwolenia: 832-837). Możliwe jest takie zaprogramowanie 
stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny 
COMMISSION TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego są wewnętrznie 
powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
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Dostępna dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest 
następującym wzorem:   
t = K / (M – 1) 
 
Gdzie: 
K = Ustawienie mnożnika czasowego (VN>1 TMS) 
t = Czas zadziałania w sekundach 
M = Zmierzone napięcie szczątkowe/napięcie ustawione przekaźnika (VN>1 

Voltage Set) 
 

1.19 Funkcja czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
(50N/51N/67N/67W) 
W przekaźniku P34x przewidziano jednostopniowy człon czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego niezależnego czasowo, który w razie potrzeby można 
nastawić na działanie według charakterystyki kierunkowej. 
 
W przekaźniku P34x przewidziano osobny czuły człon ziemnozwarciowy dla prądu 
zadziałania, który ma dedykowane wejście PP umożliwiające zastosowanie bardzo 
niskich wartości progowych ustawień prądu. W przypadku, gdy wymagane jest 
kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe, należy obliczyć prąd zadziałania 
albo z przekładnika Ferrantiego albo z podłączenia szczątkowego trójfazowych 
przekładników prądowych na zaciskach maszyny. Kierunek prądu zwarcia 
doziemnego dla tego członu jest ustalany w odniesieniu do sygnału 
polaryzującego, napięcia szczątkowego. Sygnał polaryzacyjny jest uzyskiwany  
z wejścia zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego/NVD (wejście VN1 dla 
P342/3/4/5/6) lub obliczany z wejść napięcia trzech faz w przekaźniku. 
Wprowadzono również próg napięcia polaryzującego. Człon nie może zadziałać, 
jeżeli napięcie nie przekroczy tej wartości progowej. Pomaga to ograniczyć 
działanie członu w trakcie zwarć międzyfazowych, gdy przejściowe nasycenie PP 
powoduje powstanie prądu rozpływowego w połączeniu szczątkowym fazowych 
PP. Podczas takich zwarć innych niż doziemne nie występuje napięcie szczątkowe, 
więc człon DEF (kierunkowy ziemnozwarciowy) nie może zadziałać. Zatem człon 
zostaje załączony tylko w trakcie rzeczywistych zwarć doziemnych, gdy obecne 
jest znaczne napięcie szczątkowe. Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu 
członu na skutek awarii bezpiecznika PN, można zablokować człon z logice 
nadzoru PN nastawiając parametr ISEF Func. Link - Block ISEF from VTS na 1. 
Ustawienie parametru ISEF Func. Link na 0 oznacza, że dany stopień wróci na 
ustawienie niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 
 
W przypadku stosowania uziemienia poprzez cewkę Petersena użytkownicy mogą 
preferować zastosowanie watometrycznego kierunkowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego lub charakterystyki cos. Zapewniono również ustawienia 
umożliwiające działanie członu jako członu watometrycznego. W przypadku 
instalacji z izolowanym uziemieniem powszechne jest użycie charakterystyki Isin. 
Czułe zabezpieczenia ziemnozwarciowe można zablokować zasilając właściwy 
sygnał DDB za pośrednictwem PSL (DDB 548). Dzięki temu możliwe jest 
zintegrowanie zabezpieczenia w układach zabezpieczeń szyn, co przedstawiono  
w punkcie 1.32, lub można je wykorzystać w celu usprawnienia stopniowania 
względem urządzeń w dalszej części instalacji. Dostępne są również sygnały DDB 
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sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie zabezpieczenia (uruchomienie: DDB 
1012, wyzwolenia: DDB 773). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów 
sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny 
COMMISSION TESTS przekaźnika. 
 
Uwaga: ISEF> Func Link – bit 0 Ustawienie tego bitu na 1 spowoduje, że 

zadziałanie funkcji nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje 
ukierunkowany stopień. Ustawienie na 0 oznacza, że dany stopień wróci 
na ustawienie niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 

 
Schemat logiczny czułego kierunkowego nadprądowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego napięcia neutralnego przedstawiono na rysunku 52. 
 

 

Rysunek 52: Kierunkowe zabezpieczenie SEF z polaryzacją VN 

 
Poniżej podano kryteria kontroli kierunkowości dla standardowego kierunkowego 
czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego: 
 
Kierunkowe do przodu 
-90° < (angle(IN) - angle(VN + 180°) - RCA) < 90° 
 
Kierunkowe do tyłu 
-90° > (angle(IN) - angle(VN + 180°) - RCA) < 90° 
 

1.20 Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (64) 
Zabezpieczenie REF w przekaźnikach P34x może być skonfigurowane zarówno 
jako człon wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego jak i człon 
niskoimpedancyjnego adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego. W kolejnych 
punktach opisano zastosowanie przekaźnika w poszczególnych trybach. 
 
Uwaga: Wysokoimpedancyjny człon REF przekaźnika dzieli to samo wejście PP  

z zabezpieczeniem SEF. Dlatego też możliwe jest wybranie tylko 
jednego z tych zabezpieczeń. 
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Dostępny jest sygnał DDB sygnalizujący wyzwolenie zabezpieczenia REF (DDB 
772). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one 
widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
 

 

Rysunek 53: Schemat logiczny strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

 
1.20.1 Niskoimpedancyjne adaptacyjne różnicowe zabezpieczenie REF 
W adaptacyjnym przekaźniku różnicowym prąd przepływający jest mierzony 
i wykorzystywany do zwiększenia ustawienia członu różnicowego. W przypadku 
silnych zwarć bezpośrednich można spodziewać się, że jeden z przekładników 
prądowych instalacji będzie bardziej nasycony od innego, na skutek czego może 
powstać prąd różnicowy. Jednakże adaptacja podnosi ustawienia przekaźnika, co 
skutkuje tym, że prąd różnicowy może być niewystarczający do wymuszenia 
zadziałania przekaźnika. 
 
Rysunki 54 oraz 55 przedstawiają właściwe połączenia przekaźnika i 
charakterystykę działania dla przekaźnika P34x służącego jako zabezpieczenie 
adaptacyjne REF, odpowiednio: 
 

 

Rysunek 54: Połączenia przekaźnika dla adaptacyjnego zabezpieczenia REF 
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Rysunek 55: Charakterystyka działania adaptacyjnego zabezpieczenia REF 

 
Na rysunku 56 przekładniki prądowe trzech linii są połączone w zwyczajny sposób 
z przekładnikami prądowymi trójfazowymi. Źródło prądu 3-fazowego dla 
przekładników prądowych linii można wybrać za pomocą ustawienia REF> CT 
Source – IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. Natomiast przekładnik obwodu 
neutralnego jest podłączony do wejścia PP zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana. Prądy te są wewnętrznie wykorzystywane do obliczania zarówno prądu 
spoczynkowego jak i różnicowego, które to są następnie adaptacyjnego jak 
i różnicowego przez niskoimpedancyjne adaptacyjne różnicowe zabezpieczenie 
REF. 
 
Zaletą takiego sposobu połączenia jest to, że przekładniki na linii oraz obwodzie 
neutralnym nie są połączone w sposób różnicowy, dzięki czemu przekładnik 
obwodu neutralnego może być wykorzystany również do wysterowania 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana. Ponadto, inaczej niż w przypadku 
zabezpieczeń wysokoimpedancyjnych, nie jest wymagane stosowanie 
zewnętrznych elementów, takich jak rezystory stabilizacyjne czy metrosile. 
 
Wzór używany przez przekaźnik do obliczenia wymaganej wielkości adaptacyjnej 
jest zatem następujący: 
 
Iadaptacyjny = {(najwyższy z prądów Ia, Ib lub Ic) + (Ineutralny x mnożnik 
skalowania)}/2 
 
Przyczyna zastosowania mnożnika skalowania prądu neutralnego jest wyjaśniona 
na rysunku 56. 
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Rysunek 56: Skalowanie prądu neutralnego dla adaptacyjnego zabezpieczenia REF 

 
W przypadkach, w których wymagane jest by przekładnik prądowy obwodu 
neutralnego wysterowywał również człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana, może być wymagane, by przekładnik prądowy obwodu neutralnego miał 
przekładnię mniejszą niż przekładniki liniowe, dzięki czemu osiągnie się lepszą 
czułość na zwarcia doziemne. Przekaźnik automatycznie skaluje poziom prądu 
neutralnego użytego w obliczeniach adaptacyjnych przy wykorzystaniu 
współczynnika równego stosunkowi prądów neutralnego oraz strony pierwotnej 
PP na linii w celu skompensowania ewewntualnego niedopasowania. 
 
1.20.2 Wysokoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
Zasadę działania wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia najlepiej wyjaśnia 
przedstawiony schemat zabezpieczenia różnicowego, w którym jeden PP został 
nasycony w wyniku zewnętrznego zwarcia - rysunek 57. 
 
Jeżeli w obwodzie przekaźnika występuje bardzo duża impedancja, prąd wtórny 
sprawnego PP będzie przepływać przez nasycony PP. Jeżeli impedancja 
magnesowania nasyconego PP uznana zostanie za pomijalną, maksymalne 
napięcie w całym obwodzie przekaźnika będzie równe wtórnemu prądowi zwarcia 
pomnożonemu przez przyłączoną impedancję (RL3 + RL4 + RCT2). 
 
Stabilność przekaźnika w przypadku przyłożenia wspomnianego maksymalnego 
napięcia można zachować poprzez zwiększenie całkowitej impedancji obwodu 
przekaźnika, w taki sposób, by płynący w nim prąd wynikowy był mniejszy niż jego 
wartość ustawiona w przekaźniku. Ze względu na niewielką impedancję samego 
wejścia przekaźnika, wymagane jest szeregowe podłączenie do tego wejścia 
zewnętrznego rezystora. Rezystancja rezystora RST jest obliczana wg wzoru 
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przedstawionego na rysunku 58. 
Wymagany może być dodatkowy nieliniowy metrosil, którego zadaniem jest 
ograniczenie skoków napięcia obwodu wtórnego w warunkach zwarcia 
wewnętrznego. 
 
W celu zapewnienia szybkiego zadziałania zabezpieczenia w trakcie zwarcia 
wewnętrznego, napięcie punktu załamania przekładników prądowych 
współpracujących z zabezpieczaniem musi wynosić co najmniej 4 Vs. 
 

 
 

Rysunek 57: Zasada działania wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego 

 

 
 

Rysunek 58: Połączenia przekaźnika dla wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia REF 
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Schemat niezbędnych połączeń przekaźnika dla wysokoimpedancyjnego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego REF pokazano na rysunku 58. 
Zabezpieczenie wysokoimpedancyjne wykorzystuje zewnętrzne połączenie 
różnicowe pomiędzy przekładnikami prądowymi linii a przekładnikiem prądowym 
obwodu neutralnego. Wejście SEF jest wówczas podłączone do obwodu 
różnicowego szeregowo razem z rezystorem stabilizującym. 
 

1.21 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% 
(metoda trzeciej harmonicznej) (27TN/59TN) 
Aby wykrywać zwarcia w ostatnich 5% uzwojenia generatora, przekaźnik 
P343/4/5/6 wyposażono w człon zabezpieczenia podnapięciowego 
i nadnapięciowego trzeciej harmonicznej. Wraz z zabezpieczeniem 
nadnapięciowym szczątkowym lub ziemnozwarciowym stojana człony te zapewnią 
ochronę na wypadek zwarć w całym uzwojeniu. 
 
Człon zabezpieczenia podnapięciowego punktu neutralnego dla trzeciej 
harmonicznej stosuje się wtedy, gdy na końcu neutralnym generatora dostępny 
jest pomiar napięcia punktu neutralnego. Do jego nadzorowania służy człon 
trójfazowego zabezpieczenia podnapięciowego, który wstrzymuje zabezpieczenie 
wtedy, gdy wszystkie napięcia międzyfazowe na zacisku generatora są poniżej 
wartości progowej, aby zapobiec zadziałaniu, gdy maszyna jest bez napięcia. 
Konieczne może być również wzajemne uzależnianie, aby zapobiec fałszywemu 
zadziałaniu w niektórych warunkach. Na przykład niektóre maszyny nie 
wytwarzają znaczącej trzeciej harmonicznej napięcia, gdy są obciążone. W takim 
przypadku człony nadzoru mocy (mocy czynnej, biernej i pozornej) można 
wykorzystać do wykrywania obciążenia, aby zapobiec fałszywemu wyzwalaniu w 
warunkach braku obciążenia. Te wartości progowe mocy można oddzielnie 
załączać i wyłączać, zaś zakres ustawienia wynosi 2 - 100%Pn. 
 
W przypadku zastosowań, w których pomiar napięcia punktu neutralnego można 
uzyskać wyłącznie na zaciskach generatora, na przykład z PN w układzie otwartego 
trójkąta, nie można zastosować techniki podnapięciowej. Zatem dla tego 
zastosowania można użyć człon zabezpieczenia nadnapięciowego punktu 
neutralnego dla trzeciej harmonicznej. Funkcje blokowania członów 
podnapięciowego i mocowego nie są wymagane dla członu zabezpieczenia 
nadnapięciowego punktu neutralnego dla trzeciej harmonicznej. 
 
Uwaga: W przekaźniku można wybrać tylko zabezpieczenie podnapięciowe 

punktu neutralnego dla trzeciej harmonicznej lub zabezpieczenie 
nadnapięciowe punktu neutralnego dla trzeciej harmonicznej, ale nie 
oba. 

 
Schematy logiczne obu układów zabezpieczeń pokazano na rysunku 59. 
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Rysunek 59: Schemat blokowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 

 
Dostępne są sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
zabezpieczenia, (uruchomienie: DDB 1016, wyzwolenie: DDB 777). Możliwe jest 
takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne  
w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
Uruchomienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% są 
wewnętrznie powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 

1.22 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% 
(metoda wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości) (64S) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% wykorzystujące technikę 
wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości wykrywa zwarcie doziemne w całym 
uzwojeniu, włącznie z punktem neutralnym generatora. 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% można zapewnić wstrzykując 
zewnętrzne napięcie przemienne o niskiej częstotliwości do punktu gwiazdy lub 
zacisków maszyny. W warunkach normalnej sprawności tylko bardzo mały prąd 
przepływa przez kapacytancję uziemienia stojana ze względu na wysoką 
impedancję tego połączenia przy niskich częstotliwościach (Xc = 1/2 πfc). W razie 
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zwarcia doziemnego zmierzony prąd rośnie ze względu na mniejszą impedancję 
ścieżki zwarcia doziemnego. Na podstawie wstrzykniętego napięcia oraz prądu 
zwarcia przekaźnik może ustalić rezystancję zwarcia. Zabezpieczenie może 
również wykryć zwarcia doziemne na zaciskach terminala z podłączonymi 
elementami takimi jak przekładniki napięciowe. 
 
Na potrzeby wdrożenia niezbędne jest urządzenie obciążające z generatorem 
niskiej częstotliwości. Wyjście generatora sygnału o niskiej częstotliwości (ok. 25 
V) podłącza się za pośrednictwem filtra środkowoprzepustowego równolegle  
z rezystorem obciążającym do transformatora zerowego w punkcie gwiazdy 
generatora lub transformatora uziemiającego (w układzie otwartego trójkąta) na 
zaciskach generatora. Filtr środkowoprzepustowy zapewnia zaokrąglanie napięcia 
o przebiegu prostokątnym i składowanie energii. Wyższa rezystancja szeregowa 
filtra środkowoprzepustowego (ok. 8 Ω przy 20 Hz) chroni generator 20 Hz przed 
nadmiernym prądem sprzężenia zwrotnego, jeżeli rezystor obciążający przewodzi 
napięcie pełnego przesunięcia w trakcie zwarcia fazowego doziemnego. 
Rezystor obciążający podłącza się równolegle z generatorem niskiej częstotliwości, 
aby wygenerować zdefiniowany prąd punktu neutralnego w warunkach normalnej 
sprawności. Napięcie, które należy wstrzyknąć do punktu gwiazdy generatora 
zależy od napięcia modulującego 20 Hz (dzielnik napięcia, rezystor obciążający  
i filtr środkowoprzepustowy) oraz od przekładnik transformatora zerowego lub 
uziemiającego. Aby zapobiec zbytniemu zmniejszeniu się rezystancji obciążenia po 
stronie wtórnej (o ile to możliwe, powinna wynosić > 0,5 Ω ), należy dobrać 
wysoką wartość napięcia po stronie wtórnej, np. 500 V, dla transformatora 
zerowego lub uziemiającego. Ważne jest, aby nigdy nie doszło do nasycenia 
transformatora uziemiającego, ponieważ w przeciwnym razie może wystąpić 
ferrorezonans. Wystarczy, aby napięcia punktu załamania transformatora było 
równe znamionowemu napięciu liniowemu generatora. Napięcie o niskiej 
częstotliwości jest podawane do przekaźnika za pośrednictwem dzielnika napięcia 
a prąd pomiarowy niskiej częstotliwości jest podawany za pośrednictwem 
miniaturowego przekładnika prądowego. 
Wszelkie zakłócenia odbiegające od znamionowego sygnału niskiej częstotliwości 
zostają odfiltrowane. 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% można również zastosować 
razem z rezystorem obciążającym strony pierwotnej. Napięcie 20 Hz podłącza się 
za pośrednictwem przekładnika napięciowego, a prąd punktu 
neutralnego/gwiazdy jest mierzony bezpośrednio przez PP, patrz punkt 2.21.2.3 
(P34x/EN/AP). 
 
Na podstawie wektorów zmierzonego prądu i napięcia można obliczyć 
impedancję, a na jej podstawie ustalić rezystancję. To eliminuje zakłócenia 
wywoływane przez kapacytancję uziemienia stojana i zapewnia dużą czułość. 
Algorytm przekaźnika może uwzględniać rezystancję 64S Series R, która może 
występować na zerowym lub uziemiającym przekładniku napięciowym. 
Przykładem rezystancji szeregowej jest całkowita rezystancja rozproszenia 
przekładnika uziemiającego lub zerowego, za pośrednictwem którego 
wstrzykiwane napięcie jest podawane do punktu neutralnego generatora. 
Algorytm może również uwzględniać rezystancję równoległą, 64S Parallel G (G 
1/R), np. dodatkowy transformator obciążający podłączony po stronie DN 
transformatora podwyższającego napięcie. Inne czynniki błędu można uwzględnić 
stosując kompensację błędu kąta, 64 S Angle Comp. 
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Przekaźnik zawiera człon nadprądowy 20 Hz, który można wykorzystać jako 
rezerwowy względem zabezpieczenia podrezystancyjnego 20 Hz. Człon 
nadprądowy nie jest tak czuły jak człony podrezystancyjne, ponieważ nie 
uwzględnia kompensacji rezystancji przesyłu ani kompensacji na wypadek 
oddziaływania kapacytancji. 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% zawiera 2 stopnie 
zabezpieczenia podrezystancyjnego oraz stopień zabezpieczenia nadprądowego. 
Zabezpieczenie podrezystancyjne zaprojektowano jako dwustopniowy układ 
zabezpieczenia, z jednym stopniem alarmowym (64S R<1 Alarm) i jednym 
stopniem wyzwalającym (64S R<2 Trip), przy czym każdy stopień ma ustawienie 
zwłoki czasowo niezależnej. Stopień nadprądowy (64S I> Trip) to jednostopniowe 
zabezpieczenie z ustawieniem zwłoki czasowo niezależnej. Wszystkie stopnie 
zabezpieczenia mają osobne sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie 
 i wyzwolenie poszczególnych stopni oraz sygnały DDB służące do wstrzymania 
działania poszczególnych stopni. 
 
Zabezpieczenie zawiera człon nadzorujący służący do oceny usterki generatora 
niskiej częstotliwości lub podłączenia niskiej częstotliwości. Zadziałanie członu 
podnapięciowego i podprądowego po upływie czasu zwłoki wykorzystywane jest 
do sygnalizowania usterki. W razie usterki możliwe jest zablokowanie 
zabezpieczenia i wystawienie alarmu za pomocą PSL. Dostępny jest sygnał 64S Fail 
podłączony do sygnału 64S Fail Alarm w domyślnych schemacie PSL służący do 
aktywowania diody alarmowej i wystawiania komunikatu a także do 
wstrzymywania stopni zabezpieczenia 64S I>1/R<1/R<2. W przypadku zastosowań 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana, w których generator 20 Hz jest 
zasilany przez przekładnik napięciowy, niekoniecznie pożądane jest aktywowanie 
diody alarmowej i komunikatu za każdym razem, gdy generator zostanie 
rozłączony, dlatego też rozdzielono sygnał 64S Fail Alarm i sygnał 64S Fail. 
 
Uwaga: W razie konieczności możliwe jest użycie alarmu 64S Fail Alarm lub 

alarmu użytkownika (ręcznie resetowany alarm użytkownika 5-16 to 
DDB 411-399) w celu zapewnienia alarmu w P345 poprzez wejście 
izolowane optycznie z niesprawnego zestyku wyjściowego generatora 
20 Hz. 
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Gdzie: 
RL rezystor obciążający 
V64S napięcie przesunięcia na przekaźniku zabezpieczającym 
I64S prąd pomiarowy na przekaźniku zabezpieczającym 
 
Rysunek 60: Schemat obwodu zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% z 
transformatorem uziemiającym (trójkąt otwarty) lub transformatorem zerowym 
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Rysunek 61: Schemat logiczny zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 64S 

 
Stopnie zabezpieczenia 64S R<1/R<2/I>1 można wstrzymywać niezależnie od 
siebie zasilając właściwy sygnał DDB za pośrednictwem PSL (64S I>1/R<1/R<2 
Inhibit: DDB 552/553/554). Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące 
uruchomienie, alarm oraz wyzwolenie stopni zabezpieczenia (64S I>1/R<1/R<2 
Start: DDB 1019/1020/1021, 64S R<1 Alarm: DDB 394, 64S I>1/R<2 Trip: DDB 
778/780). Dostępne są sygnały DDB dla uruchomienia członów podprądowego 
i podnapięciowego nadzorującego (64S I< Start, 64S V<1 Start: DDB 1017/1018) 
oraz dla usterki nadzoru i alarmu (64S Fail: DDB 1298, 64S Fail Alarm: DDB 383). 
Sygnał DDB 64S Fail jest powiązany z sygnałami wstrzymywania 64S I>1/R<1/R<2  
i sygnałem alarmu 64S Fail Alarm w domyślnym schemacie PSL. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% są 
wewnętrznie powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 
1.22.1 Pomiary 
Przekaźnik pobiera próbki przyłożonego napięcia i prądu wyrównawczego przy 
wielokrotnościach 20 Hz. Stosuje się algorytmy filtrujące, aby uzyskać składowe 20 
Hz z tych dwóch sygnałów. Obliczane są amplitudy napięcia i prądu oraz kąty 
fazowe wraz z wartością rezystancji. 
 
Ustawienia i pomiary napięcia i prądu w zabezpieczeniu dostępne są tylko  
w wielkościach wtórnych. Pomiary rezystancji są dostępne zarówno w 
wielkościach pierwotnych jak i wtórnych. Ponadto ustawienia rezystancji i 
konduktancji poddawane są konwersji z wielkości pierwotnych na wtórne, co jest 
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regulowane przez ustawienie Setting Values w kolumnie Configuration. 
Konwersja wykorzystuje pojedyncze ustawienie 64S R Factor:  
 
R Primary = R Secondary * R Factor 
 
Przykłady obliczeń ustawień dla współczynnika R przedstawiono w punkcie 2.21.2 
(P34x/EN AP). 
Dostępne jest ustawienie kompensacji kąta, 64S Angle Comp, (Comp), służące do 
kompensowania ewentualnych błędów kąta PP. To ustawienie powoduje 
obrócenie wektora prądu o wartość kompensacji kąta Comp w przedstawiony 
sposób. 
 

 
 

Rezystancję zwarcia Rf oblicza się z  oraz  , w taki sposób, że możliwe jest 
wyeliminowanie jakichkolwiek skutków rezystancji szeregowej (Rs) i rezystancji 
równoległej (Rp) w obwodach do wstrzykiwania oraz wszelkiej reaktancji  
w obwodzie i kapacytancji uzwojeń stojana do uziemienia (Cg). 
 
Obliczenia oparto na poniższym modelu. Rs i Rp to ustawienia użytkownika, 64S R 
Series, 64S G Parallel (G = 1/R, domyślne ustawienie równe 0 jest równorzędne  
z Rp = nieskończoność). Ponieważ tylko składowa rezystancyjna impedancji jest 
obliczana, nie jest konieczne poznanie wartości kapacytancji do uziemienia ani 
jakiejkolwiek rezystancji, gdyż te informacje nie są wymagane dla obliczenia Rf. 

 

Rysunek 62: Model dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% poprzez 
wstrzykiwanie 

 
Obliczona rezystancja zwarcia Rf wykorzystywana jest jako wielkość wymuszająca 
zadziałanie dla 2-stopniowego zabezpieczenia podrezystancyjnego  
o charakterystyce czasowo niezależnej. 
Jako rezerwowe zabezpieczenie dostępny jest człon nadprądowy  
o charakterystyce czasowo niezależnej, w którym wielkością wymuszającą 
zadziałanie jest sygnał prądowy 20 Hz. 
 
Poniższe pomiary są dostępne w kolumnie Measurements 3. Wszystkie pomiary są 
oparte na składowych 20 Hz wyodrębnionych z sygnałów napięcia i prądu. 
Wprowadzono poziom wartości progowej amplitudy równy 0,05 V oraz 0,1 mA dla 
napięcia i prądu. Poniżej tych wartości powiązane pomiary pokazują zero. 64S R to 
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skompensowana rezystancja zarówno jako wartość pierwotna jak i wtórna. 
Pomiar rezystancji przedstawia wartość wymuszoną, aby zasygnalizować 
nieprawidłowy pomiar, jeżeli amplituda napięcia lub prądu jest poniżej progu. 
 

MEASUREMENTS 3 (POMIARY 3) 

64S V Magnitude (amplituda V 64S) 

64S I Magnitude (amplituda I 64S) 

64S I Angle (kąt I 64S) 

64S R secondary (R wtórna 64S) 

64S R primary (R pierwotna 64S) 
 

Tabela 9:  Ustawienia pomiarowe 

 

 

Tabela 10: Wartości wymuszone dla 64S 

 
Uwaga: Powyższe warunki podano w kolejności od najważniejszego do 

najmniej ważnego. Pierwotne skalowane wartości równorzędne będą 
miały dokładnie te same wartości niezależnie od ustawienia 
mnożnika skalowania strony pierwotnej. 

 
Sygnał napięcia 64S wykorzystywany jest zawsze jako faza odniesienia dla sygnału 
prądu 64S. Pomiary są dostępne w interfejsach Modbus oraz DNP3. Amplituda  
V 64S, Amplituda I 64S oraz R wtórna 64S są dostępne także w zapisach zwarć. 
Wybór wejść analogowych rejestratora zakłóceń (G31) zawiera V64S oraz I64S. Ich 
próbki są pobierane z częstotliwością próbkowania rejestratora (24 próbki/cykl 
sieci elektroenergetycznej). 
 
1.22.1.1 Charakterystyka filtra zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana  
w 100% 
Zabezpieczenie 64S zawarte w przekaźniku P345 ma dużej mocy filtr 
środkowoprzepustowy strojony na 20 Hz, który jest włączany, gdy częstotliwość 
sieci wynosi mniej niż 45 Hz. Filtr środkowoprzepustowy zaprojektowano na 
tłumienność wynoszącą co najmniej -80 db dla częstotliwości mniejszych niż 15 Hz 
i większych niż 25 Hz. 
-80 db jest równoważne ze zdolnością eliminacji zakłóceń ze stosunkiem szumu do 
sygnału równym 10000 to 1. Filtr środkowoprzepustowy wprowadza dodatkowe 
opóźnienie do zabezpieczenia, ale jest w stanie zapobiegać zakłócaniu obliczeń 
rezystancji przez niskie składowe częstotliwości sieci elektroenergetycznej. 
Dostępny jest też filtr dolnoprzepustowy nastrojony na odfiltrowywanie 
częstotliwości >30 Hz, który jest załączony na stałe i który zaprojektowano na 
tłumienność wynoszącą co najmniej -80 dB dla częstotliwości >45 Hz w celu 
odfiltrowywania wysokich składowych częstotliwości sieci elektroenergetycznej. 
Czas ustalania się filtra środkowoprzepustowego jest dłuższy niż w przypadku 
filtra dolnoprzepustowego, a zatem w celu uzyskania krótszych czasów 
wyzwalania w sytuacji, gdy generator został całkowicie rozpędzony do prędkości 
znamionowej, filtr środkowoprzepustowy jest wyłączany automatycznie powyżej 

Warunek Wartość wymuszona 64S R 

Zabezpieczenie wyłączone 999 MΩ 

|V64S| < 100 mV 998 MΩ 

|I64S| < 1 mA 997 MΩ 

64S G Parallel x 64S R 1.0 996 MΩ 
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45 Hz. Dostępna jest opcja umożliwiająca włączenie filtra 
środkowoprzepustowego na stałe poprzez zasilenie sygnału DDB 64S Filter On. 
Dostępne jest również filtrowanie Fouriera dla wejść prądu i napięcia 20 Hz  
w oparciu o stałą częstotliwość śledzenia 20 Hz. 
 

 

Rysunek 63: Dyskretna odpowiedź częstotliwościowa filtra dolnoprzepustowego eliptycznego 
8. rzędu w zabezpieczeniu 64S 

 

 

Rysunek 64: Dyskretna odpowiedź częstotliwościowa filtra środkowoprzepustowego 
eliptycznego 8. rzędu w zabezpieczeniu 64S 

 
Jeżeli w czasie, gdy maszyna jest rozpędzana i częstotliwość maszyny będzie 
zbieżna z wstrzykiwanym sygnałem 20 Hz, nastąpi zwarcie doziemne, pojawią się 
wówczas pewne zakłócenia pomiędzy sygnałem zwarcia 20 Hz z maszyny  
a wstrzykiwanym sygnałem 20 Hz. 
Z tego powodu pomiary 64S mogą być nieprawidłowe i nie dojdzie do wyzwolenia 
zabezpieczenia. Jednak w miarę przyspieszania maszyny i oddalania się 
częstotliwości maszyny od wartości 20 Hz przekaźnik zacznie prawidłowo mierzyć 
wstrzykiwany sygnał 20 Hz i rezystancję zwarcia. Filtr środkowoprzepustowy 
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wytłumi prawie całkowicie wszelkie częstotliwości powyżej 25 Hz, więc do 
momentu, gdy częstotliwość maszyny osiągnie 25 Hz, przekaźnik będzie 
prawidłowo mierzyć rezystancję zwarcia, jeżeli wystąpi zwarcie, i spowoduje 
prawidłowe wyzwolenie. 
Jeżeli zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% zadziała w trakcie 
uruchamiania generatora, być może maszyna wytwarza pewną wartość składowej 
zerowej napięcia, która, w zależności od rodzaju rozruchu, jest zbieżna i nakłada 
się na wstrzykiwany sygnał 20 Hz, powodując nieprawidłowe pomiary. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% w P345 zawiera filtr 
dolnoprzepustowy oraz filtr środkowoprzepustowy, które będą filtrować 
częstotliwości sygnału 0-15 Hz oraz >25 Hz. Sygnał DDB 1297 64S F Band Block 
działa, gdy częstotliwość mieści się w zakresie od 15 do 25 Hz i można go 
wykorzystać w programowalnym schemacie logicznym do sygnalizowania 
częstotliwości w docelowym zakresie pomiarowym, 
15-25 Hz. W razie konieczności można wykorzystać sygnał DDB 1297 do 
blokowania zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% w zakresie od 15 
do 25 Hz za pośrednictwem sygnałów wstrzymywania, DDB 552 - 64S I> Inhibit, 
DDB 553 - 64S R<1 Inhibit, DDB 554 - 64S R<2 Inhibit, patrz rysunek 61 powyżej. 
Należy zwrócić uwagę, że sygnał DDB 1297 64S F Band Block jest aktywny tylko 
wtedy, gdy aktywne jest śledzenie częstotliwości. Częstotliwość jest aktywna, 
jeżeli dowolne napięcie fazowe wynosi >0,1 Vn lub dowolny prąd fazowy wynosi 
>0,05 In, patrz P34x/EN FD, punkt 3.4.3. 
 
1.23 Zabezpieczenie przed przemagnesowaniem (24) 
Przekaźniki P342/3/4/5/6 zapewniają pięciostopniowy człon zabezpieczający przez 
przemagnesowaniem. Człon mierzy stosunek napięcia, (VAB), do częstotliwości 
(V/Hz) i zadziała wtedy, gdy stosunek ten przekroczy wartość ustawienia. Jeden 
stopień może być ustawiony do pracy na charakterystyce czasowo niezależnej 
bądź czasowo zależnej (IDMT) lub na krzywą użytkownika (krzywa domyślna 
1/2/3/4. Stopień ten można wykorzystać jako wyjście wyzwalające 
zabezpieczenie. Dostępne są również 3 inne niezależne czasowo stopnie, które 
można łączyć za pomocą schematu PSL z charakterystyką czasową zależną, 
tworząc w ten sposób kombinowaną, wielostopniową charakterystykę zadziałania 
wyzwolenia V/Hz. Lub też można wykorzystać krzywą użytkownika, aby stworzyć 
bardziej złożoną charakterystykę. 
 
Sygnał blokujący dostępny jest wyłącznie dla stopnia 1, V/Hz>1, który to stopień 
może pracować na charakterystyce czasowo zależnej. To umożliwia stopniom 
niezależnym czasowo pominięcie sekcji charakterystyk zależnych czasowo. Sygnał 
blokujący resetuje timer, sygnał uruchomienia oraz sygnał wyzwolenia. 
 
Dostępny jest również jeden, niezależny czasowo stopień alarmowy, który można 
wykorzystać do informowania o nieprawidłowości zanim dojdzie do uszkodzenia 
transformatora. 
Stopień V/Hz>1 można wstrzymywać zasilając właściwy sygnał DDB za 
pośrednictwem PSL (V/Hz>1 Inhibit: DDB 625). Dostępne są również sygnały DDB 
sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie zabezpieczenia, (uruchomienie: DDB 
1068-1171, wyzwolenie: DDB 912-915). Kolejny sygnał DDB ‘V/Hz Alarm’ jest 
generowany z alarmowego stopnia zabezpieczenia przed przemagnesowaniem 
(DDB 372). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były 
one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS 
przekaźnika. 
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Uruchomienia zabezpieczenia przed przemagnesowaniem są wewnętrznie 
powiązane z sygnałem ANY START DDB – DDB 992. 
Charakterystyka zwłoczna zależna czasowo według następującego wzoru: 
 

 
Gdzie: 

 
 
V = Napięcie zmierzone 

F = Częstotliwość zmierzona 

 
Należy zauważyć, że charakterystyka czasowo zależna (IDMT) została zmieniona  
w 31 wersji oprogramowania. Nowa charakterystyka jest kompatybilna z 
poprzednią wersją umożliwiając zarazem dalsze zwiększanie liczby charakterystyk 
o różnych wykładnikach (M-1). 
 
Charakterystyka czasowo zależna w 30 wersji oprogramowania i starszych 
przedstawia się następująco: 

 
 
Oprócz standardowej krzywej IDMT dostępne jest również programowanie do 
czterech przebiegów indywidualnych klienta (Default Curve 1/2/3/4), które można 
tworzyć przy pomocy narzędzia User Programmable Curve Tool firmy Alstom Grid, 
opisanego w rozdziale ustawień oprogramowania przewodnika MiCOM S1 Agile. 
Jest to przyjazne użytkownikowi narzędzie, za pomocą którego można definiować 
własne przebiegi, czy to poprzez podanie opisującego je wzoru, czy też punktów 
danych. Programowalne krzywe pozwalają lepiej dopasować starsze przekaźniki 
wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować charakterystyki 
wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe standardowe. 
 
Pierwsze stopnie zabezpieczenia przed przemagnesowaniem przekaźników P342-6 
posiadają opcję zatrzymywania timera, która może być ustawiona na zero lub 
określoną wartość czasu. Ustawienie timera na zero oznacza, że timer 
zabezpieczenia przed przemagnesowaniem danego stopnia zresetuje się 
natychmiast po opadnięciu V/Hz poniżej 95% ustawienia prądu. Ustawienie 
zatrzymania timera na wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie zresetowania 
timerów członów zabezpieczających o ten ustawiony czas. Ustawienie 
natychmiastowego resetowania przekaźnika nadprądowego oznacza, że 
przekaźnik będzie wciąż resetowany i nie będzie w stanie wyzwolić zabezpieczenia 
dopóki zwarcie nie stanie się długotrwałym. Dzięki funkcji timera zatrzymującego 
Timer Hold przekaźnik będzie w stanie scalać impulsy prądu zwarciowego, 
redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. 
 
Dla stopni V/Hz>1 można znaleźć funkcję timera resetowania czasowo 
niezależnego w ustawieniu V/Hz>1 tRESET. W przypadku wybrania 
charakterystyki zadziałania IDMT lub DT to opóźnienie niezależne czasowo 
nastawia się za pomocą ustawienia V/Hz>1 tRESET. Jeżeli wybrano krzywą 
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zadziałania użytkownika, wówczas charakterystykę resetowania można nastawić 
albo na niezależną czasowo albo na krzywą użytkownika w komórce V/Hz>1 Reset 
Char. 
 

 

Rysunek 65: Logiczny schemat zabezpieczenia przed przemagnesowaniem 

 

1.24 Detekcja prędkości zmian częstotliwości (81R) 
Funkcję df/dt można wykorzystać do odizolowania wbudowanego generatora 
podłączonego do instalacji zasilającej zakładu w razie ‘utraty sieci’ lub  
w zastosowań z odłączaniem obciążeń. Wzrost lub spadek częstotliwości sieci 
(df/ft) będzie powiązany bezpośrednio z nagłą zmianą obciążenia na generatorze. 
Przekaźnik P34x zawiera 4 stopnie zabezpieczenia df/dt. Pierwszy stopień, 
df/dt>1, przeznaczony jest do zastosowań dotyczących utraty instalacji, ale można 
go wykorzystać także na potrzeby odłączania obciążeń. Tylko dla pierwszego 
członu użytkownik może wybrać strefę nieczułości wokół częstotliwości 
znamionowej, w której to strefie ten człon będzie zablokowany. Do wyznaczenia 
strefy nieczułości służą ustawienia częstotliwości górnej i dolnej: df/dt>1 f Low 
oraz df/dt> f High. Strefa nieczułości zostanie wyeliminowana, jeżeli górna i dolna 
częstotliwość zostaną nastawione na tą samą wartość lub gdy ustawienie df/dt> f 
L/H będzie nastawione na opcję Disabled. Strefa nieczułości zapewnia dodatkową 
stabilność w przypadku zakłóceń innych niż związane z utratą instalacji, a które nie 
mają istotnego wpływu na częstotliwość maszyny. Każdy stopień ma ustawienie 
kierunkowe df/dt>n Dir’n – Negative, Positive, Both. Parametr ten określa, czy 
człon będzie reagować odpowiednio na wzrost czy na spadek częstotliwości, ze 
wskazywaniem nieprawidłowego ustawienia, jeśli wartość progowa jest 
ustawiona na zero. W przypadku zastosowań z utratą sieci należy nastawić 
ustawienie df/dt>1 Dir’n na opcję Both, aby dopasować je do poprzedniego 
algorytmu w P341. 
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Istnieją pewne globalne ustawienia df/dt, które mają wpływ na wszystkie stopnie 
zabezpieczenia i które można wykorzystać do wygładzenia pomiarów 
częstotliwości i zapewnienia stabilnego działania zabezpieczenia: df/dt avg cycles 
oraz df/dt iterations. Te ustawienia umożliwiają użytkownikowi wybór liczby cykli, 
dla której uśrednia się częstotliwość oraz liczbę powtórzeń uśrednianych cykli, 
zanim wystawione zostanie uruchomienie. Dostępne są dwa ustawienia trybu 
pracy, Operating Mode: Fixed Window (stałe okno) i Rolling Window (ruchome 
okno), które opisano szczegółowo poniżej. Ustawienie Fixed Window służy do 
zapewnienia zgodności z poprzednią funkcją df/dt w P341, która wykorzystywała 
dwa kolejne obliczenia stałego okna składającego się z 3 cykli, aby zainicjować 
uruchomienie. 
 
W poprzedniej wersji oprogramowania człon df/dt w P341 obliczał prędkość 
zmian częstotliwości co 3 cykle, obliczając różnicę częstotliwości dla okresu 3 cykli 
w sposób przedstawiony poniżej. 
 

 
 
Dwa kolejne obliczenia muszą dać wynik powyżej wartości progowej ustawienia, 
zanim można będzie zainicjować decyzję w wyzwoleniu. 
Funkcja df/dt jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja df/dt jest załączona w menu 
CONFIGURATION. Wszystkie stopnie można załączać/wyłączać w komórce 
df/dt>n Status w zależności od wybranego członu. 
 
1.24.1 Stałe okno 
Obliczenia df/dt oparte są na stałym oknie definiowanym przez użytkownika, od 2 
do 12 cykli. W każdym oknie obliczana jest (ponownie) nowa wartość df/dt. 
Zwiększenie rozmiaru okna poprawia dokładność, ale ma tę wadę, że wydłuża się 
czas obliczenia pomiaru. 
Czas, jaki upływa od początkowego do końcowego pomiaru częstotliwości, zostaje 
obliczony poprzez zsumowanie wszystkich czasów odstępów pomiędzy próbkami 
(NSamp) w oknie df/dt (od 2 do 12 cykli). 
Czas opóźnienia wykrycia zwarcia (cykle) = powtórzenia df/dt x śr. cykle df/dt. 
 
1.24.2 Ruchome okno 
Obliczenia df/dt oparte są na ruchomym oknie definiowanym przez użytkownika, 
od 2 do 12 cykli. Okno jest ruchomym buforem, zatem nowa wartość df/dt jest 
obliczana (ponownie) w czasie wykonywania każdego cyklu zabezpieczenia. 
Zwiększenie rozmiaru okna poprawia dokładność, ale ma tę wadę, że wydłuża się 
czas obliczenia pomiaru. 
W celu poprawienia dokładności pomiaru df/dt uśrednia się obliczoną wartość 
df/dt; długością bufora uśredniania jest rozmiar okna. 
Czas, jaki upływa od początkowego do końcowego pomiaru częstotliwości, zostaje 
obliczony poprzez zsumowanie wszystkich czasów odstępów pomiędzy próbkami 
(NSamp) w oknie df/dt (od 2 do 12 cykli). 
Czas opóźnienia wykrycia zwarcia w P342/3/4 (cykle) = śr. cykle df/dt + 
(powtórzenia df/dt-1) x 1/4). Program szeregujący zabezpieczenia jest 
uruchamiany co ¼ cyklu. 
Czas opóźnienia wykrycia zwarcia (cykle) w P345 = powtórzenia df/dt x śr. cykle 
df/dt. 
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1.24.3 Schemat logiczny 
Dostępne są sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie członu 
df/dt (Uruchomienie: DDB 1184, 1185, 1186, 1187 Wyzwolenie: DDB 928, 929, 
930, 931). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były 
one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS 
przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia df/dt są wewnętrznie powiązane z sygnałem DDB 
ANY START – DDB 992.  
Schematy logiki dla zabezpieczenia df/dt przedstawiono na rysunkach 66 i 67. 
 

 
 

Rysunek 66: Schemat logiczny detekcji prędkości zmian częstotliwości dla df/dt>1 

 

 
Rysunek 67: Schemat logiczny detekcji prędkości zmian częstotliwości dla df/dt>2, 3, 4 

 

1.25 Zabezpieczenie maszyny bez napięcia/przed 
niezamierzonym zasileniem w stanie spoczynku (50/27) 
Aby zapewnić szybkie zabezpieczenie na wypadek przypadkowego zasilenia 
generatora, gdy maszyna nie pracuje, przekaźnik P343/4/5 oferuje człon 
bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego, który jest zestawiony 
z trójfazowym detektorem podnapięcia i jest blokowany przez człon nadzoru 
przekładnika napięciowego. Schemat logiczny tej funkcji pokazano na rysunku 68. 
Źródło prądu 3-fazowego można wybrać za pomocą ustawienia DM CT> CT Source 
– IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. 
 
Dostępny jest sygnał DDB sygnalizujący wyzwolenie członu zabezpieczenia 
maszyny bez napięcia (DDB 944). DDB 880). Możliwe jest takie zaprogramowanie 
stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny 
COMMISSION TESTS przekaźnika. 
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Rysunek 68: Stały schemat logiczny dla zabezpieczenia przed niezamierzonym zasileniem  
w stanie spoczynku 

 

1.26 Zabezpieczenie termiczne oparte o rezystancyjny czujnik 
temperaturowy (RTD) 
W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem ogólnym lub miejscowym możliwe jest 
podłączenie do przekaźnika P342/3/4/5/6 wejść z maksymalnie 10 3-
przewodowych rezystancyjnych czujników temperaturowych (RTD) typu A PT100. 
Są one podłączane w sposób przedstawiony na rysunku 69. 
 

 

Rysunek 69: Podłączanie czujników temperaturowych RTD 

 
Czujniki takie mogą być umieszczone w strategicznych rejonach maszyn, co do 
których występuje prawdopodobieństwo przegrzania lub uszkodzenia 
termicznego. 

 Standardowo czujnikiem PT100 RTD można mierzyć temperatury  
w zakresie –40° do +300°C. Rezystancja tych urządzeń zmienia się wraz  
z temperaturą, w temperaturze 0°C rezystancja jest równa 100   

 
W razie zarejestrowania rezystancji spoza dopuszczalnego zakresu aktywowany 
będzie alarm usterki elementu RTD, wskazujący na otwarcie lub zwarcie wejścia 
RTD. 
Sytuacje takie sygnalizowane są sygnałami DDB dostępnymi w kodzie PSL (DDB 
375-378) i są widoczne w menu Measurements 3. 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące alarm oraz wyzwolenie 
dowolnego z elementów RTD (alarm: DDB 1304-1313, 374; wyzwolenie: DDB 976-
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985, 986). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były 
one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS 
przekaźnika. 
 
W celu uzyskania zaleceń dotyczących połączeń RTD oraz wymaganych kabli, 
należy zapoznać się z rozdziałem Instalacja (P34x/EN IN). 
 

 
Rysunek 70: Schemat logiczny RTD 

 
1.26.1 Zasada podłączenia RTD 
Takie podłączenie służy do kompensowania wpływu rezystorów r1 i r2. 
 

 

Rysunek 71: Zasada podłączenia RTD 
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Przekaźnik P34x podaje prąd stały z podłączeń 1 i 2: i1 = i2  
V13 = r1 * I1 + Rrtd * I1 - r3 * (I1 + I2), 
V23 = r2 * I2 - r3 * (I1 + I2), 
V13 - V23 = r1 * I1 + Rrtd * I1 - r3 * (I1 + I2) - r2 * I2 + r3 * (I1 + I2) 
 
Przy założeniu, że trzy kable mają tę samą długość i są wykonane z tego samego 
materiału, rezystory r1, r2 oraz r3 są jednakowe. 
 
V13 - V23 = Rrtd * I1 = napięcie na zaciskach RTD. 
 

1.27 Zabezpieczenie od poślizgu biegunów w P343/4/5 (78) 
 
1.27.1 Układ soczewkowaty 
 
1.27.1.1 Charakterystyka 
Charakterystyka poślizgu biegunów w P343/4/5/6 składa się z trzech części 
przedstawionych na schemacie R/X na rysunku 71. Pierwsza część to 
charakterystyka soczewkowata (soczewka). Druga to prosta linia określana 
mianem blokady, która przepoławia soczewkę i dzieli płaszczyznę impedancję na 
lewą i prawą połowę. Zaś trzecia część to linia reaktancji prostopadła do blokady. 
 
Nachylenie soczewki i blokady, , jest wyznaczane przez kąt całkowitej impedancji 
systemu. Impedancja równoważna systemu i transformatora podwyższającego 
napięcie wyznacza zasięg w przód soczewki, ZA, zaś reaktancja przejściowa 
generatora wyznacza zasięg w tył ZB. Szerokość soczewki różni się w zależności od 
ustawienia kąta α. 
 
Linia reaktancji, prostopadła do osi soczewki, służy do rozróżniania, czy środek 
wahania impedancji znajduje się w sieci elektroenergetycznej czy w generatorze. 
Nastawia się ją za pomocą wartości Zc wzdłuż osi soczewki, w sposób pokazany na 
rysunku 71. Linia reaktancji dzieli soczewkę na Strefę 1 (soczewka poniżej linii)  
i Strefę 2 (całość soczewki). 
 
Minimalny prąd zadziałania dla członu zabezpieczenia od poślizgu biegunów 
wynosi 2% a minimalne napięcie równe jest 1 V dla wartości znamionowych 
100/120 i 4 V dla 380/480 V. Zabezpieczenie od poślizgu biegunów działa  
w oparciu o wejścia prądu i napięcia  i VA do przekaźnika. 
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Rysunek 72: Zabezpieczenie od poślizgu biegunów wykorzystujące blokadę i charakterystykę 
soczewkowatą 

 
1.27.1.2 Tryby pracy generatorowej i silnikowej 
Kiedy generator nie jest zsynchronizowany z siecią, wówczas oczekuje się, że 
położenie impedancji będzie przesuwać się z prawej do lewej przez soczewkę  
i blokadę. Jeżeli jednak generator pracuje jako silnik, np. w trybie pompowania 
generatora w elektrowni szczytowo-pompowej, oczekuje się, że nastąpi przerzut 
położenia impedancji z lewej do prawej. Przewidziano ustawienie służące do 
ustalenia, czy zabezpieczenie ma działać w trybie pracy generatorowej, silnikowej 
czy obu. 
 
Jeżeli zabezpieczenie pracuje w trybie pracy generatorowej, oczekuje się, że 
impedancja będzie znajdowała się po prawej stronie soczewki w normalnych 
warunkach obciążenia. W trakcie poślizgu biegunów położenie impedancji 
przesuwa się przez prawą i lewą połowę soczewki. Minimalny czas spędzony  
w poszczególnych połowach soczewki można nastawić za pomocą timerów: T1 dla 
prawej strony i T2 dla lewej strony. Przekaźnik rejestruje cykl poślizgu biegunów, 
kiedy położenie ostatecznie wyjdzie z soczewki na przeciwległym końcu. 
 
Jeżeli zabezpieczenie pracuje w trybie pracy silnikowej, oczekuje się, że 
impedancja będzie znajdowała się po lewej stronie soczewki w normalnych 
warunkach obciążenia. W trakcie poślizgu biegunów położenie impedancji 
przesuwa się przez prawą i lewą połowę soczewki, ponownie spędzając przy 
najmniej czas odpowiednio T1 i T2 w poszczególnych połowach i opuszcza 
soczewkę na przeciwległym końcu. 
 
1.27.2 Działanie zabezpieczenia od poślizgu biegunów 
Algorytm zabezpieczenia od poślizgu biegunów jest wykonywany 4 razy na cykl 
sieci elektroenergetycznej w celu uzyskania dokładnych czasów przesuwania się 
położenia impedancji przez soczewkę. 
 
1.27.2.1 Maszyna stanu 
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Rysunek 73: Maszyna stanu 

 

 
 

Rysunek 74: Definicja obszarów i stref (tryb pracy generatorowej) 

 
Uwaga: Obszary pokazane na rysunku 74 są niezależne od linii reaktancji, 

chociaż pokazano ją na tym samym schemacie (strefy są niezależne od 
soczewki i blokady). 

 
W celu śledzenia położenia impedancji w stanie poślizgu biegunów przyjęto 
podejście ‘maszyny stanu’. Do opisania ruchu położenia impedancji służą 4 stany: 
‘bezczynny’, ‘start’, ‘potwierdź’ i ‘wykryty’. Każdy stan ma jeden koniec wejściowy 
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i jeden lub kilka końców wyjściowych w zależności od stanu. Końce wyjściowe 
dzielą się na dwie kategorie: ‘wyjście normalne’ i ‘wyjście nienormalne’. Istnieje 
tylko jedno ‘wyjście normalne’, które prowadzi do następnego stanu, gdy 
położenie impedancji przesuwa się do żądanego obszaru. Niespodziewany ruch 
impedancji spowoduje powrót do stanu ‘bezczynnego’ lub zostanie zignorowany 
w zależności od tego, gdzie impedancji pozostanie. 
 

 Bezczynny: Jest to normalny stan wtedy, gdy zmierzona impedancja 
jest normalną impedancją obciążenia. Położenie impedancji 
jakiegokolwiek poślizgu biegunów powinno zaczynać się w tym miejscu.  
W tym stanie ‘wyjście normalne’ następuje wtedy, gdy zmierzona 
impedancja przesuwa się z R1 do R2. Timer 1 służący do odmierzania 
czasu, przez jaki położenie impedancji pozostaje w R2 zostaje 
uruchomiony w momencie wykrycia tej zmiany. 

 
Jeżeli położenie impedancji przesunie się do R4 a w ustawieniu ‘Mode’ będzie 
wybrana opcja ‘Both’, wówczas flaga (Flaga_Tryb) sygnalizująca tryb pracy 
generatora zostanie przełączona na sygnalizowanie pracy silnikowej (‘Motoring’).  
Należy zwrócić uwagę, że to nie powoduje przejścia między stanami, w punkcie 
1.27.2.4 można znaleźć szczegółowe informacji na temat ‘Flagi_Tryb’. 
 
W tym stanie zmiany położenia impedancji na R3 będą ignorowane. 
 

 Start: Ten stan występuje wtedy, gdy położenie impedancji pozostaje 
wewnątrz R2. Wyjście normalne zostaje wybrane tylko wtedy, gdy 
impedancja pozostawała w R2 przez czas dłuższy niż opóźnienie T1  
i przesuwa się do R3. Wraz z tym przejściem podejmowane są trzy 
działania: kontrola statusu operacyjnego linii reaktancji, uruchomienie 
Timera 2 i resetowanie Timera 1. Kontrola statusu operacyjnego linii 
reaktancji w tym momencie ma na celu podjęcie decyzji, czy poślizg 
biegunów przynależy do Strefy 1 czy Strefy 2. Zostaje zablokowana flaga 
(Flaga_Strefa 1), jeżeli pobudzona będzie Strefa 1, co zostanie 
wykorzystane później do rozróżnienia, czy powiększane są wartości 
liczników dla poślizgów biegunów w strefie 1 czy w strefie 2. Teoretycznie 
flaga ta jest generowana w punkcie, w którym położenie impedancji 
przecina się z blokadą, co określa się mianem środka elektrycznego. Timer 
2 służy do odmierzania czasu, przez jaki położenie impedancji pozostaje  
w R3; Jeżeli impedancja przesunie się do R1 lub R4 lub przesunie się do 
R3, lecz będzie pozostawać w R2 przez czas krótszy niż T1, maszyna stanu 
zostanie zresetowana do stanu ‘bezczynnego’. Timer 1 jest resetowany 
wtedy, gdy impedancja wychodzi z R2 przez te wyjścia nienormalne. 
Oprócz poślizgu biegunów do tego stanu może również wejść stabilne 
kołysanie mocy lub wystąpienie zwarcia. Maszyna stanu służy do 
rozróżniania tych warunków. 
 

 Potwierdź: Ten stan zostaje osiągnięty wtedy, gdy impedancja 
przekroczyła blokadę i dotarła do Obszaru 3. Konieczne jest dalsze 
potwierdzenie, aby stwierdzić, czy impedancja pozostaje co najmniej 
przez czas T2 i ma wyjść do R4. W przeciwnym razie wyjście nienormalne 
spowoduje zresetowanie maszyny stanu do stanu ‘bezczynnego’. 
Działania w przypadku przejścia nienormalnego obejmują resetowanie 
Flagi_Strefa 1 i Timera 2. 
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Uwaga: Jak tylko położenie impedancji opuści soczewkę przez wyjście 
normalne, zaktualizowane zostaną liczniki poszczególnych stref,  
w zależności od Flagi_Strefa 1 i jeżeli poślizg biegunów ukończył 
wstępnie nastawione ustawienie cykli poślizgów, wystawiony zostanie 
sygnał wyzwolenia. Jeżeli nastawiona zostanie Flaga_Strefa 1, wówczas 
zwiększona zostanie wartość licznika Strefy 1 (C1). Strefa 2 to 
rezerwowy stopień zabezpieczenia od poślizgu biegunów, a zatem 
wszystkie poślizgi biegunów zwiększają wartość licznika Strefy 2 (C2). 

 
Timer_resetowania i Timer resetowania 2 zostają uruchomione w momencie 
wystąpienia normalnego przejścia. Timer_resetowania jest uruchamiany tylko 
wtedy, gdy wykryty zostanie pierwszy poślizg biegunów i zostanie on zresetowany 
w swoim czasie opóźnienia (działania w momencie zakończenia odliczania przez 
Timer_resetowania, patrz schemat maszyny stanu). 
 

 Wykryty: Jest to etap, w którym położenie impedancji musi ukończyć swój pełen 
cykl, chociaż licznik został zaktualizowany  
w poprzednim etapie potwierdzenia. Nienormalne ruchy położenia 
impedancji na tym etapie zostaną zignorowane, a ten stan zostanie 
utrzymany do momentu, gdy impedancja przesunie się do R1 
sygnalizując ukończenie cyklu poślizgu biegunów. Jeżeli dla tego 
poślizgu biegunów nie wydano sygnału wyzwolenia, wówczas tylko 
sygnały_uruchomienia i flaga_Strefa 1 zostaną zresetowane podczas 
przygotowania do następnego cyklu poślizgu biegunów. Jeżeli jednak 
sygnał wyzwolenia zostanie wydany, wówczas zresetowane zostaną 
zarówno Sygnały_wyzwolenia jak i liczniki. 

 
Ogólnie rzecz biorąc, po tym, jak zmierzona impedancja przesunie się przez 
wszystkie ‘Stany’ w sekwencji wyjść normalnych, potwierdzony zostanie poślizg 
biegunów. W przypadku stabilnego kołysania mocy lub stanu zwarcia zmierzona 
impedancja nie spełni wszystkie kryteriów przejścia przez wyjścia. 
 
Schemat ‘maszyny stanu’ został uproszczony, aby przedstawić sposób wykrywania 
poślizgu biegunów w ogólnym zarysie. W poniższych punktach objaśniono kilka 
dodatkowych, pomocniczych funkcji zabezpieczenia. 
 
 
1.27.2.2 Funkcje zabezpieczenia i struktura logiczna 
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Rysunek 75: Logiczna struktura modułu poślizgu biegunów 

 
Istnieje kilka funkcji zabezpieczenia wywoływanych kolejno w czasie wykrywania 
poślizgu biegunów, jak to widać na powyższym schemacie. Są to: 

 poleslz_Zone1Pu 

 poleslz_LensPu 

 poleslz_BlinderPu 

 poleslz_RegionCal 
 
Funkcje poleslz_Zone1Pu(), poleslz_LensPu() oraz Poleslz_BlinderPu() obliczają, 
czy nastąpiło pobudzenie odpowiednio linii, soczewki i charakterystyki blokady. 
Na koniec poszczególnych funkcji następuje przypisanie sygnałów DDB 
powiązanych z poszczególnymi charakterystykami zgodnie ze statusem 
operacyjnym członów. Wyjścia z poleslz_LensPu() i Poleslz_BlinderPu() zasilają 
poleslz_RegionCal() w celu ustalenia, w którym ‘Obszarze’ znajduje się położenie. 
Po wyznaczeniu obszaru i strefy można ocenić maszynę stanu. 
 
Dla rozróżnienia strefy poślizgu biegunów, Strefy 1 lub Strefy 2, ważne jest 
sprawdzenie wyniku poleslz_Zone1Pu(), gdy położenie impedancji opuści stan 
‘startu’ przez ‘wyjście normalne’. Zostaje zablokowana flaga, jeżeli pobudzona 
będzie Strefa 1, co zostanie wykorzystane później do rozpoznania strefy poślizgu 
biegunów. 
 
1.27.2.3 Tryb pracy silnikowej 
Gdy ustawienie ‘pole slip mode’ będzie ustawione na opcję ‘motoring’, algorytm 
zabezpieczenia zostanie przestawiony na tryb pracy silnikowej. Tryb pracy 
silnikowej jest zasadniczo taki sam, jak tryb pracy generatorowej z tym wyjątkiem, 
że strefa pobudzenia dla blokady zostanie zmieniona z lewej na prawą, jak widać 
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na rysunku 76. To wymaga zmian w algorytmie blokady w poleslz_BlinderPu(). 
 
Następuje automatyczna zmiana definicji obszaru na płaszczyźnie impedancji. Na 
przykład w normalnych warunkach pracy silnikowej nie nastąpi pobudzenie ani 
blokady, która pobudza się ze strony lewej dla pracy silnikowej, ani soczewki. 
Dlatego poleslz_RegionCal() da wynik w postaci numeru obszaru R1. 
 

 

Rysunek 76: Definicja obszarów i stref (tryb pracy silnikowej) 
 
1.27.2.4 Tryb pracy generatorowej i silnikowej 
W przypadku generatora w elektrowni szczytowo-pompowej możliwe jest 
przełączanie jego pracy z trybu pracy generatorowej na pracę silnikową 
i odwrotnie. Dlatego zabezpieczenie wyposażono w funkcję służącą do 
wykrywania trybu normalnej pracy maszyny, pracy generatorowej lub pracy 
silnikowej, i do wykrywania poślizgu biegunów w dowolnym trybie. 
 
Ta funkcja zostaje załączona, gdy w ustawieniu Pole Slip Mode nastawiono opcję 
Both. 
 
Ponadto, gdy generator pracuje przy niskim obciążeniu, obciążenie <30%, ze 
względu na obecność intensywnego tłumienia w systemie w trakcie zwarcia 
generator może spowolnić i doprowadzić do poślizgu jak w silniku (poślizg 
ujemny). Aby wykrywać poślizgi biegunów dla tego stanu, należy nastawić 
ustawienie Pole slip mode na opcję Both. 
W maszynie stanu na potrzeby zmiany trybu przewidziano flagę o nazwie 
‘Flaga_Tryb’. W czasie inicjalizacji flaga zostaje nastawiona na ‘generating’ (praca 
generatorowa), a strefa pobudzenia blokady znajduje się po lewej stronie. Jeżeli 
impedancja przesunie się przez blokadę z R1 do R4 w stanie ‘bezczynnym’, 
‘Flaga_Tryb’ zostanie przełączona na pracę silnikową (‘Motoring’). To powoduje 
zmianę strefy pobudzenia blokady ze strony lewej na prawą, co automatycznie 
zmienia definicję numeracji obszarów na płaszczyźnie impedancji, jak to 
omówiono powyżej. Późniejsze przekroczenie blokady z R1 do R4 w stanie 
‘bezczynnym’ spowoduje przestawienie ‘Flagi_Tryb’, a tym samym  
śledzenie normalnej pracy generatora pompowo-szczytowego, niezależnie od 
tego, czy będzie on w trybie pracy generatorowej czy silnikowej. 
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1.27.2.5 Wyjście DDB 
Oprócz sygnałów uruchomienia i wyzwolenia Strefy 1 i Strefy 2 poszczególne 
człony pomiarowe również podają swój ‘status’ na sygnał DDB. Sygnały te można 
wykorzystać w trakcie prób odbiorczych do ustalenia kształtu i dokładności 
charakterystyki. Uruchomienia zabezpieczenia od poślizgu biegunów Z1 i Z2 są 
wewnętrznie powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 
 

 

Tabela 11: Sygnały DDB zabezpieczenia od poślizgu biegunów 

 

1.28 Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne generatora 
(49G) 
 
1.28.1 Wprowadzenie 
Fizyczna i elektryczna złożoność budowy generatora skutkuje złożonymi 
zależnościami cieplnymi. Dlatego nie jest możliwe stworzenie dokładnego modelu 
matematycznego przedstawiającego rzeczywistą charakterystykę termiczną 
maszyny. 
 
Jeżeli jednak uznamy, że generator stanowi jednorodną całość wytwarzającą ze 
stałą szybkością wewnętrzne ciepło i rozpraszającą ciepło z szybkością wprost 
proporcjonalną do wzrostu jego temperatury, można wówczas wskazać, że 
temperaturę w każdym dowolnym momencie wyraża wzór: 
 

 
Gdzie: 
Tmax = końcowa temperatura w stanie ustalonym, 

 = stała czasowa ogrzewania 
 
Przyjęto tutaj równowagę cieplną w następującej postaci:  
Ciepło wytworzone = Ciepło nagromadzone + Ciepło rozproszone 
 
Wzrost temperatury jest proporcjonalny do prądu podniesionego do kwadratu: 
 

 
 
Gdzie: 
IR = Prąd ciągły, który wytworzyłby w generatorze temperaturę Tmax 
 
Dla prądu przeciążenia ‘’ temperatura wyraża się wzorem:  

  

Nazwa sygnału DDB Opis 

DDB 866 PSlipz Z1 Trip Wyzwolenie poślizgu biegunów w Strefie 1 

DDB 867 PSlipz Z2 Trip Wyzwolenie poślizgu biegunów w Strefie 2 

DDB 1122 PSlipz Z1 Start Wykryto poślizg biegunów w Strefie 1 

DDB 1123 PSlipz Z2 Start Wykryto poślizg biegunów w Strefie 2 

DDB 1124 PSlipz LensStart Mierzona impedancja mieści się w soczewce 

DDB 1125 Pslipz BlindStrt Impedancja leży po lewej stronie blokady 

DDB 1126 PSlipz ReactStrt Impedancja leży w Strefie 1 wydzielonej przez 
linię reaktancji 
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Aby maszyna nie przekroczyła Tmax, temperatury znamionowej, czas ‘t’, przez jaki 
maszyna może wytrzymywać prąd ‘t’, można przedstawić wzorem: 
 

 
 
Zatem człon zabezpieczenia przeciążeniowego powinien spełniać powyższą 
zależność. Wartość IR może być prądem pełnego obciążenia lub ułamkiem tego 
prądu, w zależności od konstrukcji. 
 
Jak stwierdzono poprzednio, uznanie generatora za jednolitą całość stanowi 
nadmierne uproszczenie. Wzrost temperatury poszczególnych części lub nawet 
różnych punktów jednej i tej samej części może być bardzo nierównomierny. 
Jednak można zasadnie uznać, że zależność prądu od czasu ma charakter 
odwrotny. Dokładniejsze przedstawienie stanu cieplnego maszyny można uzyskać 
stosując urządzenia do monitorowania temperatury (czujniki RTD) dobranych do 
konkretnych zakresów. Lepszą ochronę na wypadek krótkotrwałych przeciążeń 
może zapewnić stosowanie wraz z zabezpieczeniem nadprądowym czujników 
RTD. Należy zauważyć, że model cieplny nie kompensuje wpływu zmian 
temperatury otoczenia. Zatem czujniki RTD zapewnią lepszą ochronę również  
w przypadku niezwykle wysokiej temperatury otoczenia lub zablokowania 
chłodzenia maszyny. 
 
1.28.2 Replika cieplna 
Przekaźnik P342/3/4/5/6 modeluje czasowo-prądową charakterystykę cieplną 
generatora poprzez wewnętrzne generowanie repliki cieplnej maszyny. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne można załączyć lub wyłączyć w sposób 
wybiórczy. Składowa zgodna oraz składowa przeciwna prądu generatora są 
mierzone niezależnie i zestawiane ze sobą w celu utworzenia prądu 
równoważnego, eq, który jest podawany do tego obwodu repliki. Efekt grzania  
w replice cieplnej jest wytwarzany przez eq2, a zatem uwzględnia efekt grzania 
spowodowany zarówno składową zgodną jak i składową przeciwną prądu. 
Niezrównoważone prądy fazowe będą wywoływały dodatkowe grzanie wirnika, 
którego być może nie przewidziano w niektórych przekaźnikach stanowiących 
zabezpieczenie termiczne, a które bazują tylko na mierzonym prądzie. 
Niesymetryczne obciążenie powoduje przepływ składowych zgodnej i przeciwnej 
prądu. Asymetria obciążenia może powstawać na skutek obciążenia 
jednofazowego, obciążeń nieliniowych (związanych z energoelektroniką lub 
piecami łukowymi itp.), niewyłączonych lub powtarzających się zwarć 
asymetrycznych, zadziałania bezpiecznika, wyzwolenia jednobiegunowego  
i ponownego zamykania w sieciach przesyłowych, zerwanych przewodów 
wiszących oraz asymetrycznych usterek łączników. Każda składowa przeciwna 
prądu stojana ustawi składową o przeciwnej rotacji strumienia stojana 
przepływającego przez wirnik z prędkością równą dwukrotności prędkości 
synchronicznej. Taka składowa strumienia będzie indukować w wirniku prądy 
wirowe o podwójnej częstotliwości, co może spowodować przegrzanie się korpusu 
wirnika, głównych uzwojeń wirnika, uzwojeń wirnika itp. To dodatkowe grzanie 
nie zostało uwzględnione w krzywych limitu cieplnego dostarczanych przez 
producenta generatora, ponieważ te krzywe przyjmują tylko taką składową 
zgodną prądów, która pochodzi z idealnie zrównoważonego zasilania i konstrukcji 
generatora. Model cieplny zawarty w P34x można zaadaptować tak, aby 
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odzwierciedlał to dodatkowe grzanie wywoływane przez składową przeciwną 
prądu w czasie pracy maszyny. Taka adaptacja polega raczej na utworzeniu 
równoważnego prądu grzania niż na prostym użyciu prądu fazowego. 
Współczynnik M to stała, która odnosi rezystancję składowej przeciwnej wirnika 
do rezystancji składowej zgodnej wirnika. Jeżeli zastosowany zostanie 
współczynnik M równy 0, adaptacja niezrównoważenia zostanie wyłączona, a czas 
krzywej przeciążenia upłynie w stosunku do mierzonej składowej zgodnej prądu 
generatora. 
 
Uwaga: P34x zawiera również funkcję zabezpieczenia nadprądowego 

reagującego na składową przeciwną bazującą na t, która jest 
przeznaczona specjalnie do zapewnienia zabezpieczenia termicznego 
wirnika. 

 
Prąd równoważny dla zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego jest zgodny 
z następującymi wyrażeniami: 
 

 
Gdzie: 
I1 = Składowa zgodna prądu 
I2 = Składowa przeciwna prądu 
M = Stała proporcjonalna do pojemności cieplnej maszyny konfigurowana 

przez użytkownika 
 
Jak opisano uprzednio, temperatura generatora będzie wzrastać wykładniczo wraz 
z prądem. Podobnie, gdy wartość prądu spada, temperatura również maleje  
w podobny sposób. Zatem w celu zapewnienia ścisłego zabezpieczenia przed 
długotrwałymi przeciążeniami przekaźnik P342/3/4/5/6 uwzględnia szeroki zakres 
stałych czasowych termicznych dla grzania i chłodzenia. 
 
Ponadto na wytrzymałość cieplną generatora wpływa nagrzewanie się uzwojenia 
przed przeciążeniem. Konstrukcja repliki cieplnej uwzględnia wartości 
ekstremalne w postaci prądu zerowego przed zwarciem zero, czyli tzw. stanu 
„zimnego”, oraz pełnego znamionowego prądu przed zwarciem, czyli tzw. stanu 
„gorącego”. Przy braku prądu przedzwarciowego przekaźnik będzie pracować  
w oparciu o 'zimną krzywą'. Wtedy, gdy generator pracuje lub pracował na 
pełnym obciążeniu przed przeciążeniem, zastosowanie ma 'krzywa gorąca'. Zatem  
w trakcie normalnej pracy przekaźnik będzie działać w tych dwóch granicach. 
Poniższe równanie stosuje się do obliczania czasu wyzwalania dla danego prądu. 
Należy zwrócić uwagę, że wyzwolenie przekaźnika następuje przy wartości 
odpowiadającej 100% jego stanu cieplnego. 
 
Charakterystykę cieplną czasową opisuje wzór: 
 

 
Gdzie: 
t = Czas do wyzwalania, mierzony od momentu pojawienia się 

prądu przeciążenia I 
 = Stała czasowa ogrzewania chronionej instalacji 

Ieq  = Prąd równoważny 
Thermal I> = Prąd nastawy przekaźnika 



OBSŁUGA P34x/EN OP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 344 

IP = Początkowa wartość prądu ładowania, przed przeciążeniem,  
w stanie ustalonym 

 
Czas do wyzwalania jest różny w zależności od prądu obciążenia, który płynął  
w obwodzie przed przeciążeniem, tj. jest uzależniony od tego czy przeciążenia 
nastąpiło od stanu „gorącego”, czy „zimnego”. 
 
Charakterystyka cieplna ze stałą czasową może być opisana następująco: 
 

 

 
oraz 

 
 
Gdzie θ jest stanem cieplnym, natomiast θp jest stanem cieplnym poprzedzającym 
zwarcie. 
 
Uwaga: Model cieplny nie kompensuje wpływu zmian temperatury otoczenia. 

 
Gdzie: 

 
 
Thermal Alarm = nastawa alarmu termicznego, 20%-80% 
 
Stan cieplny maszyny można odczytać w komórce Thermal Overload w kolumnie 
MEASUREMENTS 3. Stan cieplny można zresetować wybierając opcję ‘Yes’  
w komórce Reset ThermalO/L w kolumnie Measurements 3. Ewentualnie stan 
cieplny można resetować zasilając sygnał DDB 641 Reset Gen Thermal za 
pośrednictwem PSL w przekaźniku. 
 
Dostępny jest również sygnał DDB Gen Thermal Trip sygnalizujący wyzwolenie 
członu (DDB 945). Kolejny sygnał DDB Gen Thermal Alm jest generowany z stopnia 
alarmowego zabezpieczenia termicznego (DDB 371). Możliwe jest takie 
zaprogramowanie stanu sygnału DDB, by był on widoczny w komórkach Monitor 
Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
 

Rysunek 77: Schemat logiczny zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 

 
Blokowy schemat funkcjonalny dla zabezpieczenia przeciążenia termicznego jest 
przedstawiony na Rysunku 77. 
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1.29 Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne transformatora 
(49T) 

Zabezpieczenie termiczne transformatora ma na celu ochronę urządzeń przed 
długotrwałymi przeciążeniami, które prowadzą do przekroczenia  dopuszczalnych 
temperatur transformatora. Zabezpieczenie termiczne stanowi uzupełnienie 
zabezpieczenia nadprądowego transformatora; nie reaguje na lżejsze, ale 
przejściowe przeciążenia natomiast wyzwalane jest przez przeciążenia 
długotrwałe, których nie wykrywa zabezpieczenie nadprądowe. 
 
Funkcja zabezpieczenia nadprądowego zdefiniowana jest normą C57.91-1995. 
Funkcja ta może być skonfigurowana jako załączona lub wyłączona, może być też 
zablokowana w kodzie PSL. Dostępne są dwa trzystopniowe czasowo niezależne 
zwłoczne elementy wyzwalane w oparciu o temperaturę punktu gorącego bądź 
oleju. W ustawieniu tPre-trip Set możliwe jest wybranie opcji alarmu przed 
wyzwoleniem (pre-trip alarm). Alarm ten informuje o wystąpieniu przeciążenia 
termicznego oraz o wyzwoleniu zabezpieczenia za ustawiony czas, jeżeli poziom 
przeciążenia nie ulegnie zmianie. 
 
Uzwojenie monitorowane może być ustawione na prąd GN, DN lub prąd 
adaptacyjny. W przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na prąd 
adaptacyjny, uzyskany zostanie całościowy obraz obciążenia bezpośredniego 
transformatora. 
W celu wyliczenia temperatury oleju warstwy górnej oraz punktu gorącego 
uzwojenia przekaźnik uwzględnia wartość stosunku obciążenia niszczącego do 
obciążenia znamionowego. Obciążenie znamionowe definiowane jest wartością IB 
oraz ustawionym napięciem znamionowym. W przypadku ustawienia uzwojenia 
monitorowanego na uzwojenie HV (GN), znamionowe obciążenie wyliczane jest 
na podstawie ustawień napięcia HV (GN) oraz IB. W przypadku ustawienia 
uzwojenia monitorowanego na uzwojenie LV (DN), znamionowe obciążenie 
wyliczane jest na podstawie ustawień napięcia LV (DN) oraz IB. W przypadku 
ustawienia uzwojenia monitorowanego na prąd adaptacyjny, znamionowe 
obciążenie wyliczane jest na podstawie ustawień REF Power S oraz IB.  
 
W przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na uzwojenie HV (GN), 
znamionowe obciążenie wyliczane jest na podstawie ustawień napięcia HV (GN) 
oraz IB. W przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na uzwojenie LV 
(DN), znamionowe obciążenie wyliczane jest na podstawie ustawień napięcia LV 
(DN) oraz IB. W przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na prąd 
adaptacyjny, znamionowe obciążenie wyliczane jest na podstawie ustawień REF 
Power S oraz IB. Obciążenie niszczące jest obciążeniem, które faktycznie jest 
zasilane z transformatora. 
 
Prąd adaptacyjny wykorzystywany przez zabezpieczenie termiczne nie jest tym 
samym prądem adaptacyjny, który jest wykorzystywany w zabezpieczeniu 
różnicowym. Nie jest uwzględniana żadna korekta wektorowa ani filtrowanie 
składowej zerowej. Człon termiczny wykorzystuje maksymalny prąd adaptacyjny 
fazy. 
Modelowanie obciążenia termicznego jest wykonywane raz dla każdego cyklu 
zasilania. Wyzwolenie zabezpieczenia termicznego może być powodowane albo 
temperaturą gorącego punktu, albo górnej warstwy oleju, albo też jednym  
i drugim. 
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1.29.1 Wejścia 
 

Nazwa sygnału Opis 

IA-HV, IB-HV, IC-HV, 
IA-LV, IB-LV, IC-LV, 

Poziomy prądów fazowych (nieobrobione 
wartości zmierzone). Prądami wymaganymi 
przez nadprądowy element termiczny są prądy 
monitorowanego uzwojenia. 

IA-bias, IB-bias, IC-bias Prądy adaptacyjne 

ΘTO Zmierzona temperatura górnej warstwy oleju 

ΘA Zmierzona temperatura otoczenia 

Reset X thermal (DDB 649) 
Reset zabezpieczenia przeciążeniowego 
termicznego 

Forced Air Cool (DDB 650) 

Jeżeli DDB 650 = 1, wówczas tryb chłodzenia to 
Forced Air Cooling (wymuszone chłodzenie 
powietrzne); jeżeli DDB 651 = 1, wówczas tryb 
chłodzenia to Forced Oil Cooling (wymuszone 
chłodzenie olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 = 1, 
wówczas tryb chłodzenia to Forced Air Oil 
Cooling (wymuszone chłodzenie powietrzne i 
olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 = 0, wówczas 
tryb chłodzenia to Natural Cooling (chłodzenie 
naturalne). 

Forced Oil Cool (DDB 651) Jak wyżej 
 

Tabela 12: Sygnały wejściowe VTS 

 
1.29.2 Wyjścia 
 
Nazwa sygnału Opis 

Top oil >1 start (DDB 1203) Uruchomienie 1 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >2 start (DDB 1204) Uruchomienie 2 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >3 start (DDB 1205) Uruchomienie 3 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >1 trip (DDB 949) Wyzwolenie 1 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >2 trip (DDB 950) Wyzwolenie 2 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >3 trip (DDB 951) Wyzwolenie 3 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Hot spot >1 start (DDB 1200) Uruchomienie 1 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >2 start (DDB 1201) Uruchomienie 2 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >3 start (DDB 1202) Uruchomienie 3 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >1 trip (DDB 946) Wyzwolenie 1 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >2 trip (DDB 947) Wyzwolenie 2 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >3 trip (DDB 948) Wyzwolenie 3 stopnia termika dla punktu gorącego 

XThermPretrp Alm (DDB 401) Tol Pretrip Alm 

Ambient T Pomiar temperatury otoczenia 

Top oil T Pomiar temperatury górnej warstwy oleju 

Hot spot T Pomiar temperatury punktu gorącego 

TOL Pre-trip left Pomiar pozostałego czasu odliczanego od momentu 
przedwyzwolenia 

 

Tabela 13: Sygnały wyjściowe VTS 
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1.29.3 Działanie 
Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne w P34x wykorzystuje model termiczny 
opisany równaniami dla temperatur punktu gorącego oraz górnej warstwy oleju. 
Zaimplementowany został termiczny model czasu dyskretnego, który opisany jest 
równaniami dla ∆ΘTOn oraz ∆ΘHn. 
 
Jeżeli pomiar temperatury górnej warstwy oleju nie jest możliwy, obliczana jest 
ona wg następującego wzoru: 

 
 
Gdzie: 

 = Temperatura górnej warstwy oleju 

 = Temperatura otoczenia 

 = Wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia spowodowany krokową zmianą obciążenia 
 
Temperatura otoczenia może być mierzona w sposób bezpośredni lub może być 
ustawiona w opcji Average Amb T. ∆ΘTO określona jest następującym równaniem 
wykładniczym uwzględniającym stałą czasową oleju: 

 
Gdzie: 

 = niszczący wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej 
temperatury otoczenia dla obciążenia L, 

 = wcześniejszy wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej 
temperatury otoczenia, 

 = czas pomiędzy niszczącym wzrostem temperatury górnej warstwy 
oleju a wzrostem początkowym, 

 = stała czasowa oleju transformatora dla dowolnego obciążenia L 
powodującego wzrost temperatury w granicach pomiędzy 
wzrostem niszczącym a początkowym. Parametr ten ustawiany jest 
przez użytkownika. 

Przybliżony wzrost temperatury górnej warstwy oleju, ∆ΘTOn, może być określony 
za pomocą szeregu potęgowego: 
 

 
 
Niszczący wzrost temperatury górnej warstwy oleju wyliczany jest z następującego 
wzoru: 

 
Gdzie: 
Ku = stosunek obciążenia niszczącego L do obciążenia znamionowego 
R = stosunek strat obciążeniowych przy obciążeniu znamionowym do strat 

jałowych. Parametr ten ustawiany jest przez użytkownika. 
n = wykładnik dla oleju. Parametr ten ustawiany jest przez użytkownika. 

 = Wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
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otoczenia przy obciążeniu znamionowym. Parametr ten ustawiany jest 
przez użytkownika. 

 
Temperaturę punktu gorącego można określić jedynie na podstawie obliczeń. Do 
obliczania temperatury punktu gorącego w każdym z cyklów służy następujący 
wzór: 

 
 
Gdzie: 

 = temperatura punktu gorącego (uzwojenia) 

 = temperatura górnej warstwy oleju 

 = wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury górnej 
warstwy oleju. 
 
Wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury górnej warstwy oleju, 
∆ΘH, podany jest wzorem: 
 

 
 
Gdzie: 

 = niszczący wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury 
górnej warstwy oleju dla obciążenia L, 

 = wcześniejszy wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury 
górnej warstwy oleju, 

∆t = czas pomiędzy niszczącym wzrostem punktu gorącego a wzrostem 
początkowym. ∆t odnosi się do pojedynczego cyklu. 

 = Stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym. Parametr ten 
ustawiany jest przez użytkownika. 

Przybliżony wzrost temperatury punktu gorącego, ∆ΘHn, może być określony za 
pomocą szeregu potęgowego: 

 
 
Niszczący wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury górnej 
warstwy oleju podany jest wzorem: 
 

 
 
Gdzie: 
∆ΘH,R = Wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej 

temperatury górnej warstwy oleju przy obciążeniu znamionowym. 
Parametr ten ustawiany jest przez użytkownika. 

KU = stosunek obciążenia niszczącego L do obciążenia znamionowego, 
m = wykładnik dla uzwojenia. Parametr ten ustawiany jest przez 

użytkownika. 
Prąd obciążeniowy używany do obliczeń jest wartością skuteczną. Prąd skuteczny 
(rms) obliczany jest przy pomocy następującego wzoru: 
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Gdzie Ln jest pojedynczym pomiarem, przy czym na jeden cykl przypadają 24 takie 
pomiary. 
Wartości temperatur punktu gorącego, górnej warstwy oleju oraz otoczenia są 
przechowywane w pamięci nieulotnej. Wielkości te są aktualizowane w każdym 
cyklu zasilania. Stan zabezpieczenia termicznego można zresetować za pomocą: 

 komórki Reset X Thermal znajdującej się pod nagłówkiem menu 
MEASUREMENT 4 panelu przedniego 

 Komendy interfejsu zdalnej komunikacji 

 Zmiany stanu wejścia statusowego. 
 
Temperatura górnej warstwy oleju, temperatura punktu gorącego, otoczenia oraz 
czas pozostały odliczany od momentu przedwyzwolenia są dostępne w postaci 
wartości mierzonych w kolumnie Measurement 4. 
 
Jeżeli potrzebna jest dokładniejsza reprezentacja stanu temperaturowego 
transformatora, zaleca się stosowanie temperaturowych elementów 
pomiarowych (RTD lub CLIO) dobranych do spodziewanych zakresów. Lepszą 
ochronę na wypadek krótkotrwałych przeciążeń może zapewnić stosowanie wraz 
z zabezpieczeniem nadprądowym czujników RTD/CLIO. 
 

1.30 Statystyka zmniejszenia trwałości 
Pogarszanie się stanu izolacji jest funkcją temperatury w czasie. Ponieważ rozkład 
temperatury nie jest jednorodny, część poddawana działaniu wyższym temperatur 
ulega znaczniejszym pogorszeniom parametrów. Dlatego też temperatura punktu 
gorącego uwzględniana jest w statystykach zmniejszania trwałości. Model 
zmniejszania trwałości wykonywany jest w każdym z cyklów. 
 
Dostępne są dwa jednostopniowe niezależne czasowo alarmy zwłoczne opierające 
się na współczynniku przyspieszenia starzenia (FAA) lub utraty trwałości (LOL). 
 
Do resetowania wyliczonych parametrów służy wydawane przez użytkownika 
polecenie resetu: Status LOL, współczynnik starzenia LOL (FAA), średni 
współczynnik starzenia (FAA.m), stopień zmniejszania trwałości (Rate of LOL), 
trwałość resztkowa dla FAAm (Lres at FAA,m), obliczeniowa trwałość resztkowa (Lres 
at designed). 
 
1.30.1 Wejścia 

Nazwa sygnału Opis 

IA-HV, IB-HV, IC-HV, 
IA-LV, IB-LV, IC-LV, 

Poziomy prądów fazowych (nieobrobione wartości 
zmierzone). Prądami wymaganymi przez nadprądowy 
element termiczny są prądy monitorowanego 
uzwojenia. 

IA-bias, IB-bias, IC-bias Prądy adaptacyjne 

ΘH Obliczona temperatura punktu gorącego 

Reset LOL Reset zmniejszenia trwałości 
 

Tabela 14: Sygnały wejściowe zmniejszenia trwałości 
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1.30.2 Wyjścia 
 

Nazwa sygnału Opis 

FAA Alarm Alarm współczynnika przyspieszenia starzenia 

Loss of Life Alm Alarm zmniejszenia trwałości 

LOL status Sumaryczna utrata trwałości (LOL) podawana w godzinach 

Lres at designed 
Trwałość resztkowa dla referencyjnej temperatury 
najgorętszego punktu 

Rate of LOL Stopień zmniejszenia trwałości (ROLOL) podawany w % 

LOL aging factor Pomiar współczynnika przyspieszenia starzenia (FAA) 

FAA,m 
Pomiar średniego współczynnika przyspieszenia starzenia 
(FAA,m) 

Lres at FAA,m 
Pomiar liczby godzin trwałości resztkowej dla FAA,m 
(Lres(FAA,m)) 

 

Tabela 15: Sygnały wyjściowe zmniejszenia trwałości 

 
1.30.3 Działanie 
Jak zaznaczono w normie IEEE C57.91-1995 współczynnik przyspieszenia trwałości 
określa prędkość, dla której starzenie izolacji transformatora dla danej 
temperatury punktu gorącego staje się szybsze w porównaniu z prędkością 
starzenia dla referencyjnej temperatury punktu gorącego. Dla średniego wzrostu 
temperatury uzwojenia transformatorów o 65°C referencyjna temperatura punktu 
gorącego wynosi 110°C. Dla średniego wzrostu temperatury uzwojenia 
transformatorów o 55°C referencyjna temperatura punktu gorącego wynosi 95°C. 
Dla temperatur punktu gorącego przekraczających temperaturę referencyjną 
współczynnik przyspieszenia starzenia jest większy od 1. Dla temperatur punktu 
gorącego mniejszych od temperatury referencyjnej współczynnik przyspieszenia 
starzenia jest mniejszy od 1. 
 
Model stosowany w statystyce zmniejszania trwałości podany jest wzorami do 
obliczania LOL oraz FAA. LOL obliczane jest co godzinę, wg następującego 
równania: 

 
 
Gdzie: 
L(ΘH,r) = trwałość w godzinach dla referencyjnej temperatury najgorętszego 

punktu uzwojenia. Parametr ten ustawiany jest przez użytkownika. 
Lres(ΘH,r) = trwałość resztkowa w godzinach dla referencyjnej temperatury 

najgorętszego punktu uzwojenia.  
 
Współczynnik przyspieszenia starzenia FAA obliczany jest w każdym cyklu  
w następujący sposób: 
 

 
W przypadku analizowania średniego wzrostu temperatury uzwojenia 
transformatorów o 65°C, wzór służący do wyliczania wartości FAA ma postać 
następującą: 
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W przypadku analizowania średniego wzrostu temperatury uzwojenia 
transformatorów o 55°C, wzór służący do wyliczania wartości FAA ma postać 
następującą: 
 

 
 
Gdzie: 
L(ΘH) = trwałość w godzinach dla temperatury najgorętszego punktu uzwojenia, 
ΘH = temperatura najgorętszego punktu uzwojenia obliczana podobnie jak  

w przypadku zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego, 
ΘH,r = temperatura najgorętszego punktu dla obciążenia znamionowego, 
B = stała B odczytana z krzywej trwałości przewidywanej. Parametr ten 

ustawiany jest przez użytkownika. Norma IEEE C57.91-1995 zaleca 
uwzględnianie wartości B na poziomie15000. 

 
Trwałość resztkowa wyrażona w godzinach dla referencyjnej temperatury punktu 
najgorętszego aktualizowana jest co godzinę wg następującego równania: 
 

 
Gdzie: 
Lres,p(ΘH,r) = trwałość resztkowa wyrażona w godzinach dla referencyjnej 

temperatury sprzed 1 godz., 
LAA,i(ΘH) = średni współczynnik szybkości starzenia obliczony wg wzoru podanego 

powyżej. Obliczany jest co sekundę. 
 
Sumaryczna utrata trwałości (LOL) będzie aktualizowana w pamięci nieulotnej co 
godzinę. W przypadku przeniesienia przekaźnika do nowej lokalizacji  
z transformatorem, którego trwałość jest już zredukowana możliwe będzie 
zresetowanie i ustawienie nowej wartości zmniejszenia trwałości. 
Stopień zmniejszenia trwałości (ROLOL) wyrażany procentowo dla każdego dnia 
jest obliczany i aktualizowany wg następującego wzoru: 
 

 
Średni współczynnik prędkości starzenia, FAA,m, każdego dnia jest obliczany 
i aktualizowany wg następującego wzoru: 
 

 
Gdzie: 
 
FAA,n,  jest obliczany dla każdego cyklu 
∆tn = 1 cykl 
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FAA,m, odpowiada zeszłodniowej statystyce FAA. Po pierwszym zasileniu 
i uruchomieniu przekaźnika wartością domyślną dla FAA, m jest 1. 
Trwałość resztkowa wyrażona w godzinach dla FAA,m każdego dnia jest obliczana 
i aktualizowana wg następującego wzoru: 
 

 
 

1.31 Monitoring zwarć bezpośrednich 
Zwarcia bezpośrednie są główną przyczyną uszkodzeń i usterek transformatora. 
Uwzględniane są zarówno mechaniczny wpływ prądów zwarciowych jaki i ich 
wpływ na izolację. Funkcja monitoringu prądu zwarcia bezpośredniego  
w P34x zwraca poziom prądu zwarciowego, czas trwania zwarcia, datę oraz 
godzinę wystąpienia każdego ze zwarć bezpośrednich. Obliczenia I2t 
przeprowadzane są dla poszczególnych faz w oparciu o zarejestrowany czas 
trwania oraz wartość maksymalną prądu. Sumaryczne obliczenia przechowywane 
w pamięci przekaźnika dla każdej z faz są monitorowane, dzięki temu użytkownik 
może na ich podstawie sporządzić harmonogram konserwacji transformatora. 
Mogą być one także przyczynkiem do modernizacji instalacji prowadzącej do 
ograniczenia poziomów parametrów zwarć bezpośrednich. 
 
Do monitoringu zwarć bezpośrednich służy dostępna w przekaźniku funkcja 
alarmowania jednostopniowego. Alarm jest wyzwalany w momencie, gdy 
maksymalny prąd sumaryczny I2t trzech faz przekroczy wartość ustawioną dla 
opcji TF I2t> Alarm. Zdarzenie zwarcia bezpośredniego jest rejestrowane, gdy 
którykolwiek z prądów fazowych przekroczy wartość ustawioną dla opcji TF I> 
Trigger. Wartość TF I> Trigger powinna być większa od wytrzymałości 
przeciążeniowej transformatora. Zgodnie z normą IEEE 
C57.109-1993, wartości prądów, które 3,5-krotnie lub mniej przekraczają prądy 
normalne powodowane są raczej przeciążeniami niż zwarciami. Norma IEEE 
C57.91-1995 określa, że sugerowany limit obciążenia w przypadku, gdy obciążenie 
transformatora rozdzielczego o 65°C wzroście temperatury przekracza jego 
wartość znamionową, wynosi 300% znamionowego obciążenia krótkotrwałego (30 
min. lub krócej). Z drugiej strony sugerowany limit obciążenia w przypadku, gdy 
obciążenie transformatora rozdzielczego o 65°C wzroście temperatury przekracza 
jego wartość znamionową, wynosi maksymalnie 200%. 
 
Ustawiając wartość TF I2t> Alarm należy uwzględnić zalecenia normy IEEE 
C57.109-1993 dla transformatorów zbudowanych na początku lat 70-tych. W celu 
określenia wytrzymałości na zwarcia transformatorów zbudowanych przed tym 
okresem należy skontaktować się z producentem. 
 



P34x/EN OP/Ia7 OBSŁUGA 

353 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 

Rysunek 78: Logika monitoringu zwarć bezpośrednich 

 
1.31.1 Wejścia 
 

Nazwa sygnału Opis 

IA-HV, IB-HV, IC-HV lub 
IA-LV, IB-LV, IC-LV  

Poziomy prądów fazowych (amplitudy 
fouriera) wybranych uzwojeń 

 

Tabela 16: Sygnały wejściowe monitoringu zwarć bezpośrednich 

 
1.31.2 Wyjścia 
 

Nazwa sygnału Opis 

IA peak, IB peak, IC peak 
Wartość szczytowa prądu w poszczególnych 
fazach uzwojenia monitorowanego. 

I2t phase A, I2t phase B, I2t phase C 
Amplituda I2t w poszczególnych fazach 
uzwojenia monitorowanego. 

Thru fault alarm (DDB399) Alarm monitoringu zwarć bezpośrednich 
 

Tabela 17: Sygnały wyjściowe monitoringu zwarć bezpośrednich 

 
Wartości szczytowe prądów IA peak, IB peak, IC peak, fazowe prądy I2t phase A, 
I2t phase B oraz I2t phase C są podane w menu VIEW RECORDS, w pliku 
konfiguracyjnym. 
 

1.32 Zabezpieczenie na wypadek awarii wyłącznika (50BF) 
Zabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika posiada dwa timery, CB Fail 1 
Timer oraz CB Fail 2 Timer, pozwalające na skonfigurowanie na wypadek 
następujących sytuacji: 
 

 Proste zabezpieczenie CBF, w przypadku którego załączony jest jedynie CB 
Fail 1 Timer. W przypadku wyzwolenia jakiegokolwiek zabezpieczenia 
uruchamiany jest timer CB Fail 1 Timer, który jest normalnie resetowany 
w momencie otworzenia wyłącznika odizolowującego zwarcie. Jeżeli 
otwarcie wyłącznika nie zostanie zarejestrowane, timer CB Fail 1 Timer 
skończy odliczanie i zamknie zestyk wyjściowy przypisany do 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika (za pomocą logiki PSL). 
Zestyk ten używany jest do wstecznego wyzwalania rozdzielnicy 
znajdującej się od strony dopływu, wyzwalając ogólnie wszystkie dopływy 
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podłączone do tej samej sekcji szyny zbiorczej. 

 System ponawiania wyzwalania oraz zwłoczne wyzwalanie wsteczne.  
W tym przypadku do przeniesienia wyzwolenia na wtórny obwód tego 
samego wyłącznika stosowany jest timer CB Fail 1 Timer. Wymaga to 
zdublowania cewek wyzwalających wyłącznika i znane jest pod nazwą 
ponawiania wyzwolenia. W przypadku, gdy ponawianie wyzwolenia nie 
otworzy wyłącznika, po dodatkowym czasie opóźnienia może zostać 
wydana komenda wyzwolenia wstecznego. Wyzwalanie wsteczne korzysta 
z timera CB Fail 2 Timer, który wyzwalany jest w momencie wstępnego 
wyzwolenia członu zabezpieczającego. 

 
Człony CBF, CB Fail 1 Timer oraz CB Fail 2 Timer mogą być skonfigurowane do 
odpowiadania na wyzwolenia pochodzące od członów zabezpieczających w 
przekaźniku lub zabezpieczeń zewnętrznych. Druga opcja realizowana jest przez 
przypisanie za pomocą kodu PSL jednego z optycznie izolowanych wejść 
przekaźnika do opcji External Trip. 
 
Resetowanie zabezpieczenia CBF możliwe jest za pośrednictwem informacji 
zwrotnej o otwarciu wyłącznika [logiki bieguna martwego (braku napięcia) 
przekaźnika] lub za pośrednictwem resetu zabezpieczenia. W takim wypadku 
resetowanie jest dopuszczone jedynie pod warunkiem, że zresetowane zostały 
również człony podprądowe. Opcje resetujące zestawiono w poniższej tabeli. 
 
Inicjacja (do wyboru w menu) Mechanizm resetujący timer zabezpieczenia CBF 

Zabezpieczenie prądowe 
(np. 50/51/46/21/87...) 

Mechanizm resetujący jest zaimplementowany 
na stałe. 
[IA< zadziałanie] i 
[IB< zadziałanie] i 
[IC< zadziałanie] i  
[IN< zadziałanie] 

Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
Mechanizm resetujący jest zaimplementowany 
na stałe. [ISEF< zadziałanie] 

Zabezpieczenie nieprądowe 
(np. 27/59/81/32L..)  

Dostępne są trzy opcje. 
Użytkownik może wybrać spomiędzy 
następujących opcji.  
[Zadziałanie wszystkich członów I< oraz IN<] 
[Resetowanie członu zabezpieczenia] ORAZ 
[Zadziałanie wszystkich członów I< oraz IN<] 
Otwarty wyłącznik (wszystkie 3 bieguny) ORAZ 
[Zadziałanie wszystkich członów I< oraz IN<] 

Zabezpieczenie zewnętrzne 

Dostępne są trzy opcje. Użytkownik może 
wybrać dowolną lub wszystkie z tych opcji. 
[Zadziałanie wszystkich członów I< oraz IN<] 
[Reset wyzwolenia zewnętrznego] ORAZ 
[Zadziałanie wszystkich członów I< oraz IN<] 
Otwarty wyłącznik (wszystkie 3 bieguny) ORAZ 
[Zadziałanie wszystkich członów I< oraz IN<] 

 

Tabela 18: Mechanizm resetujący timer zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 
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Rysunek 79: Logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika 

 

1.33 Wejścia i wyjścia pętli prądowej 
 
1.33.1 Wejścia pętli prądowej 
Dostępne są cztery wejścia analogowe (lub pętli prądowej) dla przetworników  
o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA lub 4 - 20 mA. Wejścia analogowe 
mogą być wykorzystane do podłączenia różnych przetworników, jak np. 
monitorów drgań, tachometrów oraz przetworników ciśnienia. Do każdego 
wejścia podłączone są dwa stopnie zabezpieczeń, jeden alarmowy i jeden 
wyzwalający. Każdy stopień można oddzielnie załączyć lub wyłączyć i każdy może 
mieć ustawioną osobno niezależną czasowo charakterystykę wyzwalania. 
Stopnie alarmowy oraz wyzwalający mogą być skonfigurowane do zadziałania  
w przypadku, gdy wartość na wejściu spadnie poniżej progu 
alarmowego/wyzwalającego Under, lub gdy prąd wejściowy będzie większy od 
wartości wejściowej Over. Interwał próbkowania wynosi nominalnie 50 ms. 
 
Zależność pomiędzy zakresem pomiarowym przetwornika a zakresem wejścia 
prądowego jest liniowa. Ustawienie wartości maksymalnej oraz minimalnej 
odpowiada granicznym wartościom zakresu wejścia prądowego. Zależność tę 
przedstawiono na rysunku 80. 
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Rysunek 80 pokazuje również związek pomiędzy prądem zmierzonym a licznikiem 
konwersji analogowo-cyfrowej (ADC). Konstrukcja sprzętowa pozwala na pracę 
pozazakresową, przy  maksymalnym liczniku ADC (4095 dla 12-bit ADC) 
odpowiadającym 1,0836 mA dla zakresu 0 - 1 mA oraz 22,7556 mA dla zakresów  
0 - 10 mA, 0 - 20 mA oraz 4 - 20 mA. Przekaźnik będzie zatem kontynuował pomiar 
oraz wyświetlanie wartości spoza zakresu, jednak jedynie w ramach własnych 
ograniczeń numerycznych (-9999 to 9999). 
 

 
 

Rysunek 80: Zależność pomiędzy wielkością zmierzoną przetwornikiem a zakresem wejścia 

prądowego. 
 
Uwaga: Jeżeli Maximum zostanie ustawione na wartość mniejszą niż Minimum, 

nachylenia wykresów będą ujemne. Spowodowane jest to tym, że 
zależność matematyczna pozostaje niezmieniona bez względu na 
ustawienie Maximum i Minimum, np. dla zakresu 0 - 1 mA, Maximum 
zawsze będzie odpowiadało 1 mA a Minimum 0 mA. 

 
Urządzenia podłączone do wejść pętli prądowej poddawane są diagnostyce 
zasilania oraz ciągłej autodiagnostyce. W razie wykrycia usterki, wyłączane jest 
zabezpieczenie połączone ze wszystkimi wejściami pętli prądowej, wystawiany 
jest sygnał alarmowy (CL Card I/P Fail, DDB 384) i aktywowany alarm (CL Card I/P 
Fail). Do rejestru czynności konserwacyjnych wprowadzany jest kod błędu  
z dodatkowymi informacjami szczegółowymi na temat rodzaju usterki. 
 
Dla zakresu wejścia 4 – 20 mA, wartość prądu mniejsza niż 4 mA oznacza, że na 
przetworniku bądź okablowaniu jest zwarcie. Dostępny jest bezzwłoczny człon 
alarmujący natychmiastowo o takich niskich wartościach prądu. Jego zakres 
można ustawić na 0 - 4 mA. Człon ten kontroluje sygnał wyjściowy (CLI1/2/3/4  
I< Fail Alm., DDB 390-393), który w razie potrzeby może być powiązany ze 
zdefiniowanym przez użytkownika alarmem. 
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Dla każdego elementu zabezpieczającego zaimplementowano histerezę. Dla 
zabezpieczeń reagujących na wartości wyższe od dopuszczalnego zakresu, 
stosunek wartości odpadania do pobudzenia wynosi 95%, dla zabezpieczeń 
reagujących na wartości niższe od dopuszczalnego zakresu stosunek ten wynosi 
105%. 
 
Dla każdego ze stopni wejść pętli prądowej dostępne jest wejście blokowania 
timera, które resetuje timery CLI danego, zasilonego stopnia, (DDB 656-659). 
Jeżeli wejście pętli prądowej jest zablokowane, zablokowane zostaną stopnie 
zabezpieczenia i timera alarmu oraz alarm zabezpieczenia podprądowego 4 - 20 
mA powiązane z tym wejściem. Sygnały blokujące mogą być przydatne w 
blokowaniu wejść pętli prądowych, np. w momencie otwarcia wyłącznika. 
 
Dostępne są sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie stopni alarmowych  
i wyzwalających każdego z wejść pętli prądowych (CLI1/2/3/4 start alarmu: DDB 
1232-1235, CLI1/2/3/4 start wyzwolenia: DDB 1236-1239, CL Input 1/2/3/4 alarm: 
DDB 386-389, CLI Input1/2/3/4 wyzwolenie: DDB 987- 990). Możliwe jest takie 
zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach 
Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia wejść pętli prądowych są wewnętrznie powiązane z sygnałem ANY 
START DDB – DDB 992. 
 

 
Rysunek 81: Schemat logiczny wejścia pętli prądowej 

 
1.33.2 Wyjście pętli prądowej 
Dostępne są cztery wyjścia analogowe o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA 
lub 4 - 20 mA, które mogą w pewnej mierze zaspokoić zapotrzebowanie na 
zastosowanie oddzielnych przetworników. Można je użyć do zasilenia 
standardowych amperomierzy z cewką ruchomą, w celu uzyskania analogowych 
wskazań wartości niektórych z mierzonych wielkości lub, po zastosowaniu 
istniejących analogowych terminali RTU, można je wykorzystać w systemach 
SCADA. 
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Operacja konwersji wyjścia CLIO wykonywana jest co 50 ms, zaś odświeżanie 
pomiaru na wyjściu odbywa się nominalnie co 50 ms. Wyjątki zaznaczono 
gwiazdką w tabeli parametrów wyjść pętli prądowej znajdującej się poniżej.  
Te wyjątkowe pomiary są aktualizowane co sekundę. 
 
Użytkownik może ustawić zakres pomiarowy dla każdego wyjścia analogowego. 
Graniczne wartości zakresu określone są parametrami Maximum oraz Minimum. 
Dzięki temu użytkownik może z większą dokładnością śledzić wybrany zakres 
pomiarowy. Dla wielkości napięcia, prądu i mocy ustawienia te można nastawić 
albo dla strony pierwotnej albo dla strony wtórnej, w zależności od ustawień 
CLO1/2/3/4 Set Values - Primary/Secondary powiązanych z poszczególnymi 
wyjściami pętli prądowej. 
 
Prąd wyjściowy każdego z wyjść analogowych jest liniowo skalowany do swojego 
zakresu zdefiniowanego ustawieniami parametrów Maximum i Minimum. 
Zależność tę przedstawiono na rysunku 82. 
 

 
Rysunek 82: Zależność pomiędzy wyjściem prądowym a pomiarami przekaźnika 

 
Uwaga: Jeżeli Maximum zostanie ustawione na wartość mniejszą niż 

Minimum, nachylenia wykresów będą ujemne. Spowodowane jest to 
tym, że zależność matematyczna pozostaje niezmieniona bez 
względu na ustawienie Maximum i Minimum, np. dla zakresu 0 - 1 
mA, Maximum zawsze będzie odpowiadało 1 mA a Minimum 0 mA. 

 
Przetworniki P34x są elementami z wyjściem prądowym. Oznacza to, że 
prawidłowe wartości na wyjściu będą zachowane w całym wyspecyfikowanym 
zakresie obciążenia. Zakres rezystancji obciążeń zmienia się w znacznym stopniu, 
w zależności od konstrukcji i wartości prądu na wyjściu. Przetworniki z wyjściem  
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o pełnej skali 10 mA będą normalnie zasilać obciążenia do 1000  (maksymalne 
napięcie wyjściowe 10 V). Odpowiada to kablowi o małym przekroju (1/0,6 mm 
cable) o długości 15 km (w przybliżeniu). Zaleca się stosowanie wyłącznie 
ekranowanych kabli uziemionych na jednym końcu, redukujących zakłócenia 
wyjściowego sygnału prądowego. W tabeli poniżej zestawiono typowe wartości 
impedancji/km najczęściej spotykanych kabli. Maksymalne napięcie wyjściowe 
determinuje maksymalne obciążenie, jakie może być zasilone z wyjścia 
przetwornika. Tak więc wyjście 20 mA będzie ograniczone do zasilania obciążenia 
wynoszącego maksymalnie ok. 500Ω. 
 

Kabel 1/0,6 mm  1/0,85 mm  1/1,38 mm  

CSA (mm2) 0,28 0,57 1,50 

R (Ωkm) 65,52 32,65 12,38 
 

Tabela 19:  Rezystancje kabli 

 
Urządzenie odbiorcze, bez różnicy czy jest to prosty przyrząd pomiarowy z cewką 
ruchomą (miliamperomierz), czy też zdalny terminal będący częścią systemu 
SCADA, może być podłączone w dowolnym miejscu pętli prądowej, możliwe jest 
również podłączenie takiego urządzenia w późniejszym czasie (pod warunkiem, że 
nie zostanie przekroczone napięcie maksymalne) bez konieczności jakiejkolwiek 
regulacji wyjścia przetwornika. 
 
W przypadku, gdy wyjście prądowe używane jest do sterowania, czasem warto 
włączyć równolegle w zaciski pętli prądowej każdego z urządzeń diody  
o odpowiednich parametrach lub też diody Zenera, w celu zabezpieczenia przed 
możliwością przerwania obwodu wewnętrznego tych urządzeń. Dzięki temu 
uszkodzone urządzenie podłączone do danej pętli prądowej nie spowoduje 
odłączenia wszystkich pozostałych wskazań, ponieważ stałoprądowe wyjście 
przetwornika po prostu zwiększy napięcie i wymusi utrzymanie prawidłowego 
wyjściowego sygnału prądowego w pętli. 
 
Urządzenia podłączone do wyjść pętli prądowej poddawane są diagnostyce 
zasilania oraz ciągłej autodiagnostyce. W razie wykrycia usterki wyłączane są 
wszystkie funkcje wyjścia pętli prądowej, wystawiany jest sygnał alarmowy  
(CL Card O/P Fail, DDB 385) i aktywowany alarm (CL Card O/P Fail). Do rejestru 
czynności konserwacyjnych wprowadzany jest kod błędu z dodatkowymi 
informacjami szczegółowymi na temat rodzaju usterki. 
Parametry wyjścia pętli prądowej są przedstawione w poniższej tabeli: 
 

Parametry 
wyjścia pętli 

prądowej 

Skrót Jednostka Zakres Krok Domyślne 
min. 

Domyślne 
max. 

Rotor RMS Phase 
Currents 

IA-1 RMS* IB-1 RMS 
* IC-1RMS * (P348) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 12A 

Rotor Peak Phase 
Currents 

IA-1 Peak* IB-1 Peak 
* IC-1 Peak * (P348) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 12A 

Stator RMS Phase 
Currents 

IA-2 RMS* IB-2 RMS* 
IC-2 RMS* (P348) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 12A 

Stator RMS 
Negative Phase 
Sequence Current 

I2 CT2 RMS* (P348) A 0 do 16A 0.01A 0A 12A 
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Stator Derived 
RMS Neutral 
Current 

IN-2 Derived RMS* 
(P348) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 12A 

Stator Peak Phase 
Currents 

IA-2 Peak* IB-2 
Peak* IC-2 Peak* 
(P348) 

A 0 do 16A 0.01A 0A 12A 

Stator Peak 
Negative Phase 
Sequence Current 

I2 CT2 Peak* (P348) A 0 do 16A 0.01A 0A 12A 

Rotor RMS Phase 
Voltages 

VA-1 RMS* VB-1 
RMS* VC-1 RMS* 
(P348) 

V 0 do 200 
V 0 1 V 0 V 80 V 

Rotor RMS 
Derived Neutral 
Voltage 

VN-1 Derived RMS* 
(P348) 

V 0 do 200 
V 0 1 V 0 V 80 V 

Rotor Peak Phase 
Voltages 

VA-1 Peak* VB-1 
Peak* VC-1 Peak* 
(P348) 

V 0 do 200 
V 0 1 V 0 V 80 V 

Rotor Peak 
Derived Neutral 
Voltage 

VN-1 Derived Peak* 
(P348) 

V 0 do 200 
V 0 1 V 0 V 80 V 

Rotor RMS 
Phase-Phase 
Voltages 

VAB-1 RMS* VBC-1 
RMS* VCA-1 RMS* 
(P348) 

V 0 do 200 
V 0 1 V 0 V 80 V 

Rotor Peak 
Phase-Phase 
Voltages 

VAB-1 Peak* VBC-1 
Peak* VCA-1 Peak* 
(P348) 

V 0 do 200 
V 0 1 V 0 V 80 V 

Stator Peak Phase 
Voltages 

VA-2 Peak* VB-2 
Peak* VC-2Peak* 
(P348) 

V 0 do 200 
V 0 1 V 0 V 80 V 

Stator Frequency Frequency 2* (P348) Hz 0 do 70 
Hz 0 01 Hz 45 Hz 65 Hz 

A Phase 
Impedance 
Magnitude 

ZA Mag n 0 do 750 
n 0.5 n 0 n 12 n 

Sensitive Single-
Phase Active 
Power 

Sen Watts VAr -750 W 
do 750 W 1 W 0 W 37.5 W 

Sensitive Single-
Phase Reactive 
Power 

Sen VArs VAr -750 W 
do 750 W 1 W 0 W 37.5 W 

Sensitive Single-
Phase Power 
Factor 

Sen Power Factor W -1 do 1 am 0 1 

Sensitive Current 
Input 2 
Magnitude 

ISen2 Mag (P345) A 0 do 16A 0.01A 0A 12A 

 

Tabela 20: Parametry wyjścia pętli prądowej 

 
Uwaga 1: W przypadku pomiarów oznaczonych gwiazdką wewnętrzna 

częstotliwość odświeżania wynosi nominalnie 1 s, pozostałe są 
odświeżane co 0,5 cyklu sieci elektroenergetycznej lub rzadziej. 

 
Uwaga 2: Na polaryzację mocy czynnej, mocy biernej i współczynnika mocy 

wpływ ma ustawienie trybu pomiarów. 
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Uwaga 3: Ustawienia te dotyczą jedynie wersji 1 A oraz 100/120 V. W przypadku 
innych wersji muszą być one odpowiednio zwielokrotnione. 

 
Uwaga 4: W przypadku przekaźników P343/4/5/6, amplitudy prądów IA/IB/IC to 

amplituda IA-1, amplituda IB-1, amplituda IC-1. 
 

1.34 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika (64R) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika służy do wykrywania zwarć doziemnych 
w obwodzie wzbudzenia maszyn synchronicznych. Zwarcie doziemne w uzwojeniu 
wirnika nie powoduje natychmiastowych uszkodzeń; jeżeli jednak wystąpi drugie 
zwarcie doziemne, to będzie to zwarcie uzwojenia obwodu wzbudzenia. Powstałe 
w rezultacie asymetrie magnetyczne mogą wywołać skrajne siły mechaniczne, 
które mogą spowodować uszkodzenie maszyny. 
 
Rezystancję uziemienia wirnika mierzy się przy użyciu zewnętrznej jednostki do 
wstrzykiwania fali prostokątnej o niskiej częstotliwości, sprzęgania i pomiarów, 
P391, podłączonej do obwodu wirnika. Pomiar rezystancji wirnika jest 
przekazywany do P342/3/4/5/6 poprzez wyjście pętli prądowej (0-20 mA) na P391 
podłączone do jednego z 4 wejść pętli prądowej (0-20 mA) na P342/3/4/5/6. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika jest dostępne tylko wtedy, gdy 
przekaźnik wyposażono w opcję sprzętową CLIO. Dostępne są dwa 
podrezystancyjne stopnie zabezpieczenia o charakterystyce czasowo niezależnej 
przeznaczone do alarmowania i wyzwalania. 
 
1.34.1 Podstawowa zasada działania 
 
1.34.1.1 Technika wstrzykiwania sygnału niskiej częstotliwości 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika podaje napięcie DC do obwodu wirnika; 
polaryzacja napięcia jest odwrócona przy niskich częstotliwościach i możliwy jest 
wybór częstotliwości przez użytkownika, poprzez wybór łącza, spośród wartości 
0,25 Hz, 0,5 Hz, 1 Hz w jednostce do wstrzykiwania, sprzęgania i pomiarów P391. 
Źródło napięcia jest sprzężone symetrycznie z obwodem wzbudzenia za 
pośrednictwem rezystorów wysokorezystancyjnych. Jest ono połączone też ze 
szczotką uziemiającą wirnika za pośrednictwem niskorezystancyjnego bocznika 
pomiarowego. Układ połączeń przedstawiono na rysunku 83. 
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Rysunek 83: Układ wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości w zabezpieczeniu 
ziemnozwarciowym wirnika 

 
Za każdym razem, gdy zostaje odwrócona polaryzacja napięcia DC, przyłożony 
zostaje prąd ładowania spowodowany kapacytancją uzwojeń wirnika do 
uziemienia. W warunkach braku zwarcia prąd ładowania powinien zostać 
rozładowany do zera. Jeżeli pomiary są wykonywane wtedy, gdy prąd osiąga stan 
ustalony, powinien zostać zmierzony prąd zerowy, co wskazuje na nieskończoną 
rezystancję zwarcia. 
 
Gdy wystąpi zwarcie doziemne wirnika, prąd stanu ustalonego będzie mieć 
wartość różną od zera, a jego amplitudę będzie można wykorzystać do obliczenia 
rezystancji zwarcia. Układ ten jest skomplikowany ze względu na to, że w 
zależności od pozycji zwarcia w uzwojeniu wzbudzającym napięcie wzbudzenia 
wywoła przesunięcie, Ioffset, wytwarzanego prądu zwarciowego, jak widać na 
rysunku 84. Zatem moduł pomiarowy mierzy prąd stanu ustalonego dla 
dodatniego i ujemnego zwrotu napięcia; oblicza różnicę pomiędzy nimi i wyciąga 
średnią. Wypadkowe obliczenie jest równe prądowi obwodowemu 
przepływającemu przez obwód równoważny, co przedstawiono na rysunku 85. 
Eliminuje to skutek oddziaływania kapacytancji z uzwojeń wzbudzających. 
Możliwe jest również uzyskanie szerszego zakresu pomiaru rezystancji zwarcia  
w porównaniu do bardziej konwencjonalnej techniki wstrzykiwania sygnału AC 
50/60 Hz. 
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Rysunek 84: Przebiegi do obliczania prądu zwarcia 

 
W odniesieniu do obwodu równoważnego przedstawionego na rysunku 85 
rezystor Rmeasure służy jako bocznik do mierzenia prądu obwodowego stanu 
ustalonego. Mierząc napięcie na boczniku można ustalić prąd obwodowy, który 
z kolei można wykorzystać do obliczenia rezystancji zwarcia. 
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Rysunek 85: Schemat obwodu równoważnego dla zwarcia doziemnego wirnika 

 
Obwody do wstrzykiwania, sprzęgania i pomiarów wykonano w postaci osobnego 
modułu, P391, ponieważ wskazane jest zainstalowanie tego modułu w miarę 
możliwości jak najbliżej obwodu wzbudzenia, aby zminimalizować wzbudzanie 
zakłóceń. Do komunikacji z P34x służy wyjście pętli prądowej 0-20 mA w module 
P391. Spadek napięcia Vmeasure zostaje przekazany jako wielkość pomiarowa. 
 

 
P34x oblicza rezystancję zwarcia, Rfault, w oparciu o znaną konfigurację napięcia 
wstrzykiwania, rezystorów sprzęgających, rezystora pomiarowego oraz innych 
wartości rezystancji w obwodzie pomiarowym (rezystancja źródła Rsource  
i rezystancja toru powrotnego Rreturn). 
 

 
 
Vmeasure (lub Ifault) i Rfault posiadają odwrotną zależność, jak pokazano na 
przykładzie na rysunku 86. Jest to obsługiwane przez kalkulację P34x. 
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Rysunek 86: Zależność pomiędzy prądem zwarcia a rezystancją zwarcia 

 
Wyjścia 0-20 mA pętli prądowej P391 ma doprowadzać 20 mA przez maksymalne 
obciążenie wynoszące 500 Ω.  Rezystancja wejścia pętli prądowej P34x wynosi 360 
Ω. W przypadku zastosowań redundantnego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
wirnika można użyć wzmacniaka, aby podłączyć wyjście 0-20 mA P391 do 2 
przekaźników P34x. Więcej informacji na temat tego zastosowania można znaleźć 
w Notach użytkowych. 
 
Dla lekkiego kabla 1/0,6 mm (CSA 0,28 mm2) rezystancja kabla wynosi 65 Ω/km, 
zatem maksymalna odległość dla tego kabla pomiędzy P391 a P34x może wynosić 
ok. 1 km, (maksymalna długość kabla (km) = 140/rezystancja pętli 2Rl = 140/2x65 
= 1,07 km). Zaleca się użycie ekranowanego kabla uziemionego na jednym końcu, 
aby zmniejszyć zakłócenia. 
 
1.34.2 Filtrowanie zakłóceń 
Gdy moduł do wstrzykiwania, sprzęgania i pomiarów wykonuje pomiar Ifault (lub 
Vmeasure), ważne jest, aby moduł miał dostateczną zdolność filtrowania  
i eliminował wszelkie zakłócenia, które mogłyby wpłynąć na proces pomiarów. 
W przypadku P34x konieczne jest ograniczenie do minimum wpływu zakłóceń 
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sprzężonych z łączem wejścia pętli prądowej, aby zapobiec pozyskiwaniu błędnych 
wartości. 
 
Częstotliwość aktualizacji danych pomiędzy modułem do wstrzykiwania, 
sprzęgania i pomiarów a przekaźnikiem zależy od częstotliwości wstrzykiwania. 
Nawet w przypadku największej częstotliwości wstrzykiwania wynoszącej 1 Hz, 
wejście pętli prądowej jest aktualizowane tylko jeden raz na sekundę. Interwał 
próbkowania wejście CLIO wynosi 50 ms (częstotliwość próbkowania 20 Hz), 
zatem dla każdego obliczenia jest co najmniej 20 próbek. 
 
Jednak ekranowany kabel uziemiony na jednym końcu daje dobrą odporność na 
zakłócenia. Ponadto, na wejściu CLIO zainstalowano filtr dolnoprzepustowy  
z punktem odcięcia -3 db z częstotliwością 23 Hz. 
Zaimplementowano strategię zliczania w celu wyeliminowania ostrych impulsów 
lub sporadycznego pozyskiwania błędnych danych. Jest to uzupełnienie względem 
dotychczasowych środków bezpieczeństwach, w skład których wchodzi filtr 
dolnoprzepustowy i prawidłowo uziemione podłączenie ekranu. Jeżeli istnieje 
jakiekolwiek ryzyko nieprawidłowego działania na przykład podczas uruchamiania 
i zatrzymywania generatora, wówczas zaleca się użycie sygnału wstrzymywania. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika zapewnia kontrolę spójności 
pozyskanych próbek z systemu pozyskiwania CLIO przed podjęciem decyzji  
o starcie. Powoduje to opóźnienie wynoszące około 100 ms (na podstawie 
interwału próbkowania CLIO wynoszącego 50 ms) plus dodatkowy czas 
spowodowany szeregowaniem zabezpieczenia. 
 
1.34.3 Filtrowanie rezystancji zwarcia 
Aby zaradzić nagłym zmianom rezystancji zwarcia, które powodują nadmierny 
spadek/wzrost w pomiarach danych wejściowych, zastosowano filtrowanie na 
wejściu. 
 
Gdy filtr wykryje skokową zmianę rezystancji na wejściu o więcej niż 5%, 
utrzymane zostają poprzednie wartości wejścia CL i rezystancji zwarcia (i będą 
nadal przedstawiane na wyjściu filtra) aż do momentu ustalenia się danych 
wejściowych. Wdrożono dwie jednoczesne strategie powrotu do normalnego 
stanu: 

 sprawdzanie spójności danych, 

 opóźnienie. 
 
Sprawdzanie spójności danych 
Aby stwierdzić, czy nastąpiło ustalenie się danych wejściowych, wykonywana jest 
kontrola spójności służąca stwierdzeniu, czy pewna liczba kolejnych próbek 
danych jest spójna w granicach wymaganej tolerancji. Polega to na rejestrowaniu 
próbek danych w ruchomym buforze (bufor cykliczny), począwszy od momentu 
wystąpienia zmiany skokowej. Liczba próbek, a tym samym rozmiar bufora, zależy 
od częstotliwości wstrzykiwania z ustawień (patrz tabela poniżej). Kontrola 

odbywa się przez okres . Po utrwaleniu dostatecznej liczby próbek następuje 
porównanie najstarszej próbki z pozostałymi. W razie różnicy większej niż 
wymagana tolerancja następuje odrzucenie najstarszej próbki, a ruchomy bufor 
przesuwa się naprzód po uzyskaniu następnej próbki. Jeżeli wszystkie próbki są 
spójne, nie utrzymuje się już wyjść filtra tylko są one aktualizowane do ‘bieżących’ 
wartości (skutecznie jest to najnowsza wartość z bufora próbek). Minimalny czas 
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potrzebny do uzyskania spójnych danych to czas zapełniania ruchomego bufora na 
przykład: przy 0,25 Hz rozmiar bufora wynosi 60 próbek i wypełnienie go trwa 3,0 
sekundy (60 x czas aktualizacji CLIO 50 ms). 
 
Opóźnienie 

Czas opóźnienia  pozwala na ustalenie się wejść (gdzie f to częstotliwość 

wstrzykiwania z ustawień). Jeżeli czas opóźnienia  upłynie (zanim powiedzie się 
kontrola spójności), z filtra wychodzi ‘migawka’ ‘bieżących’ wartości wejściowych, 
niezależnie od kontroli spójności. W takiej sytuacji utrzymywane są te nowe 
wartości danych, a timer zostaje natychmiast uruchomiony ponownie. Dlatego 
kontrola spójności musi się powieść, zanim zostaną użyte kolejne próbki ‘bieżące’, 
w przeciwnym razie timer znów zakończy odliczanie i użyta zostanie kolejna 
‘migawka’ danych. 
 
Uznaje się, że dane ‘ustaliły się’ tylko wtedy, gdy powiedzie się kontrola spójności. 
Te dwie strategie uzupełniają się nawzajem, ponieważ kontrola spójności  
w większości przypadków umożliwia szybszy powrót do normalnego stanu (patrz 
rysunek 87), zaś strategia opóźnienia daje czas oczekiwania na kontrolę spójności, 
zapobiegając tym samym blokadzie. 
 
Gdy nastawione zostanie wejście ‘wymuszonej’ flagi, obie strategie filtra zostaną 
natychmiast pominięte, ponieważ każda zmian skokowa wartości wymuszonej jest 
zmianą uprawnioną, ze względu na wewnętrzną decyzję, a nie niepożądanym 
przeregulowaniem. 
 
Poniżej przedstawiono parametry filtra dla poszczególnych częstotliwości 
wstrzykiwania. 
 

Częstotliwość [Hz] Limit czasu 

utrzymywania  
(sekundy) 

Rozmiar 
bufora próbek 

Czas zapełniania bufora 
próbek (sekundy) 

0,25 8 60 3,0 

0,5 4 30 1,5 

1,0 2 15 0,75 
 

Tabela 21: Parametry filtra dla poszczególnych częstotliwości wstrzykiwania 
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Rysunek 87: Odzyskiwanie stabilności poprzez spójne dane przy 0,25 Hz 

 
1.34.4 Opis 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika wykorzystuje wstrzykiwanie stałego 
napięcia z omawianym wcześniej odwracaniem polaryzacji przy niskiej 
częstotliwości. Zakres niskiej częstotliwości, 0,25 Hz, 0,5 Hz i 1 Hz, wybiera się 
poprzez wybór łącza wewnątrz modułu do wstrzykiwania, sprzęgania i mierzenia 
P391. To zabezpieczenie jest dostępne tylko wtedy, gdy przekaźnik wyposażono  
w opcję sprzętową CLIO. 
 
Metoda obliczania rezystancji zwarcia opiera się na obwodzie równoważnym, co 
przedstawiono na rysunku 85. Moduł do wstrzykiwania, sprzęgania i mierzenia 
mierzy napięcie na rezystorze pomiarowym, co przedstawiono na rysunku 85. To 
zmierzone napięcie, Vmeasure, które jest proporcjonalne do prądu zwarcia, Ifault, jest 
przekazywane do przekaźnika P34x przez jedno z wejść pętli prądowej 0-20 mA 
wybierane przez użytkownika. 
 
Wartości rezystancji sprzężenia, napięcia wstrzykiwania i rezystancji pomiarowej 
zależą od konstrukcji sprzętowej modułu do wstrzykiwania, sprzęgania i mierzenia 
i są ustawiane na stałe w przekaźniku. Wartości te są niezbędne do obliczania 
rezystancji zwarcia. Na potrzeby kalibracji podczas oddawania do eksploatacji 
przewidziano ustawienie R Compensation. 
 
P34x oblicza rezystancję zwarcia Rfault za pomocą następującego wzoru: 

 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika zawiera 2 stopnie zabezpieczenia 
podrezystancyjnego. Zabezpieczenie podrezystancyjne zaprojektowano jako 
dwustopniowy układ zabezpieczenia, z jednym stopniem alarmowym (64R R<1 
Alarm) i jednym stopniem wyzwalającym (64R R<2 Trip), przy czym każdy stopień 
ma ustawienie zwłoki czasowo niezależnej. Wszystkie stopnie zabezpieczenia mają 
osobne sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie i alarm lub wyzwolenie 
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poszczególnych stopni oraz sygnały DDB służące do wstrzymania działania 
poszczególnych stopni. 
 

 
 

Rysunek 88: Schemat blokowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 

 
Stopnie zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 64R R<1/R<2 można 
wstrzymywać niezależnie od siebie zasilając właściwy sygnał DDB za 
pośrednictwem PSL (64R R<1/R<2 Inhibit: DDB 556/557). Dostępne są również 
sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie, alarm oraz wyzwolenie stopni 
zabezpieczenia (64R Start R<1 Alm/64R R<2 Start: DDB 1022/1023, 64R R<1 
Alarm: DDB 394, 64R R<2 Trip: DDB 780). Dostępny jest też sygnał DDB 
sygnalizujący usterkę wejścia pętli prądowej 64R (64R CL I/P Fail; DDB 395). 
 
Uruchomienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika są wewnętrznie 
powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 
Funkcja obliczania rezystancji zwarcia i zabezpieczenia jest wykonywana dwa razy 
w każdym cyklu sieci elektroenergetycznej. Chociaż zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe wirnika jest zasadniczo “powolne” ze względu na niską 
częstotliwość aktualizacji pozyskiwanych danych wejściowych, wykonywanie 
zabezpieczenia dwa razy w każdym cyklu poprawia nieco czas odpowiedzi, 
szczególnie w przypadku niskiej częstotliwości sieci elektroenergetycznej. 
Wdrożono strategię zliczania do 2, wyjście uruchomienia zostaje wystawione tylko 
wtedy, gdy rezystancja zwarcia przekroczy wartość progową w dwóch kolejnych 
obliczeniach. Po zadziałaniu uruchomienia następuje przyłożenie stosunku 
opadania do pobudzenia równy 105% lub 110% (w zależności od ustawienia) do 
ustawień. 
 
Aby uniknąć problemów z przeregulowaniem w razie nagłej zmiany rezystancji 
zwarcia, wdrożono ‘filtr wejściowy’, który wstrzymuje wszelkie decyzje 
uruchamiania/wyzwalania i zliczania oraz wartości pomiarowe. ‘Wstrzymanie’ 
(utrzymanie) następuje wtedy, gdy zmiana wartości rezystancji wynosi więcej niż 
5%. Czas wstrzymywania to maksymalnie czas trwania 2 okresów częstotliwości 
wstrzykiwania. 
 
Uwaga: Wartości pomiarowe w zapisach zakłóceń nie są filtrowane. 
 
Przewidziano niezależny człon do monitorowania wejść CLIO służący do 
monitorowania nieprawidłowych danych wejściowych z wybranego wejścia pętli 
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prądowej. Wejścia, które są stale nieprawidłowe, wstrzymują zabezpieczenie 
i wywołują alarm (64R CL I/P Fail :DDB 780) po 1 s. 
 
1.34.5 Pomiary 
Poniższe pomiary są dostępne w kolumnie Measurements 3. 
 

MEASUREMENTS 3 (POMIARY 3) 

64R CL Input 

64R R Fault 
 

Tabela 22: Pomiary 3 

 
64R CL Input to wejście pętli prądowej 0-20 mA mierzone przez przekaźnik. Służy 
do monitorowania sygnału pętli prądowej pomiędzy P391 a P34x. Przekaźnik 
podaje wartość wymuszoną (wejście pętli prądowej nieprawidłowe dla przedniego 
panelu, 0 mA dla komunikacji zdalnej), jeżeli dane wejścia pętli prądowej zostaną 
uznane za nieprawidłowe. 
 
Pomiar 64R Fault to rezystancja zwarcia obliczana przez przekaźnik. Przekaźnik 
zapewnia ograniczone wartości, jeżeli pomiar rezystancji zwarcia znacznie 
wykracza poza obsługiwany zakres (np. od 50 om do 1 M om). 
Wybór wejść analogowych rejestratora zakłóceń obejmuje kanały 64R CL Input 
Raw oraz 64R R Fault Raw (wartości niefiltrowane) oraz 64R R Fault (wartość 
filtrowana). Ich próbki są pobierane z częstotliwością próbkowania rejestratora, 
24 próbki/cykl sieci elektroenergetycznej. 
 

Wymuszona 
wartość Rzwarcia 

Wartość wymuszona 
lub ograniczona 

Znaczenie wartości 

9.999 MΩ Ograniczona 
Wartość nieskończoności (uniemożliwia 
podział przez zero). 

9.998 MΩ Wymuszona Nieważne dane wejścia CLIO 

9.997 MΩ Wymuszona 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
wirnika wyłączone. 

9.996 MΩ Ograniczona R zwarcia powyżej górnego limitu (1 MΩ) 

0 Ω Ograniczona R zwarcia poniżej dolnego limitu (50 Ω). 
 

Tabela 23: Wartości wymuszone dla 64R 

 

1.35 Zabezpieczenie P348 dla maszyn o zmiennej prędkości 
obrotowej 

 
1.35.1 Opis zabezpieczenia maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej 
W tym rozdziale opisano działanie funkcji zabezpieczających w nowym, 
innowacyjnym przekaźniku zabezpieczającym, P348, przeznaczonym do 
zabezpieczania dużych maszyn indukcyjnych dwustronnie zasilanych (MDZ)  
o regulowanej prędkości obrotowej przeznaczonych do pracy w elektrowniach 
szczytowo-pompowych. Wirnik maszyny jest zasilany za pośrednictwem 
przekształtników energoelektronicznych z sieci AC a jego prędkość zależy od 
częstotliwości mocy podawanej z przetwornika. W trakcie normalnej pracy 
częstotliwość prądów wirnika jest bardzo niska, podczas rozruchu i hamowania 
zmienia się w przedziale od zera do częstotliwości znamionowej sieci. 



P34x/EN OP/Ia7 OBSŁUGA 

371 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

W przypadku dużych maszyn indukcyjnych dwustronnie zasilanych (MDZ) 
standardowy przekaźnik zabezpieczający generator np. P345 nie nadaje się do 
zapewnienia pełnego zabezpieczenia wirnika i stojana, dlatego układ zabezpieczeń 
wymaga uzupełnienia w postaci nowego przekaźnika, P348, przede wszystkim  
w celu zapewnienia zabezpieczenia wirnika i zabezpieczenia stojana w trakcie 
rozruchu i zatrzymywania maszyny. 
 
Nowy przekaźnik P348 zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu 
niekonwencjonalnych przekładników (NCIT) niezbędnych do mierzenia szerokiego 
zakresu częstotliwości w wirniku i w stojanie maszyn indukcyjnych MDZ, od 0,1 do 
70 Hz. Przekaźnik posiada port IEC 61850-9-2 LE magistrali procesowej służący do 
podłączania do NCIT za pośrednictwem modułów peryferyjnych i przetworników 
pierwotnych. 
 
Przekaźnik P348 zawiera zabezpieczenie nadprądowe (oparte na wartości 
szczytowej i skutecznej) oraz zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową 
przeciwną (oparte na wartości skutecznej) dla zabezpieczenia stojana w zakresie 
częstotliwości od 0,1 do 70 Hz, zapewniające ochronę maszyny podczas rozruchu, 
zatrzymywania oraz normalnej pracy. Zapewniono również nadzór PP stojana 
służący do nadzorowania zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (NPS). 
 
Wirnik maszyny o regulowanej prędkości obrotowej posiada uzwojenie 3-fazowe  
z pierścieniami ślizgowymi zasilane prądami niskiej częstotliwości za pomocą 
przetworników źródła napięcia z sieci AC. Częstotliwość napięcia zasilania wirnika 
wynosi zwykle od 0,1 Hz do 6 Hz w trakcie normalnej pracy i może osiągnąć 
częstotliwość sieci elektroenergetycznej (50 lub 60 Hz) podczas rozpędzania  
i zatrzymywania maszyny. 
 
Przekaźnik P348 zawiera zabezpieczenie nadprądowe (oparte na wartości 
szczytowej i skutecznej), nadnapięciowe (oparte na wartości szczytowej  
i skutecznej), napięcia punktu neutralnego (oparte na wartości skutecznej) 
nadczęstotliwościowe dla zabezpieczenia wirnika w zakresie częstotliwości od 0,1 
do 70 Hz, zapewniające ochronę maszyny podczas rozruchu, zatrzymywania oraz 
normalnej pracy. Monitoring przekładnika napięciowego wykorzystujący schemat 
równowagi napięcia, który został wyposażony w redundantne przekładniki 
napięciowe wirnika, służy do blokowania zabezpieczenia napięcia w punkcie 
neutralnym wirnika. 
 
P348 stosuje algorytmy zabezpieczenia opartego na wartości szczytowej, które 
wykorzystują próbkowane wartości bezpośrednio na potrzeby zabezpieczenia 
nadprądowego i nadnapięciowego w celu zapewnienia szybkiej ochrony. P348 
wykorzystuje również pomiary wartości skutecznej dla zabezpieczenia 
nadprądowego i nadnapięciowego i innych funkcji zabezpieczających np. 
zabezpieczenia nadprądowego NPS i zabezpieczenia napięcia w punkcie 
neutralnym, zapewniając dokładniejszy pomiar sygnałów prądu i napięcia. 
 
1.35.2 Konstrukcja przekaźnika zabezpieczającego P348 dla maszyn o zmiennej 
prędkości obrotowej 
Największe trudności związane z opracowaniem przekaźnika i dotyczące 
konstrukcji zabezpieczenia wirnika: 
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 dynamiczna zmiana częstotliwości, 

 niezwykle niska częstotliwość, 

 wpływ modulacji przekształtnika mocy (modulacja szerokości impulsów). 
 
Zasadnicza zmiana w oprogramowaniu przekaźnika P348 w odróżnieniu od 
standardowych modeli urządzeń zabezpieczających polega na zastąpieniu 
śledzenia częstotliwości stałym próbkowaniem tak, aby tempo zadziałania 
zabezpieczenia nie zwalniało wraz ze śledzoną częstotliwością wirnika, która 
podczas normalnej pracy może wynosić zaledwie 0,1 Hz. Do tego zastosowania nie 
nadają się algorytmy Fouriera takie jak dyskretna transformata Fouriera (DFT), 
które są powszechnie stosowane w standardowych przekaźnikach 
zabezpieczających. Dzieje się tak, ponieważ częstotliwość próbkowania musi być 
dostrojona do częstotliwości podstawowej, zanim za pomocą metod Fouriera 
możliwe będzie prawidłowe obliczenie składowej podstawowej oraz jej 
harmonicznych. 
 
W rezultacie przeprojektowano algorytmy zabezpieczeń tak, aby osiągnąć krótkie 
czasy zadziałania przy użyciu wartości próbkowanych bezpośrednio dla 
zabezpieczenia opartego na wartości szczytowej i większość dokładność pomiaru 
przy użyciu zabezpieczenia opartego na wartości skutecznej. 
Ze względu na to, że pomiar częstotliwości odbywa się na podstawie detekcji 
przejścia przez zero kanałów prądowych (ampery), metody Fouriera nie mogą być 
wykorzystane. Dlatego też, przed pomiarem częstotliwości kanały pomiarowe 
muszą być wstępnie ukształtowane w wyniku odfiltrowania zbytecznych 
składowych częstotliwości. 
 
Pomiar częstotliwości w P348 służy dwóm celom: 

 umożliwia realizację zabezpieczenia nadczęstotliwościowego wirnika, 

 umożliwia obliczenia wartości skutecznych. 
 
1.35.2.1 Częstotliwość próbkowania w przekaźniku 
Częstotliwość próbkowania w P348 jest stała i wynosi 1200 Hz (równoważna 24 
próbkom na cykl dla 50Hz i 20 próbkom na cykl dla 60 Hz). 
24 próbki na cykl to aktualna częstotliwość próbkowania w innych przekaźnikach 
P34x, na których bazuje P348. Nie zmieniono częstotliwości próbkowania w P348, 
aby zmniejszyć obciążenie procesora pasmami częstotliwości i zachować 
kompatybilność z dotychczasową architekturą P34x i algorytmami 
wykorzystującymi 24 próbki/cykl. 
 
W normie IEC61850-9-2 LE określono 80 próbek/cykl, więc P348 zmniejsza 
częstotliwość do 24 próbek/cykl. Stosowanie 80 próbek/cykl i zmniejszanie 
częstotliwości do 24 próbek/cykl nie ma negatywnego wpływu na działanie 
zabezpieczenia ani dokładność pomiaru. 
 
Testy wykazały, że standardowe przekaźniki zabezpieczające z wejściami 
konwencjonalnych przekładników prądowych i napięciowych i przekaźniki  
z wejściami IEC 61850-9-2 LE mają porównywalne wyniki pod względem 
dokładności i czasów zadziałania zabezpieczenia. 
 
1.35.2.2 Filtr przeciwutożsamieniowy IEC 61850-9-2 LE 
Kanały analogowe wymagają filtra przeciwutożsamieniowego do zapobiegania 
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utożsamianiu częstotliwości w przypadku częstotliwości wyższych od połowy 
częstotliwości próbkowania lub częstotliwości składania. Ponieważ ten wymóg 
dotyczący filtrowania musi zostać zrealizowany przed procesem ponownego 
pobierania próbek karty, w karcie IEC 61850-9-2 LE zastosowano czołowy filtr 
przeciwutożsamieniowy. 
 
Częstotliwość odcięcia pasma przepustowego (500 Hz) wybrana dla filtra 
przeciwutożsamieniowego w P348 jest odpowiednia dla wymogu mierzenia 
składowych częstotliwości w przebiegach PWM w maszynach o regulowanej 
prędkości obrotowej. 
 
1.35.3 Filtr dolnoprzepustowy i technika pomiaru częstotliwości 
P348 pracuje w zakresie częstotliwości od 0,1 do 70 Hz. Pomiar częstotliwości 
odbywa się na podstawie detekcji przejścia przez zero kanałów prądowych. 
Dlatego też, przed pomiarem częstotliwości kanały pomiarowe muszą być 
wstępnie ukształtowane w wyniku odfiltrowania składowych częstotliwości 
powyżej pewnej wartości progowej. 
 
Pomiar częstotliwości w P348 służy dwóm celom: 

(i) umożliwia realizację zabezpieczenia nadczęstotliwościowego wirnika 
(ii) wyznacza rozmiar okna obliczania wartości skutecznych. 
 

Opóźnienie grupowe filtrów dolnoprzepustowych nie stanowi części czasu 
zadziałania żadnego stopnia zabezpieczenia opartego na wartości szczytowej lub 
skutecznej, ponieważ obie techniki pracują bezpośrednio na próbkowanych 
sygnałach w przeciwieństwie do sygnałów przetworzonych przez filtry. 
 
1.35.3.1 Filtry dolnoprzepustowe 
W P348 zastosowano dwa filtry dolnoprzepustowe (LPF). 
LPF1, z częstotliwością pasma przepustowego równą 70 Hz, służy do mierzenia 
częstotliwości stojana w dowolnym momencie oraz do mierzenia częstotliwości 
wirnika w trakcie rozpędzania i zatrzymywania maszyny. LPF1 służy do 
eliminowania zakłóceń o wysokiej częstotliwości, głównie częstotliwości PWM i jej 
harmonicznych z kanału pomiaru częstotliwości. Ponadto tłumi on drugą 
harmoniczną częstotliwości mocy, która może być obecna w prądach stojana 
i wirnika w czasie zwarć. 
 
LPF2, z częstotliwością pasma przepustowego równą 20Hz (to powinna być 
maksymalna możliwa częstotliwość poślizgowa wirnika z pewnym marginesem), 
służy do mierzenia częstotliwości wirnika w trakcie normalnej pracy maszyny. 
LPF2 służy do eliminowania wszelkich składowych częstotliwości powyżej 
maksymalnej częstotliwości wirnika w trakcie normalnej pracy, zwłaszcza 
znamionowej częstotliwości systemu 50 Hz lub 60 Hz, które mogą być obecne  
w prądach wirnika w czasie niektórych zwarć stojana. 
LPF1 lub LPF2 zostanie użyty do mierzenia częstotliwości wirnika w zależności od 
stanu sygnały DDB uruchomienia maszyny (671). 
 
1.35.3.2 Maszyna stanu pomiaru częstotliwości 
Częstotliwości wirnika i stojana są mierzone z odfiltrowanych sygnałów 
prądowych IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) oraz IA-2/ IB-2/IC-2 (stojan). Minimalna 
amplituda kanału wynosi 5% In, poniżej kanał jest ignorowany. 
W momencie rozruchu P348 wyszuka odpowiedni kanał do mierzenia 
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częstotliwości, w kolejności IA, IB i IC. W stanie ‘wyszukiwania’ zostanie 
sprawdzona każda próbkowana wartość prądów trzech faz, aby stwierdzić, czy jej 
wartość bezwzględna jest większa od amplitudy minimalnej. Kanał o najwyższym 
priorytecie zostanie zakwalifikowany jako źródło pomiarowe, jeżeli amplituda 
próbkowanej wartości tego kanału będzie dostatecznie duża, co umożliwi 
przejście do stanu ‘mierzenia’. 
 
Po wybraniu danego kanału jako źródła pomiarowego przekaźnik P348 uwzględni 
inny kanał tylko wtedy, gdy wartość szczytowa z ostatniej połowy cyklu kanału 
będącego źródłem pomiarowym będzie niższa od minimalnej amplitudy, a wtedy 
P348 przejdzie ze stanu ‘mierzenia’ do stanu ‘wyszukiwania’. W stanie 
‘wyszukiwania’ sygnał DDB 1295 ‘Freq Not Found’ będzie nastawiony na wartość 
TRUE (prawda), co zablokuje wszystkie stopnie zabezpieczenia oparte na wartości 
skutecznej oraz zabezpieczenie nadczęstotliwościowe. 
 
Gdy częstotliwość wirnika będzie wyższa niż 70 Hz, sygnał DDB 1293 ‘Freq High’ 
zostanie nastawiony na wartość TRUE (prawda), co zablokuje wszystkie stopnie 
zabezpieczenia wirnika oparte na wartości skutecznej oraz zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe wirnika. Gdy częstotliwość wirnika będzie niższa niż wartość 
progowa RMS F< Block w menu System Config, sygnał DDB 1294 ‘Freq Low’ 
zostanie nastawiony na wartość TRUE (prawda), co zablokuje wszystkie stopnie 
zabezpieczenia wirnika oparte na wartości skutecznej oraz zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe wirnika. 
 
Gdy częstotliwość stojana będzie wyższa niż 70 Hz, sygnał DDB 1315 ‘Freq2 High’ 
zostanie nastawiony na wartość TRUE (prawda), co zablokuje wszystkie stopnie 
zabezpieczenia stojana oparte na wartości skutecznej. Gdy częstotliwość stojana 
będzie niższa niż 0,1Hz, sygnał DDB 1316 ‘Freq2 Low’ zostanie nastawiony na 
wartość TRUE (prawda), co zablokuje wszystkie stopnie zabezpieczenia stojana 
oparte na wartości skutecznej. 
 
Pomiar częstotliwości jest wykonywany w każdej próbce. 
 
1.35.3.3 Zabezpieczenie oparte na wartości szczytowej 
Fazowe zabezpieczenie nadprądowe i zabezpieczenie nadnapięciowe zapewniają 
stopnie zabezpieczenia opartego na wartości szczytowej, które bezpośrednio 
wykorzystują próbkowane wartości. Aby zwiększyć stabilność zabezpieczenia, 
stosuje się dla wszystkich stopni zabezpieczenia opartych na wartości szczytowej 
strategię zliczania polegającą na tym, że timer stopnia nie zostanie uruchomiony, 
aż nie zostaną spełnione kryteria zabezpieczenia dla n kolejnych iteracji 
zabezpieczenia (stopnie oparte na wartości szczytowej wykonują iterację 
zabezpieczenia (cykl) co dwie próbki). Wartość docelową licznika n można ustawić 
dla każdego stopnia zabezpieczenia za pomocą ustawienia SV Iterations. 
 
W celu zapewnienia krótkich czasów zadziałania zabezpieczenia zastosowano 
stałe próbkowanie i wszystkie stopnie oparte na wartości szczytowej są 
wykonywane w każdej iteracji zabezpieczenia. Według szeregowania zadanie 
zabezpieczenia ma zadziałać co drugą próbkę lub co 1,667 ms. 
Wielkość wymuszająca zadziałanie (czyli napięcie lub prąd) potrzebuje więcej 
czasu, aby dotrzeć z tego samego punktu na przebiegu (POW) do punktu 
szczytowego lub nastawionego przy niższej częstotliwości niż przy wyższej, co 
pokazuje czas tF na rysunku 89. Czas zadziałania zabezpieczenia uwzględni czas tF 
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w całkowitym czasie zadziałania. Gdy częstotliwość systemu wynosi około 50Hz, tF 
jest krótki, ale może być znacznie dłuższy w przypadku niższych częstotliwości, co 
zilustrowano na rysunku 89. 
 

 
 

Rysunek 89: Czas, przez jaki prąd zwarcia narasta po powstaniu zwarcia, przy różnych 
częstotliwościach 

 
1.35.4 Wymagania dotyczące czujników prądu i napięcia 
Do tego zastosowania wymagane są czujniki prądu i napięcia (NCCT i NCVT) 
służące do pomiaru dużych prądów zwarciowych (np. do 170 kA) i średnich 
poziomów napięć (np. do 12 kV) w zakresie częstotliwości od 0,1 Hz do 70 Hz. 
Konwencjonalne elektromagnetyczne przekładniki prądowe i napięciowe nie są 
zdolne do dokładnego mierzenia sygnałów o bardzo niskiej częstotliwości. Zatem 
na potrzeby tych pomiarów niezbędne są niekonwencjonalne czujniki prądu  
i napięcia. 
 
Do mierzenia prądu można użyć PP Rogowskiego (NCCTs). 
Do pomiaru napięcia wykorzystany może być rezystancyjny dzielnik napięcia 
(NCVT). 
W przypadku przekładników prądowych Rogowskiego (np. ALSTOM Rogoflex CT) 
oraz czujników z rezystancyjnymi dzielnikami napięcia sygnał wyjściowy 
przekładników NCIT może być konwertowany jest modułu przetwornika strony 
pierwotnej (PC12 dla prądu oraz PC14 dla napięcia) na sygnał cyfrowy (protokół 
PCBUS firmy Alstom). Moduły PC12 i PC14 można podłączyć do modułu 
peryferyjnego (XMU800) oferującego wyjście cyfrowe w standardzie IEC 61850-9-
2 LE. Ten z kolei można podłączyć do portu IEC 61850-9-2 LE w P348. 
 
1.35.4.1 Ocena NCIT 
PP Rogowskiego to wewnętrzny czujnik AC, który przechodzi przesunięcia fazowe 
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i tłumienie, gdy częstotliwość zbliża się do DC. 
Filtr górnoprzepustowy PC12, stosowany z przekładnikami prądowymi 
Rogowskiego, wytwarza znaczne przesunięcie fazowe dla częstotliwości <0,1 Hz. 
Pomimo przesunięcia fazowego przy niższych częstotliwościach, w sytuacji gdy 
wystąpi zwarcie, zostanie ono zauważone na fazach prawie natychmiast, 
ponieważ zwarcie ma wysoki stosunek di/dt, więc jest postrzegane jako składowa 
wyższej częstotliwości. 
 
Łańcuch czujników z rezystancyjnymi dzielnikami napięcia NCIT nie 
wytwarza żadnych znaczących przesunięć fazowych. Przesuniecie fazowe 

spowodowane przez pomiarowy łańcuch czujników Rogowskiego względem 
łańcucha czujników napięcia nie będzie mieć znaczącego wpływu na 
zabezpieczenie, ponieważ algorytmy zabezpieczenia P348 np. nadprądowe  
i nadnapięciowe bazują wyłącznie na amplitudzie i nie wykorzystują kombinacji 
prądu, napięcia i kąta pomiędzy nimi, jak to ma miejsce np. w zabezpieczeniu 
mocowym, impedancyjnym i kierunkowym nadprądowym. 
 
Działanie łańcucha czujników Rogowskiego przy niższych częstotliwościach nie 
stanowi problemu dla działania zabezpieczenia, ponieważ mimo tego, że przy 0,1 
Hz obserwuje się zwiększone przesunięcie fazowe równe 30 stopni, to ono bardzo 
maleje przy częstotliwościach >1Hz i w razie wystąpienia zwarcia jest pomijalne. 
Ponadto rzeczywiste tłumienie wynosi mniej niż 0,5 dB przy 0,1 Hz, a zważywszy 
że prąd zwarcia 2- lub 3-fazowego jest wyższy od znamionowego o kilka 
jednostek, tłumienie rzędu 0,5 dB jest bez znaczenia. 
 
Zatem PP Rogowskiego można wykorzystywać na potrzeby tego zastosowania. 
 
1.35.5 Flagi jakości i logika maszyny stanu wg normy IEC 61850-9-2 LE 
P348 zapewnia 12 kanałów wejściowych 9-2LE: IA-1, IB-1, IC-1 dla prądów wirnika, 
IA-2, IB-2, IC-2 dla prądów stojana, VA-1, VB-1, VC-1 dla napięć wirnika oraz VA-2, 
VB-2, VC-2 dla napięć wirnika z drugiego (zdublowanego) łańcucha akwizycji 
przeznaczonego wyłącznie dla monitorowania czujnika napięć. Przekaźnik podaje 
szereg wartości pomiarowych z tych kanałów: 
 

 wartości skuteczne IA-1/IB-1/IC-1, 

 wartości skuteczne IA-2/IB-2/IC-2, 

 wartości skuteczne VA-1/VB-1/VC-1, 

 wartość skuteczną przesunięcia napięcia punktu neutralnego (NVD) 
obliczonego z wejść napięć trzech faz VA-1/VB-1/VC-1, 

 wartość skuteczną składowej przeciwnej prądu obliczoną z wejść IA-2/IB-
2/IC-2, 

 wartości szczytowe IA-1/IB-1/IC-1 dla ostatniej sekundy, 

 wartości szczytowe IA-2/IB-2/IC-2 dla ostatniej sekundy, 

 wartości szczytowe VA-1/VB-1/VC-1 dla ostatniej sekundy, 

 wartości szczytowe VA-2/VB-2/VC-2 dla ostatniej sekundy, 

 wartość szczytową z ostatniej sekundy przesunięcia napięcia punktu 
neutralnego (NVD) obliczonego z wejść napięć trzech faz VA-1/VB-1/VC-1, 

 wartość szczytową składowej przeciwnej prądu obliczoną z wejść IA-2/IB-
2/IC-2, 

 częstotliwość 1 (częstotliwość wirnika), 

 częstotliwość 2 (częstotliwość stojana). 
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Próbkowane wartości 9-2LE zawierają flagi jakości dla każdego kanału. Wyłącznie 
flagi jakości odpowiednich kanałów wejściowych mają wpływ na funkcjonowanie. 
Flaga jakości dołączona do próbki 9-2 z wejścia analogowego może mieć trzy stany 
‘Dobry’ (‘Good’), ‘Nieważny’ (‘Invalid’) lub ‘Wątpliwy’ (‘Questionable’). 
Oprogramowanie platformy Px40 będzie traktować stan ‘Wątpliwy’ albo jako 
‘Dobry’ albo jako ‘Nieważny’ w zależności od ustawienia Trust Ques Data. 
Maszyna stanu, w kodzie produktu, będzie widzieć tylko dwa stany flagi jakości: 
‘Dobry’ lub ‘Nieważny’. 
 
W maszynie stanu może być do trzech stanów: Normalny, Utrzymanie i 
Wstrzymanie, co przedstawiono w tabeli 24. 

 

Tabela 24: Zachowania maszyny stanu 

 
Maszyna stanu rozpocznie od stanu ‘Normalnego’. W momencie stwierdzenia, że 
flaga jakości próbki z kanału jest ‘Nieważna’, maszyna stanu danej funkcji 
przejdzie do stanu ‘Utrzymania’. Jeżeli maszyna stanu będzie w stanie 
‘Utrzymania’ przez określony czas THold, przejdzie ona do stanu ‘Wstrzymania’. Gdy 
maszyna stanu będzie w stanie ‘Utrzymania’ lub ‘Wstrzymania’, przejdzie ona do 
stanu ‘Normalnego’, jeżeli wszystkie właściwe kanały będą w stanie ‘Dobrym’ 
przez określony czas TGood. Czasy THold (48 próbek) oraz TGood (24 próbki) są takie 
same dla wszystkich funkcji zabezpieczenia. 
 
Moduł pomiaru częstotliwości również obsługuje flagi jakości. W razie wykrycia, że 
flaga jakości kanału pomiaru częstotliwości jest ‘Nieważna’, moduł pomiaru 
częstotliwości przełączy się na następny dostępny kanał. Jeżeli wszystkie trzy 
kanały prądowe będą oznaczone jako ‘Nieważne’, pomiar częstotliwości zostanie 
zawieszony a sygnał DDB ‘Freq Not Found’ zostanie nastawiony na wartość TRUE 
(Prawda). Pomiar częstotliwości zostanie wznowiony, gdy cztery przejścia przez 
zero dla dowolnych prądów trzech faz będą miały ‘Dobrą’ flagę jakości. Ta sama 
zasada dotyczy zarówno wirnika jak i stojana. Więcej informacji na temat pomiaru 
częstotliwości można znaleźć w punkcie 1.35.3.2. 
 
1.35.6 Zabezpieczenie nadprądowe (50/51S, 50/51R) 
Zabezpieczenie nadprądowe zawarte w przekaźniku P348 zapewnia cztery stopnie 
niekierunkowego trójfazowego zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości skutecznej oraz cztery stopnie niekierunkowego trójfazowego 
zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej (wartości 
próbkowane) z indywidualnymi charakterystykami zwłocznymi czasowo 
niezależnymi. Każdy stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
szczytowej ma ustawienie SV Iterations określające liczbę iteracji zabezpieczenia, 
która musi zostać przekroczona dla uruchomienia. Licznik iteracji zostaje 
wyzerowany dla każdej wartości próbki, której wartość bezwzględna spadnie 
poniżej progu opadania. Sygnał uruchomienia zostanie nastawiony na wysoki  

Stan Zachowanie 

Normalny Funkcja będzie działać w sposób normalny. 

 
Utrzymanie 

Wykonanie funkcji zostanie w rezultacie pominięte, 
ale wszystkie wewnętrzne zmienne i stany zostaną 
utrzymane dopóty, dopóki będzie trwał ten stan. Po 
przejściu do stanu ‘Normalnego’ możliwe będzie 
wznowienie funkcji. 

Wstrzymanie Funkcja zostanie zresetowania i wstrzymana. 
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w momencie osiągnięcia wartości docelowej licznika iteracji. 
Każdy stopień nadprądowego zabezpieczenia wirnika oparty na wartości 
skutecznej zostaje zablokowany, gdy częstotliwość jest poniżej wartości progowej 
RMS F< Block z menu System Config i aktywowany jest sygnał DDB 1293 ‘Freq 
Low’. Każdy stopień nadprądowego zabezpieczenia stojana oparty na wartości 
skutecznej zostaje zablokowany, gdy częstotliwość jest poniżej 0,1 Hz  
i aktywowany jest sygnał DDB 1316 ‘Freq2 Low’. Stopnie zabezpieczenia wirnika 
oparte na wartości skutecznej zostają zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów 
DDB: DDB 1295 ‘Freq Not Found’, DDB 1293 ‘Freq High’ lub DDB 1294 ‘Freq Low’ 
ma wartość TRUE (prawda). Stopnie zabezpieczenia stojana oparte na wartości 
skutecznej zostają zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: DDB 1317 
‘Freq2 Not Found’, DDB 1315 ‘Freq2 High’ lub DDB 1316 ‘Freq2 Low’ ma wartość 
TRUE (prawda). 
 
Każdy stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej  
i wartości skutecznej ma ustawienie I>x CT Source służące do wybierania wejść 
prądowych dla 3 faz wykorzystywanych przez zabezpieczenie nadprądowe oparte 
na wartości szczytowej - wejścia PP IA-1/IB-1/IC-1 (wirnik) lub IA-2/IB-2/IC-2 
(stojan). 
 
Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
skutecznej mają charakterystyki zwłoczne, które można wybierać pomiędzy 
charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo zależną (IDMT), 
charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo niezależną (DT) lub krzywą 
użytkownika (krzywa domyślna 1/2/3/4). Trzeci i czwarty stopień zabezpieczenia 
nadprądowego opartego na wartości skutecznej mają jedynie charakterystyki 
czasowo niezależne. Cztery stopnie zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości szczytowej mają jedynie charakterystyki czasowo niezależne. 
 
Dostępne są różne metody koordynacji przekaźnika w instalacji; zarówno 
czasowe, prądowe jak i kombinacje ich obu. Stopniowanie za pomocą prądu 
możliwe jest jedynie tam, gdzie występuje wyraźna różnica pomiędzy poziomami 
zwarć dla dwóch lokalizacji przekaźnika po stronie stojana względem maszyny. 
Stopniowanie za pomocą czasu jest stosowane w pewnych instalacjach, ale często 
prowadzi do nadmiernego wydłużenia czasu wyłączania zwarcia w lub w pobliżu 
podstacji źródłowych, w których poziom zwarcia jest najwyższy. Z tych powodów 
najbardziej rozpowszechnioną charakterystyką używaną do koordynacji 
przekaźników służących jako zabezpieczenie nadprądowe stojana jest 
charakterystyka IDMT. 
 
Charakterystyki o zwłoce zależnej wskazane powyżej są zgodne z następującym 
równaniem:  
 
Krzywe IEC Krzywe IEEE 

  
gdzie: 
t = Czas zadziałania 
β = Stała 
M = I/Is 
K = Stała 
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I = Prąd zmierzony 
Is = Ustawienie progowej wartości prądu 
α = Stała 
L = Stała ANSI/IEEE (zero dla krzywych IEC)  
T = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEC 
TD = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEEE 
 

Opis krzywej Norma Stała Stała Stała L 

Standardowa zależna IEC 0,14 0,02 0 

Silnie zależna IEC 13,5 1 0 

Bardzo silnie zależna IEC 80 2 0 

Zależna z długim czasem 
zwłoki 

UK 120 1 0 

Prostownicza UK 45900 5,6 0 

Umiarkowanie zależna IEEE 0,0515 0,02 0,114 

Silnie zależna IEEE 19,61 2 0,491 

Bardzo silnie zależna IEEE 28,2 2 0,1217 

Zależna US 5,95 2 0,18 

Zależna z krótkim czasem 
zwłoki 

US 0,16758 0,02 0,11858 

 

Tabela 25: Krzywe czasowo zależne 

 
Uwaga 1: Krzywe IEEE oraz US są ustawiane inaczej niż krzywe IEC/UK  

w odniesieniu do ustawienia czasu. Ustawienie współczynnika 
(mnożnika) czasowego (TMS) jest wykorzystywane do regulacji czasu 
zadziałania dla krzywych IEC, podczas gdy ustawienie TDS 
wykorzystywane jest w przypadku krzywych IEEE/US. Menu ma taki 
układ, że po wybraniu krzywej IEC/UK, znika komórka Time Dia,  
a w przeciwnym razie znika ustawienie TMS. 

 
Uwaga 2: Charakterystyki IEC/UK zależne czasowo mogą być stosowane  

z czasowo niezależną charakterystyką resetującą, jednakże krzywe 
IEEE/US mogą mieć charakterystykę resetującą czasowo zależną lub 
niezależną. Poniższe równanie może być stosowane do wyliczania 
zależnej czasowo zwłoki resetowania dla krzywych IEEE/US: 

 

 w sekundach 
Gdzie: 
TD = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEEE  
S = Stała 
M = I/Is 
 

Opis krzywej Stała Stała S 

Umiarkowanie zależna IEEE 4,85 

Silnie zależna IEEE 21,6 

Bardzo silnie zależna IEEE 29,1 

Zależna US 5,95 

Zależna z krótkim czasem zwłoki US 2,261 
 

Tabela 26: Krzywe resetowania 
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Oprócz przebiegów standardowych zdefiniowanych regulacjami różnych krajów 
oraz jednostek normalizacyjnych, dostępne jest również programowanie do 
czterech przebiegów indywidualnych klienta (Default Curve 1/2/3/4), które 
można tworzyć przy pomocy narzędzia User Programmable Curve Tool firmy 
Alstom Grid, opisanego w rozdziale ustawień oprogramowania przewodnika 
MiCOM S1 Agile. Jest to przyjazne użytkownikowi narzędzie, za pomocą którego 
można definiować własne przebiegi, czy to poprzez podanie opisującego je wzoru, 
czy też punktów danych. Programowalne krzywe pozwalają lepiej dopasować 
starsze przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. 
 
1.35.6.1 Funkcja zatrzymywania timera 
Każdy stopień zabezpieczenia nadprądowego oparty na wartości skutecznej  
w przekaźniku P348 posiada funkcję zatrzymywania timera, która może być 
ustawiona na zero albo na określoną wartość czasu. Ustawienie timera na zero 
oznacza, że timer zabezpieczenia nadprądowego danego stopnia zresetuje się 
natychmiast po opadnięciu prądu poniżej 95% ustawienia prądu. Ustawienie 
zatrzymania timera na wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie zresetowania 
sygnałów uruchomienia członu zabezpieczenia i sygnałów timerów o ten 
ustawiony czas. Ustawienie natychmiastowego resetowania przekaźnika 
nadprądowego oznacza, że przekaźnik będzie wciąż resetowany i nie będzie  
w stanie wyzwolić zabezpieczenia dopóki zwarcie nie stanie się długotrwałym. 
Dzięki funkcji zatrzymywania timera przekaźnik będzie w stanie scalać impulsy 
prądu zwarciowego, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. Funkcja 
zatrzymywania timera dostępna jest dla wszystkich stopni zabezpieczenia 
nadprądowego opartego na wartości skutecznej w postaci ustawień I>5/6/7/8 
tRESET. 
 
Każdy stopień zabezpieczenia nadprądowego oparty na wartości szczytowej  
w przekaźniku P348 posiada funkcję zatrzymywania timera, która może być 
ustawiona na zero albo na określoną wartość czasu. Funkcja zatrzymywania 
timera dostępna jest dla wszystkich stopni zabezpieczenia nadprądowego 
opartego na wartości szczytowej w postaci ustawień I>1/2/3/4 tRESET. 
 
W odniesieniu do zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej 
należy rozważyć kwestię możliwości zmian chwilowych stanu zestyku przekaźnika  
i wygenerowania dużej liczby zapisów zdarzeń dla przebiegu sinusoidalnego. 
Należy rozważyć sinusoidalny prąd zwarcia przedstawiony na rysunku 98. Sygnał 
uruchomienia stopnia zabezpieczenia nadprądowego będzie wielokrotnie 
pobudzany i będzie opadał wraz z wahaniami wartości próbek prądu zwarcia. 
Sygnał wyzwolenia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
szczytowej i zestyk przekaźnikowy będą stosować się do tego samego wzorca, 
jeżeli stopień nastawiony jest na wyzwolenie bezzwłoczne. Problem ten określa 
się mianem ‘zmian chwilowych stanu zestyku’. Zapis zdarzenia jest generowany 
każdorazowo w przypadku zmiany stanu sygnału uruchomienia lub wyzwolenia, 
zatem takie zmiany chwilowe będą generować dużą liczbę zdarzeń, zwłaszcza 
wtedy, gdy częstotliwość sygnału będzie wysoka (np. 50 Hz). 
 
Jednym ze sposobów zapobiegania takich chwilowym zmianom jest nastawienie 
opóźnienia opadania lub resetowania. Każdy stopień zabezpieczenia 
nadprądowego opartego na wartości szczytowej w P348 ma ustawienie niezależne 
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czasowo I>x tReset. W zabezpieczeniu nadprądowym w standardowym 
przekaźniku P342-6 ustawienie I>x tReset określa się mianem funkcji 
wstrzymywania timera, która utrzymuje timer wyzwolenia przez nastawiony okres 
po tym, jak wielkość wymuszająca zadziałanie spadnie poniżej progu opadania 
zabezpieczenia nadprądowego. Dla zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości szczytowej przekaźnik P348 rozszerza zastosowanie ustawienia I>x 
tReset tak, że obejmuje ono nie tylko wstrzymywanie timera wyzwalania, ale 
także sygnały uruchomienia i wyzwolenia po tym, jak wielkość wymuszająca 
zadziałanie spadnie poniżej progu opadania zabezpieczenia nadprądowego, aby 
zapobiec lawinie zdarzeń. 
 
Ustawienie I>x tReset należy nastawić na wartość większą od połowy okresu cyklu 
najniższej uwzględnianej częstotliwości, która jest najdłuższym możliwym czasem 
wyłączenia ‘toff’ na rysunku 90. Zatem sygnał uruchomienia lub wyzwolenia nie 
zostanie zresetowany aż do czasu wyłączenia zwarcia. 
 
Obecne zastosowanie funkcji wstrzymywania timera wykorzystanie przez 
zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości skutecznej nie zmieniło się 
względem zabezpieczenia nadprądowego w standardowym przekaźniku P342-6, 
które zaprojektowano tak, aby umożliwić szybsze lub pewniejsze wyzwalania w 
przypadku zwarć przerywanych, w których wielokrotne impulsy zwarcia scalane 
na potrzeby nastawionego opóźnienia wyzwalania. Jednak zastosowanie różni się 
nieco od stopni zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej w 
przekaźniku P348, w którym nawet in trwałe zwarcie będzie wyglądało na 
przerywane. W rezultacie dla każdego stopnia zabezpieczenia z wyzwalaniem 
zwłocznym ustawienie I>x tReset należy nastawić na wartość większą od połowy 
okresu cyklu najniższej uwzględnianej częstotliwości; w przeciwnym razie 
zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości szczytowej, dla którego 
nastawiono opóźnienie, może nie spowodować wyzwolenia. 
 

 
 

Rysunek 90: Skutki nastawy tReset 
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1.35.6.2 Logika 
Funkcjonalny schemat logiczny dla niekierunkowego zabezpieczenia 
nadprądowego opartego na wartości skutecznej i szczytowej przedstawiono na 
rysunku 91 i 92. 
Wszystkie stopnie zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej 
i skutecznej mogą być blokowane poprzez zasilenie sygnałów wstrzymywania DDB 
za pośrednictwem PSL (I>1/2/3/4 Peak Inhibit: DDB 568-571 oraz I>5/6/7/8 RMS 
Inhibit: DDB 572-575). Stopnie zabezpieczenia wirnika oparte na wartości 
skutecznej zostają zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: DDB 1295 
‘Freq Not Found’, DDB 1293 ‘Freq High’ lub DDB 1294 ‘Freq Low’ ma wartość 
TRUE (prawda). Stopnie zabezpieczenia stojana oparte na wartości skutecznej 
zostają zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: DDB 1317 ‘Freq2 Not 
Found’, DDB 1315 ‘Freq2 High’ lub DDB 1316 ‘Freq2 Low’ ma wartość TRUE 
(prawda). 
 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie na 
każdej z faz każdego ze stopni zabezpieczenia (uruchomienia zab. z wartością 
szczyt.: DDB 1024-1039, uruchomienia zab. z wartością skutecz. 1040-1055, 
wyzwolenia zab. z wartością szczyt.: DDB 784- 799, wyzwolenia zab. z wartością 
skutecz. 800-815). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by 
były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS 
przekaźnika. 
 
Zabezpieczenia nadprądowe zaczynające się od 03-02-01/4 są wewnętrznie 
powiązane z sygnałem ANY START DDB – DDB 992. 
 

 

Rysunek 91: Schemat logiczny niekierunkowych zabezpieczeń nadprądowych opartych na 
wartości szczytowej 
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Rysunek 92: Schemat logiczny niekierunkowych zabezpieczeń nadprądowych opartych na 
wartości skutecznej 

 
1.35.7 Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (NPS) (46S) 
Przekaźniki P348 oferują cztery niekierunkowe niezależne stopnie zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową przeciwną, oparte na wartości 
skutecznej. Każdy stopień ma nastawę pobudzenia prądowego I2>1/2/3/4 
Current Set, a jego działanie jest opóźnione nastawnym timerem I2>1/2/3/4 Time 
Delay. Źródło prądu 3 faz ustawiono na stałe tak, aby korzystało z wejść IA-2/IB-
2/IC-2 w stojanie. 
 
Wszystkie 4 stopnie mogą być blokowane poprzez podanie blokującego sygnału 
DDB determinowanego ustawieniami logiki PSL (I2>1/2/3/4 Inhibit: DDB 587-590). 
Wszystkie stopnie są blokowane też przez nadzór PP stojana, CTS-2 Block DDB 
1264. 
Stopnie zabezpieczenia stojana oparte na wartości skutecznej zostają 
zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: DDB 1317 ‘Freq2 Not Found’, 
DDB 1315 ‘Freq2 High’ lub DDB 1316 ‘Freq2 Low’ ma wartość TRUE (prawda). 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
każdego ze stopni zabezpieczenia, (uruchomienia: DDB 1064-1067, wyzwolenia: 
DDB 824-827). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by 
były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS 
przekaźnika. 
Zabezpieczenia nadprądowe reagujące na składową przeciwną, zaczynające się od 
1/2/3/4 są wewnętrznie powiązane z sygnałem DOWOLNY START DDB – DDB 992. 
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Rysunek 93: Działanie zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną 

 
1.35.8 Zabezpieczenie nadnapięciowe (59R) 
Zabezpieczenie nadnapięciowe wirnika zawarte w przekaźniku P348 składa się  
z dwóch niezależnych stopni zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na 
wartości skutecznej oraz dwóch niezależnych stopni zabezpieczenia 
nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej (wartości próbkowane). Każdy 
stopień zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej ma 
ustawienie SV Iterations określające liczbę iteracji zabezpieczenia, która musi 
zostać przekroczona dla uruchomienia. Licznik iteracji zostaje wyzerowany dla 
każdej wartości próbki, której wartość bezwzględna spadnie poniżej progu 
opadania. Sygnał uruchomienia zostanie nastawiony na wysoki w momencie 
osiągnięcia wartości docelowej licznika iteracji. Źródło napięcia 3 faz ustawiono na 
stałe tak, aby korzystało z wejść VA-1/VB-1/VC-1 w wirniku. 
 
Każdy stopień nadnapięciowego zabezpieczenia wirnika oparty na wartości 
skutecznej zostaje zablokowany, gdy częstotliwość jest poniżej wartości progowej 
RMS F< Block z menu System Config i aktywowany jest sygnał DDB 1293 ‘Freq 
Low’. Stopnie zabezpieczenia wirnika oparte na wartości skutecznej zostają 
zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: DDB 1295 ‘Freq Not Found’, 
DDB 1293 ‘Freq High’ lub DDB 1294 ‘Freq Low’ ma wartość TRUE (prawda). 
 
Zabezpieczenie nadnapięciowe zawarte w przekaźnikach P348 składa się z dwóch 
niezależnych stopni nastawianych w komórce V>Measur't mode na pomiar 
napięcia międzyfazowego lub fazowego. 
 
Uwaga: W przypadku ustawienia zabezpieczenia nadnapięciowego na działanie 

międzyfazowe sygnały DDB V>x Peak/RMS Start/Trip A/AB, V>x 
Peak/RMS Start/Trip B/BC, V>x Peak/RMS Start/Trip C/CA odnoszą się 
do V>x peak/RMS Start/Trip AB oraz V>x Peak/RMS Start/Trip BC oraz 
V>x Peak/RMS Start/Trip CA. W przypadku ustawienia na działanie 
fazowe sygnały DDB V>x Peak/RMS Start/Trip A/AB, V>x peak/RMS 
Start/Trip B/BC, V>x Peak/RMS Start/Trip C/CA odnoszą się do V>x 
Peak/RMS Start/Trip A oraz V>x Peak/RMS Start/Trip B oraz V>x 
Peak/RMS Start/Trip C. 
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Stopnie 1 i 2 zabezpieczenia nadnapięciowego oparte na wartości szczytowej mają 
tylko charakterystykę DT a do ich załączania (enabled)/wyłączania (disabled) służy 
komórka V>1/2 status. 
 
Stopień 1 zabezpieczenia nadnapięciowego oparty na wartości skutecznej można 
ustawić na charakterystykę IDMT, krzywą domyślną Default Curve 1/2/3/4, DT 
lub wyłączony (Disabled), w komórce V>3 Function. Dla drugiego stopnia istnieje 
możliwość ustawienia wyłącznie charakterystyki DT oraz można go włączyć 
(Enabled)/wyłączyć (Disabled) w komórce V>4 status. 
 
Dostępna jedynie dla pierwszego stopnia charakterystyka IDMT definiowana jest 
następującym równaniem:  
 
t = K/(M – 1) 
Gdzie: 
K = ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = napięcie zmierzone / napięcie ustawione w przekaźniku (V< Voltage Set) 
 
Oprócz standardowych krzywych dostępne jest również programowanie do 
czterech przebiegów indywidualnych klienta (Default Curve 1/2/3/4), które 
można tworzyć przy pomocy narzędzia User Programmable Curve Tool firmy 
Alstom Grid, opisanego w rozdziale ustawień oprogramowania przewodnika 
MiCOM S1 Agile. Jest to przyjazne użytkownikowi narzędzie, za pomocą którego 
można definiować własne przebiegi, czy to poprzez podanie opisującego je wzoru, 
czy też punktów danych. Programowalne krzywe pozwalają lepiej dopasować 
starsze przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. 
 
Każdy stopień zabezpieczenia nadnapięciowego oparty na wartości szczytowej  
w przekaźniku P348 posiada funkcję zatrzymywania timera, która może być 
ustawiona na zero albo na określoną wartość czasu. Funkcja zatrzymywania 
timera dostępna jest dla wszystkich stopni zabezpieczenia nadnapięciowego 
opartego na wartości szczytowej w postaci ustawień V>1/2 tRESET. Ustawienie 
V>1/2 tRESET w P348 wstrzymuje timer wyzwalania a także sygnały uruchomienia 
i wyzwolenia po tym, jak wielkość wymuszająca zadziałanie spadnie poniżej progu 
opadania zabezpieczenia nadnapięciowego, aby zapobiec lawinie zdarzeń 
podobnie, jak w przypadku opisanego poprzednio zabezpieczenia nadprądowego 
opartego na wartości szczytowej. 
 
Wszystkie stopnie zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości 
szczytowej i skutecznej mogą być blokowane poprzez zasilenie sygnałów 
wstrzymywania DDB za pośrednictwem PSL (V>1/2 Peak Inhibit: DDB 604, 605, 
V>3/4 RMS Inhibit: DDB 606, 607). Stopnie zabezpieczenia wirnika oparte na 
wartości skutecznej zostają zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: 
DDB 1295 ‘Freq Not Found’, DDB 1293 ‘Freq High’ lub DDB 1294 ‘Freq Low’ ma 
wartość TRUE (prawda). 
 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
trójfazowe oraz dla każdej fazy (uruchomienia zab. z wartością szczyt.: DDB 1094-
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1101, uruchomienia zab. z wartością skutecz.: DDB 1111-1118, wyzwolenia zab.  
z wartością szczyt.: DDB 838-845, wyzwolenia zab. z wartością 
skutecz.: DDB 855-862). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów 
DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION 
TESTS przekaźnika. 
 
Uruchomienia zabezpieczenia nadnapięciowego są wewnętrznie powiązane  
z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 
Schematy logiczne funkcji zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości 
szczytowej i skutecznej przedstawiono na rysunku 94 i 95. 
 

 

Rysunek 94: Zabezpieczenie nadnapięciowe oparte na wartości szczytowej - tryb wyzwalania 
jedno- i trójfazowego (pojedynczy stopień) 
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Rysunek 95: Zabezpieczenie nadnapięciowe oparte na wartości skutecznej - tryb wyzwalania 
jedno- i trójfazowego (pojedynczy stopień) 

 
1.35.9 Funkcja zabezpieczenia przed nadnapięciem szczątkowym/przesunięciem 
napięcia punktu neutralnego (59NR) 
Funkcja zabezpieczenia przed przesunięciem napięcia punktu neutralnego 
opartego na wartości skutecznej, zawarta w przekaźniku P348, składa się z dwóch 
obliczeniowych (VN>1, VN>2) stopni zabezpieczenia nadnapięciowego punktu 
neutralnego, z nastawnymi opóźnieniami czasowymi. 
 
Stopnie zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego oparte na wartości 
skutecznej są załączane (Enabled)/wyłączane (Disabled) w komórce VN>1/2 
status. Wszystkie stopnie zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego opartego 
na wartości skutecznej można ustawić na charakterystykę IDMT, krzywą domyślną 
Default Curve 1/2/3/4, DT lub wyłączony (Disabled), w komórce VN>1/2 Function 
cell. 
 
Przekaźnik uzyskuje wielkość napięcia punktu neutralnego/napięcia szczątkowego 
wymuszającą zadziałanie z pomiarów skutecznej wartości napięcia trzech faz 
wirnika, za pomocą następującego równania: 
 
Vneutral = VA-1 RMS + VB-1 RMS + VC-1 RMS 
 
Dostępna charakterystyka IDMT opisana jest poniższym równaniem: 
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 t = K/(M – 1) 
Gdzie: 

K = ustawienie mnożnika czasowego (VN>1/2 TMS)  
t = czas zadziałania w sekundach 
M = zmierzone napięcie szczątkowe/napięcie ustawione przekaźnika 

(VN>1/2 Voltage Set) 
 
Oprócz standardowych krzywych dostępne jest również programowanie do 
czterech przebiegów indywidualnych klienta (Default Curve 1/2/3/4), które 
można tworzyć przy pomocy narzędzia User Programmable Curve Tool firmy 
Alstom Grid, opisanego w rozdziale ustawień oprogramowania przewodnika 
MiCOM S1 Agile. Jest to przyjazne użytkownikowi narzędzie, za pomocą którego 
można definiować własne przebiegi, czy to poprzez podanie opisującego je wzoru, 
czy też punktów danych. Programowalne krzywe pozwalają lepiej dopasować 
starsze przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. 
 
Funkcja zabezpieczenia przed przesunięciem napięcia punktu neutralnego jest 
blokowana przez funkcję nadzoru PN. 
 
Blokowy schemat funkcjonalny zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego 
jest przedstawiony na rysunku 96. 
 

 

Rysunek 96: Logika zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego (pojedynczy stopień) 

 
Wszystkie stopnie zabezpieczenia nadnapięciowego punktu neutralnego mogą być 
blokowane poprzez zasilenie sygnałów wstrzymywania DDB za pośrednictwem 
PSL (VN>1/2 Inhibit: DDB 610, 611). Stopnie zabezpieczenia wirnika oparte na 
wartości skutecznej zostają zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: 
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DDB 1295 ‘Freq Not Found’, DDB 1293 ‘Freq High’ lub DDB 1294 ‘Freq Low’ ma 
wartość TRUE (prawda). Sygnał DDB Freq Low DDB jest aktywowany, gdy 
częstotliwość jest poniżej wartości progowej RMS F< Block w menu System 
Config. 
 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
każdego ze stopni zabezpieczenia, (uruchomienia: DDB 1088-1089, wyzwolenia: 
832-833). Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one 
widoczne w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
Uruchomienia zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego są wewnętrznie 
powiązane z sygnałem DDB ANY START – DDB 992. 
 
1.35.10 Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe (81OR) 
Przekaźniki P348 zawierają 4 czasowo niezależne stopnie zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego służące do wykrywania nadmiernych częstotliwości 
poślizgowych w wirniku. Wszystkie stopnie można załączać/wyłączać w komórce 
F>n Status w zależności od wybranego członu. 
 
Logiczny schemat funkcjonalny funkcji zabezpieczenia nadczęstotliwościowego 
przedstawiono na rysunku 97. 
 

 

Rysunek 97: Logika zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (pojedynczy stopień) 

 
Wszystkie stopnie zabezpieczenia nadczęstotliwościowego mogą być blokowane 
poprzez zasilenie sygnałów wstrzymywania DDB za pośrednictwem PSL (F>1/2/3/4 
Inhibit: DDB 620, 623). Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe jest blokowane, 
jeżeli sygnał DDB 1295 ‘Freq Not Found’ DDB 1295 ma wartość TRUE (prawda). 
 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
każdego ze stopni (uruchomienia: DDB DDB 1176-1177, wyzwolenia: DDB 920-
921). 
 
Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne 
w komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 
Uruchomienia zabezpieczenia nadczęstotliwościowego są wewnętrznie powiązane 
z sygnałem ANY START DDB – DDB 992. 
 
1.35.11 Nadzór przekładnika prądowego i napięciowego 
Więcej informacji na temat nadzoru NCCT i NCVT w P348 można znaleźć  
w punktach 2.4 i 2.8. 
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2 DZIAŁANIE FUNKCJI NIEZABEZPIECZAJĄCYCH 
 

2.1 Kontrola synchronizmu (25) 
 
2.1.1 Omówienie 
W większości sytuacji możliwe jest to, że zarówno po stronie generatora jak  
i szyny wyłącznika obecne jest napięcie przy wyłączniku otwartym - na przykład 
gdy szyna ma źródło zasilania. 
Z tego też powodu, przy zamykaniu wyłącznika a przed wydaniem komendy CB 
Close (zamknij wyłącznik) należy sprawdzić, czy stan sieci na obu końcach jest 
odpowiedni. Dotyczy to ręcznego zamykania dowolnego wyłącznika oraz 
zastosowań SPZ typowych dla wyłączników linii zasilających. W przypadku 
zamknięcia wyłącznika przy obecnym napięciu zarówno po stronie generatora jak  
i szyny, przy dużym kącie fazowym, częstotliwości lub różnicy potencjałów 
pomiędzy obiema stronami wyłącznika, istnieje  ryzyko udaru skutkującego utratą 
stabilności oraz możliwością uszkodzenia podłączonych urządzeń. 
 
Kontrole systemowe obejmują monitorowanie napięć po obu stronach 
wyłącznika. Jeżeli obie strony wyłącznika są pod napięciem, przeprowadzana jest 
kontrola synchronizmu w celu określenia, czy różnice wartości kąta fazowego, 
częstotliwości oraz amplitudy napięcia pomiędzy wektorami napięć mieszczą się  
w dozwolonych granicach. 
 
Parametry przed zamknięciem konkretnego wyłącznika zależą od konfiguracji 
sieci, natomiast parametry samoczynnego ponawiania zamykania zależą od 
wybranego programu SPZ. Na przykład, wyłączniki na obu końcach linii zasilającej 
z opóźnionym samoczynnym zamykaniem są zwykle tak ustawione, aby zamykać 
się w innym czasie. Pierwszy koniec linii, który ma być zamknięty, w chwili 
bezpośrednio przed ponownym zamknięciem ma zwykle stronę linii bez napięcia  
i stronę szyny pod napięciem oraz ładuje linię (ładowanie linii martwej) przy 
zamykaniu wyłącznika. Wyłącznik na drugim końcu linii „widzi” szynę pod 
napięciem i linię pod napięciem po ponownym zamknięciu pierwszego wyłącznika. 
Jeśli pomiędzy końcami linii zasilającej, na której wystąpiło wyzwolenie 
wyłącznika, jest połączenie równoległe, utrata synchronizmu jest mało 
prawdopodobna. Zatem częstotliwości pozostają identyczne, jednakże jakikolwiek 
wzrost impedancji może spowodować wzrost kąta fazowego pomiędzy dwoma 
napięciami. Dlatego też drugi wyłącznik, który ma być zamknięty, może wymagać 
kontroli synchronizmu w celu upewnienia się, że wartość kąta fazowego nie 
zwiększyła się do poziomu, który mógłby spowodować niedozwolony udar w sieci 
w momencie zamknięcia wyłącznika. 
 
Jeśli pomiędzy końcami linii zasilającej, w której nastąpiło wyzwolenie wyłącznika, 
nie ma połączeń równoległych, dwie sekcje sieci mogą utracić wzajemny 
synchronizm, a częstotliwość na jednym z końców może „poślizgnąć” się 
względem drugiego końca. W takiej sytuacji niezbędna jest kontrola synchronizmu 
drugiego końca linii obejmująca zarówno kąt fazowy jak i kontrole częstotliwości 
poślizgowej. 
Jeśli szyna zbiorcza na drugim końcu linii nie ma podłączonych innych źródeł mocy 
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poza linią zasilania, w której nastąpiło wyzwolenie wyłącznika, wyłącznik będzie 
„widział” linię pod napięciem i szynę bez napięcia, przy założeniu, że pierwszy 
wyłącznik ponownie się zamknął. Po zamknięciu wyłącznika drugiego końca linii 
dojdzie do naładowania szyny z linii znajdującej się pod napięciem (ładowanie 
szyny z odciętym zasilaniem). 
 
W zastosowaniach dla generatora przed zamknięciem wyłącznika częstotliwość  
i napięcie z maszyny są zmieniane automatycznie lub ręcznie do momentu, gdy 
napięcie generatora będzie zsynchronizowane z napięciem sieci 
elektroenergetycznej. Przekaźnik do kontroli synchronizmu służy do sprawdzania, 
czy napięcie generatora jest zsynchronizowane z napięciem systemu pod kątem 
amplitudy napięcia, różnicy napięć, kąta fazowego i częstotliwości poślizgowej, 
zanim dozwolone zostanie zamknięcie wyłącznika generatora. 
 
2.1.2 Wybór PN 
P34x posiada wejście trójfazowe Main VT oraz wejście jednofazowe Check Sync 
VT. W zależności od układu sieci strony pierwotnej, główny trójfazowy przekładnik 
napięciowy przekaźnika może znajdować się albo po stronie szyny zbiorczej, albo 
stronie generatora względem wyłącznika, przy czym przekładnik napięciowy 
kontroli synchr. powinien być umieszczony po drugiej stronie wyłącznika. A zatem, 
przekaźnik musi znać położenie głównego PN. W tym celu korzystamy  
z ustawienia the Main VT Location - Gen/Bus w menu SYSTEM CONFIG. Jest to 
niezbędne, aby monitory napięcia mogły prawidłowo zdefiniować sygnały DDB 
Live Gen/Dead Gen (generator pod napięciem/generator bez napięcia) oraz Live 
Bus/Dead Bus (szyna pod napięciem/szyna bez napięcia). 
 
Przekładnik napięciowy kontroli synchr. może być podłączony albo pod napięcie 
międzyfazowe albo fazowe i dla prawidłowego działania kontroli synchronizmu 
przekaźnik musi być zaprogramowany dla wymaganego połączenia. Parametr C/S 
Input w menu CT & VT RATIOS należy odpowiednio nastawić na A-N, B-N, C-N, A-
B, B-C lub C-A. 
 
P342/3 wykorzystuje wejście napięcia punktu neutralnego, VNeutral, dla 
przekładnika napięciowego kontroli synchr. i dlatego użytkownik nie może 
jednocześnie używać kontroli synchronizmu oraz zabezpieczenia napięcia punktu 
neutralnego opartego na wartościach mierzonych (59N) (VN>3, VN>4). 
Obliczeniowe zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego (VN>1, VN>2)  
z trójfazowego wejścia napięciowego może być używane razem z funkcją kontroli 
synchronizmu. 
 
P3443 wykorzystuje wejście napięcia punktu neutralnego, VN2, dla przekładnika 
napięciowego kontroli synchr. i dlatego użytkownik nie może jednocześnie używać 
kontroli synchronizmu oraz zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego opartego 
na wartościach mierzonych (59N) z VN2 (VN>5, VN>6). Obliczeniowe 
zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego (VN>1, VN>2) z trójfazowego wejścia 
napięciowego i zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego oparte na 
wartościach mierzonych (VN>3, VN>4) z wejścia napięcia VN1 mogą być używane 
razem z funkcją kontroli synchronizmu. 
 
P345 wykorzystuje dedykowane wejście napięcia V Check Sync dla przekładnika 
napięciowego kontroli synchr., zatem nie ma ograniczeń w zakresie używania 
funkcji kontroli synchronizmu i innych funkcji zabezpieczających zawartych  
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w przekaźniku. 
 
2.1.3 Funkcjonalność podstawowa 
Logika kontroli systemowej jest zbiorowo włączana lub wyłączana, zależnie od 
wymagań, parametrem System Checks w menu CONFIGURATION. Powiązane 
ustawienia są dostępne w menu SYSTEM CHECKS, podmenu VOLTAGE 
MONITORS, CHECK SYNC i SYSTEM SPLIT. Jeżeli komórka System Checks jest 
wyłączona (Disabled), menu SYSTEM CHECKS staje się niewidoczne i wystawiany 
jest sygnał DDB  Sys. checks inactive. 
 

 

Rysunek 98: Funkcjonalność kontroli synchronizacji i rozdzielenia synchronizacji 

 
Ogólne działanie funkcjonalności kontroli synchr. i rozdziału instalacji jest 
przedstawione na Rysunku 98. 
 
W większości sytuacji, w których wymagana jest kontrola synchronizmu, sama 
funkcja pierwszego stopnia kontroli synchronizmu (Check Sync 1) zapewni 
niezbędną funkcjonalność, natomiast sygnały drugiego stopnia kontroli 
synchronizmu (Check Sync 2) oraz rozdziału instalacji (System Split) mogą być 
ignorowane. 
 
2.1.3.1 Monitory napięcia 
Funkcja kontroli systemowych zawarta w P34x obejmuje monitory napięcia 
sygnalizujące, czy generator i szyna systemu znajdują się pod napięciem czy nie. 
W razie potrzeby można zestawiać sygnały DDB monitorów napięcia w PSL tak, 
aby utworzyć logikę kontroli synchronizacji dla ręcznego zamykania wyłącznika np. 
Dead Line/Live Gen (Linia bez napięcia/Generator pod napięciem). Sygnały DDB są 
połączone z sygnałem DDB Man Check Synch DDB (1362), który podaje wejście dla 
logiki sterowania wyłącznikiem, aby zasygnalizować, że spełniono warunek ręcznej 
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kontroli synchronizacji. 
Gdy amplituda Vgen > wartość pod napięciem (Live Voltage), uznaje się, że 
generator jest pod napięciem (DDB 1328, Live Gen) 
Gdy amplituda Vgen < wartość bez napięcia (Dead Voltage), uznaje się, że  
w generatorze nie ma napięcia (DDB 1329, Dead Gen) 
Gdy amplituda Vbus > wartość pod napięciem (Live Voltage), uznaje się, że szyna 
jest pod napięciem (DDB 1330, Live Bus) 
Gdy amplituda Vbus < wartość bez napięcia (Dead Voltage), uznaje się, że w szynie 
nie ma napięcia (DDB 1331, Dead Bus) 
 
2.1.3.2 Kontrola synchronizmu 
Funkcja kontroli systemowych w P34x zawiera 2 człony kontroli synchronizacji, 
Kontrola synchr. 1 (Check Sync 1) oraz Kontrola synchr. 2 (Check Sync 2). W razie 
potrzeby stosuje się w PSL sygnały DDB Check Synch 1 OK (1332) oraz Check Synch 
2 OK (1333) w celu utworzenia logiki kontroli synchronizacji dla ręcznego 
zamykania wyłącznika. 
 
Sygnały DDB są połączone z sygnałem DDB Man Check Synch DDB (1362), który 
podaje wejście dla logiki sterowania wyłącznikiem, aby zasygnalizować, że 
spełniono warunek ręcznej kontroli synchronizacji. 
Każdy człon kontroli synchronizacji sprawdza, czy częstotliwość, amplituda 
napięcia i kąt fazowy generatora odpowiadają częstotliwości, amplitudzie napięcia 
i kątowi fazowemu systemu, zanim dozwolone zostanie zamknięcie wyłącznika 
generatora. Każdy człon zawiera ustawienia dla różnicy kąta fazowego oraz 
częstotliwości poślizgowej pomiędzy napięciami generatora i szyny systemu. 
Ponadto P34x zawiera niezależne monitory pod-/nadnapięciowe dla stron 
wyłącznika - od strony generatora i od strony systemu - a także monitor różnicy 
napięć, który można zastosować do obu członów: Kontroli synchr. 1 i 2. 
Użytkownik może wybrać szereg opcji blokowania kontroli synchronizacji  
w oparciu o niedomiar/nadmiar/różnicę napięcia, korzystając z ustawienia CS 
Voltage Block – None, V<, V>, Vdiff>, V< and V>, V< and Vdiff>, V> and Vdiff>, V< 
V> Vdiff>. 
 
Częstotliwość poślizgową wykorzystywaną przez człony Kontroli synchr. 1/2 
można wyliczyć z ustawień CS1/2 Phase Angle oraz CS1/2 Slip Timer w sposób 
opisany poniżej albo zmierzyć bezpośrednio poprzez pomiary częstotliwości, 
częstotliwość poślizgowa = |Fgen-Fbus|. Użytkownika może wybrać szereg opcji 
dotyczących częstotliwości poślizgowej za pomocą ustawień CS1 Slip Control – 
None, Timer Only, Frequency Only, Frequency + Timer , Frequency + CB oraz CS2 
Slip Control – None, Timer, Frequency. 
 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą na timerze (Timer) albo zarówno na 
częstotliwości jak i na timerze/na obu elementach (Frequency + Timer/Both), 
kombinacja ustawień kąta fazowego (CS Phase Angle) oraz timera (CS Slip Timer) 
determinuje efektywną maksymalną częstotliwość poślizgową, wyliczaną  
w sposób następujący: 
 

 Hz dla Kontroli synchr. 1, lub 
 

 Hz dla Kontroli synchr. 2 
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A = ustawienie kąta fazowego (°) 

T = ustawienie timera poślizgu (w sekundach) 

 
Ustawienie Frequency + CB (Frequency + CB Time Compensation - częstotliwość + 
kompensacja czasu zamknięcia wyłącznika) modyfikuje drugi stopień funkcji 
kontroli synchronizmu w celu uwzględnienia czasu zamknięcia wyłącznika. Jeśli 
ustawiona jest kompensacja czasu zamknięcia wyłącznika, zamykanie wyłącznika 
bazuje na przewidywaniu pozwalającym zapewnić, że zamknięcie wyłącznika 
następuje w okolicach 0º, minimalizując w ten sposób wpływ na sieć 
elektroenergetyczną. Faktyczny kąta zamknięcie jest uzależniony od ograniczeń 
architektury produktu - tj. zadanie zabezpieczenia uruchamiane jest cztery razy  
w cyklu sieci elektroenergetycznej, w oparciu o śledzenie częstotliwościowe  
w zakresie od 5 Hz do 70 Hz. 
 
Kontrola synchr. 1 oraz Kontr. synchr. 2 to dwa moduły logiki kontroli 
synchronizmu z podobną funkcjonalnością, lecz o niezależnych ustawieniach 
(patrz rysunek 98). 
 
Aby każdy z modułów działał: 
parametr System Checks musi być załączony (Enabled) 
I 
poszczególne parametry CS1/2 Status muszą być załączone (Enabled) 
I 
moduł musi być indywidualnie załączony, przez aktywację sygnału DDB CS1/2 
Enabled, mapowanego w PSL. 
 
Po załączeniu, każdy moduł logiki wystawia sygnał wyjściowy, gdy: 
generator oraz szyna są pod napięciem (zarówno sygnał Gen Live jak i Bus Live są 
ustawione) I 
mierzony kąt fazowy jest < nastawa CS1/2 Phase Angle I 
(tylko dla Kontr. synchr. 2), amplituda kąta fazowego spada (Kontr. synchr. 1 może 
działać przy zwiększającym się lub zmniejszającym kącie fazowym, jeśli inne 
warunki są spełnione) 
I 
jeżeli parametr CS1/2 Slip Control jest ustawiony na opcję Frequency Only lub 
Frequency lub Frequency + Timer, mierzona częstotliwość poślizgu jest < nastawa 
CS1/2 Slip Freq 
I 
jeżeli parametr CS Voltage Block jest nastawiony na opcję V> lub V< and V> lub 
V> and VDiff> lub V< V> Vdiff>, zarówno amplituda napięcia generatora jak i 
amplituda napięcia szyny są odpowiednio < nastawa Gen Over Voltage i Bus Over 
Voltage 
I 
jeżeli parametr CS Voltage Block jest nastawiony na opcję V< lub V< and V> lub 
V< and Vdiff> lub V< V> Vdiff>, amplitudy napięcia generatora i  napięcie szyny są 
odpowiednio > nastawa Gen Under Voltage i Bus Under Voltage 
I 
jeżeli parametr CS Voltage Block jest nastawiony na opcję Vdiff> lub V< and Vdiff 
lub V> and VDiff> lub V< V> Vdiff>, różnica amplitud napięcia pomiędzy 
napięciem generatora a napięciem szyny jest < nastawa CS Diff Voltage 
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I 
jeżeli parametr CS 1/2 Slip Control jest nastawiony na opcję Timer lub Frequency 
+ Timer (CS1) / Freq + Timer (CS2), powyższe warunki były spełnione przez czas > 
lub = nastawie CS 1/2 Slip Timer 
 
2.1.3.3 Rozdział instalacji 
Aby moduł rozdziału instalacji działał (patrz rysunek 98):  
Parametr System Check musi być załączony (Enabled) 
I 
parametr SS Status musi być załączony (Enabled) 
I 
moduł musi być indywidualnie załączony, przez aktywację sygnału DDB Sys Split 
Enabled, mapowanego w PSL. 
Po załączeniu, każdy moduł rozdziału instalacji wystawia sygnał wyjściowy, gdy: 
generator oraz szyna są pod napięciem (zarówno sygnał Gen Live jak i Bus Live są 
ustawione) I 
mierzony kąt fazowy jest > nastawa SS Phase Angle I 
jeżeli parametr SS Volt Blocking jest nastawiony na opcję Enabled, amplitudy 
napięć zarówno generatora jak i szyny są > nastawa SS Undervoltage 
 
Wyjście rozdziału instalacji pozostaje wystawione przez cały czas spełnienia 
powyższych warunków lub też przez minimalny okres ustawiony na timerze 
rozdziału instalacji (Nastawa SS Timer), w zależności od tego, który z tych czasów 
nich jest dłuższy. 
 
Ogólne działanie kontroli systemowych oraz domyślne PSL dla funkcji są pokazane 
odpowiednio na rysunku 99. 
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Rysunek 99: Funkcjonalny schemat logiczny kontroli systemowych 

 
2.1.3.4 Korekta napięcia i kąta fazowego 
Ustawienie C/S V Ratio Corr w menu SYSTEM CONFIG jest wykorzystywane przez 
funkcję System Check do zapewniania korekty amplitudy w PN kontroli synchr.  
w celu korygowania niewielkich różnic pomiędzy głównym PN a PN kontroli 
synchr. Różnice amplitudy mogą być powstać na skutek niedopasowanych lub 
nieco błędnych przekładni przekładnika napięciowego. Zazwyczaj ustawienie ma 
wartość zbliżoną do 1,0. 
 
Ustawienie Main VT Vect Grp w menu SYSTEM CONFIG jest wykorzystywane 
przez funkcję System Check do zapewniania korekty wektorowej pomiędzy 
głównym PN a PN kontroli synchr. z powodu przesunięcia fazowego układu 
połączeń (np. przesunięcie fazowe o 30 stopni dla układu połączeń transformatora 
Dy11 lub Dy1) na generatorze-transformatorze. 
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Występują też takie zastosowania, w których główny przekładnik napięciowy 
znajduje po stronie generatora względem transformatora, a przekładnik 
napięciowy kontroli synchronizmu jest po stronie DN transformatora lub 
odwrotnie, gdzie konieczna może być korekta grupy połączeń. 
 

2.2 Nadzór PN (P342-6) 
Funkcja nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) służy do wykrywania usterek na 
wejściach napięciowych AC w przekaźniku. Mogą one być powodowane 
wewnętrznymi zwarciami przekładnika, przeciążeniem lub zwarciami  
w okablowaniu przyłączeniowym przekaźników. Na skutek takich usterek 
dochodzi zazwyczaj do przepalenia jednego lub większej liczby bezpieczników 
przekładnika napięciowego. W rezultacie wystąpienia zwarcia na wejściu napięcia 
AC nastąpi błędne odczytanie mierzonych przez przekaźnik napięć fazowych w 
instalacji elektroenergetycznej, co może doprowadzić do nieprawidłowego 
działania przekaźnika. 
 
Logika systemu VTS przekaźnika ma za zadanie wykrywać nieprawidłowości 
związane z napięciem oraz automatycznie regulować konfigurację elementów 
zabezpieczających, których stabilność w innym przypadku byłaby zagrożona. 
Dostępne jest również zwłoczne wyjście alarmowe. 
W przypadku awarii zasilania przekładnika napięciowego należy wziąć pod uwagę 
trzy główne aspekty: Zdefiniowano je poniżej: 
 

1. zanik jednego lub dwóch napięć fazowych, 
2. zanik wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia, 
3. brak napięć trójfazowych w momencie włączenia linii pod napięcie. 

 
Funkcja nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) dostępna w przekaźnikach 
P342-6 zostaje uruchomiona w momencie wykrycia przeciwnej składowej fazowej 
napięcia przy braku przeciwnej składowej fazowej prądu. W ten sposób 
zapewnione zostaje działanie w przypadku zaniku jednego lub dwóch napięć 
fazowych. Stabilność funkcji monitoringu przekładnika napięciowego (VTS)  
w przypadku wystąpienia zwarcia w instalacji zapewniona jest poprzez obecność 
składowej przeciwnej prądu (NPS). Wykorzystanie składowych przeciwnych 
zapewnia poprawne działanie nawet w przypadku stosowania przekładników 
napięciowych trójrdzeniowych lub połączonych w otwarty trójkąt. 
 
Człon VTS reagujący na składową przeciwną: 
 
Progi składowej przeciwnej, wykorzystywane przez człon, to V2 = 10 V 
(Vn = 100/120 V) lub 40 V (Vn = 380/480 V) oraz  = od 0,05 do 0,5 In ustawiane 
(domyślnie na 0,05 In ). 
 
2.2.1  Zanik wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia 
W przypadku zaniku wszystkich trzech napięć fazowych na przekaźniku funkcja 
nadzoru nie będzie działać ze względu na brak występowania fazowych 
składowych przeciwnych. Jednakże, w takich warunkach dojdzie do nagłego 
spadku napięć trzech faz. Jeżeli zmiana taka zostanie wykryta bez odpowiadającej 
jej zmiany któregokolwiek prądu fazowego (co wskazywałoby na wystąpienie 
zwarcia), spowoduje to zadziałanie funkcji monitoringu przekładnika. W praktyce 
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przekaźnik wykrywa obecność nakładających się na siebie sygnałów prądowych, 
które stanowią zmiany w prądzie wpływającym do przekaźnika. Sygnały te są 
generowane przez porównywanie wartości aktualnej prądu z tą z cyklu 
wcześniejszego. W warunkach normalnego obciążenia wartość nakładających się 
na siebie prądów powinna być zatem równa zeru. W warunkach zwarcia będzie 
generowany powstały z nałożenia prądów sygnał, który zapobiegnie zadziałaniu 
systemu VTS. 
 
Detektory poziomu napięcia fazowego mają stałe ustawienia i opadają przy 10 V 
(Vn = 100/120 V), 40 V (Vn = 380/480 V) i są wzbudzane przy 30 V (Vn = 100/120 
V), 120 V (Vn = 380/480 V). 
 
Czułość elementów reagujących na prądy na siebie się nakładające jest stała  
i wynosi 0,1 . 
 
2.2.2  Brak napięć trójfazowych w momencie włączenia linii pod napięcie 
Jeżeli przekładnik napięciowy PN przed zasileniem został nieumyślnie 
odizolowany, mogą wystąpić nieprawidłowości w działaniu zależnych napięciowo 
członów. Wcześniejszy element VTS stwierdzał usterkę trójfazowego przekładnika 
PN na podstawie braku wszystkich trzech napięć fazowych, które nie skutkowało 
w żaden sposób odpowiednią zmianą prądu. Jednakże zasilenie linii wpłynie na 
zmianę prądu (np. na skutek obciążenia lub pojawienia się prądu ładowania linii). 
Dlatego też w momencie zasilenia linii potrzebna jest alternatywna metoda 
wykrywania usterki trójfazowego przekładnika PN. 
 
Zerowe wskazania dla pomiarów napięć na wszystkich trzech fazach w momencie 
zasilenia linii mogą być skutkiem zaistnienia 2 sytuacji. Pierwsza to uszkodzenie 
trójfazowego przekładnika napięciowego VT, druga to krótkie zwarcie trzech faz. 
Pierwsza z sytuacji wymagała będzie zablokowania funkcji zależnych od napięcia, 
druga natomiast wymaga wyzwolenia zabezpieczenia. Do rozróżnienia tych dwóch 
sytuacji używany jest detektor poziomów nadmiarów prądowych (VTS  Inhibit), 
który, gdy działa, zapobiega zablokowaniu systemu VTS. Element ten należy 
ustawić na wartość przekraczającą wszelkie spodziewane prądy niezwarciowe 
występujące dla zasilonej linii (prąd obciążenia, ładowania linii, rozruchu 
transformatora, jeśli znajduje zastosowanie), ale poniżej wartości prądu 
powstającego podczas krótkiego zwarcia trójfazowego. Jeżeli linia, na której 
znajduje się wadliwy trójfazowy przekładnik napięciowy jest aktualnie zamknięta, 
detektor nadmiarów prądowych nie zadziała, natomiast zadziała blokowanie VTS. 
Zamknięcie w reakcji na zwarcie trzech faz skutkuje zadziałaniem detektora 
nadmiarów prądowych i zapobiega zadziałaniu blokowania VTS. 
 
Logika ta będzie załączona jedynie przy zasilonej linii (zgodnie z  logiką bieguna 
martwego w przekaźniku), w celu zapobieżenia zadziałania zabezpieczenia przy 
instalacji niezasilonej, gdy nie ma napięcia i nadprądowy element VTS  Inhibit nie 
zostanie pobudzony. 
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Rysunek 100: Logika funkcji VTS 

 
Do wysterowania logiki VTS potrzeba większej liczby dedykowanych detektorów 
poziomów, a więc: 
 

 IA>, IB >, IC >, te detektory poziomów mają czas działania krótszy niż 
20 ms, a ich ustawienia powinny być wyższe od prądu obciążenia. 
Ustawienie to określa się mianem progu prądowego systemu VTS. Te 
detektory poziomu pobudzają się dla wartości równej 100% wartości 
ustawionej a odpadają przy 95% wartości ustawionej, 

 I2 >, ten detektor poziomu reaguje na składową przeciwną prądu 
i konfigurowany jest przez użytkownika. Ten detektor poziomu pobudza 
się dla wartości równej 100% wartości ustawionej a odpada przy 95% 
wartości ustawionej, 

 ∆IIA>, ∆IIB>,∆IIC>,  te detektory poziomów wykrywają poziomy fazowych 
prądów nakładających się na siebie. Ustawione są na stałe na wartość 
równą 10% wartości znamionowej Te detektory poziomu działają  
w oparciu o strategię zliczania w taki sposób, że przed zadziałaniem musi 
zajść 0,5 cyklu decyzji o zadziałaniu, 

 VA>, VB>, VC>, te detektory poziomów reagują na napięcia międzyfazowe 
i mają stałe ustawienia, poziom pobudzenia = 30 V (Vn = 100/120 V), 120 
V (Vn = 380/480 V), poziom odpadania = 10 V (Vn = 100/120 V), 40 V  
(Vn = 380/480 V), 

 V2>, ten detektor poziomu reaguje na składową przeciwną napięcia, ma 
stałe ustawienie 10 V/40 V, w zależności od napięcia znamionowego PN 
(100/120 lub 380/480), pobudzenie przy 100% wartości ustawionej, 
natomiast odpadanie przy 95% wartości ustawionej. 

 
2.2.2.1 Wejścia 
 

Nazwa sygnału Opis 

IA>, IB>, IC> Poziomy prądów fazowych (amplitudy Fouriera) 

I2> Poziom I2 (amplituda Fouriera) 

∆IA, ∆IB, ∆IC Pomiary prądu fazowego (cykl obecny i 
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poprzedni) 

VA>, VB>, VC> Sygnały napięć fazowych (amplitudy Fouriera) 

V2> 
Składowa przeciwna napięcia (amplituda 
Fouriera) 

ALL POLE DEAD 
Wyłącznik otwarty na wszystkich fazach 
(wysterowany zestykiem pomocniczym lub 
logiką bieguna martwego). 

VTS_MANRESET 
Reset systemu VTS wykonany z poziomu panelu 
przedniego lub zdalnie. 

VTS_AUTORESET 
Ustawienie umożliwiające automatyczny reset 
systemu VTS po tymże opóźnieniu czasowym. 

MCB/VTS OPTO 
Do zdalnej inicjalizacji blokowania VTS, poprzez 
wejście optyczne 

Dowolna funkcja zależna  
od napięcia 

Wyjścia dowolnej funkcji wykorzystującej 
napięcie instalacji, jeżeli którykolwiek z takich 
członów zadziała przed wykryciem systemu VTS, 
zadziałanie VTS jest blokowane. Wyjścia 
obejmują uruchomienia i wyzwolenia. 

Accelerate Ind 

Sygnał z szybkiej, zależnej od napięcia funkcji 
wyzwalającej, służący do przyspieszania 
wskazań, gdy zaznaczona jest wyłącznie opcja 
informacyjna. 

Any Pole Dead 
Wyłącznik otwarty na jednej lub więcej fazach 
(wysterowany zestykiem pomocniczym lub 
logiką biegun martwego). 

tVTS 
Ustawienia timera VTS do działania 
zapadkowego. 

 

Tabela 27: Sygnały wejściowe VTS 

 
2.2.2.2  Wyjścia 
 

Nazwa sygnału Opis 

VTS Fast Block Służy do blokowania funkcji zależnych napięciowo 

VTS Slow Block Służy do blokowania sygnału Any Pole Dead 

VTS Indication Sygnał służący informowaniu o zadziałaniu VTS 
 

Tabela 28: Sygnały wyjściowe VTS 

 
2.2.3 Działanie 
Przekaźnik może w sposób następujący reagować na zadziałanie elementu VTS: 
 

 VTS skonfigurowany jedynie do alarmowania (DDB 356 VT Fail Alarm), 

 opcjonalne blokowanie zależnych od napięcia elementów 
zabezpieczających (DDB 1248 VTS Fast Block, DDB 1249 VTS Slow Block), 

 opcjonalne przekształcanie kierunkowego zabezpieczenia SEF, 
kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego oraz kierunkowego 
zabezpieczenia nadprądowego NPS na zabezpieczenia niekierunkowe 
(dostępne jedynie w ustawieniu trybu blokującego). Ustawienia te 
znajdują się w komórce powiązania funkcji, w kolumnie menu 
odpowiedniego członu zabezpieczającego. 
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Zwłoczne człony zabezpieczające (kierunkowe zabezp. nadprądowe NPS, 
kierunkowe zabezp. SEF, czułe zabezp. mocowe, zabez. od utraty wzbudzenia) są 
blokowane po czasie VTS Time Delay odliczanym od zadziałania VTS Slow Block. 
Szybkie człony zabezpieczające (kierunkowe zabezp. nadprądowe, przed 
przesunięciem napięcia punktu neutralnego, rezerwowe systemu, podnapięciowe, 
maszyny bez napięcia, przed poślizgiem biegunów, nadmocowe NPS) są 
blokowane w momencie zadziałania VTS Fast Block. 
 
Uwaga: Kierunkowe zabezpieczenie SEF i zabezpieczenie przed przesunięciem 

napięcia punktu neutralnego są blokowane przez VTS tylko wtedy, gdy 
wejście napięcia punktu neutralnego ustawione jest na obliczeniowe  
a nie mierzone (Derived a nie Measured). 

 
Pozostałe zabezpieczenia można blokować selektywnie poprzez odpowiednią 
konfigurację kodu PSL, integrującą DDB 1248 VTS Fast Block oraz DDB 1249 VTS 
Slow Block z logiką funkcji zabezpieczającej. 
 
Człony VTS  Inhibit lub VTS > Inhibit używane są do pominięcia bloku VTS  
w sytuacji zwarcia instalacji, które mogłoby wyzwolić logikę VTS. Jednakże po 
utworzeniu bloku VTS niepożądane będzie, by późniejsze zwarcia instalacji 
pomijały ten blok. Blok VTS zostanie zatem zostanie zablokowany po ustawionym 
przez użytkownika opóźnieniu czasowym ‘VTS Time Delay’. Dla zablokowanego 
sygnału dostępne są dwie metody resetujące. Pierwsza to metoda ręczna, za 
pośrednictwem interfejsu panelu przedniego (lub połączenia zdalnego), pod 
warunkiem usunięcia przyczyn zadziałania VTS, druga, dla trybu ‘Auto’, to 
przywrócenie napięć trójfazowych do poziomu wyższego od opisanych wcześniej 
ustawień fazowego detektora poziomu. 
 
Informacja o stanie VTS zostanie podana po upłynięciu czasu opóźnienia VTS Time 
Delay. W przypadku, gdy system VTS został skonfigurowany jedynie do funkcji 
informatywnej, może dochodzić do nieprawidłowości w działaniu, w zależności od 
tego, które człony zabezpieczające są aktywne. W takim przypadku, jeżeli został 
wystawiony sygnał wyzwolenia, wskazania VTS będą aktywowane, zanim upłynie 
ustawiony dla VTS czas opóźnienia. 
W zastosowaniach z wyłącznikiem nadprądowym MCB zastosowanym do 
zabezpieczania wyjściowych obwodów AC przekładnika napięciowego często 
wykorzystuje się pomocnicze zestyki tego wyłącznika do informowania 
o odłączeniu wyjścia trójfazowego. Jak opisano to wcześniej, możliwe jest 
prawidłowe funkcjonowanie logiki VTS bez tego wejścia. Jednakże funkcję tą 
dodano w celu zapewnienia kompatybilności ze wcześniejszymi praktykami 
związanymi z przepływem prądów, stosowanymi dla różnych obiektów. Podanie 
sygnału na izolowane optycznie wejście powiązane z ustawieniem “MCB Open” 
przekaźnika umożliwi uzyskanie wymaganego bloku. 
 
W zastosowanich, w których nadprądowe człony kierunkowe zostały 
przekształcone na zabezpieczenia niekierunkowe działające w ramach systemu 
VTS, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by ustawiona na nich wartość prądu 
pobudzenia była wyższa od prądu obciążenia. 
 
Poniżej omówiono blokowanie logiki VTS w wielu różnych sytuacjach zwarć, 
zakładając Vn = 100/120 V. 
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1. Zwarcie fazowe doziemne 
Człon I2> powinien wykrywać zwarcia fazowe doziemne i blokować logikę VTS, 
gdy wyłącznik jest zamknięty w przypadku generatorów uziemionych 
bezpośrednio. 
 
W przypadku instalacji izolowanych poprzez wysoką impedancję poziom Io, I2 
oraz V2 będzie bardzo niski <5% dla zwarcia doziemnego. W przypadku 
generatora podłączonego do obciążenia, w razie wystąpienia bliskiego zwarcia 
doziemnego, w którym napięcie na 1 fazie < 10 V a zmiana delta prądu na zwartej 
fazie > 10%In, logika VTS zostaje zablokowana. 
 
Na przykład jeżeli prąd obciążenia wynosi 0,5 In i wystąpi zwarcie A-N, wówczas 
prąd w zwartej fazie spadnie do, powiedzmy, 1%In w trakcie zwarcia doziemnego, 
a zatem delta IA = 0,49 In, tj. > progu delta 0,1. Zatem Delta I = WŁ., Any Pole 
Dead = WYŁ., VA> = WYŁ. (<10 V) dla bliskiego zwarcia, a zatem VTS zostaje 
zablokowane. 
 
Jeżeli podczas uruchamiania maszyny zestyki pomocnicze wyłącznika wskazują, że 
wyłącznik jest otwarty, logika VTS zostaje zablokowana. Jeżeli jednak zestyk jest 
używany do sygnalizowania, że wyłącznik jest zamknięty podczas rozruchu 
maszyny, wówczas logika VTS będzie aktywna. 
 
Jeżeli podczas rozruchu maszyny wystąpi zwarcie A-N a wyłącznik będzie 
zamknięty i napięcie było równe >30 V (VA>/VB>/VC>), jeżeli człon VA> opadnie 
(<10 V) z powodu zwarcia a zmiana delta prądu będzie <10% In (delta IA>), może 
dojść do nieprawidłowego zadziałania logiki VTS. 
Zatem, jeżeli prąd obciążenia w okresie rozruchu będzie < 0,1In, wówczas może 
dojść do fałszywego zadziałania VTS, jeżeli przekaźnik będzie "uważał", że 
wyłącznik jest zamknięty. Jeżeli VTS zadziała, zablokuje obliczeniowe 
zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego, ale mierzone zabezpieczenie 
napięcia punktu neutralnego nie będzie blokowane i spowoduje prawidłowe 
wyzwolenie w trakcie zwarcia doziemnego. 
 

2. Zwarcie międzyfazowe 
Człon I2> powinien wykrywać zwarcia międzyfazowe i blokować logikę VTS, gdy 
wyłącznik jest zamknięty. 
 

3. Zwarcia 3-fazowe 
Detektory poziomów prądów delta powinny wykrywać zmianę prądu w przypadku 
bliskiego zwarcia 3-fazowego, gdy wyłącznik jest zamknięty, i blokować VTS. 
Detektory poziomu IA>/IB>/IC> powinny wykryć zwarcie 3-fazowe w momencie 
zamykania wyłącznika w reakcji na zwarcie i zablokować logikę VTS. 
 

2.3 Nadzór NCVT (P348) 
Funkcja nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) służy do wykrywania usterek na 
wejściach napięcia AC wirnika w przekaźniku. Mogą one być powodowane 
wewnętrznymi zwarciami przekładnika napięciowego, przeciążeniem lub 
zwarciami w okablowaniu przyłączeniowym przekaźników lub usterkami  
w łańcuchu akwizycji, m.in. w module peryferyjnym i przetworniku strony 
pierwotnej (PC14). W rezultacie wystąpienia zwarcia na wejściu napięcia AC 
nastąpi błędne odczytanie mierzonych przez przekaźnik napięć fazowych  
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w instalacji elektroenergetycznej, co może doprowadzić do nieprawidłowego 
działania zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego. 
 
Logika systemu VTS przekaźnika ma za zadanie wykrywać nieprawidłowości 
związane z napięciem oraz automatycznie zablokować człony zabezpieczenia 
napięcia punktu neutralnego, których stabilność w innym przypadku byłaby 
zagrożona. Dostępne jest również zwłoczne wyjście alarmowe. Flagi jakości 
i logika maszyny stanu wg normy IEC 61850-9-2 będą wykrywać utratę kanału 
napięcia, ale nie będą w stanie rozróżnić, czy zostało to spowodowane zwarciem 
wirnika czy usterką PN. Zatem flag jakości i logiki maszyny stanu wg normy IEC 
61850-9-2 nie można używać do blokowania zabezpieczenia napięcia punktu 
neutralnego. Funkcja VTS musi blokować zabezpieczenie napięcia punktu 
neutralnego, aby zapewnić stabilność w przypadku usterki NCVT. 
 
Funkcja VTS zawarta w przekaźniku P348 działa w oparciu o zasadę równowagi 
napięcia i polega na wykrywaniu różnicy pomiędzy napięciami poszczególnych faz 
z 2 zestawów niekonwencjonalnych przekładników napięciowych (NCVT) (VA-1 
RMS/VB-1 RMS/VC-1 RMS oraz VA-2 RMS/VB-2 RMS/VC-2 RMS) podłączonych do 
wirnika. Jeżeli w użyciu jest tylko jeden zestaw przekładników NCVT, wówczas 
należy wyłączyć tę funkcję. 
 
Stabilność funkcji VTS jest zapewniona podczas normalnej pracy i w przypadku 
wystąpienia zwarcia w instalacji, ponieważ oba zestawy NCVT powinny mierzyć to 
samo napięcie. 
VTS można nastawić na blokowanie zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego 
albo na samo sygnalizowanie VTS lub wyłączyć. Służą do tego opcje ustawienia 
VTS Status - Blocking/Indication/Disabled. 
 
Po utworzeniu bloku VTS niepożądane jest, by późniejsze zwarcia instalacji 
pomijały ten blok. Blok VTS zostanie zatem zostanie zablokowany po ustawionym 
przez użytkownika opóźnieniu czasowym VTS Time Delay. Po zablokowaniu 
sygnału VTS jest resetowany automatycznie w momencie usunięcia przyczyn 
zadziałania VTS. Alarm VTS zostanie podany po upłynięciu czasu VTS Time Delay. 
VTS może służyć do samej sygnalizacji alarmowej (DDB 356 VT Fail Alarm) lub do 
opcjonalnego blokowania członów zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego 
(DDB 1252/3/4 VTS Fail A/B/C). 
 
Pozostałe zabezpieczenia można blokować selektywnie poprzez odpowiednią 
konfigurację kodu PSL, integrującą DDB 1252-4 VT Fail A/B/V z logiką funkcji 
zabezpieczającej. Stopnie zabezpieczenia wirnika oparte na wartości skutecznej  
i nadzór PN wirnika zostają zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: DDB 
1295 ‘Freq Not Found’, DDB 1293 ‘Freq High’ lub DDB 1294 ‘Freq Low’ ma wartość 
TRUE (prawda). 
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Rysunek 101: Schemat nadzoru PN 

 

2.4 Nadzór przekładnika prądowego 
Standardowa funkcja nadzoru przekładnika prądowego w P342-6 jest 
uruchamiana w momencie wykrycia obliczeniowego prądu szczątkowego przy 
braku odpowiadającego mu obliczeniowego lub mierzonego napięcia 
szczątkowego, który normalnie by mu towarzyszył. 
 
Można ustawić nadzór PP na zadziałanie w oparciu o szczątkowe napięcie 
mierzone na wejściu VNEUTRAL (wejście VN1 dla P342/3/4/5/6) lub szczątkowe 
napięcie obliczane z wejść napięć fazowych dla trzech faz, zależnie od wyboru  
w ustawieniu ‘CTS Vn Input’. 
 
Użyte połączenie przekładników napięciowych musi umożliwiać przeniesienie 
napięć szczątkowych ze strony pierwotnej na wtórną. Dlatego funkcja ta powinna 
być aktywna tylko wtedy, gdy trójfazowy przekładnik napięciowy jest konstrukcji 
pięciordzeniowej lub w przypadku zastosowania trzech osobnych przekładników 
jednofazowych oraz gdy posiada uziemiony punkt gwiazdy strony pierwotnej. 
Dostępne jest obliczeniowe napięcie szczątkowe lub mierzone napięcie 
szczątkowe. 
 
Dostępne są dwa stopnie nadzoru PP CTS-1 oraz CTS-2. Obliczeniowy prąd 
przewodu neutralnego jest wyliczany wektorowo IA, IB, IC dla CTS-1 oraz IA-2, IB-
2, IC-2 dla CTS-2. Napięcie punktu neutralnego jest albo mierzone albo obliczane, 
co jest konfigurowane przez użytkownika. 
 
CTS-1 nadzoruje wejścia PP do IA, IB, IC, które są wykorzystywane przez 
adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe oraz wszystkie funkcje zabezpieczenia 
bazujące na mocy, impedancji i nadmiarze prądowym. CTS-1 nadzoruje wejścia PP 
do IA-2, IB-2, IC-2, które są wykorzystywane przez adaptacyjne lub 
wysokoimpedancyjne zabezpieczenie różnicowe lub przed zwarciami 
międzyzwojowymi w przekaźniku P343/4/5/6. Niezależnie załączane/wyłączane 
ustawienie CTS-2 służy do powstrzymywania CTS-2 od wystawiania 
niepotrzebnych alarmów, gdy wyłączone jest zabezpieczenie różnicowe 
generatora (Generator Differential). Zwarcia międzyzwojowe: niektóre narzędzia 
mogą odizolować tę sekcję uzwojenia, w której nastąpiło zwarcie, i przywrócić 
pracę generatora, co powoduje powstawanie niezrównoważonych prądów 
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fazowych. W takich warunkach konieczne może być wyłączenie lub zmniejszenie 
czułości CTS-2, aby zapobiec fałszywym alarmom i fałszywym blokadom. 
Zadziałanie tego członu wygeneruje opóźniony czasowo alarm widoczny na 
wyświetlaczu LCD, zapis zdarzenia (oraz sygnał DDB 357: CT Fail Alarm, DDB 381 
CT-2 Fail Alarm), z bezzwłocznym blokowaniem (DDB 1263: CTS-1 Block, DDB 1264 
CTS-2 Block) w celu wstrzymania członów zabezpieczenia. Człony zabezpieczenia 
działające na podstawie wielkości obliczeniowych (zabezpieczenie nadprądowe 
reagujące na składową przeciwną (NPS), termiczne NPS, nadmocowe NPS, 
przeciążeniowe termiczne) zawsze zostają zablokowane w momencie zadziałania 
członu nadzoru CTS-1; inne zabezpieczenia można blokować wybiórczo poprzez 
odpowiednią konfigurację PSL, integrującą DDB 1263: CTS-1 Block i DDB 1264: 
CTS-2 Block z logiką funkcji zabezpieczenia. Jeżeli wymagane jest blokowanie 
zabezpieczenia różnicowego generatora lub zabezpieczenia od zwarć 
międzyzwojowych przez nadzór PP, należy wykonać to w schemacie PSL 
podłączając sygnał DDB 1263: CTS-1 Block LUB DDB 1264: CTS-2 Block do sygnału 
DDB 512: Gen Diff Block. 
 

 

Rysunek 102: Schemat nadzoru PP 

 

2.5 Nadzór różnicowy przekładnika prądowego (P343/4/5/6) 
Nadzór różnicowy przekładnika prądowego opiera się na pomiarze stosunku I2/I1 
na wszystkich końcach. Gdy stosunek ten nie jest zerowy, możliwe, że wystąpiła 
jedna z poniższych sytuacji: 
 

 wystąpiło niezrównoważone zwarcie w instalacji – zarówno prąd I2 jak i I1 
są różne od zera, 

 wystąpił problem z jedno- lub dwufazowym przekładnikiem CT – zarówno 
prąd I2 jak i I1 są różne od zera. 

 
Jeżeli stosunek I2/I1 jest większy od ustawionej wartości, CTS I2/I1>2, na 
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wszystkich końcach, prawie pewne jest, że wystąpiło pełne zwarcie (CTS I2/I1>2 
ustawiona powyżej maksymalnego niezrównoważonego obciążenia oraz poniżej 
minimalnego prądu zwarcia niezrównoważenia). Dlatego CTS nie będzie działał. 
Jeżeli niezerowy stosunek zostanie wykryty tylko na jednym końcu, możliwe jest 
wystąpienie jednej z poniższych sytuacji: 
 

 problem z przekładnikiem prądowym, 

 zwarcie na jednym z końców zasilania. 
 
I1 służy zdiagnozowaniu czy wystąpił problem z PP, czy też nie. Wykrycie I1 
większego niż CTS I1 na wszystkich końcach oznacza problem z PP i dopuszczenie 
do działania nadzoru przekładnika prądowego (CTS). W przypadku wykrycia tego 
warunku (I1 większego niż CTS I1) na tylko jednym końcu, zakłada się, że wystąpił 
rozruch lub wystąpiło wewnętrzne zwarcie pojedynczego końca zasilającego. 
Dlatego też blokowane jest działanie systemu CTS. 
 
Parametr CTS Status pod nagłówkiem CT SUPERVISION może być ustawiony albo 
na alarmowanie albo na ograniczanie. W trybie alarmowania opóźnienie alarmu 
CTS automatycznie ustawiane jest na zero. Wystąpienie usterki PP powoduje 
natychmiastową aktywację alarmu, ale zabezpieczenie różnicowe pozostanie 
nieograniczone. Tak więc istnieje ryzyko niechcianego wyzwolenia prądem 
obciążenia. W trybie ograniczenia zabezpieczenie różnicowe po wykryciu usterki 
PP blokowane jest na 20 ms. Następnie dla zabezpieczenia różnicowego 
wprowadzane jest nowe ustawienie Is-CTS, jak pokazano to na rysunku 103, 
zwiększona zostaje strefa ograniczenia charakterystyki adaptacyjnej. 
Niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF, obliczeniowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe (P341) oraz zabezpieczenie nadprądowe NPS są blokowane 
wewnętrznie przez system CTS w momencie wykrycia usterki PP 
wykorzystywanego przez każdą z tych funkcji ochronnych. 
 

 

Rysunek 103: Ustawienie CTS I1 stosowane dla zabezpieczenia różnicowego 

 
Uproszczony schemat logiki CTS przedstawiono na rysunku 104. 
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Rysunek 104: Schemat logiczny systemu CTS zabezpieczenia różnicowego 

 
Rysunek 104 przedstawia monitorowanie składowych zgodnych i przeciwnych 
prądu na wszystkich końcach (2) przez CTS. Usterka PP diagnozowana jest  
w momencie wystąpienia wszystkich poniższych warunków w tym samym czasie: 
 

 składowa zgodna prądu dla co najmniej dwóch wejść prądowych 
przekracza ustawioną wartość progową wyzwolenia I1 (ustawienie CTS I1 
w menu SUPERVISION). Oznacza to także, że CTS może pracować tylko 
wtedy, gdy dla chronionego obiektu płynie przynajmniej minimalny prąd 
obciążenia, 

 wysokoustawiona wartość dla stosunku składowej przeciwnej do 
składowej zgodnej prądu, CTS I2/I1>2, przekroczona jest wyłącznie na 
jednym końcu, 

 na wszystkich pozostałych końcach stosunek składowej przeciwnej do 
składowej zgodnej prądu jest mniejszy od niskoustawionej wartości, CTS 
I2/I1> 1, lub prąd płynący w obwodzie jest niezauważalny (składowa 
zgodna prądu jest mniejsza od progu wyzwolenia I1). 

 
Logika ta jest w stanie wykryć jedynie usterkę przekładnika prądowego jedno- 
lub dwufazowego. Prawdopodobieństwo uszkodzenia symetrycznego 
trójfazowego przekładnika prądowego jest niewielkie, dlatego też w praktyce 
problem ten nie ma większego znaczenia. 
 

2.6 Nadzór NCCT (P348) 
Funkcja nadzoru przekładnika prądowego (CTS) w P348 służy do wykrywania 
usterek na wejściach prądu AC stojana w przekaźniku. Mogą one być 
powodowane wewnętrznymi zwarciami przekładnika prądowego, przeciążeniem 
lub zwarciami w okablowaniu przyłączeniowym przekaźników lub usterkami  
w łańcuchu akwizycji, m.in. w module peryferyjnym i przetworniku strony 
pierwotnej (PC12). 
 
Flagi jakości i logika maszyny stanu wg normy IEC 61850-9-2 wykryją również 
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utratę kanału i zablokują odpowiednie funkcje zabezpieczenia. 
Ponadto P348 zapewnia nadzór PP stojana w celu wykrywania usterki NCCT oraz 
blokowania zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną 
stojana. Nadzór PP w P348 odbywa się w taki sam sposób jak nadzór PP w P342-6 
(patrz punkt 2.4) i polega na wykrywaniu obliczeniowego prądu szczątkowego 
przy braku odpowiadającego mu obliczonego lub zmierzonego napięcia 
szczątkowego (VN), które normalnie by mu towarzyszyło w trakcie zwarcia 
niesymetrycznego. Jednak nie ma możliwości zmierzenia napięcia szczątkowego 
stojana w P348, ponieważ P348 nie mierzy napięć stojana. Zatem napięcie 
szczątkowe musi pochodzić z zewnętrznego źródła np. z przekaźnika 
zabezpieczającego P34x do stojana. 
 
Użyte połączenie przekładników napięciowych musi umożliwiać przeniesienie 
napięć szczątkowych ze strony pierwotnej na wtórną. Dlatego człon reagujący na 
napięcie szczątkowe powinien być aktywny tylko wtedy, gdy trójfazowy 
przekładnik napięciowy jest konstrukcji pięciordzeniowej lub w przypadku 
zastosowania trzech osobnych przekładników jednofazowych oraz gdy posiada 
uziemiony punkt gwiazdy strony pierwotnej. Można wykorzystać obliczeniowe 
napięcie szczątkowe lub mierzone napięcie szczątkowe. 
 
Dostępny jest jeden stopień nadzoru PP CTS-2, który nadzoruje wejścia NCCT do 
IA-2, IB-2, IC-2. Obliczeniowy prąd neutralny jest wyliczany poprzez sumowanie 
próbkowanych wartości prądu stojana IA-2, IB-2, IC-2, a następnie wyliczana jest 
wartość skuteczna prądu neutralnego. Napięcie punktu neutralnego jest albo 
mierzone albo obliczane przez przekaźnik zabezpieczających generator stojana np. 
P345. 
 
Zestyk wyjściowy z przekaźnika generatora stojana (DDB 1088-1093: VN>x Start) 
powinien być podłączony do wejścia cyfrowego w P348 (DDB 1268: CTS2 No Vn), 
aby wskazywać, kiedy obecne jest napięcie szczątkowe powyżej wartości 
ustawienia. Ewentualnie można też użyć sygnału GOOSE. W logice CTS w P348 
zastosowano stałe opóźnienie wynoszące 80 ms, aby umożliwić odebranie i 
przetworzenie przez P348 zewnętrznego sygnału cyfrowego z członu reagującego 
na napięcie szczątkowe. 
 
Zadziałanie członu CTS generuje opóźniony czasowo alarm widoczny na 
wyświetlaczu LCD i zapis zdarzenia (DDB 381: CT-2 Fail Alarm), z bezzwłocznym 
blokowaniem (DDB 1264: CTS-2 Block) w celu wstrzymania członów 
zabezpieczających. Człony zabezpieczenia działające na podstawie wielkości 
obliczeniowych np. zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną 
(NPS) zawsze zostają zablokowane w momencie zadziałania członu nadzoru CTS-2; 
inne zabezpieczenia można blokować wybiórczo poprzez odpowiednią 
konfigurację PSL, integrującą DDB 1264: CTS-2 Block z logiką funkcji 
zabezpieczenia. Stopnie zabezpieczenia stojana oparte na wartości skutecznej  
i nadzór PP zostają zablokowane, jeżeli którykolwiek z sygnałów DDB: DDB 1317 
‘Freq2 Not Found’, DDB 1315 ‘Freq2 High’ lub DDB 1316 ‘Freq2 Low’ ma wartość 
TRUE (prawda). 
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Rysunek 105: Schemat nadzoru PP 

 

2.7 Alarm usterki obwodu (P343/4/5/6) 
Logika alarmu usterki obwodu elektrycznego wymaga następujących ustawień: Is-
cctfail>, K-cctfail oraz Cct Fail Delay. Jeżeli prąd różnicowy jest większy niż 
ustawienie Is-cctfail> a mimo to po ustawiony czasie opóźnienia tls-cctfail> nie 
dochodzi do wyzwolenia, zgłoszony zostanie problem z przekładnikiem 
prądowym. 
 

  
 

Rysunek 106: Charakterystyka zwarciowa alarmu usterki obwodu elektrycznego 

 

2.8 Monitorowanie stanu wyłącznika 
Operator pracujący zdalnie wymaga niezawodnej sygnalizacji stanu aparatury 
rozdzielczej. Bez sygnalizacji otwarcia lub zamknięcia poszczególnych wyłączników 
operator nie ma dostatecznych informacji, aby podejmować decyzje o operacjach 
przełączeniowych. Przekaźnik posiada możliwość monitorowania stanu wyłącznika 
ze wskazaniem położenia wyłącznika lub jeśli stan jest nieznany, aktywowaniem 
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alarmu. 
 
2.8.1  Funkcje monitorowania stanu wyłącznika 
Przekaźniki MiCOM firmy Alstom mogą być skonfigurowane do monitorowania 
normalnie otwartych (52a) oraz normalnie zamkniętych (52b) zestyków 
pomocniczych wyłącznika. W prawidłowych warunkach zestyki pomocnicze 
powinny znajdować się w przeciwnej pozycji. Jeżeli oba zestawy zestyków będą 
otwarte, będzie to wskazywało na wystąpienie jednego z następujących 
warunków: 
 

 usterka zestyków pomocniczych/okablowania, 

 niesprawny wyłącznik, 

 wyłącznik w pozycji odcięcia. 
 
Jeżeli oba zestawy zestyków będą zamknięte, będzie to wskazywało na 
wystąpienie tylko jednego z następujących dwóch warunków: 
 

 usterka zestyków pomocniczych/okablowania, 

 niesprawny wyłącznik. 
 
Jeżeli wystąpi którykolwiek z powyższych warunków, po upłynięciu 5-sekundowej 
zwłoki czasowej zostanie aktywowany alarm. Zestyk wyjściowy normalnie otwarty 
/ normalnie zamknięty można przypisać do tej funkcji za pomocą 
programowalnego schematu logicznego (PSL). Zwłoka czasowa jest ustawiana dla 
zapobieżenia niepożądanemu zadziałaniu podczas normalnych operacji 
przełączania. 
 
W kolumnie CB CONTROL w menu przekaźnika znajduje się ustawienie ‘CB Status 
Input’. W tej komórce można ustawić jedną z następujących opcji: 
 
None  
52A 
52B 
Both 52A and 52B 
 
W przypadku, gdy wybrano opcję ‘None’, status wyłącznika będzie niedostępny. 
Wpłynie to bezpośrednio na wszystkie funkcje przekaźnika, które wymagają tego 
sygnału, np. sterowanie wyłącznikiem, SPZ itp. Gdy używane jest tylko 52A, sygnał 
52B będzie przyjęty na podstawie braku sygnału 52A. Informacja o statusie 
wyłącznika będzie w ten sposób uzyskana, ale nie zostanie aktywowany alarm 
sygnalizujący niezgodność położenia zestyków. Powyższe ma także miejsce, gdy 
wybrana jest tylko opcja 52B. Jeżeli wybrano opcję Both 52A and 52, informacja  
o statusie będzie dostępna oraz możliwe będzie alarmowanie o niezgodność 
położenia zestyków, zgodnie z poniższą tabelą. Wejścia 52A oraz 52B są 
przypisany do wejść izolowanych optycznie za pomocą programowalnego 
schematu logicznego (PSL). Logikę monitorowania stanu wyłącznika 
przedstawiono na rysunku 107. 
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Tabela 29: Logika statusu wyłącznika 

 

 

Rysunek 107: Monitorowanie stanu wyłącznika 

 

2.9 Logika bieguna martwego 
Logika bieguna martwego służy do wykrywania zaniku napięcia na jednej lub 
więcej fazach linii zasilającej. Może ona być wykorzystana również do selektywnej 
blokady działania członów podczęstotliwościowego, podnapięciowego 
i mocowego. Zabezpieczenie podnapięciowe będzie blokowane przy stanie 
bieguna martwego, jeśli parametr Pole Dead Inhibit jest załączony. Każdy  
z czterech członów podczęstotliwościowych może być blokowany przez 
ustawienie odpowiednich F< function links. Zabezpieczenie mocowe i czułe 
mocowe będzie blokowane przy stanie bieguna martwego, jeśli parametr Pole 
Dead Inhibit jest załączony. 

Położenia zestyków 
pomocniczych 

Wykryty stan 
wyłącznika 

Działanie 

52A 52B   

Otwarty Zamknięty Wyłącznik otwarty Wyłącznik sprawny 

Zamknięty Otwarty Wyłącznik 
zamknięty 

Wyłącznik sprawny 

Zamknięty Zamknięty Awaria wyłącznika Alarm jest aktywowany, gdy 
warunek ten utrzymuje się dłużej 
niż przez 5 s. 

Otwarty Otwarty Stan nieznany Alarm jest aktywowany, gdy 
warunek ten utrzymuje się dłużej 
niż przez 5 s. 
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Warunek bieguna martwego może być określany na podstawie monitorowania 
stanu styków pomocniczych wyłącznika lub przez pomiar prądów i napięć linii. 
Informacja o stanie wyłącznika zapewniona jest logikę CB State Monitoring. Jeśli 
sygnał CB Open (DDB 1042) jest nadany, przekaźnik automatycznie uruchamia 
stan bieguna martwego, niezależnie od pomiaru prądu i napięcia. Podobnie, jeżeli 
prąd oraz napięcie linii spadną poniżej ustawionego progu, przekaźnik zainicjuje 
stan bieguna martwego. Jest to konieczne, aby wskazania bieguna martwego były 
dostępne nawet w po otwarciu wyłącznika od strony zasilania. Progi niedomiaru 
napięciowego (V<) oraz prądowego () mają następujące stałe poziomy pobudzenia 
oraz odpadania: 
 

Ustawienia Zakres Skok regulacji 

 
V< Wzbudzenie i opadanie 

10 V oraz 30 V (100/120 V) 
40 V oraz 120 V (380/480 
V) 

 
Stałe 

 I<Wzbudzenie i opadanie 0,05  oraz 0,055  Stałe 
 

Tabela 30: Logika bieguna martwego 

 
Jeżeli martwy jest jeden biegun lub więcej, przekaźnik wskaże, która faza jest 
martwa a także aktywuje sygnał DDB ANY POLE DEAD (DDB 1285). Jeżeli wszystkie 
fazy będą bez napięcia, wraz z sygnałem ANY POLE DEAD wystawiony zostanie 
sygnał ALL POLE DEAD DDB (DDB 1285). 
 
W przypadku uszkodzenia PN, logika VTS wystawi sygnał (DDB 1249 - Slow Block) 
blokujący informację o martwym biegunie, która byłaby generowana przez 
wartości progowe niedomiarów napięciowego i prądowego. Jednakże logika VTS 
nie będzie blokować informacji o martwym biegunie, jeżeli będzie ona inicjowana 
sygnałem otwarcia wyłącznika CB Open (DDB 1282). 
 
Schemat logiki bieguna martwego jest przedstawiony poniżej: 
 

 

Rysunek 108: Logika bieguna martwego 
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2.10 Monitorowanie warunków zadziałania wyłącznika 
Przekaźniki P34x rejestrują różne statystyki powiązane z każdą operacją 
wyzwolenia wyłącznika, pozwalając tym samym na bardziej dokładne oszacowanie 
warunków zadziałania wyłącznika. Wspomniane funkcje monitorowania zostały 
opisane w poniższym rozdziale. 
 
2.10.1 Funkcje monitorowania warunków zadziałania wyłącznika 
Przekaźnik dla każdej operacji wyzwalania wyłącznika rejestruje statystyki  
w sposób pokazany w poniższej tabeli zaczerpniętej z menu przekaźnika. 
Przedstawione komórki menu pokazują tylko wartości licznika. Wartości 
min./maks. w tym przypadku pokazują zakres wartości licznika. Komórki te nie 
mogą być ustawione: 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

CB Operations 
{3 pole tripping} 

0 0 10000 1 

Wyświetla całkowitą liczbę wyzwoleń 3-biegunowych wystawionych przez 
przekaźnik. 

Total IA Broken 0 0 25000 In^ 1 

Wyświetla całkowity sumaryczny prąd zwarciowy przerwany przez przekaźnik dla 
fazy A. 

 

Tabela 31: Nastawy monitorowania warunków zadziałania wyłącznika 

 
Powyższe liczniki można zresetować do wartości zero, przykładowo, po kontroli 
konserwacyjnej lub remoncie. 
 
Wartości liczników monitorujących warunki zadziałania wyłącznika są 
aktualizowane za każdym razem, gdy przekaźnik wystawi komendę wyzwolenia. 
W przypadkach, gdy wyłącznik jest wyzwalany zewnętrznym urządzeniem 
zabezpieczeniowym, istnieje możliwość aktualizowania danych z monitorowania 
warunków zadziałania wyłącznika. Odbywa się to poprzez przydzielenie jednego  
z wejść izolowanych optycznie przekaźników (za pomocą programowalnego 
schematu logicznego) do przyjmowania wyzwalania z urządzenia zewnętrznego.  
 

  Min. Maks.  

Total IB Broken 0 0 25000 ^ 1 

Wyświetla całkowity sumaryczny prąd zwarciowy przerwany przez przekaźnik dla 
fazy A. 

Total   IC Broken 0 0 25000 ^ 1 ^ 

Wyświetla całkowity sumaryczny prąd zwarciowy przerwany przez przekaźnik dla 
fazy A. CB Operate Time 0 0 0.5 s 0.001 

Wyświetla obliczony czas zadziałania wyłącznika CB. Czas zadziałania wyłącznika  
= czas od momentu wyzwolenia zabezpieczenia do momentu, gdy człony 
podprądowe zasygnalizują, że wyłącznik jest otwarty. 

Reset CB Data No  Yes, No  

Komenda resetowania danych wyłącznika. Resetuje operacje wyłącznika oraz 
liczniki całkowitego prądu wyłączonego IA/IB/IC do 0. 
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Sygnał, który jest powiązany z wejściem izolowanym, jest nazywany Ext. Trip 3Ph, 
DDB 610. 
 
Uwaga: W trybie próby odbiorczej liczniki monitorowania warunków zadziałania 

wyłącznika nie są aktualizowane. 
 

2.11 Sterowanie wyłącznikiem 
Przekaźnik jest wyposażony w następujące opcje dla sterowania pojedynczym 
wyłącznikiem: 
 

 lokalne wyzwalanie oraz zamykanie za pomocą menu przekaźnika, 

 lokalne wyzwalanie oraz zamykanie, za pomocą wejść izolowanych 
optycznie przekaźnika, 

 zdalne wyzwalanie oraz zamykanie z wykorzystaniem komunikacji 
przekaźnika. 

 
Zalecane jest, by do zdalnego sterowania wyłącznikiem oraz wyzwalania 
zabezpieczeń przydzielone były odrębne zestyki wyjść przekaźnikowych. Pozwoli 
to na wybór wyjść sterowniczych za pomocą lokalnego/zdalnego przełącznika tak, 
jak pokazano to na rysunku 109. Jeżeli ta funkcja nie jest wymagana, ten sam 
zestyk/zestyki wyjścia przekaźnikowego może/mogą być 
wykorzystywany/wykorzystane zarówno dla wyzwalania zabezpieczenia jak 
i wyzwalania zdalnego. 
 

 
 

Rysunek 109: Zdalne sterowanie wyłącznikiem 

 
Poniższa tabela, zaczerpnięta z menu przekaźnika, przedstawia dostępne 
ustawienia i komendy powiązane ze sterowaniem wyłącznikiem. W zależności od 
modelu przekaźnika, niektóre komórki mogą być niewidoczne: 
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Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

CB control 

CB control by Disabled Disabled, Local, Remote, 
Local+Remote, Opto, Opto+Local, 
Opto+Remote, Opto+Rem+Local Close Pulse Time 0.5 s 0.01 s 10 s 0.01 s 

Trip Pulse Time 0.5 s 0.01 s 5 s 0.01 s 

Man Close Delay 10 s 0.01 s 600 s 0.01 s 

CB Healthy Time 5 s 0.01 s 9999 s 0.01 s 

Lockout Reset No No, Yes 

Reset Lockout By CB Close User Interface, CB Close 

Man Close RstDly 5 s 0.01 s 600 s 0.01 s 

CB Status Input None None, 52A, 52B, Both 52A and 52B 
 

Tabela 32: Nastawy sterowania wyłącznikiem 

 
Wyzwalanie ręczne jest dozwolone, jeśli wyłącznik jest początkowo zamknięty. 
Podobnie komenda zamknięcia może być wystawiona tylko, jeżeli wyłącznik jest 
początkowo otwarty. Do potwierdzenia tych stanów niezbędne będzie 
wykorzystanie zestyków 52A i/lub 52B (poszczególne opcje wyboru podane są  
w komórce CB Status Input powyżej). Jeżeli żadne zestyki pomocnicze wyłącznika 
nie są dostępne, należy ustawić w tej komórce opcję None (brak). W tych 
warunkach niemożliwe będzie sterowanie wyłącznikiem (ani ręczne ani 
automatyczne). 
 
Po wydaniu polecenia zamknięcia wyłącznika, zestyk wyjściowy może być 
ustawiony do działania po określonej przez użytkownika zwłoce (Man. Close 
Delay). Zwłoka czasowa umożliwi personelowi oddalenie się od wyłącznika po 
wystawieniu komendy zamknięcia. Powyższa zwłoka czasowa ma zastosowanie do 
wszystkich komend ręcznego zamykania wyłącznika. 
 
Długość impulsu sterującego wyzwalaniem lub zamykaniem może być ustawiona 
odpowiednio w ustawieniach Trip Pulse Time oraz Close Pulse Time. Te impulsy 
powinny być wystarczające długie tak, aby wyłącznik zakończył operację 
zamykania lub otwierania, zanim impuls zaniknie. 
 
Uwaga: Komendy zamykania ręcznego znajdują się w kolumnie SYSTEM DATA 

oraz menu klawiszy skrótu. 
 
Przy próbie zamknięcia wyłącznika oraz wygenerowaniu sygnału wyzwolenia, 
komenda wyzwolenia zabezpieczenia zastępuje komendę zamknięcia. 
Jeżeli kontrola synchronizmu została ustawiona, można ją aktywować dla 
kontrolowania komend ręcznego zamykania wyłącznika. Sygnał wyjściowy 
zamknięcia wyłącznika jest wystawiany tylko wtedy, gdy spełnione zostały kryteria 
kontroli synchronizmu. Ustawiana przez użytkownika zwłoka czasowa została 
dodana (C/S Window) dla potrzeb zamykania ręcznego z systemową kontrolą 
synchronizmu. W przypadku, gdy kryteria kontroli synchronizmu w ciągu tego 
czasu po wystawieniu komendy nie zostały spełnione, przekaźnik wystawi blokadę 
i wygeneruje alarm. 
 
Poza kontrolą synchronizmu przed ręcznym ponownym zamknięciem, wymagana 
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jest również kontrola sprawności wyłącznika. Funkcja ta przypisuje sygnał 
wejściowy do jednego z optoizolatorów przekaźnika w celu wskazania, że 
wyłącznik jest w stanie wykonać operację zamknięcia (np. energia wyłącznika). 
Ustawiana przez użytkownika zwłoka czasowa CB Healthy Time została dodana 
dla potrzeb zamykania ręcznego z taką kontrolą. W przypadku, gdy po wykonaniu 
komendy zamknięcia, wyłącznik nie zasygnalizuje w tym czasie stanu sprawnego, 
przekaźnik zablokuje SPZ i zostanie wygenerowany alarm. 
Jeżeli wyłącznik nie zareaguje na komendę sterującą (brak zmiany stanu wejścia 
statusowego wyłącznika), wygenerowany zostanie alarm CB Failed to Trip lub CB 
Failed to Close, po tym jak odpowiednie impulsy wyzwolenia lub zamknięcia 
zanikną. Alarmy te mogą być wyświetlane na wyświetlaczu LCD przekaźnika, 
zdalnie za pomocą portów komunikacyjnych przekaźnika lub mogą być przypisane 
do zadziałania zestyków wyjściowych w celach sygnalizacyjnych za pomocą 
programowalnego schematu logicznego przekaźnika (PSL). 
Komórki ustawień Lockout Reset oraz Reset Lockout by w menu mają 
zastosowanie do blokowania wyłącznika wskutek ręcznego zamknięcia wyłącznika, 
monitorowania warunków zadziałania wyłącznika (np. liczby zadziałań 
wyłącznika). 
 
Alarmy blokady można resetować za pomocą komendy Lockout Reset lub 
naciskając klawisz Clear po odczytaniu alarmu, lub zamykając wyłącznik jeżeli 
parametr Reset Lockout By nastawiono na opcję CB Close, lub za pomocą wejścia 
optycznego używając sygnału DDB 690, Reset Lockout. Jeżeli blokada jest 
resetowania poprzez zamykanie wyłącznika, wówczas do resetowania blokady 
stosuje się opóźnienie czasowe, Man Close RstDly. 
 
2.11.1 Sterowanie wyłącznikiem za pomocą klawiszy skrótu 
Klawisze skrótu umożliwiają bezpośredni dostęp do komend zamykania oraz 
wyzwalania ręcznego bez konieczności korzystania z kolumny SYSTEM DATA  
w menu. Funkcje wyzwalania i zamykania wyłącznika za pomocą menu klawiszy 
skrótu są identyczne z funkcjami z menu SYSTEM DATA. 
 
Jeżeli wybrana zostanie komenda <<TRIP>> (wyzwalanie) lub <<CLOSE>> 
(zamykanie), użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wykonania 
odpowiedniej komendy. Jeżeli zostanie wykonana komenda wyzwolenia, to po jej 
zakończeniu zostanie wyświetlony ekran stanu wyłącznika. Jeżeli zostanie 
wykonana komenda „Close”, to w trakcie jej wykonywania na wyświetlaczu 
pojawi się ekran z paskiem odmierzania czasu. W ekranie tym można także 
anulować lub zrestartować procedurę zamykania. Używany timer jest pobierany  
z ustawień timera opóźnienia ręcznego zamykania dostępnego w menu CB 
Control. Po wykonaniu komendy wyświetli się ekran potwierdzający aktualny stan 
wyłącznika. Użytkownik zostanie poproszony o wybranie kolejnej odpowiedniej 
komendy lub o wyjście z ekranu, co spowoduje wyświetlenie ekranu domyślnego 
przekaźnika. 
 
W przypadku, gdy żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 25 sekund 
oczekiwania na komendę potwierdzenia, przekaźnik powróci do wyświetlania 
stanu wyłącznika. Jeżeli przez następne 25 sekund żaden klawisz nie zostanie 
naciśnięty, przekaźnik powróci do wyświetlania domyślnego ekranu. Na rysunku 
110 przedstawiono menu klawiszy skrótu związane z funkcjami sterowania 
wyłącznikiem. 
W celu uniknięcia przypadkowego zadziałania funkcji wyzwolenia i zamknięcia, 
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klawisze skrótu komend sterowania wyłącznikiem zostaną zablokowany na czas 10 
sekund od momentu opuszczenia menu klawiszy skrótu. 
 

 
Rysunek 110: Menu skrótów sterowania wyłącznikiem 

 

2.12 Zmiana grup ustawień 
Grupy ustawień można zmieniać za pomocą 2 sygnałów DDB, poprzez wybór 
odpowiedniej opcji menu lub za pomocą menu klawiszy skrótu. Jeżeli w kolumnie 
Configuration wybrana została opcja Setting Group - select via PSL, do wybrania 
grupy ustawień można użyć sygnały DDB 676 (SG Select 1x) oraz 675 (SG Select 
x1), które są sygnałami do tego dedykowanymi. Sposób wyboru grupy ustawień 
przedstawiono w tabeli poniżej. Te sygnały DDB mogą być podłączone do wejść 
optycznych, umożliwiając lokalną selekcję grup ustawień lub tworząc wejścia 
sterownicze dla selekcji zdalnej. Jeżeli wybrana została opcja Setting Group - 
select via menu, do wybrania grupy ustawień można użyć opcji Active Settings - 
Group1/2/3/4 w kolumnie Configuration. Grupę ustawień można zmienić za 
pomocą menu klawiszy skrótu, pod warunkiem, że wybrana została opcja Setting 
Group select via menu. 
 

SG select 1x SG select x1 Wybrana grupa ustawień 

0 0 1 

1 0 2 

0 1 3 

1 1 4 
 

Tabela 33: Logika wyboru grup ustawień 

 
Uwaga: Grupy ustawień zawierają zarówno ustawienia jak i programowalny 

schemat logiczny. Każde z ustawień jest indywidualne dla każdej  
z grupy - nie są współdzielone. Ustawienia te są tworzone w aplikacji 
Settings and Records programu S1 Studio lub mogą być wprowadzone 
bezpośrednio z menu przedniego panelu przekaźnika. Programowalny 
schemat logiczny PSL można edytować jedynie za pomocą edytora PSL 
Editor programu S1 Studio. Utworzony schemat można zapisać w pliku 
o rozszerzeniu „.psl". 
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Niezwykle istotne jest to, że tam, gdzie instalacja wymaga dedykowanego kodu 
PSL istnieje możliwość załadowania (wysłania) odpowiedniego plikuPSL do 
przekaźnika, dla każdej z osobna i wszystkich razem używanych grup ustawień. 
Jeżeli użytkownik nie pobierze wymaganego pliku PSL dla każdej grupy ustawień, 
która może być wykorzystana, domyślna logika PSL będzie nadal rezydentna. 
Może mieć to poważne konsekwencje eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa. 
 

2.13 Wejścia sterownicze 
Wejścia sterownicze mogą pełnić rolę przełączników programowych, które można 
wysterowywać oraz resetować lokalnie i zdalnie. Wejścia te można użyć do 
wyzwolenia dowolnej funkcji, która w ramach kodu PSL została im przypisana. 
Dostępne są trzy kolumny ustawień powiązane z wejściami sterowniczymi.  
 
Kolumny te to: CONTROL INPUTS, CTRL I/P CONFIG oraz CTRL I/P LABELS. Funkcja 
tych kolumn została opisana w tabeli poniżej. 
 

 

Tabela 34: Wejścia sterownicze 

 
Komendy wejścia sterowniczego można znaleźć w menu Control Input.  
W komórce Ctrl I/P status umieszczone jest 32 bitowe słowo, które odpowiada 
komendom 32 wejść sterowniczych. Z tego 32 bitowego słowa można odczytać 
status tych 32 wejść sterowniczych. 32 wejścia sterownicze mogą być również 
wysterowywane i resetowane z tej komórki - wybranie 1 oznacza wysterowywanie 
danego wejścia sterowniczego, a wybranie 0 oznacza jego reset. Alternatywnie, 
każde z 32 wejść sterujących może być wysterowane i zresetowane za pomocą 
poszczególnych komórek ustawień z menu Control Input 1, 2, 3 itd. Wejścia 
sterujące dostępne są z poziomu menu przekaźnika zgodnie z powyższym opisem 
oraz poprzez tylne porty komunikacyjne. 
 
W edytorze PSL, 32 wejścia sterownicze, sygnały DDB 1152 - 1183, można ustawić 
na logiczną 1 lub na status On, jak opisano to wcześniej, i wykorzystać do 
wykonywania zdefiniowanych przez użytkownika funkcji sterowniczych. 
 
Status wejść sterowniczych jest zapisywany w pamięci nieulotnej (podtrzymywana 
bateryjnie pamięć RAM) tak, że w przypadku odłączenia i ponownego podłączenia 
zasilania przekaźnika nastąpi przywrócenie stanów w momencie podłączenia 
zasilania. 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia Skok regulacji 

CONTROL INPUTS 

Ctrl I/P Status 00000000000000000000000000000000 

Control Input 1 No Operation No Operation, Set, Reset 

Control Input 2 to 32 No Operation No Operation, Set, Reset 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres 
ustawienia 

Skok regulacji 

CTRL I/P CONFIG 

Hotkey Enabled 11111111111111111111111111111111 

Control Input 1 Latched Latched, Pulsed 

Ctrl Command 1 SET/RESET SET/RESET, IN/OUT, 
ENABLED/DISABLED, ON/OFF 
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Tabela 35: Konfiguracja wejść sterowniczych 

 

Tekst menu Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia Skok regulacji 

CTRL I/P LABELS 

Control Input 1 Control Input 1 16 znaków tekstowych 

Control Input 2 to 32 Control Input 2 
to 32 

16 znaków tekstowych 
 

Tabela 36: Etykiety wejść sterowniczych 

 
Kolumna CTRL I/P CONFIG zawiera kilka funkcji; jedna z nich umożliwia 
użytkownikowi skonfigurowanie wejść sterowniczych jako zablokowane lub 
impulsowe (latched lub pulsed). Zablokowane wejście sterownicze pozostanie  
w raz ustawionym stanie do momentu wydania komendy resetującej, czy to za 
pośrednictwem menu, czy też komunikacji szeregowej. Natomiast impulsowe 
wejście sterownicze pozostanie w stanie zasilenia przez 10 ms od wydania 
komendy wysterowywania, a następnie automatycznie się zresetuje (tzn. nie jest 
potrzebna komenda resetująca). 
 
Oprócz opcji wejścia zablokowanego/impulsowego kolumna ta umożliwia 
indywidualne przypisanie wejść sterowniczych do menu skrótów klawiszowych 
„Hotkey” poprzez ustawienie 1 dla odpowiedniego bitu komórki Hotkey Enabled. 
Menu skrótów klawiszowych umożliwia wysterowywanie, resetowanie lub 
wysterowywanie impulsowe wejść bez konieczności wchodzenia w kolumnę 
CONTROL INPUTS. Komórka Ctrl Command pozwala także na zmianę opisu dla 
wysterowywania/resetowania (SET/RESET) poszczególnych wejść sterowniczych, 
wyświetlanego w menu skrótów klawiszowych, na opis lepiej pasujący o danej 
aplikacji, jak np. ON / OFF, IN / OUT itd. 
 
W kolumnie CTRL I/P LABELS można zmienić opisy dotyczące każdego z wejść 
sterowniczych. Tekst opisu będzie wyświetlany po przejściu do danego wejścia  
z poziomu menu klawiszy skrótu lub może być wyświetlany w kodzie PSL. 
 
Uwaga: Za wyjątkiem pracy impulsowej stan wejść sterowniczych jest 

zapisywany w pamięci podtrzymanej bateryjnie. Status wejść jest 
zapisywany w momencie wystąpienia przerwy w zasilaniu pomocniczym. 
Po przywróceniu zasilania pomocniczego status wejść sterujących, 
sprzed awarii zasilania, zostanie przywrócony. W przypadku braku 
baterii lub, gdy jest ona rozładowana, wejścia sterujące po przywróceniu 
zasilania pomocniczego są ustawiane na logiczne 0. 

 

2.14 Kolumna PSL DATA 
Przekaźniki z rodziny P34x posiadają kolumnę PSL DATA, która umożliwia 
śledzenie zmian wprowadzonych w kodzie PSL. W kolumnie PSL DATA znajduje się 
w sumie 12 komórek, po 3 dla każdej grupy ustawień. Funkcja każdej komórki 
została opisana poniżej: 
 

Control Input 2 to 32 Latched Latched, Pulsed 

Ctrl Command 2 to 32 SET/RESET SET/RESET, IN/OUT, 
ENABLED/DISABLED, ON/OFF 
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  Podczas zapisywania PSL do przekaźnika użytkownik 
będzie proszony o podanie, której grupy dotyczy dany kod PSL i identyfikatora 
odniesienia. W tej komórce będą wyświetlane pierwsze 32 znaki numeru ID. Za 

pomocą  klawiszy  i   można przewijać te 32 znaki, z racji tego, że możliwe jest 
wyświetlenie jedynie 16 takich znaków na raz. 
 

  W komórce tej wyświetlana jest data i godzina 
załadowania schematu PSL do przekaźnika. 
 

 Jest to unikalny numer wprowadzonego schematu PSL. 
Jakakolwiek zmiana kodu PSL będzie skutkowała zmianą tego wyświetlanego 
numeru. 
 
 
Uwaga: Powyższe komórki powtarzają się w przypadku każdej z grup ustawień. 
 

2.15 Automatyczny reset diody sygnalizującej wyzwolenie 
Dioda sygnalizująca wyzwolenie może być zresetowana, gdy wyświetlane są flagi 
dla ostatniego zwarcia. Flagi te wyświetlane są automatycznie po wyzwoleniu, 
mogą też być wybrane w menu rejestru zwarć. Reset diody sygnalizującej 
wyzwolenie oraz zapisów dot. zwarć przeprowadza się poprzez naciśnięcie 
klawisza zaraz po odczytaniu zapisu zwarcia. 
 
Ustawienie parametru Sys Fn Links (kolumna SYSTEM DATA) na logiczne “1” 
ustawia automatyczne resetowanie diody sygnalizującej wyzwolenie. Reset 
zostanie wykonany w momencie ponownego zamknięcia obwodu i zresetowania 
na 3 sekundy sygnału Any Pole Dead (DDB 1045). Reset nie będzie jednak 
możliwy, gdy po zamknięciu wyłącznika aktywny będzie sygnał Any start. 
 

 
 

Rysunek 111: Schemat logiczny diody sygnalizującej wyzwolenie 
 

32.16 Reset programowalnych diod oraz zestyków wyjściowych 
Programowalne diody oraz zestyki wyjściowe można w programowalnych 
schemacie logicznym ustawić na zablokowane. Usunięcie zapisu zwarcia poprzez 
naciśnięcie klawisza zaraz po odczytaniu tego zapisu spowoduje skasowanie 
wszelkich zablokowanych diod oraz zestyków wyjściowych. Jeżeli nie ma żadnego 
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zapisu zwarcia, to tak długo jak długo sygnałem inicjalizującym podawanym na 
diodę lub zestyk wyjściowy jest reset, diody oraz zestyki można zresetować jedną 
z dwóch następujących metod: 
 

1. Za pomocą komórki polecenia menu View Records - Reset Indications 
 

2. Za pomocą sygnału DDB 616 ‘Reset Relays/LED’ , który można powiązać 
np. z wejściem optycznym lub sterowniczym 

 

2.17 Synchronizacja czasu rzeczywistego poprzez wejścia 
optyczne 
W nowoczesnych instalacjach zabezpieczeń często pożądana jest synchronizacja 
zegara czasu rzeczywistego w przekaźniku, dzięki czemu zdarzenia zarejestrowane 
przez różne przekaźniki można ułożyć w kolejności chronologicznej. Można to 
zrealizować poprzez wykorzystanie wejścia IRIG-B, o ile takowe istnieje, lub 
poprzez interfejs komunikacyjny połączony z systemem sterowniczym podstacji. 
Oprócz tych metod urządzenie P34x może być synchronizowane poprzez wejście 
optyczne przypisane w PSL do sygnału DDB 621 (Time Sync.). Impulsowanie na 
tym wyjściu przestawi zegar czasu rzeczywistego do najbliższej pełnej minuty, 
jeżeli sygnał impulsowy na wejściu przesunięty jest o ±3 s względem tego zegara.  
Jeżeli wskazania zegara czasu rzeczywistego nie różnią się o więcej niż 3 s od 
sygnału impulsowego, zegar przekaźnika przestawi się (zegar zwolni lub 
przyspieszy na pewien okres) na czas prawidłowy. Zalecana długość trwania 
impulsu to 20 ms, a sam impuls nie powinien być powtarzany częściej niż raz na 
minutę. Przykład funkcji synchronizacji czasu pokazano poniżej: 
 

Czas impulsu synchronizującego „Sync. 
Pulse” 

Poprawiony czas 

19:47:00 na 19:47:29 19:47:00 

19:47:30 na 19:47:59 19:48:00 
 

Tabela 37: Przykład synchronizacji czasu 

 
Uwaga: Przyjęty format czasu to gg:mm:ss 
 
Aby bufor zdarzeń nie został zapełniony niepotrzebnymi zdarzeniami 
synchronizacji czasu, można zignorować wszystkie wydarzenia generowane przez 
wejście optyczne synchronizacji czasu. Robi się to poprzez zastosowanie 
następujących ustawień: 
 

Tekst menu Wartość 

RECORD CONTROL 

Opto Input Event Enabled 

Protection Event Enabled 

DDB 63 - 32 (Opto Inputs) Ustawić wejście optyczne powiązane z 
synchronizacją czasu „Time Sync.” na 0  

Tabela 38: Filtrowanie zdarzeń sygnału synchronizacji czasu 

 
W celu usprawnienia rozpoznawania czasu na wejściu optycznym synchronizacji 
czasu o ok. 10 ms można wyłączyć filtrowanie na tym wejściu optycznym. 
Realizuje się to poprzez ustawienie odpowiedniego bitu w komórce Opto Filter 
Cntl (kolumna OPTO CONFIG) na 0. 
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Wyłączenie filtrowania może sprawić, że wejście optyczne stanie się bardziej 
wrażliwe na indukowane zakłócenia. Na szczęście wpływ tych zakłóceń można 
ograniczyć do minimum za pomocą metody opisanej w punkcie 2.3.3 w rozdziale 
Struktura oprogramowania sprzętowego P34x/EN FD. 
 

2.18 Any Trip (dowolne wyzwolenie) 
Sygnał DDB Any Trip (DDB674) został uniezależniony od przekaźnika 3 w wersji 
oprogramowania 32. W poprzednich wersjach oprogramowania sygnał Any Trip 
oznaczał zadziałanie Przekaźnika 3. W wersji oprogramowania 32 sygnał DDB626 
to sygnał Any Trip (dowolne wyzwolenie) i można podłączyć do sygnału DDB Any 
Trip dowolny zestyk wyjściowy służący do wyzwalania, dzięki czemu 
Przekaźnikowi 3 można swobodnie przypisać dowolną funkcję. Sygnał Any Trip ma 
wpływ na następujące funkcje: 
 

 powoduje zadziałanie diody wyzwalania, 

 aktywuje liczniki konserwacyjne na potrzeby stanu wyłącznika, 

 służy do mierzenia czasu zadziałania wyłącznika, 

 aktywuje logikę awarii wyłącznika, 

 jest wykorzystywany w logice rejestratora zwarć. 
 
W domyślnym PSL Przekaźnik 3 jest nadal przypisany do sygnału DDB Any Trip 
oraz sygnałów DDB Fault REC TRIG. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z funkcji 
konserwacji wyłącznika, funkcji detekcji nieprawidłowego zadziałania wyłącznika 
itp., powinien przypisać zestyk (zestyki) wyjściowy powiązany z wyzwalaniem 
monitorowanego wyłącznika do sygnału DDB Any Trip. Zestyk (zestyki) wyjściowy 
powiązany z wyzwalaniem monitorowanego wyłącznika należy połączyć też  
z sygnałem DDB 623 Faul REC TRIG, który służy do wyzwalania zapisu zwarcia. 
W sytuacji, gdy przekaźnik 3 lub dowolny inny zestyk jest wykorzystywany do 
inicjowania sygnału Any Trip, nie należy nastawiać tego zestyku jako 
zapadkowego, ponieważ sygnał Any Trip służy do wyzwalania (w momencie 
pobudzenia) i resetowania (w momencie opadania) okna rejestratora zakłóceń. 
Jeżeli zatem sygnał Any Trip zostanie zablokowany (zapadkowy), okno 
rejestrowania zwarć nigdy nie zostanie zresetowane i na przednim wyświetlaczu 
przekaźnika nie zostanie wyświetlony zapis zwarcia, ponieważ przekaźnik będzie 
"uważał", że zwarcie jest nadal obecne. 
 
Ustawienie domyślne dla przekaźnika 3 to czas wstrzymania równy 100 ms, 
wstrzymanie to minimalny czas, przez jaki zestyk będzie włączony. Jest ono 
wykorzystywane przez funkcje wyzwalania w celu zapewnienia uzyskania sygnału 
wyzwolenia o dobrej jakości. Jako przykład timera wstrzymania, wstrzymanie o 
100 ms oznacza, że jeżeli sygnał inicjujący jest włączony przez 10 ms, wówczas 
zestyk wyjściowy jest włączony przez 100 ms, a jeżeli sygnał inicjujący jest 
włączony przez 200 ms, wówczas zestyk wyjściowy jest włączony przez 200 ms. 
 

2.19 Klawisze funkcyjne (P343/4/5/6/8) 
Przekaźnik P343//4/5/6 zawiera 10 funkcyjnych klawiszy służących do 
programowania wszelkich funkcji sterowania przez operatora jak reset 
zablokowanych przekaźników/diod/alarmów, wybór grupy 2 itp. za pomocą kodu 
PSL. Każdy klawisz funkcyjny ma przypisaną do siebie programowalną 
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trójkolorową diodę, którą można zaprogramować tak, aby służyła za wskaźnik 
aktywacji klawisza funkcyjnego. 
 
Te klawisze funkcyjne można użyć do wyzwolenia dowolnej funkcji, która została 
im przypisana w ramach schematu PSL. Komendy przycisków funkcyjnych można 
znaleźć w menu Function Keys (patrz rozdział Ustawienia, P34x/EN ST).  
W komórce menu ‘Fn. Key Status’ znajduje się 10-bitowe słowo reprezentujące 10 
komend klawiszy funkcyjnych a ich status można odczytać z tego właśnie słowa. 
W edytorze PSL tych 10 sygnałów z klawiszy funkcyjnych, sygnały DDB 256 - 265, 
można ustawić na logiczną 1 lub na status On, jak opisano to wcześniej,  
i wykorzystać do wykonywania zdefiniowanych przez użytkownika funkcji 
sterowniczych. 
W kolumnie Function Keys znajduje się komórka Fn. Key n Mode, w której można 
skonfigurować klawisz funkcyjny jako dwustabilny ‘Toggled’ lub zwykły ‘Normal’. 
W trybie dwustabilnym ‘Toggle’ sygnał DDB z klawisza funkcyjnego będzie 
utrzymywał raz załączony stan do momentu wydania komendy resetującej - 
poprzez kolejne naciśnięcie tego klawisza. W trybie zwykłym ‘Normal’ sygnał DDB 
z klawisza funkcyjnego utrzyma swój stan tylko na czas naciśnięcia tego klawisza, 
po jego zwolnieniu automatycznie się zresetuje. Można zaprogramować 
minimalny czas trwania impulsu dla klawisza funkcyjnego poprzez dodanie timera 
impulsu minimalnego do sygnału DBB klawisza funkcyjnego. 
 
Do aktywowania/odblokowywania lub wyłączania sygnałów klawiszy funkcyjnych 
w PSL służy komórka Fn Key n Status. Ustawienie Lock umożliwia zablokowanie 
klawisza funkcyjnego, co zapobiega jego dalszej aktywacji przy kolejnych 
naciśnięciach. 
 
Pozwala na zablokowanie statusu bistabilnych klawiszy funkcyjnych oraz ich 
sygnałów DBB w aktywnym trybie „wysokim”, co zapobiega dezaktywacji funkcji  
z tym stanem powiązanej za kolejnym naciśnięciem tego klawisza. Blokowanie 
klawisza funkcyjnego ustawionego na normalny tryb pracy (Normal) sprawia, że 
powiązane z nim sygnały DBB pozostają na stałe wyłączone. Ta funkcja 
zabezpieczająca zapobiega przed aktywowaniem lub dezaktywowaniem 
kluczowych funkcji przekaźnika po przypadkowym naciśnięciu klawisza. 
Komórka Fn Key Labels umożliwia zmianę opisu każdego z klawiszy funkcyjnych. 
Tekst opisu będzie wyświetlany po przejściu do danego klawisza funkcyjnego z 
poziomu menu klawiszy funkcyjnych, lub może być wyświetlany w schemacie PSL. 
Status klawiszy funkcyjnych zapisywany jest w podtrzymywanej bateryjnie 
pamięci. Status klawiszy funkcyjnych jest zapisywany w momencie wystąpienia 
przerwy w zasilaniu pomocniczym. Po przywróceniu zasilania pomocniczego, 
status przycisków funkcyjnych, sprzed awarii zasilania, zostanie przywrócony.  
W przypadku braku baterii lub, gdy jest ona rozładowana, sygnały DDB klawiszy 
funkcyjnych po przywróceniu zasilania pomocniczego są ustawiane na logiczne 0. 
Należy również zauważyć, że przekaźnik jest w stanie rozpoznać tylko naciśnięcie 
pojedynczego klawisza w jednym czasie, a minimalny czas jego naciśnięcia, by 
klawisz został rozpoznany w kodzie PSL wynosi ok. 200 ms. Ta zapobiegająca 
„migotaniu" funkcja uniemożliwia przypadkowe, dwukrotne naciśnięcie klawisza. 
  

2.20 Tryb tylko do odczytu 
Wraz z wprowadzeniem standardu IEC 61850 oraz możliwości komunikacyjnych 
Ethernet/Internet, ważnym zagadnieniem stało się bezpieczeństwo. Przekaźnik 
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Px40 oferuje funkcje ułatwiające użytkownikowi aktywowane lub 
dezaktywowanie zmian w konfiguracji w sposób zdalny. Funkcja ta jest dostępna 
wyłącznie w przekaźnikach obsługujących protokół Courier, Courier z IEC 60870-5-
103, Courier z IEC 61850 oraz IEC 61850. W przypadku protokołu IEC 60870-5-103 
funkcja tylko do odczytu różni się od dotychczasowej funkcji blokowania poleceń. 
 
Tryb Tylko do odczytu może być aktywowany/wyłączony dla następujących 
portów tylnych: 
 

 Port tylny 1 – protokoły IEC 60870-5-103 oraz Courier, 

 Port tylny 2 (jeśli występuje) - protokół Courier 

 Port Ethernet (jeśli występuje) - protokół Courier ("tunelowany") 
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1 WPROWADZENIE 
 

1.1 Zabezpieczenie generatorów 
Generator AC stanowi elektromechaniczny etap całego procesu konwersji energii 
prowadzącego do wytworzenia energii elektrycznej. Silnik tłokowy lub jedna  
z wielu form turbiny stanowi źródło napędu zapewniające doprowadzenie 
mechaniczne obrotów do alternatora. 
Istnieje wiele postaci elektrowni wykorzystujących różne źródła energii np. 
spalanie paliw kopalnych, zapory wodne oraz rozszczepienie jądrowe. Układy 
wytwarzania mogą służyć do celów produkcji przy obciążeniu podstawowym, 
pracy w trybie obcinania wartości szczytowych lub zapewniania mocy rezerwowej. 
Zabezpieczenie elektryczne powinno szybko wykrywać i inicjować wyłączenie  
w przypadku większości poważnych zwarć elektrycznych powiązanych  
z elektrownią. Zabezpieczenie elektryczne może również wykrywać 
nieprawidłowe warunki pracy, które mogą prowadzić do uszkodzenia instalacji. 
Nieprawidłowe warunki elektryczne mogą być skutkiem awarii w elektrowni, ale 
również mogą zostać narzucone generatorowi z zewnątrz. Poniżej 
wyszczególniono powszechne kategorie usterek i nieprawidłowych warunków, 
które można wykryć elektrycznie: (Nie wszystkie warunki muszą być wykrywane 
we wszystkich zastosowaniach.) 
 
Poważne usterki elektryczne 
 Uszkodzenie izolacji uzwojeń lub połączeń stojana Drugorzędne usterki 

elektryczne 
 

Uszkodzenie izolacji układu wzbudzania 
 Awaria układu wzbudzania 
 Rozsynchronizowane nadnapięcie 
 Nieprawidłowe warunki źródła napędu lub sterowania Awaria źródła 

napędu 
 Nadmiar częstotliwości 
 Przemagnesowanie 
 Zasilenie maszyny bez napięcia 
 Przeskok iskry na wyłączniku 
 Powiązane z systemem 
 Zasilanie niewyłączonego zwarcia 
 Długotrwałe lub duże obciążenie niesymetryczne  
 Przeciążenie długotrwałe lub duże 
 Utrata synchronizmu 
 Nadmiar częstotliwości 
 Niedomiar częstotliwości 
 Zsynchronizowane nadnapięcie 
 Przemagnesowanie 
 Niedomiar napięcia 
 
Ponadto konieczne mogą być różnego rodzaju zabezpieczenia mechaniczne  
np. wykrywanie drgań, monitorowanie smarów i chłodziw, wykrywanie 
temperatury itp. 
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Działania wymagane stosownie do odpowiedzi zabezpieczenia elektrycznego lub 
mechanicznego dzieli się zwykle na następujące kategorie: 
 Pilne wyłączenie z ruchu 
 Niepilne wyłączenie z ruchu 
 Sam alarm 

 
Pilne wyłączenie z ruchu byłoby wymagane na przykład w razie wystąpienia 
zwarcia międzyfazowego w połączeniach elektrycznych transformatora. Niepilne 
wyłączenie ruchu może mieć charakter sekwencyjny, gdzie źródło napędu może 
być wyłączane z ruchu przed elektrycznych odciążeniem generatora tak, aby 
uniknąć nadmiernej prędkości. Niepilne wyłączenie z ruchu może zostać 
zainicjowane w przypadku ciągłego obciążenia niesymetrycznego. W takiej 
sytuacji wskazane jest, aby włączył się alarm, zanim konieczne będzie wyłączenie  
z ruchu, aby umożliwić interwencję operatora i rozwiązanie sytuacji. 
W przypadku pilnego wyzwalania wskazane może być elektryczne utrzymanie 
stanu wyłączenia z ruchu za pomocą blokujących zestyków wyjściowych 
zabezpieczenia, które wymagałyby resetowania ręcznego. W przypadku 
niepilnego wyłączenia z ruchu wymagane mogą być samoresetujące zestyki 
wyjściowe tak, aby wytwarzanie mocy mogło rozpocząć się ponownie najszybciej, 
jak to możliwe. 
Przekaźniki P342/3/4/5/6 mogą utrzymywać działanie wszystkich funkcji 
zabezpieczenia w szerokim zakresie częstotliwości roboczej dzięki systemowi 
śledzenia częstotliwości (5 - 70 Hz). Zdolność śledzenia częstotliwości w 
P342/3/4/5/6 ma szczególne znaczenie w szczytowo-pompowych układach 
wytwarzania, w których synchroniczne maszyny można obsługiwać przy zasilaniu 
o zmiennej częstotliwości w trybie pompowania. Ponadto w przypadku elektrowni 
o cyklu kombinowanym konieczne może być wzbudzanie i synchronizowanie 
zespołu prądotwórczego zawierającego turbinę parową z turbozespołem 
gazowym przy niskiej częstotliwości, przed osiągnięciem częstotliwości 
znamionowej i synchronizacją z siecią elektroenergetyczną. 
Gdy wymagana jest dokładna praca funkcji zabezpieczenia w P342/3/4/5/6 przy 
niskiej częstotliwości, konieczne będzie użycie PP z większymi rdzeniami.  
W rezultacie wymagania wobec PP należy pomnożyć przez fn/f, gdzie f to 
minimalna wymagana częstotliwość robocza, zaś fn to znamionowa częstotliwość 
robocza. 
 

1.2 Zabezpieczenie generatorów-transformatorów 
 
1.2.1 Wprowadzenie 
Rozwój nowoczesnych instalacji elektroenergetycznych objawił się również 
udoskonaleniami wprowadzanymi w konstrukcjach transformatorów. 
Doprowadziło to powstania szerokiej gamy transformatorów, których moce 
wynoszą od kilku kVA do kilkuset MVA, i które są przeznaczone do różnorodnych 
zastosowań. 
Czynniki brane pod uwagę podczas dobierania zabezpieczeń transformatora 
zależą od jego zastosowania oraz roli, jaką pełni w instalacji.  W celu 
zredukowania wpływu naprężenia termicznego oraz sił elektrodynamicznych, 
wskazane jest, aby całość zabezpieczeń skracała do minimum czas zwarć 
występujących wewnątrz transformatora. 
W przypadku mniejszych transformatorów efektywne i ekonomicznie uzasadnione 
zabezpieczenie można uzyskać poprzez zastosowanie zabezpieczenia 
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bezpiecznikowego lub przekaźników nadprądowych IDMT/ bezzwłocznych. Ze 
względu na konieczność koordynacji z zabezpieczeniami dalszej części instalacji 
elektroenergetycznej, skutkuje to zwłocznym wyłączaniem pewnych zwarć 
niskiego poziomu.  Niedopuszczalne jest zwłoczne wyłączanie dużych zwarć  
w większych transformatorach rozdzielczych, generatorowych oraz przesyłowych, 
tj. tam, gdzie niezwykle istotne jest działanie oraz stabilność instalacji. 
Zabezpieczenia szybkie są wskazane do ochrony przed wszelkimi zwarciami. 
Zwarcia transformatorów są z reguły podzielone na cztery kategorie: 
 zwarcia na uzwojeniach i zaciskach, 
 zwarcia na rdzeniu, 
 nieprawidłowości w działaniu, jak np. przepięcie, przekroczenie 

maksymalnej gęstości strumienia (przemagnesowanie), przeciążenie, 
 zewnętrzne zwarcia długotrwałe lub nie wyłączone. 

 
Wszystkie powyższe czynniki należy rozważyć osobno i odpowiednio 
zaprojektować zabezpieczenie transformatora. 
  
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed zwarciami wewnątrz i poza 
transformatorem oraz zabezpieczenia jego normalnej pracy, projekt oraz 
zastosowanie transformatora muszą uwzględniać takie czynniki, jak: 
 magnesujący początkowy prąd rozruchowy, 
 układ uzwojeń, 
 połączenia uzwojeń, 
 podłączenie obwodów wtórnych zabezpieczenia. 

 
Sposób, w jaki zwykle zapewniana jest ochrona większych transformatorów widać 
najlepiej na przykładzie urządzeń zabezpieczających stosowanych w powszechnie 
spotykanych instalacjach. 
 
1.2.2 Układy połączeń transformatora 
Istnieje kilka możliwych układów połączeń transformatora, ale najczęściej 
spotykane można podzielić na cztery główne układy połączeń: 
 

Grupa 1 Przesunięcie fazowe 0° Yy0  
Zd0 

  Dd0 

Grupa 2 Przesunięcie fazowe 180° Yd6 
Dd6 

  Dz6 

Grupa 3 Opóźnienie fazowe 30° Dy1 
Yz1 

  Yz1 

Grupa 4 Wyprzedzenie fazowe 30° Yd11 
Dy11 

  Yz11 

 
Uzwojenia górnego napięcia są oznaczone wielkimi literami, natomiast uzwojenia 
dolnego napięcia małymi (wysokie i niskie napięcie w tym przypadku jest pojęciem 
względnym). Liczby odnoszą się do pozycji na tarczy zegarowej i wskazują 
przesunięcie fazy napięcia dolnego do wektora zerowego względem fazy napięcia 
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górnego do wektora zerowego. Przykładowo, Yd1 oznacza, że wektory fazy 
dolnego napięcia opóźnione są względem wektorów fazy napięcia górnego  
o 30° (przesunięcie fazowe -30°). 
Wyznaczanie połączeń transformatora najlepiej widać na konkretnym przykładzie. 
Należy zwrócić uwagę na następujące elementy: 
Połączenia liniowe są normalnie doprowadzone do końca uzwojenia oznaczonego 
indeksem 2 np.: A2, B2, C2 oraz a2, b2, c2. 
Oznaczenie końca linii (zarówno litera jak i indeks) są takie same jak oznaczenie 
fazy, do której ten koniec jest podłączony. 
Rozważmy połączenie Yd1. Uzwojenia transformatora pokazane na rysunku 1 
powinny być połączone w układzie Yd1. 
  

 
Rysunek 1: Uzwojenia transformatora, które należy połączyć w układ Yd1. 

 
W celu połączenia uzwojeń transformatora zaleca się postępowanie wg 
następujących punktów: 
1. Narysować wektory fazy strony pierwotnej i wtórnej z odpowiednim 

przesunięciem fazowym. 
 

 
Rysunek 2: Wektory napięć fazowych 

 
2. Wykonać połączenie w trójkąt po stronie wtórnej i oznaczyć odpowiednie 

kierunki wektorów. Uzwojenia sprzężone magnetycznie są narysowane 
równolegle, uzwojenie „A” po stronie połączonej w gwiazdę jest równoległe 
do uzwojenia „a” po stronie połączonej w trójkąt. Podobnie jest  
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w przypadku dwóch pozostałych faz. 
 

 
 

Rysunek 3: Rysowanie połączenia w trójkąt 

 
3. Teraz można rozpisać indeksy oznaczeń uzwojeń, mając na uwadze to, że 

jeśli napięcie wyindukowane w uzwojeniach napięcia górnego skierowane 
jest od A1 do A2 (lub na odwrót), wtedy dla tego samego przypadku 
napięcie wyindukowane w uzwojeniach napięcia dolnego również będzie 
skierowane od a1 do a2. 

4. Połączenie w trójkąt należy wykonać łącząc a2 z c1, b2 z a1 oraz c2 z b1: 
 

 
 

Rysunek 4: Połączenie transformatora w układ Yd1 

 
1.2.3 Przykład generatora-transformatora 
Na rysunku 5 przedstawiono typowe funkcje zabezpieczenia dla generatora-
transformatora. 
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Rysunek 5: Typowy zestaw zabezpieczeń generatora-transformatora 
 

Zabezpieczenia szybkie stosowane są w celu ochrony przed zwarciami zarówno po 
stronie uzwojeń GN jaki i DN za pomocą adaptacyjnego zabezpieczenia 
różnicowego (87). Przekaźnik działa w oparciu o podstawową zasadę różnicy 
prądów, mówiącą, że prądy wpływające oraz wypływające w/z strefy 
zabezpieczenia znajdującej się po stronie wtórnej przekładnika prądowego GN 
oraz DN mogą być sobie równe w warunkach obciążenia oraz zwarcia 
bezpośredniego, podczas gdy w momencie wystąpienia stanu zwarcia 
wewnętrznego równowaga tych prądów zostanie zaburzona a prądy różnicowe 
spowodują zadziałanie przekaźnika. Strefa zabezpieczenia jest dokładnie 
określona lokalizacją przekładnika prądowego i, jako że zabezpieczenie nie reaguje 
na zwarcia bezpośrednie, może być ustawiona do zadziałania bez żadnych 
zamierzonych opóźnień czasowych. 
Zastosowanie przekaźnika różnicowego P34x z programowym dopasowywaniem 
układu połączeń oraz amplitudy zapewnia  oprócz filtrowania składowej zerowej 
prądu GN, zapobiegającego nieprawidłowemu działaniu członu różnicowego  
w razie wystąpienia zewnętrznych zwarć doziemnych GN,  korekcję fazy oraz 
przekładni sygnałów przekładnika prądowego (PP).  Pośredniczące przekładniki 
prądowe (ICT) nie są już wymagane. 
Czulsze, szybkie zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi uzwojenia 
połączonego w gwiazdę GN zapewnione jest przez strefowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe (64). Ze względu na ograniczanie fazowych prądów 
zwarciowych po stronie DN dla zwarć doziemnych na uzwojeniu GN oraz ze 
względu na to, że wszelkie niestrefowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe 
połączeń doziemnych transformatora wymagają, by dla ich rozróżnienia stosować 
odpowiednie opóźnienia czasowe, powszechnie stosowane są strefowe 
zabezpieczenia ziemnozwarciowe. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe na uzwojeniach GN i na generatorze 
zapewniane jest przez ograniczony wewnętrznie człon ziemnozwarciowy na 
generatorze. To zabezpieczenie ziemnozwarciowe może być oparte na napięciu 
punktu zerowego (59N) lub na prądzie (50 N) w zależności od sposobu uziemienia 
generatora.  Połączenie uzwojeń transformatora w trójkąt nie powoduje 
przepływu składowej zerowej prądu DN w przypadku zwarć doziemnych GN. Tym 
samym nie jest konieczne stopniowanie tego członu poprzez stosowanie innych 
zabezpieczeń ziemnozwarciowych i można go ustawić na zadziałanie bez żadnych 
zwłok czasowych.  Zabezpieczenie takie dla uzwojeń połączonych w trójkąt znane 
jest pod nazwą zrównoważonego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
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Długotrwałe zewnętrzne zwarcia GN są wyłączane przez zabezpieczenie 
nadprądowe IDMT (51) na uzwojeniu GN lub przez zabezpieczenie nadprądowe 
zależne napięciowo IDMT lub zabezpieczenie podimpedancyjne na uzwojeniu 
DN/generatorze (51 V/21) lub przez rezerwowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
(51N) w uziemieniu GN transformatora. Zakres zabezpieczeń rezerwowych będzie 
się zmieniał w zależności od instalacji oraz zastosowania transformatora. 
Zabezpieczenie przed przemagnesowaniem (24) stosuje się zwykle w celu 
zabezpieczenia generatora lub transformatora przed uszkodzeniem 
spowodowanym długim utrzymywaniem się przemagnesowania. 
Schemat zabezpieczeń może być dalej rozbudowany o inne urządzenia 
zabezpieczające transformator, jak zabezpieczenia Buchholza, urządzenia 
dekompresyjne oraz kontrolujące temperaturę uzwojeń. Urządzenia te mogą 
pełnić rolę dodatkowych podstawowych systemów zabezpieczających duże 
transformatory. Potrafią one również wyłączać niektóre zwarcia, które mogą być 
trudne do wykrycia dla urządzeń zabezpieczających działających w oparciu  
o liniowe przekładniki prądowe, a więc np. zwarcia międzyzwojowe lub zwarcia 
warstw rdzenia. Urządzenia te są podłączone tak, aby oprócz obsługi 
przekaźników pomocniczych dla celów informacyjnych zapewniały bezpośrednie 
wyzwolenie wyłącznika. 
Pozostałe urządzenia zabezpieczające będą stanowić uzupełnienie głównego 
zabezpieczenia przekaźnikowego. 
 

 

2 ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI 
ZABEZPIECZAJĄCYCH 

W poniższych paragrafach szczegółowo opisano poszczególne funkcje 
zabezpieczające oraz miejsca i sposoby ich stosowania. Każda sekcja zawiera także 
wypis z odpowiednich kolumn menu demonstrujący sposób konfiguracji 
przekaźnika. 
Wszystkie funkcje zabezpieczenia oparte na prądzie fazowym (zabezpieczenie 
nadprądowe, mocowe, impedancyjne) wykorzystują wejścia prądów 3 faz IA/IB/IC 
3 podłączone do przekładników prądowych końca zerowego na standardowych 
schematach połączeń, z wyjątkiem wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia 
różnicowego i zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi, które 
korzystają z wejść prądowych IA-2/IB-2/IC-2. Człony zabezpieczenia 
nadprądowego, strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, nadprądowego 
NPS, zabezpieczenia maszyny bez napięcia oraz podprądowego zabezpieczenia na 
wypadek usterki wyłącznika mogą korzystać albo z wejść prądowych IA/IB/IC albo 
IA-2/IB-2/IC-2, które wybiera się w ustawieniach. Adaptacyjne zabezpieczenie 
różnicowe korzysta z obu zestawów wejść prądów 3 faz. 
 

2.1 Kolejność faz 
 
2.1.1 Opis 
W przekaźniku P340 zapewniono funkcję umożliwiającą utrzymanie prawidłowego 
działania wszystkich funkcji zabezpieczających nawet wtedy, gdy generator będzie 
pracował przy odwróconej kolejności faz. Do tego celu służą ustawienia 
konfigurowane przez użytkownika dostępne dla czterech grup ustawień. 
Domyślna sekwencja faz dla przekaźników P340 jest zgodna z kierunkiem ruchu 
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wskazówek zegara – ABC. Niektóre instalacje elektroenergetyczne mogą mieć na 
stałe kolejność faz przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, czyli ACB.  
W zastosowaniach szczytowo-pompowych powszechne jest odwracanie dwóch 
faz w celu usprawnienia działania pompowego, przy pomocy przełączników do 
odwracania faz. Jednak w zależności od pozycji przełączników względem PN i PP 
kolejność faz może nie mieć wpływu na wszystkie wejścia napięciowe i prądowe 
do przekaźnika. W poniższych punktach opisano niektóre często występujące 
scenariusze i ich skutki. W opisie PP1 zapewnia pomiary prądu dla wszystkich 
zabezpieczeń opartych na prądzie (IA-1/IB-1/IC-1), CT2 (IA-2/IB-2/IC-2) używany 
jest jedynie dla zabezpieczenia różnicowego generatora. 
W przypadku zastosowań szczytowo-pompowych można wykorzystać ustawienia 
prawidłowej kolejności faz dla określonego trybu pracy oraz konfigurację faz  
w różnych grupach ustawień. Konfigurację faz można wówczas ustawić wybierając 
odpowiednią grupę ustawień. Dalsze informacje na temat zmiany grupy ustawień 
można znaleźć w punkcie 2.6 w P34x/EN OP. Dzięki tej metodzie wyboru 
konfiguracji faz można wyeliminować konieczność zewnętrznego przełączania 
obwodów PP lub dublowania przekaźników podłączeniami do różnych faz PP. 
Ustawienia kolejności faz powinny być zmieniane tylko wtedy, gdy maszyna jest 
rozłączona tak, żeby przejściowe różnice w kolejności faz pomiędzy przekaźnikiem 
a siecią elektroenergetyczną spowodowane przełączaniem faz nie spowodowały 
zadziałania żadnych funkcji zabezpieczających. Aby grupy ustawień były zmieniane 
tylko wtedy, gdy maszyna jest rozłączona, można uzależnić zmianę grup ustawień 
od sygnałów uruchamiających zabezpieczenie podprądowe IA/IB/IC oraz sygnału 
uruchamiającego zabezpieczenie podnapięciowe w PSL. 
 
2.1.1.1 Przypadek 1 – zamiana faz oddziałująca na wszystkie PP i PN 
Zamiana faz wpływa jednakowo na wszystkie pomiary napięcia i prądu, 
niezależnie od tego, które dwie fazy zamieniono miejscami. Jest to także 
odpowiednik sieci elektroenergetycznej, która ma na stałe odwrócone fazy. 
 

 
Rysunek 6: Przypadek 1: Zamiana faz oddziałująca na wszystkie PP i PN 

  
Wszystkie funkcje zabezpieczające, które wykorzystują składową zgodną  
i przeciwną napięcia i prądu, ulegają wpływowi zamiany (zab. nadprądowe NPS  
i nadnapięciowe NPS, zab. przeciążeniowe termiczne, nadzór przekładników 
napięciowych). Zamiana wpływa również na kierunkowe zabezpieczenie 
nadprądowe, ponieważ sygnał polaryzujący (Vbc, Vca, Vab) ulega odwróceniu 
przez zmianę kolejności faz. Zamiana nie wpływa na zabezpieczenie różnicowe 
generatora, ponieważ odwrócenie faz dotyka PP1 i PP2 w taki sam sposób. 
Poniżej przedstawiono zależności pomiędzy napięciami i prądami z PP1 dla 
standardowej kolejności faz i odwróconej kolejności faz. 
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Rysunek 7: Standardowa i odwrócona kolejność faz 
 

W powyższym przykładzie ustawienia konfiguracji systemu - Standard ABC 
(standardowa ABC) oraz Reverse ACB (odwrócona ACB) można zastosować  
w 2 grupach ustawień i wpłynąć na kolejność faz w zależności od pozycji 
przełącznika do odwracania faz. 
 
2.1.1.2 Przypadek 2 – zamiana faz oddziałująca tylko na PP1 
Zamiana faz oddziałuje tylko na PP1 (przekładnik prądowy 1). Wpłynie ona na 
wszystkie funkcje zabezpieczenia, które wykorzystują prądy PP1 oraz napięcia  
3 faz (mocowe, od poślizgu biegunów, od utraty wzbudzenia, podimpedancyjne, 
nadprądowe sterowane napięciem, kierunkowe nadprądowe), ponieważ zamiana 
zmienia zależności fazowe pomiędzy napięciai i prądami. Zabezpieczenie 
różnicowe generatora oraz zabezpieczenie wykorzystujące składową zgodną  
i przeciwną prądu i napięcia również ulegną temu wpływowi. 
 

 

Rysunek 8: Przypadek 2: Zamiana faz oddziałująca tylko na PP1 

 
Uwaga: Istnieją 2 podejścia do użycia ustawień konfiguracji systemu  

w przypadku zamiany 2 faz. Ustawienia można wykorzystać, aby 
utrzymać w przypadku zwarcia w generatorze sekwencję faz  
z punktu widzenia generatora lub sekwencję faz z punktu widzenia 
systemu (lub szyny). 

 
Na przykład w przypadku 2, w razie wystąpienia zwarcia w uzwojeniu fazy A 
generatora, przekaźnik zgłosi zwarcie na fazie B, jeżeli w ustawieniu CT1 Reversal 
nastawiono opcję A-B Swapped (widok zwartej fazy z punktu widzenia systemu 
lub szyny). W przypadku zwarcia na szynie w zapisie zwarcia podana zostanie 
prawidłowa zwarta faza. 
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W powyższym przykładzie zamiast zamiany faz A-B w PP1 użytkownik może 
opcjonalnie nastawić A-B Swapped dla CT2 Reversal oraz VT Reversal  
i zastosować ustawienie Phase Sequence do Reverse ACB. W takim podejściu 
zwarcia wewnętrzne (np. zwarcie w uzwojeniu fazy A) będą podawały informację 
o prawidłowej fazie w zapisach zwarć (zwarta faza z punktu widzenia generatora), 
zaś zewnętrzne zwarcie fazy A zostanie przedstawione jako zwarcie fazy B. 
Aby zatem uzyskać sekwencję faz utrzymującą punkt widzenia generatora  
w przypadku zwarcia w generatorze, należy dla PP/PN nie ulegających wpływowi 
zmiany nastawić ustawienie zamiany faz tak, aby odpowiadało zewnętrznemu 
przełączeniu. Ponadto ponieważ kolejność sekwencyjna maszyny została 
zmieniona, należy odpowiednio zastosować ustawienie Sequence Reversal. 
Aby uzyskać sekwencję faz utrzymującą punkt widzenia systemu w przypadku 
zwarcia w generatorze, należy dla PP/PN ulegających wpływowi zmiany nastawić 
ustawienie zamiany faz tak, aby odpowiadało zewnętrznemu przełączeniu. 
Zabezpieczenie czułe mocowe to jednofazowy człon zabezpieczenia mocowego 
wykorzystujący prąd i napięcie fazy A. Jeżeli zastosowano czułe zabezpieczenie 
mocowe i zamieniono tylko prąd fazy A, obliczenia mocy będą nieprawidłowe, 
ponieważ wejścia napięcia i prądu nie będą z tej samej fazy. Jeżeli na przykład  
w przypadku 2 zamieniono fazy A-B, zaś czuły PP jest umieszczony od strony 
generatora względem przełącznika, możliwe jest zastosowanie alternatywnego 
podejścia, w którym zamienia się fazy PP2 i PN tak, że napięcie fazy A (z punktu 
widzenia generatora) zostaje przywrócone dla prawidłowych obliczeń mocy fazy 
A. Tego problemu nie da się rozstrzygnąć przy drugim podejściu, w którym 
zamienione są tylko fazy PP1. Zatem konieczne będzie wyłączenie zabezpieczenia 
lub takie rozmieszczenie przełączników do odwracania faz, aby faza A nie ulegała 
zamianie albo umieszczenie PP czułego zabezpieczenia mocowego po tej samej 
stronie przełącznika co PN. 
 

2.2 Zabezpieczenie różnicowe generatora (87G) 
Usterka uzwojenia stojana lub izolacji połączenia może prowadzić do poważnych 
uszkodzeń uzwojenia oraz rdzenia stojana. Zakres uszkodzeń będzie zależeć od 
poziomu prądu zwarcia oraz od czasu trwania zwarcia. Należy zastosować 
zabezpieczenie w celu ograniczenia uszkodzeń i kosztów napraw.  Dla elektrowni 
podstawowej szybkie odłączenie instalacji od sieci elektroenergetycznej może być 
konieczne także w celu utrzymania stabilności sieci. 
Zabezpieczenie różnicowe generatora stosuje się powszechnie w przypadku 
generatorów o mocy znamionowej powyżej 1 MVA. Tego rodzaju ochrona 
urządzenia umożliwia selektywne wykrywanie zwarć w uzwojeniu. Nie uwzględnia 
ono zamierzonej zwłoki czasowej, gdy pojawia się znaczny prąd zwarcia. Należy 
tak ustawić strefę zabezpieczenia, którą definiuje rozmieszczenie przekładników 
prądowych, aby zachodziła na zabezpieczenia innych elementów instalacji np. 
szyny zbiorczej lub transformatora podwyższającego napięcie. 
Znaczny prąd przepływający na skutek zewnętrznego zwarcia może spowodować, 
że jeden PP zostanie nasycony bardziej niż drugi. Powoduje to różnicę pomiędzy 
prądami wtórnymi wytwarzanymi przez poszczególne PP. Istotne jest 
ustabilizowanie zabezpieczenia na wypadek takiej sytuacji. Zazwyczaj stosuje się 
dwie metody. Technikę adaptacji polegającą na tym, że ustawienie przekaźnika 
zwiększa się w miarę zwiększania się prądu przepływającego,  Zaś alternatywnie 
technikę wysokoimpedancyjną, w której przekaźnik ma taką impedancję, że  
w warunkach maksymalnego zwarcia bezpośredniego w członie różnicowym 
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występuje niedostateczny prąd do zadziałania przekaźnika. 
Funkcję zabezpieczenia różnicowego generatora dostępną w przekaźniku 
P343/4/5/6 można wykorzystywać albo w trybie różnicowym adaptacyjnym albo 
różnicowym wysokoimpedancyjnym. Oba tryby działania są jednakowo 
prawidłowe, to użytkownicy mogą preferować jeden bardziej od drugiego. 
Zabezpieczenie różnicowe generatora można również użyć na potrzeby 
zabezpieczenia od zwarć międzyzwojowych. Zasadę działania poszczególnych 
trybów opisano w rozdziale Obsługa, P34x/EN OP. 
 
2.2.1 Wytyczne dot. konfiguracji adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego 
generatora 
Ustawienie różnicowe, Configuration - Differential, należy nastawić na Enabled. 
Jeżeli rodzaj uzwojenia w SYSTEM CONFIG - Winding Config nastawiono na 
Generator, wówczas ustawienia dotyczące zabezpieczenia różnicowego 
generatora będą wyświetlane w kolumnie DIFFERENTIAL - Generator Diff. 
Aby wybrać adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe, należy w komórce Gen Diff 
Func nastawić opcję Biased. 
  
Ustawienie prądu różnicowego, Gen Diff Is1, należy nastawić na niską wartość, 
aby zabezpieczyć możliwie jak największą część uzwojenia maszyny. Zazwyczaj za 
dostateczne uważa się ustawienie 5% prądu znamionowego maszyny. Gen Diff 
Is2, wartość progowa, powyżej której stosuje się drugie ustawienie adaptacyjne, 
należy nastawić na 120 % prądu znamionowego maszyny. 
Nastawę wstępnego zbocza adaptacyjnego, Gen Diff k1, należy ustawić na 0%, co 
daje optymalną czułość na zwarcia wewnętrzne. Nastawę drugiego zbocza 
adaptacyjnego można ustawić na 150%, co daje właściwą stabilność w przypadku 
zwarć zewnętrznych. 
 
Uwaga: Należy zawsze używać ustawień domyślnych dla Gen Diff Is2 (1.2 

In), Gen Diff K1 (0%) oraz Gen Diff K2 (150%), ponieważ wymagania 
dotyczące PP są oparte na tych ustawieniach. 

 
2.2.2 Wytyczne dot. konfiguracji wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia 
różnicowego generatora 
Ustawienie różnicowe, Configuration - Differential, należy nastawić na Enabled. 
Jeżeli rodzaj uzwojenia w SYSTEM CONFIG - Winding Config nastawiono na 
Generator, wówczas ustawienia dotyczące zabezpieczenia różnicowego 
generatora będą wyświetlane w kolumnie DIFFERENTIAL - Generator Diff. 
Aby wybrać wysokoimpedancyjne zabezpieczenie różnicowe, należy w komórce 
Gen Diff Func nastawić opcję High Impedance. 
Ustawienie prądu różnicowego, Gen Diff Is1, należy nastawić na niską wartość, 
aby zabezpieczyć możliwie jak największą część uzwojenia maszyny. Zazwyczaj za 
dostateczne uważa się ustawienie 5% prądu znamionowego maszyny. Konieczne 
może być zwiększenie tego ustawienia w przypadku, gdy do zasilania 
zabezpieczenia stosuje się przekładniki prądowe o niskiej klasie dokładności. 
Należy sprawdzić i upewnić się, że prąd zadziałania dla strony pierwotnej członu 
jest mniejszy niż minimalny prąd zwarcia, dla którego zabezpieczenie powinno 
zadziałać. 
Prąd zadziałania strony pierwotnej (Iop) jest funkcją przekładni przekładnika 
prądowego, prądu zadziałania przekaźnika (Gen Diff Is1), liczby przekładników 
prądowych połączonych równolegle z członem zabezpieczenia przekaźnika (n) 
oraz prądu magnesującego każdego przekładnika prądowego (Ie) przy napięciu 
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stabilizacji (Vs).  Powyższa zależność może być wyrażona na trzy sposoby: 
1. W celu określenia maksymalnego prądu magnesującego przekładnika 

prądowego, aby uzyskać określony prąd zadziałania strony pierwotnej  
z określonym prądem zadziałania przekaźnika: 

 

 
2. W celu określenia minimalnej nastawy prądu przekaźnika, aby uzyskać 

określony prąd zadziałania strony pierwotnej przy zadanym prądzie 
magnesującym przekładnika prądowego. 

 

 
3. W celu wyrażenia pierwotnego prądu zadziałania zabezpieczenia dla 

określonego prądu zadziałania przekaźnika i określonego poziomu prądu 
magnesującego. 
 

Iop = (CT ratio) x (Gen diff Is1 + nIe) 
 
W celu uzyskania wymaganego prądu zadziałania strony pierwotnej  
z wykorzystywanymi przekładnikami prądowymi należy wybrać nastawę prądu 
(Gen Diff Is1) dla członu wysokoimpedancyjnego, jak wyszczególniono  
w wyrażeniu (ii) powyżej. Nastawa rezystora stabilizującego (RST) musi być 
obliczona w następujący sposób, w którym nastawa ta jest funkcją wymaganej 
nastawy napięcia stabilizacji (Vs) oraz nastawy prądu przekaźnika (Gen Diff Is1). 
 

 
 
Uwaga: W powyższym wzorze przyjęto, że obciążenie przekaźnika jest 

pomijalne. 
 
ZASTOSOWANIE NIELINIOWYCH REZYSTORÓW „METROSIL” 
Metrosile służą do ograniczania napięcia szczytowego wytwarzanego przez 
przekładniki prądowe w warunkach zwarcia wewnętrznego, do wartości niższej niż 
wartość izolacji przekładników prądowych, przekaźników oraz przewodów 
połączeniowych, których to izolacja wytrzymuje normalnie 3 kV pik napięcia. 
Do obliczania chwilowej wartości napięcia szczytowego, jakie może pojawić się 
podczas zwarcia wewnętrznego, można zastosować poniższy wzór. Napięcie 
szczytowe wytwarzane podczas zwarcia wewnętrznego będzie funkcją napięcia 
punktu załamania przekładnika prądowego oraz napięcia spodziewanego, 
wytwarzanego w przypadku zwarcia wewnętrznego, gdy nie występuje nasycenie 
przekładnika prądowego. To napięcie spodziewane będzie funkcją maksymalnego 
wtórnego prądu zwarcia wewnętrznego, przekładni przekaźnika prądowego, 
rezystancji uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego, rezystancji przewodu 
biegnącego od przekładnika prądowego do punktu wspólnego, rezystancji 
przewodu przekaźnika oraz wartości rezystora stabilizującego. 
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Gdzie: 
Vp = Napięcie szczytowe na PP w warunkach zwarcia wewnętrznego  
Vk = Napięcie punktu załamania przekładnika prądowego 
Vf = Maksymalne napięcie, jakie byłoby wytworzone,  

gdyby nie doszło do nasycenia PP 
I‘f = Maksymalny wtórny prąd zwarcia wewnętrznego 
RCT = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego 
RL = Maksymalny prąd obciążenia przewodu łączącego przekładnik prądowy 

z przekaźnikiem  
RST = Rezystor stabilizujący przekaźnika 
 
Gdy wartość wyliczona ze wzoru przewyższa 3000 V, należy zastosować metrosile. 
Są one włączane w obwód przekaźnika i służą do bocznikowania wyjście prądu 
wtórnego przekładnika prądowego z przekaźnika, w celu zapobiegania bardzo 
wysokim napięciom wtórnym. 
 
Metrosile są montowane na zewnątrz i mają postać pierścieniowych dysków. Ich 
charakterystyki działania wynikają ze wzoru: 
V = CI0,25 
 
Gdzie: 
V = Chwilowe napięcie na nieliniowym rezystorze („Metrosilu”).  
C = Stała nieliniowego rezystora („Metrosila”) 
I = Chwilowy prąd przepływający przez rezystor nieliniowy („Metrosil”) 
 
Przy sinusoidalnym napięciu na Metrosilu wartość skuteczna prądu będzie  
w przybliżeniu wynosiła 0,52 x prąd szczytowy. Wartość tego prądu można 
wyznaczyć w następujący sposób: 
 

 
 
Gdzie: 
Vs(rms) = wartość skuteczna (rms) napięcia sinusoidalnego na metrosilu 
 
Spowodowane jest to tym, że przebieg prądu przepływającego przez rezystor 
nieliniowy („Metrosil”) nie jest sinusoidalny, ale poważnie zniekształcony. 
  
Aby zastosowanie nieliniowego rezystora („Metrosil”) przyniosło spodziewany 
efekt, jego charakterystyka powinna zapewniać spełnienie poniższych wymagań: 
1. Przy danej nastawie napięciowej przekaźnika prąd przepływający przez 

nieliniowy rezystor (metrosil) powinien być na tyle niski, na ile to możliwe, 
ale nie większy niż ok. 30 mA rms w przypadku przekładników prądowych 
1A, i ok. 100 mA rms w przypadku przekładników prądowych 5A. 

 
2. Przy maksymalnym prądzie wtórnym, nieliniowy rezystor („Metrosil”) 

powinien ograniczać napięcie do 1500 V rms lub 2120 V wartości szczytowej 
przez czas 0,25 sekundy. Przy wyższych nastawach napięciowych 
przekaźnika nie zawsze jest możliwe ograniczenie napięcia zwarcia do 1500 
V rms, tak więc może pojawić się konieczność tolerowania napięć wyższych. 
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W poniższych tabelach zestawiono typowe rodzaje metrosili wymagane  
w zależności od prądu znamionowego przekaźnika, nastawy napięciowej 
zabezpieczenia REF itd. 
Metrosile dla przekaźników z PP 1 A 
Metrosile z przekładnikami prądowymi 1A zostały zaprojektowane tak, by 

pozwalały spełnić następujące ograniczenia: 
3. Przy danej nastawie napięciowej przekaźnika, prąd płynący przez Metrosil 

powinien być mniejszy niż 30 mA rms. 
4. Przy maksymalnym prądzie wtórnym zwarcia wewnętrznego Metrosil 

powinien w miarę możliwości ograniczać napięcie do 1500 V rms. 
 
Metrosile zalecane zwykle do stosowania z PP 1 A zestawiono w tabeli 1: 
 

Nastawa napięciowa 
przekaźnika 

Charakterystyka 
znamionowa 

Zalecany typ metrosila 

 C ß 
Przekaźnik 
jednopolowy 

Przekaźnik 
trójpolowy 

Do 125 V rms 450 0.25 600A/S1/S256 600A/S3/1/S802 

125 do 300 V rms 900 0.25 600A/S1/S1088 600A/S3/1/S1195 
 

Tabela 1: Typy metrosila zalecane dla PP 1A 

 
Uwaga: Jednopolowe metrosile są zwykle dostarczane bez obejm 

montażowych, chyba że klient określi inaczej. 
 
Metrosile dla przekaźników z PP 5 A 
Tego typu metrosile zaprojektowano z myślą o spełnieniu następujących 
wymagań: 
5. Przy danej nastawie napięciowej przekaźnika prąd płynący przez Metrosil 

powinien być mniejszy niż 100 mA rms 
(rzeczywiste prądy maksymalne przepuszczane przez urządzenia 
wykazane poniżej ich opisów). 

 
6. Przy maksymalny wtórnym prądzie zwarcia wewnętrznego metrosil 

powinien ograniczać napięcie do 1500 V rms przez czas 0,25 s. Przy 
wyższych nastawach przekaźnika ograniczanie napięcia zwarcia do 1500 V 
rms nie jest możliwe, tym samym koniecznie jest tolerowanie wyższych 
napięć zwarciowych (wskazanych przez *, **, ***). 

 
Metrosile zalecane zwykle do stosowania z PP 5 A i jednopolowymi przekaźnikami 
wykazano w następującej tabeli: 
 

Wtórny prąd 
zwarcia 

wewnętrznego 
Zalecany typ METROSILA 

 Nastawa napięciowa przekaźnika 

A rms Do 200 V rms 250 V rms 275 V rms 300 V rms 

50A 
600A/S1/S1213  
C = 540/640 
35 mA rms 

600A/S1/S1214  
C = 670/800 
40 mA rms 

600A/S1/S1214  
C = 670/800 
50 mA rms 

600A/S1/S1223  
C = 740/870* 
50 mA rms 

100A 
600A/S2/P/S1217  
C = 470/540 
70 mA rms 

600A/S2/P/S1215  
C = 570/670 
75 mA rms 

600A/S2/P/S1215 
C = 570/670 
100 mA rms 

600A/S2/P/S1196 
C = 620/740 
100 mA rms * 

150A 600A/S3/P/S1219  600A/S3/P/S1220  600A/S3/P/S1221 600A/S3/P/S1222 
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C = 430/500 
100 mA rms 

C = 520/620 
100 mA rms 

C= 570/670** 
100 mA rms 

C = 620/740*** 100 
mA rms 

 

Tabela 2: Typy metrosila zalecane dla PP 5A 

 
Uwaga: *2400 V szczyt. **2200 V szczyt  ***2600 V szczyt 
 
W niektórych sytuacjach mogą być dopuszczalne konfiguracje jednodyskowe; 
szczegółowy opis zastosowań można uzyskać od Alstom Grid. 
7. Metrosile zalecane do stosowania z PP 5 A mogą być również stosowane  

z przekaźnikami trójpolowymi i mogą składać się z trzech jednopolowych 
urządzeń zamontowanych na tym samym stojaku, ale elektrycznie od 
siebie odizolowanych. Zamawiając tego typu urządzenie należy określić 
„typ metrosila trójpolowego”, poprzedzony numerem referencyjnym typu 
jednopolowego. 

8. Istnieje możliwość dostarczenia metrosili do wyższych nastaw 
napięciowych przekaźników i wyższych prądów zwarciowych. 

 
W celu uzyskania dalszych informacji i wskazówek dotyczących wyboru METROSILI 
prosimy o kontakt z Alstom Grid. 
 
2.2.3 Zabezpieczenie przed zwarciami międzyzwojowymi (jednofazowe z fazą 
pomocniczą) 
W przypadku generatorów z wielozwojowymi uzwojeniami stojana istnieje 
możliwość wystąpienia zwarć międzyzwojowych.  Takie zwarcie zostanie wykryte 
przez konwencjonalne układy zabezpieczeń, o ile przekształci się w zwarcie 
doziemne stojana. W hydrogeneratorach występuje zwykle wiele uzwojeń stojana 
z równoległymi uzwojeniami. 
 
2.2.3.1 Zabezpieczenie różnicowe przed zwarciami międzyzwojowymi generatora 
Na rysunku 9 przedstawiono jeden z układów różnicowych wykorzystujący 
przepustowe przekładniki prądowe, powszechnie stosowany do celów 
zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi. W tym układzie obwody  
w każdej fazie uzwojenia stojana podzielone są na dwie równe grupy 
i porównywane są prądy poszczególnych grup. Różnica pomiędzy tymi prądami 
wskazuje na asymetrię spowodowaną zwarciem międzyzwojowym. Ponieważ 
normalnie istnieje pewna asymetria prądów pomiędzy uzwojeniami, uzwojenie 
nastawia się tak, aby nie reagowało na taką normalną asymetrię, lecz było 
pobudzane w przypadku asymetrii spowodowanej przez zwarcie pojedynczego 
zwoju. W niektórych przypadkach generator może pracować ze zwartym zwojem 
aż do momentu naprawy i dlatego należy zwiększyć poziom pobudzenia 
prądowego, aby umożliwić pracę, lecz zachować zdolność wykrycia drugiego 
zwarcia. Wejścia prądowe IA2/IB2/IC2 w P343/4/5/6 można wykorzystać do tego 
rodzaju zastosowania z niezależnymi ustawieniami dla poszczególnych faz 
(Interturn Is_A, Interturn Is_B, Interturn Is_C). Dlatego też można zwiększyć 
ustawienie prądu dla samej zwartej fazy bez wpływu na czułość zabezpieczenia  
w pozostałych, niezwartych fazach. Opóźnienie czasowe służy do zapobiegania 
zadziałaniu w przypadku przejściowych błędnych prądów PP, które mogą wystąpić 
w trakcie zwarć zewnętrznych. Problem związany z przejściowymi błędnymi 
prądami PP można wyeliminować za pomocą przekładników Ferrantiego (typu 
okienkowego) (patrz rysunek 10). 
Ta metoda zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi będzie wykrywała 
zwarcia fazowe i niektóre zwarcia doziemne w uzwojeniu stojana. Jednak ze 
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względu na długi czas zadziałania takiego zabezpieczenia powszechnie stosuje się 
standardowe szybkie zabezpieczenie różnicowe dla każdej fazy i osobne 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Jeżeli mamy przekaźniki zabezpieczające 
główny P343/4/5/6 główny 1 i główny 2, można użyć wejść IA2/IB2/IC2 dla 
zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi w jednym przekaźniku, a dla 
standardowego zabezpieczenia różnicowego w generatorze w drugim. 
  

 

Rysunek 9: Zabezpieczenie przed zwarciami międzyzwojowymi w generatorze wykorzystujące 
osobne PP 

 

 

Rysunek 10: Zabezpieczenie przed zwarciami międzyzwojowymi w generatorze wykorzystujące 
przekładniki Ferrantiego (okienkowe) 

 
2.2.3.1.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia różnicowego przed zwarciami 
międzyzwojowymi w generatorze 
 
Ustawienie różnicowe, Configuration - Differential, należy nastawić na Enabled. 
Jeżeli rodzaj uzwojenia w SYSTEM CONFIG - Winding Config nastawiono na 
Generator, wówczas ustawienia dotyczące zabezpieczenia różnicowego 
generatora będą wyświetlane w kolumnie DIFFERENTIAL - Generator Diff. 
Aby wybrać zabezpieczenie różnicowe przed zwarciami międzyzwojowymi, należy 
w komórce Gen Diff Func nastawić opcję Interturn. 
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Ustawienie prądu różnicowego, Interturn Is_A, Interturn Is_B, Interturn Is_, 
należy nastawić na niską wartość, aby zabezpieczyć możliwie jak największą część 
uzwojenia maszyny. Zazwyczaj za dostateczne uważa się ustawienie 5% prądu 
znamionowego maszyny. Konieczne może być zwiększenie tego ustawienia  
w przypadku, gdy do zasilania zabezpieczenia stosuje się przekładniki prądowe  
o niskiej klasie dokładności. 
Ustawienie opóźnienia czasowego Interturn ITimeDelay należy nastawić tak, aby 
zapobiegać zadziałaniu w przypadku przejściowych błędnych prądów PP, które 
mogą wystąpić w trakcie zwarć zewnętrznych.  Typowe ustawienie wynosi 0,1 s. 
  
2.2.3.2 Zastosowanie adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego generatora 
dla zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi 
W przypadku zastosowań zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi,  
w których stojan generatora ma nawinięte 2 lub więcej jednakowych uzwojeń 
trójfazowych połączonych równolegle, pod warunkiem, że uzwojenia są 
wyprowadzone osobno, można użyć adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego 
podłączonego do PP na końcach linii 2 lub więcej uzwojeń, patrz rysunek 11.  
W tego rodzaju zastosowaniu należy zawsze stosować system adaptacyjny, 
ponieważ nie ma możliwości zagwarantowania z góry, że nastąpi dokładny podział 
prądu pomiędzy uzwojenia. Niewielki błąd podziału prądu spowodowałby 
niestabilność w systemie nieadaptacyjnym przy wysokich poziomach prądu 
zwarcia bezpośredniego. Symetryczny prąd w obu uzwojeniach powoduje obieg 
prądu w obwodzie wtórnych przekładnika prądowego, ale jakikolwiek prąd  
w zwarciu w strefie, włącznie ze zwarciem międzyzwojowym, spowoduje obieg 
prądu pomiędzy uzwojeniami wytwarzając sygnał wyjściowy w obwodzie 
roboczym przekaźnika. 
Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe w P343/4/5/6 wykorzystuje oba zestawy 
wejść prądów trójfazowych, a zatem jeżeli zabezpieczenie różnicowe generatora 
w P343/4/5/6 wykorzystano dla zabezpieczenia przed zwarciami 
międzyzwojowymi, wówczas żadna inna funkcja zabezpieczenia nie będzie 
dostępna w P343/4/5/6. Ponieważ normalnie zarówno zabezpieczenie różnicowe 
jak i liczne inne funkcje zabezpieczenia w P343/4/5 są niezbędne dla 
zabezpieczenia generatora w dodatku do zabezpieczenia przed zwarciami 
międzyzwojowymi, wskazane jest zastosowanie osobne adaptacyjnego 
przekaźnika różnicowego dla zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi 
w takim zastosowaniu. 
Kolejny układ, który można zastosować dla tego rodzaju generatora, pokazano na 
rysunku 10. Taki układ to próba osiągnięcia korzyści, jakie daje zabezpieczenie 
przed zwarciami międzyzwojowymi i zabezpieczenie różnicowe przy 
jednoczesnych oszczędnościach na przekładnikach prądowych i przekaźnikach. 
Jednakże ten układ nie jest równie czuły, jak inne układy wykorzystujące osobne 
przekaźniki na wypadek zwarć międzyzwojowych lub przekaźniki różnicowe. Układ 
z rysunku 10 wymaga, aby przekładniki prądowe na końcu zerowym miały połowę 
przekładni zwojowej przekładników prądowych na końcu zacisków. Czułość 
zabezpieczenia wobec zwarć międzyzwojowym jest ograniczona tym, że dwie 
zastosowane przekładnie PP należy dobrać zgodnie z prądem znamionowym 
generatora. 
Do tego zastosowania można wykorzystać P343/4/5/6 z wejściami IA/IB/IC 
podłączonymi do PP po stronie zacisków, ponieważ one widzą pełny prąd 
znamionowy. Uwaga: wejścia IA/IB/IC zasilają zabezpieczenie oparte na prądzie, 
impedancji i mocy. Jednak w przypadku pojedynczego generatora zasilającego 
odizolowany system zabezpieczenie rezerwowe powinno wykorzystywać 
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przekładniki prądowe na końcu zerowym maszyny, aby zapewnić wykrywanie 
wewnętrznych zwarć na uzwojeniach generatora. Dlatego w tego rodzaju 
zastosowaniu wskazane jest użycie osobnego adaptacyjnego zabezpieczenia 
różnicowego dla zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi. Wówczas 
można użyć P342 z osobnych PP na końcu zerowym generatora dla pozostałych 
zabezpieczeń. 
 

 

Rysunek 11: Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe poprzeczne dla maszyn dwuuzwojowych 

 

 

Rysunek 12: Zabezpieczenie różnicowe i przed zwarciami międzyzwojowymi generatora 

 
2.2.3.3 Zastosowanie zabezpieczenia nadprądowego dla zabezpieczenia przed 
zwarciami międzyzwojowymi 
Kolejna metoda, jaką można zastosować dla zabezpieczenia przed zwarciami 
międzyzwojowymi, polega na użyciu funkcji sterowanego prądowo zabezpieczenia 
ziemnowarciowego stojana wykorzystującego dodatkowy pojedynczy PP,  
w sposób pokazany na rysunku 13. 
W tym zastosowaniu zabezpieczenie napięciowe w punkcie neutralnym (59N) 
działałoby jako główne zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana, chociaż 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana bazujące na prądzie mogłoby nadal 
reagować na niektóre zwarcia doziemne stojana.  Taka forma zabezpieczenia 
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przed zwarciami międzyzwojowymi, z wykorzystaniem członu sterowanego 
prądem zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 51N (IN>1/2 lub ISEF>1), daje 
możliwość większej czułości w porównaniu do techniki przedstawionej na rysunku 
13.  Jest to spowodowane tym, że wymagana przekładnia pojedynczego PP dla 
tego zastosowania jest arbitralna. Ustawienie prądowe głównego członu 
sterowanego prądem (IN>1/2 lub ISEF>1) należy nastawić zgodnie z wybraną 
przekładnią PP, aby zapewnić odpowiednią czułość podstawową dla minimalnego 
prądu zwarcia międzyzwojowego. Z podobnych przyczyn opóźnienie czasowe 
należy nastawić podobnie do opóźnienia zalecanego dla zastosowań głównego 
członu sterowanego prądowego normalnego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana. 
 

 
Rysunek 13:  Zabezpieczenie nadprądowe przed zwarciami międzyzwojowymi 

  
2.2.3.4 Zabezpieczenie przed zwarciami międzyzwojowymi poprzez pomiar 
składowej zerowej napięcia 
Zwarcia międzyzwojowe w generatorze z jednym uzwojeniem mogą być 
wykrywane w drodze obserwacji składowej zerowej napięcia w maszynie. 
Normalnie w ogóle nie powinna występować składowa zerowa napięcia, lecz 
zwarcie jednego lub kilku zwojów na jednej fazie sprawi, że SEM będzie zawierać 
pewną wielkość składowej zerowej napięcia. Tę metodę zabezpieczenia przed 
zwarciami międzyzwojowymi można zapewnić przy użyciu zabezpieczenia napięcia 
w punkcie neutralnym w P342/3/4/5/6, patrz punkt 2.18. 
Zewnętrzne zwarcia doziemne również wytworzą składową zerową napięcia  
w generatorze podłączonym bezpośrednio. W rezystorze uziemiającym nastąpi 
spadek większości napięcia, spadek na generatorze będzie niewielki, zaś składowa 
zerowa będzie ograniczona do jednego lub dwóch procent. Dlatego wskazany jest 
pomiar spadku napięcia w uzwojeniu zamiast składowej zerowej napięcia do ziemi 
na zaciskach liniowych. Można go wykonać za pomocą przekładnika napięciowego 
podłączonego do generatora od strony linii, gdy punkt neutralny uzwojenia 
pierwotnego jest podłączony do przewodu neutralnego generatora powyżej 
rezystora uziemiającego lub transformatora uziemiającego. Taki układ 
przedstawiono na rysunku 14. Składową zerową napięcia można mierzyć 
bezpośrednio z uzwojenia połączonego w otwarty trójkąt przekładnika 
napięciowego podłączonego do wejścia napięcia punktu neutralnego, VN1 
(VN>3/4), w P342/3 oraz VN1 (VN>3/4) lub VN2 (VN>5/6) w P344/5. Opcjonalnie 
składową zerową napięcia można obliczyć (VN>1/2) z wejść napięcia trzech faz, 
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VA, VB, VC, do przekaźnika. 
Trzecia harmoniczna SEM może być większa od wymaganego ustawienia, nie ma 
jednak niebezpieczeństwa nieprawidłowego działania, ponieważ trzecia 
harmoniczna jest filtrowana przez filtr Fouriera w przekaźniku. 
W przypadku maszyny podłączonej bezpośrednio nadal istnieje możliwość, że 
krótkie zwarcie doziemne spowoduje większy spadek zerowej składowej napięcia 
niż w przypadku zwarcia jednego zwoju. Dlatego konieczne jest zastosowanie 
krótkiego opóźnienia czasowego dla członu wyzwalającego. W przypadku zespołu 
generator-transformator zwarcie zewnętrzne nie może spowodować przepływu 
składowej zerowej prądu przez połączone w trójkąt uzwojenie transformatora. 
Dlatego nie pojawi się żadne napięcie szczątkowe z przekładnika napięciowego,  
a więc w tym przypadku nie jest potrzebne opóźnienie czasowe dla członu 
wyzwalania. 
Przy tego rodzaju podłączeniu PN składowa zerowa napięcia z PN jest niewielka 
dla zwarcia zewnętrznego. Ponadto wyjście z uzwojenia wtórnego połączonego  
w gwiazdę PN nie będzie mogło prawidłowo reprezentować napięć fazowych (dla 
zwarć zewnętrznych), tylko napięcia międzyfazowe pozostaną dokładne. Dlatego 
czułe kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe i człon nadzoru PP, które 
wykorzystują składową zerową napięcia, mogą nie zadziałać, jeżeli wejście 
polaryzacji PN będzie nastawione na opcję Derived. Wejście polaryzacji PN należy 
nastawić na Measured lub wyłączyć funkcję dla tych funkcji, gdzie główny PN jest 
wykorzystywany dla zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi 
(Measured to wejście VN1 dla P342/3/4/5/6). Zabezpieczenie pod- 
nadnapięciowe można nastawić na pomiar międzyfazowy przy tego rodzaju 
podłączeniu PN. Zabezpieczenie podimpedancyjne oraz zab. nadprądowe zależne 
napięciowo i tak wykorzystują napięcia międzyfazowe, dlatego ich dokładność nie 
powinna ulec zmianie. Funkcje zabezpieczenia, które wykorzystują napięcia 
fazowe, to zabezpieczenie mocowe, od utraty wzbudzenia i od poślizgu biegunów; 
wszystkie one służą do wykrywania nieprawidłowej pracy generatora w 
warunkach symetrii trójfazowej, dlatego dokładność tych funkcji zabezpieczenia 
nie powinna ulec zmianie. 
Jeżeli człon zabezpieczenia napięcia w punkcie neutralnym jest wymagany dla 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 95% jak również zabezpieczenia 
przed zwarciami międzyzwojowymi, konieczne jest osobne podłączenie PN na 
zaciskach generatora lub transformator rozdzielczy na uziemieniu generatora  
w celu uzyskania prawidłowej składowej napięcia. Zabezpieczenie napięcia  
w punkcie neutralnym w przekaźniku P342/3 może wykorzystywać mierzone 
napięcie szczątkowe z wejścia VN1 i obliczeniowe napięcie szczątkowe z wejść 
napięcia trzech faz.  Zatem, jeżeli obliczeniowe napięcie szczątkowe jest 
wykorzystywane dla zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi, wówczas 
mierzone napięcie szczątkowe z transformatora rozdzielczego w punkcie 
neutralnym generatora nie może być wykorzystywane dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 95% wykorzystującego jeden przekaźnik. P344/5 
ma dwa dedykowane wejścia zab. napięcia w punkcie neutralnym, VN1 oraz VN2, 
jak również człon obliczeniowego zab. napięcia w punkcie neutralnym. Zatem 
jedno wejście napięcia w punkcie neutralnym można wykorzystać dla 
zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi i jedno dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 95%, patrz rysunek 14. Więcej informacji na temat 
zabezpieczenia napięcia w punkcie neutralnym w P342/3/4/5/6 można znaleźć  
w punkcie 2.18. 
  
Kierunek składowej przeciwnej (NPS) prądu dla zwarcia wewnętrznego 
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Rysunek 14: Zabezpieczenie przed zwarciami międzyzwojowymi (VN2) i ziemnozwarciowe 
(VN1) poprzez pomiar składowej zerowej napięcia 

 
2.2.3.4.1 Wzajemne uzależnienie zab. nadmocowego NPS i zab. nadprądowego 
NPS dla zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi NPS opartego na 
składowej zerowej napięcia 
 
Aby zapobiec nieprawidłowemu zadziałaniu, w przypadku zewnętrznego zwarcia 
międzyfazowego lub doziemnego, członu zab. napięcia w punkcie neutralnym 
(składowej zerowej) wykorzystywanego dla zabezpieczenia przed zwarciami 
międzyzwojowymi, można uzależnić ten człon od członu zab. mocy pozornej NPS 
(S2 = I2 x V2, niekierunkowe) oraz członem kierunkowego zab. nadprądowego NPS 
skierowanego w kierunku od maszyny. Sygnał wyzwalania jest wystawiany tylko 
wtedy, gdy zadziałają wszystkie człony, VNx>, S2> oraz I2>. Przykład logiki PSL 
użytej do takiego wzajemnego uzależnienia przedstawiono na rysunku 15. 
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Rysunek 15:  Logika PSL dla wzajemnego uzależnienia zabezpieczenia przed zwarciami 
międzyzwojowymi 

 
Więcej informacji na temat zabezpieczenia nadmocowego NPS i kierunkowego 
zabezpieczenia nadprądowego NPS można znaleźć w punktach 2.4 i 2.6. 
Na rysunkach 16 i 17 zilustrowano kierunek składowej przeciwnej prądu zwarcia  
w trakcie zwarcia wewnętrznego i zwarcia zewnętrznego dla zastosowania 
generatorowego. Na rysunkach 16 i 17 pokazano, że kierunek składowej 
przeciwnej prądu w punkcie neutralnym jest zawsze taki sam dla zwarć 
wewnętrznych i zewnętrznych. Kierunek składowej przeciwnej prądu jest inny dla 
zwarć wewnętrznych i zewnętrznych z przekładników prądowych po stronie 
zacisków. 
 

 

Rysunek 16:  Schemat składowej przeciwnej dla zwarcia zewnętrznego 

 

 

Rysunek 17:  Schemat składowej przeciwnej dla zwarcia wewnętrznego 
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2.3 Zabezpieczenie różnicowe generatora-transformatora 
(87GT) 
Stosując ugruntowane zasady ochrony różnicowej w odniesieniu do zespołu 
generator-transformator należy wziąć pod uwagę kilka czynników. A więc m.in. 
kompensację jakichkolwiek przesunięć fazowych na transformatorze, możliwe 
niezrównoważenie sygnałów z przekładnika prądowego po każdej ze stron 
uzwojeń oraz wpływ różnych układów uziemienia oraz uzwojeń. Obok tych 
czynników, które mogą być skompensowane poprzez właściwe użycie 
przekaźnika, należy rozważyć również wpływ normalnych warunków instalacji na 
jego pracę. Element różnicowy musi być zablokowany na działanie występujących 
w instalacji czynników, które mogłyby spowodować zakłócenia w działaniu 
przekaźnika, tj. na wysokie prądy magnesujące występujące podczas rozruchu lub 
w stanach przejściowych przemagnesowania. 
 
W tradycyjnych schematach zabezpieczeń różnicowych transformatorów, 
wymagania względem korekcji fazy oraz przekładni były spełniane przez 
stosowanie pośredniczących zewnętrznych przekładników prądowych, będących 
repliką wtórną układu uzwojeń transformatora głównego, lub poprzez połączenie 
głównych przekładników prądowych w trójkąt (jedynie korekcja fazy).  P343/4/5/6 
posiada ustawienia pozwalające na elastyczne zastosowanie zabezpieczenia do 
różnych układów połączeń transformatorów lub do innych urządzeń 
wymagających stosowania zabezpieczeń różnicowych, bez potrzeby stosowania 
pośredniczących zewnętrznych przekładników prądowych lub łączenia w trójkąt 
obwodów wtórnych. 
 
2.3.1 Człony adaptacyjne 
W P34x obliczenia procentowego udziału prądów adaptacyjnych jest wykonywane 
4 razy w cyklu. Zastosowana została procentowa charakterystyka adaptacyjna  
z potrójnym zboczem. Zarówno zbocze płaskie jak i dolne zapewniają czułość na 
zwarcia wewnętrzne. W warunkach normalnej pracy prąd magnesujący stanu 
ustalonego oraz używanie nastawników zaczepowych skutkują powstawaniem 
stanów niezrównoważonych i tym samym prądu różnicowego. W celu 
dostosowania do tych warunków zbocze wstępne K1 można ustawić na 30%. 
Zapewni to czułość na zwarcia przy jednoczesnym dopuszczeniu niedopasowania 
występującego wtedy, gdy transformator mocy ustawiony jest na skrajnym 
zaczepie i gdy występują błędy przekładni przekładnika prądowego. Przy prądach 
powyżej wartości znamionowej, jako skutek nasycenia przekładnika prądowego 
mogą być stopniowo wprowadzane błędy dodatkowe, zatem wyższe zbocze może 
być ustawione na 80%, dając rezultat w postaci stabilności w warunkach zwarcia 
bezpośredniego, podczas którego z powodu nasycenia przekładników prądowych 
mogą wystąpić prądy różnicowe stanów przejściowych. Prąd zwarcia 
bezpośredniego we wszystkich transformatorach, oprócz transformatorów 
magistrali pierścieniowej lub zasilających sieciowych, otrzymywany jest poprzez 
odwrócenie jednostkowej reaktancji transformatora. Reaktancja większości 
transformatorów zawiera się w granicach 0,05 do 0,2 pu, tym samym typowy prąd 
zwarcia bezpośredniego wynosi od 5 do 20 In. 
 
Liczba różnicowych wejść reagujących na prądy adaptacyjne w danym 
zastosowaniu zależy od transformatora i połączeń jego strony pierwotnej. Zaleca 
się, by tam, gdzie to jest możliwe dla każdego zestawu przekładników prądowych 
przeznaczać zestaw reagujących na prądy adaptacyjne wejść przekładnika 
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prądowego. Zgodnie z normą IEEE C37.110-2007 dla każdego ze źródeł zasilania 
transformatora powinny być stosowane oddzielne wejścia prądowe. Jeżeli wtórne 
uzwojenia przekładników prądowych są zrównoleglone po dwóch lub więcej 
wyłącznikach, w warunkach silnych zwarć bezpośrednich przez przekaźnik 
przepływać będzie prąd różnicowy wynikający z różnych charakterystyk 
magnesujących przekładników prądowych. Prąd ten przepływać będzie przez tylko 
jedno wejście prądowe przekaźnika i może spowodować zakłócenia w jego pracy. 
Jeżeli każdy przekładnik prądowy podłączony jest do osobnego wejścia 
prądowego, sumaryczny prąd zwarciowy każdego z wyłączników będzie 
powodował zadziałanie ogranicznika. Gdy oba obwody są obciążeniami 
wychodzącymi, zaleca się łączenie równoległe uzwojeń wtórnych przekładnika 
prądowego. W tym przypadku, maksymalny poziom zwarcia bezpośredniego 
ograniczony będzie jedynie impedancją transformatora mocy. Przekaźniki 
P343/4/5/6 mają tylko 2 wejścia adaptacyjnych prądów różnicowych, więc można 
ich używać do zabezpieczenia tylko takich konfiguracji generatora-transformatora, 
które mają 2 uzwojenia. 
 
Typowe połączenie dla przekaźnika P34x przedstawiono na rysunku 18. 
  

 
Rysunek 18:  Typowe połączenie P34x dla połączenia zespołu generator-transformator 

 
P34x zachowuje stabilność na zwarcia bezpośrednie na dwa sposoby, przy czym 
oba są kluczowe dla prawidłowego działania przekaźnika. Pierwszym zagadaniem 
wartym rozważenia jest prawidłowe określenie parametrów przekładników 
prądowych, drugim jest zapewnienie charakterystyki adaptacyjnej przekaźnika 
przedstawionej na rysunku 19. 
 



Uwagi dotyczące zastosowania P34x/EN AP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 452 

 
Rysunek 19:  Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe z potrójnym zboczem (płaskie, K1, K2)  
w P34x 

 
Płaskie oraz dolne zbocze, K1, zapewnia czułość na zwarcia wewnętrzne. Wyższe 
zbocze, K2, zapewnia stabilność dla zwarć bezpośrednich, podczas których mogą 
występować nieustalone prądy różnicowe powodowane asymetrycznością 
nasycenia przekładnika prądowego. 
Obliczenia prądów różnicowych oraz spoczynkowych są wykonywane dla 
pojedynczej fazy na podstawie amplitudy, dopasowania układu połączeń oraz po 
przefiltrowaniu składowej zerowej. Następujące równania mają zastosowanie do 
jednakowo zdefiniowanych strzałek kierunków przepływu prądu w odniesieniu do 
chronionych urządzeń, a więc strzałki kierunkowe prądów wszystkich uzwojeń 
skierowane są albo w stronę chronionego obiektu albo od niego. 
  
Prąd różnicowy Idiff i prąd adaptacyjny Ibias określane są następującymi 
równaniami: 
 

 
 
Prąd różnicowy Idiff jest sumą wektorów prądów fazowych zmierzonych na dwóch 
końcach zespołu generator-transformator. Średni prąd adaptacyjny Ibias jest średnią 
skalarną prądów na dwóch końcach zespołu generator-transformator. 
 
Aby zapewnić stabilność na zwarcia zewnętrzne, podczas obliczania prądów 
spoczynkowych brane są pod uwagę następujące czynniki: 
 
 Opóźniony prąd adaptacyjny: wielkość prądu adaptacyjnego jest 

maksymalnym prądem adaptacyjnych spośród obliczonych w ostatnim 
cyklu.  Ma to na celu utrzymanie poziomu adaptacyjnego przy zapewnieniu 
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stabilności podczas wyłączania zwarcia zewnętrznego. Funkcja ta jest 
implementowana dla każdej fazy oddzielnie. 

 Przejściowy prąd adaptacyjny: jeżeli pomiar średniego prądu 
spoczynkowego wykazał nagły wzrost, do obliczeń prądu adaptacyjnego 
wprowadzana jest dodatkowa wielkość prądu adaptacyjnego dla 
poszczególnych faz. Później wielkość ta zaniknie wykładniczo. Przejściowy 
prąd adaptacyjny resetowany jest do zera zaraz po wyzwoleniu przekaźnika, 
lub gdy średni prąd adaptacyjny będzie mniejszy od ustawienia Is1. 
Algorytm obliczania prądu adaptacyjnego stanu nieustalonego wykonywany 
jest 4 razy na cykl. 

 Maksymalny prąd adaptacyjny: wielkość prądu adaptacyjnego przypadająca 
na fazę w przypadku procentowej charakterystyki adaptacyjnej jest 
maksymalnym opóźnionym prądem adaptacyjnym wyliczonym dla 
wszystkich trzech faz. 

Ibias(max)   =  Maximum [ Iabias , Ibbias , Icbias ] 
 
W przypadku przekaźników P34x efekt ograniczania (prąd adaptacyjny) nigdy nie 
zanika dla zwarć wewnętrznych, efekt ograniczania jest wtedy nawet wzmacniany. 
Jednakże współczynnik prądu ograniczającego wynoszący ½ oznacza, że prąd 
różnicowy Id jest dwukrotnie większy od wartości prądu ograniczającego Ibias, tak 
więc bezpieczne i pewne wyzwalanie jest również zapewnione na wypadek 
zasilania zwarć zewnętrznych z wielu końców. 
Jak pokazano na rysunku 19, krzywa wyzwalania zabezpieczenia różnicowego jest 
w dwóch miejscach załamana. Pierwsze załamanie zależne jest od ustawienia 
wartości progu podstawowego Is1. Drugie załamanie krzywej wyzwalania określone 
jest ustawieniem Is2. 
 
Poziom progu pobudzenia niskonastawnego elementu różnicowego Is1 jest 
zależny od chronionego elementu instalacji oraz od wielkości prądu różnicowego, 
jaki może się pojawić podczas normalnej pracy. Z reguły zaleca się ustawienie 0,2 
pu, gdy P34x służy do zabezpieczania zespołu generator-transformator. 
Płaska część krzywej wyzwalania reprezentuje najczulszy region charakterystyki 
wyzwalania w postaci ustawialnej podstawowej wartości progowej Is1. Domyślne 
ustawienie na wartość 0,2 pu uwzględnia prąd magnesujący stanu ustalonego 
transformatora, który płynie nawet przy braku obciążenia i zwykle jego natężenie 
jest mniejsze niż 5% znamionowego prądu transformatora. 
Równanie charakterystyki: 

Dla  
 

 
 
Zbocza K1 oraz płaskie krzywej wyzwalania pokrywają zakres prądów 
obciążeniowych, także w tych odcinkach należy uwzględniać nie tylko prąd 
magnesujący stanu ustalonego transformatora, który pojawia się jako prąd 
różnicowy, ale również prądy różnicowe, które mogą pojawić się w związku  
z błędami przekształcania zestawów przekładników prądowych oraz 
podobciążeniowych nastawników zaczepowych. 
  
Jeżeli do obliczeń przyjmiemy najgorszy przypadek z przekładnikami prądowymi 
klasy IEC 10P, maksymalny dopuszczalny błąd amplitudowy dla prądu 
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znamionowego wg IEC 60044-1 wynosi 3 %. Błąd kąta fazowego można przyjąć na 
poziomie 2° dla prądu znamionowego. Uzyskiwany jest wtedy maksymalny 
dopuszczalny błąd całkowity dla prądu znamionowego, w przybliżeniu (0,03 + sin 
2°) ≈ 6,5 %. Jeżeli natężenie prądu zostanie zwiększone do znamionowego 
granicznego prądu dokładności, błąd całkowity dla przekładników prądowych 
klasy 10P może wynosić maksymalnie 10 %. Sytuacja taka może wystąpić  
w warunkach silnego zwarcia.  Po przekroczeniu znamionowego granicznego 
prądu dokładności, błąd przekształcania może przybrać dowolną wartość. 
Zależność błędu całkowitego przekładnika prądowego od prądu jest zatem 
nieliniowa. W zakresie prądów roboczych (zakres natężeń poniżej prądu 
granicznego dokładności) można spodziewać się wystąpienia najgorszego 
przypadku błędu całkowitego o wielkości ok. 10 % na zestaw przekładników 
prądowych. 
Pierwszy odcinek zbocza charakterystyki wyzwalania tworzy linię prostą, której 
nachylenie powinno odpowiadać sumarycznemu błędowi całkowitemu 
rozważanych zestawów przekładników prądowych oraz podobciążeniowych 
nastawników zaczepowych. Zbocze krzywej, K1, może być ustawione. K1 
ustawione jest domyślnie na 30%. 
Równanie charakterystyki: 
Dla  Idiff  > Is1 I  Ibias < Is2 
 
Idiff  ≥ K1xIbias 
  
Punkt drugiego załamania, Is2, ustawialny. Domyślnie ustawiony na 1 pu, musi być 
ustawiany zgodnie z maksymalnym możliwym prądem roboczym. 
Prądy ograniczające przekraczające ustawiony punkt załamania (Is2) są zwykle 
uznawane za prądy zwarć bezpośrednich. Tym samym dla prądów zwarć 
bezpośrednich trzeci odcinek charakterystyki wyzwalania może być uważany za 
nieskończenie duże zbocze. Jednakże, ponieważ musi uwzględnić również 
możliwość wystąpienia zwarcia w strefie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora, dlatego też dla trzeciego odcinka krzywej wyzwalania przyjęto 
zbocze skończone K2. K2 ustawione jest domyślnie na 80%. 
Równanie charakterystyki:  
Dla  Idiff  ≥ Is2 
Idiff  ≥ K1xIs2 +K 2(Ibias  - Is2) 
 
Uwaga: Należy zawsze używać ustawień domyślnych dla Xform Is2 (1 pu), 

Xform K1 (30%) oraz Xform K2 (80%), ponieważ wymagania 
dotyczące PP są oparte na tych ustawieniach. 

 
2.3.2 Korekcja przekładni 
W celu zapewnienia prawidłowego działania zabezpieczenia różnicowego ważne 
jest, by pod obciążeniem oraz w warunkach zwarcia bezpośredniego prądy 
zabezpieczenia różnicowego przekaźnika równoważyły się. W wielu przypadkach 
parametry stron pierwotnych przekładników prądowych stron GN oraz DN nie 
będą odpowiadać dokładnie prądom znamionowym uzwojeń transformatora.  
Z tego powodu wprowadzono współczynniki korekcji przekładni. Współczynniki 
korekcji przekładni przekładnika prądowego stosowane są w celu zapewnienia 
prawidłowości sygnałów algorytmu różnicowego. 
 
Moc odniesienia, taka sama dla obu uzwojeń GN/DN, określona jest w komórce 
parametru Sref pod nagłówkiem menu SYSTEM CONFIG. Współczynnik korekcji 
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przekładni każdego z uzwojeń generatora-transformatora wyliczany jest przez 
P34x na podstawie ustawionej mocy odniesienia, ustawionych napięć 
znamionowych strony pierwotnej oraz ustawionych prądów znamionowych strony 
pierwotnej przekładników prądowych. 
 

 
 
Gdzie: 
Kamp,n =  współczynnik dopasowania amplitudowego dla danego wejścia 

PP,  
IprimCT,nom,n: znamionowy prąd strony pierwotnej dla danego wejścia PP, 
VprimCT,nom,n:  znamionowe napięcie strony pierwotnej dla danego wejścia PP.  
 
Tam gdzie stosowane są podobciążeniowe nastawniki zaczepowe, wybranym 
napięciem znamionowym powinno być to odpowiadające środkowej pozycji 
nastawnika. 
 
Sprim,ref: wspólna wartość referencyjna parametru S strony pierwotnej dla 
obu uzwojeń. 
 
Tak więc jedynymi danymi, których potrzebuje przekaźnik do wyliczenia korekty 
przekładni oraz dopasowania amplitudy są wartości znamionowe odczytane  
z tabliczki znamionowej generatora-transformatora. 
W przypadku generatora-transformatora przedstawionego na rysunku 20 prądy  
o amplitudzie dopasowanej fazy C uzwojeń GN i DN są takie same. 
 

 
 
Gdzie: 
Iamp, HV,C; prąd o amplitudzie dopasowanej fazy C strony GN,  
Kamp,HV: obliczony współczynnik korekty przekładni strony GN,  
IHV,C: amplituda prądu fazy C strony GN, 
Iamp, LV,C; prąd o amplitudzie dopasowanej fazy C strony DN,  
Kamp,LV: obliczony współczynnik korekty przekładni strony DN, 
ILV,C: amplituda prądu fazy C strony DN. 
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Rysunek 20:  Współczynniki korekty przekładni lub dopasowania amplitudy 

  
Współczynniki dopasowania wyświetlane są przez P34x w komórkach danych 
Match Factor HV oraz Match Factor LV pod nagłówkiem menu SYSTEM CONFIG. 
P34x automatycznie wylicza współczynniki dopasowania amplitudy, tak więc 
wszystkie prądy adaptacyjne są porównywane na zasadzie analogii. Zakres 
obliczeniowych współczynników dopasowania wynosi od 0,05 do 20. 
Współczynniki dopasowania amplitudy o wartościach powyżej 20 nie są zalecane, 
gdyż występuje dla nich bardzo wysokie prawdopodobieństwo wyzwolenia 
spowodowanego szumami elektrycznymi. 
 
2.3.3 Korekta układu połączeń 
W celu kompensacji wszelkich przesunięć fazowych pomiędzy dwoma 
uzwojeniami generatora-transformatora konieczne jest zastosowanie korekty 
układu połączeń. Tradycyjnie było to zapewniane przez odpowiednie połączenie 
pośredniczących przekładników prądowych, będących repliką układu uzwojeń 
transformatora głównego lub poprzez połączenie głównych przekładników 
prądowych w trójkąt. 
 
Taka operacja dopasowania może być przeprowadzona niezależnie od połączeń 
uzwojeń fazowych, ponieważ zależność pomiędzy fazami jest jednoznacznie 
określona numerem układu połączeń danej charakterystyki. 
Dopasowanie układu połączeń jest więc wykonywane na drodze matematycznych 
działań na fazorach przeprowadzanych na prądach fazowych o amplitudzie 
dopasowanej strony niskonapięciowej, zgodnie z układem połączeń danej 
charakterystyki. Układ połączeń to pozycja na tarczy zegara napięcia fazy A DN 
względem napięcia fazy A GN ustawionego, jako odniesienie, na godzinie 12:00 
(zero). Korekta fazy w P34x zapewniona jest poprzez SYSTEM CONFIG a następnie 
LV Vector Group, dla przesunięcia fazowego pomiędzy uzwojeniami GN oraz DN. 
Przedstawiono to na następującym rysunku charakterystyki układu połączeń nr 5 
dla przykładowego układu Yd5: 
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Rysunek 21:  Przykład transformatora Yd5 

 
Domyślnie przyjmowany jest kąt składowej zgodnej prądu strony pierwotnej; 
dlatego też po stronie górnego napięcia nie jest stosowana korekta układu. 
Jak pokazano na rysunku 21, składowa zgodna prądu na końcu niskonapięciowym 
jest przesunięta o 150° w stronę ruchu wskazówek zegara dla rotacji ABC 
(przeciwnej do kierunku ruchu wskazówek zegara). Tak więc ustawienie 
przekaźnika, LV Vector Group, na wartość „5” obraca prąd strony niskiej  
z powrotem o 150° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Zapewnia to zgodność fazową prądów strony pierwotnej i wtórnej w razie 
obciążenia czy też zwarcia zewnętrznego. Korekta wektorowa uwzględnia również 
dopasowanie amplitudowe. Jeżeli dany układ połączeń jest dowolną liczbą 
nieparzystą, prąd wyliczony będzie większy o √3; dlatego też prąd ten będzie 
automatycznie dzielony przez √3. Tym samym nie trzeba uwzględniać tego efektu, 
gdy automatycznie wyliczana lub ustawiana jest kompensacja korekcji PP. 
 
Konfiguracja funkcji dopasowania układu połączeń jest bardzo prosta i nie 
wymaga żadnych obliczeń. Wystarczy w ustawieniu LV Vector Group ustawić 
numer przypisany danemu układowi połączeń. 
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Rysunek 22:  Wybór układu połączeń 

 
Na tabliczce znamionowej mogą pojawić się inne oznaczenia niż położenie na 
tarczy zegarowej. Popularnymi przykładami będą tutaj: 

Alternatywy  Standard równoważny Ustawienie dla układu DN 

DAB/Y DAB – Y Dy1 1 

DAC/Y DAC – Y Dy11 11 

Y/Y Y0 - Y0 Yy0 0 

Y/Y Y0 - Y6 Yy6 6 
 

Tabela 3: Oznaczenia układu połączeń 

 
2.3.4 Filtr składowej kolejności zerowej 
Obok odzwierciedlenia przesunięcia fazowego chronionego transformatora 
konieczne jest również odzwierciedlenie w schemacie zabezpieczeń rozpływu 
składowej kolejności zerowej prądu strony pierwotnej. Niezbędne filtrowanie 
składowej kolejności zerowej zapewnione jest również tradycyjnie przez 
odpowiednie połączenie pośredniczących przekładników prądowych lub przez 
połączenie w trójkąt uzwojeń wtórnych głównego przekładnika prądowego.  
W przypadku przekaźnika P34x użytkownik nie musi decydować, które z uzwojeń 
wymagają filtrowania składowej kolejności zerowej. Wystarczy, że użytkownik 
wskaże, które uzwojenia są uziemione za pomocą transformatora Yn, Zn lub 
strefowego transformatora uziemiającego. Przekaźnik sam dokona odpowiedniej 
regulacji ustawień. W trybie ustawień zaawansowanych możliwe jest pominięcie 
ustawienia samoadaptacji poprzez załączenie/wyłączenie filtrowania składowej 
kolejności zerowej. 
 
W przypadkach, gdy przez uzwojenie transformatora w kierunku zewnętrznego 
zwarcia doziemnego może przepłynąć składowa kolejności zerowej prądu, 
niezwykle istotne jest stosowanie pewnych sposobów filtrowania tej składowej 
zerowej. W ten sposób uzyskuje się pewność, że zwarcia doziemne nie spowodują 
nieprawidłowości w działaniu przekaźnika. 
  
Zewnętrzne zwarcie doziemne po stronie połączenia w gwiazdę transformatora 
Dyn11 będzie skutkowało przepływem składowej zerowej prądu przez 
przekładniki prądowe połączone z połączonymi w gwiazdę uzwojeniami. Jednakże, 
odpowiadająca temu przypadkowi składowa zerowa prądu nie pojawi się na 
przekładnikach prądowych połączonych z uzwojeniami połączonymi w trójkąt. 
Aby zapewnić stabilność zabezpieczenia, trzeba usunąć składową kolejności 
przeciwnej prądu DN z prądu różnicowego. Tradycyjnie uzyskuje się to albo 
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poprzez połączone w trójkąt liniowe przekładniki prądowe, albo poprzez 
zastosowanie połączenia w trójkąt w przypadku połączeń pośredniczącego 
przekładnika prądowego. 
Zgodnie z tą definicją składowa kolejności zerowej prądu jest wyliczana z prądów 
fazowych o dopasowanej amplitudzie oraz wektorze w sposób następujący: 
 

 
Prąd w równaniu różnicowym jest prądem odfiltrowanym na poszczególnych 
fazach: 

  
 
Konfiguracja funkcji filtrowania składowej kolejności zerowej prądu jest bardzo 
prosta i nie wymaga żadnych obliczeń. Filtrowanie składowej kolejności zerowej 
prądu powinno być załączone jedynie dla końców, dla których wykonano działające 
uziemienie punktu neutralnego: 
 

 

Rysunek 23:  Filtrowanie składowej zerowej prądu 

  
Rysunek 24 przedstawia rozpływ prądu w przypadku zwarcia AN po stronie 
połączenia w trójkąt transformatora Yd1 z transformatorem uziemiającym 
znajdującym się w strefie chronionej. 
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Rysunek 24: Rozpływ prądu w przypadku zwarcia zewnętrznego AN po stronie połączenia  
w trójkąt transformatora Yd1 

 
2.3.5 Stabilizacja magnesującego prądu rozruchowego 
Przy pierwszym zasileniu transformatora pojawi się przejściowy przepływ 
magnesujących prądów rozruchowych, których wartość szczytowa może osiągnąć 
od 8 do 30 krotności prądu pełnego obciążenia. Czynnikami kontrolującymi czas 
trwania oraz amplitudę rozruchowych prądów magnesujących są: 
 
 wielkość baterii transformatorów, 
 rozmiar instalacji elektroenergetycznej, 
 rezystancja instalacji elektroenergetycznej liczona od źródła do baterii 

transformatorów, 
 szczątkowy strumień magnetyczny, 
 rodzaj żelaza użytego do wykonania rdzenia oraz poziom nasycenia tego 

rdzenia. 
 
Powodem powstawania efektu rozruchowych prądów magnesujących mogą być 

trzy czynniki: 
 pierwsze zasilenie, 
 przywrócenie napięcia po wyłączeniu zwarcia zewnętrznego, 
 prąd rozruchowy sprzężenia powstający na skutek zasilenia transformatora 

równoległego. 
 
Jak pokazano na rysunku 24 w normalnych warunkach stanu ustalonego strumień 
w rdzeniu zmienia się od maksymalnej wartości ujemnej do maksymalnej wartości 
dodatniej w ciągu połowy cyklu napięciowego. Wartość maksymalna tej zmiany 
wynosi 2,0.  
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Rysunek 25:  Magnesujący prąd rozruchowy stanu ustalonego 

 
W przypadku zasilenia uzwojenia transformatora w momencie, gdy przebieg 
napięciowy przecina zero, tj. gdy strumień normalnie ma maksymalną wartość 
ujemną, w pierwszej połowie cyklu napięciowego nastąpi wzrost tego strumienia 
do wartości równej dwukrotności wartości normalnej. Do stworzenia takiego 
strumienia potrzebny jest wysoki rozruchowy prąd magnesujący. Pierwszy pik 
tego prądu może osiągnąć 30-krotność prądu znamionowego transformatora. 
Początkowy wzrost może być później dodatkowo powiększony, jeżeli w rdzeniu,  
w momencie zasilenia transformatora był obecny jakikolwiek strumień 
szczątkowy. 
 

 

Rysunek 26:  Rozruchowy prąd magnesujący powstający w momencie zasilenia 

 
W momencie, gdy strumień osiąga punkt wysokiego nasycenia na charakterystyce 
magnesującej, spada induktancja i następuje gwałtowny wzrost prądu. 
Impedancja magnesowania ma wartość rzędu 2000%, ale w warunkach silnego 
nasycenia może spaść do ok. 40%, co oznacza wzrost prądu magnesującego do 
wartości równej 50-krotności wartości normalnej. Wartość ta reprezentuje 5- lub 
6-krotność prądu pełnego obciążenia. 
 
Analiza amplitudy przebiegu typowego prądu rozruchowego wykazuje (składowa 
podstawowa = 100%):  
Element -DC 2ga H 3cia H  4ta H  5ta H  6ta H  7ma H  
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 55% 63% 26,8%  5,1% 4,1%  3,7%  2,4%  
 
Przesunięcie przebiegu przywracane jest do poziomu normalnego jedynie stratami 
występującymi w obwodzie. Stała czasowa stanu nieustalonego może być dość 
duża, standardowo wynosi 0,1 sekundy dla transformatora 100 KVA, podczas gdy 
w przypadku większych transformatorów może dochodzić nawet do 1 sekundy. 
Początkowa prędkość zanikania jest wysoka, co spowodowane jest niską 
reaktancją rdzenia powietrznego. Poniżej poziomu nasycenia prędkość zanikania 
jest znacznie mniejsza. Poniższy wykres przedstawia prędkość zanikania 
przesunięcia składowej DC w instalacji 50 Hz lub 60 Hz w funkcji współczynnika 
redukcji amplitudy pomiędzy kolejnymi pikami. 
 

 

Rysunek 27:  Zmienność współczynnika redukcji amplitudy 

 
Amplituda prądu rozruchowego ograniczona jest induktancją rdzenia 
powietrznego uzwojeń w warunkach skrajnego nasycenia. W transformatorze  
z uzwojeniami koncentrycznymi, w momencie jego zasilenia od strony DN, 
powstaną większe prądy magnesujące, ponieważ uzwojenie to jest zwykle 
uzwojeniem wewnętrznym i ma mniejsza induktancję rdzenia powietrznego.  
Uzwojenia krążkowe natomiast mają niemal równe amplitudy prądowe zarówno 
dla strony DN jak i GN. Rezystancja źródła zmniejsza amplitudę prądu i zwiększa 
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prędkość zanikania. 
Zjawisko magnesującego prądu rozruchowego jest związane z uzwojeniem 
transformatora, które jest zasilane, gdy w pozostałych uzwojeniach nie ma 
prądów równoważących.  Prąd ten widziany jest przez zabezpieczenie różnicowe, 
jako wysoki, wyzwalający jego zadziałanie sygnał. Dlatego też, aby nie doszło do 
nieprawidłowości w działaniu przekaźnika w warunkach rozruchu, należy w jego 
konstrukcji uwzględnić odpowiednie środki przed tym zabezpieczające. Wysoka 
zawartość w prądzie rozruchowym harmonicznych o częstotliwości dwukrotnie 
wyższej niż częstotliwość sieci oferuje możliwość stabilizacji i zabezpieczenia przed 
wyzwoleniem prądem rozruchowym. 
Blokowanie drugiej harmonicznej może nie być skuteczne we wszystkich 
przypadkach zastosowań i dla wszystkich typów transformatorów.  P34x 
odfiltrowuje prąd różnicowy.  Wyznaczane są składowa podstawowa Idiff(f0) oraz 
druga harmoniczna Idiff(2*f0) prądu różnicowego. Jeżeli stosunek Idiff(2*f0)/Idiff(f0) 
dla przynajmniej jednej fazy będzie wyższy od pewnej, ustawionej wartości 
(zwykle jest to 20%), niskonastawny człon różnicowy zostanie opcjonalnie 
zablokowany w jeden z następujących sposobów: 
 
 na wszystkich trzech fazach, jeżeli wybrano blokowanie krzyżowe, 
 selektywnie dla jednej fazy, ponieważ blokowanie harmonicznej odbywa 

się rozdzielnie fazowo. 
 Blokowanie nie będzie miało miejsca jeżeli prąd różnicowy przekroczy 

ustawione górne wartości progowe Is-HS1 lub Is-HS2. 
 
2.3.6 Zadziałanie elementów wysokonastawnych 
Przekaźnik P34x zawiera niezależne wysokonastawne człony zabezpieczenia 
różnicowego transformatora, Xform Is-HS1 oraz Xform Is-HS2, które stanowią 
uzupełnienie zabezpieczenia zapewnianego przez niskonastawny człon 
zabezpieczenia różnicowego, człon wysokonastawny można wyłączać i załączać 
osobno. Szybkie zabezpieczenie wysokonastawne oferuje szybsze wyłączanie 
silnych zwarć wewnętrznych i nie jest blokowane na magnesujące prądy 
rozruchowe lub przejściowe stany przemagnesowania. 
Stabilność dla silnych zwarć zewnętrznych jest zapewniona, jednakże w celu 
zapobieżenia zadziałaniu powodowanego prądem rozruchowym musi być 
ustawiony próg zadziałania wysokonastawnego członu zabezpieczenia 
różnicowego. 
 
W momencie zasilenia transformatora generowany jest wysoki magnesujący prąd 
rozruchowy. Amplituda oraz czas utrzymywania się tego prądu rozruchowego 
zależy od kilku czynników, m.in. od: 
 
 rozmiaru oraz impedancji transformatora, 
 punktu na charakterystyce przełączania, 
 szczątkowego strumienia w transformatorze, 
 liczby transformatorów połączonych równolegle. 

 
Przewidzenie maksymalnego spodziewanego poziomu prądu rozruchowego jest 
trudne. Wartości szczytowe typowego przebiegu sięgają od 8- do 30-krotności 
prądu znamionowego. Założeniem najgorszego przypadku rozruchowego będzie 
podzielenie prądu pełnego obciążenia transformatora przez jednostkową 
reaktancję rozproszenia transformatora podaną przez jego producenta. W trybie 
prostym przekaźnik oblicza nastawę Xform Is-HS1 jako odwrotność reaktancji 
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transformatora. 
Dla Xform Is-HS1 oraz Xform Is-HS2 możliwe jest ustawienie w przekaźniku P34x 
wartości z zakresu od 2,5 do 16 pu.  Oba człony powinny być ustawione na 
wartość powyżej spodziewanej lub oszacowanej wartości szczytowej prądu 
rozruchowego po korekcie przekładni. 
 
Człon Xform Is-HS2 korzysta ze składowej podstawowej prądu różnicowego. Człon 
ten nie jest ograniczany charakterystyką adaptacyjną, a więc przekaźnik P34x 
wyzwoli się bez względu na prąd ograniczający. Xform Is-HS2 powinien być 
ustawiony na wartość, która nie spowoduje nieprawidłowości w działaniu 
przekaźnika podczas zwarć zewnętrznych. Gdy prąd zwarcia bezpośredniego 
ograniczany jest impedancją transformatora, Xform Is-HS2 można ustawić na 
wartość 1,3  (1/Xt). W zastosowaniach półtorawyłącznikowych, z magistralą 
pierścieniową lub dla konfiguracji sieciowej prąd zwarcia bezpośredniego nie jest 
ograniczany impedancją transformatora ale impedancją źródła instalacji. Prąd ten 
może przekraczać wartość 1,3  (1/Xt), dlatego też użytkownik ustawiając wartość 
Xform Is-HS2 powinien uwzględnić rzeczywistą wartość prądu zwarcia 
bezpośredniego.  W celu uniknięcia wysokich pasożytniczych prądów różnicowych 
powodowanych nasyceniem PP w warunkach zwarcia bezpośredniego, ważnym 
jest wyrównywanie obciążeń obwodów wtórnych przekładnika prądowego. 
 
2.3.7 Wytyczne dot. konfiguracji adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego 
Ustawienie różnicowe, Configuration - Differential, należy nastawić na Enabled. 
Jeżeli rodzaj uzwojenia w SYSTEM CONFIG - Winding Config nastawiono na 
Xformer, wówczas ustawienia dotyczące zabezpieczenia różnicowego generatora-
transformatora będą wyświetlane w kolumnie DIFFERENTIAL - Xformer Diff. 
Poziom progu pobudzenia niskonastawnego członu różnicowego, Xform Is1, 
zawiera się w granicach od 0,1 pu do 2,5 pu w odstępach 0,01 pu. Wybór wartości 
zależy tu od ochranianego elementu instalacji oraz wielkości prądu różnicowego, 
który może się pojawić w warunkach normalnej pracy. Zazwyczaj zaleca się 
ustawienie domyślne równe 0,2 pu. 
  
Niskonastawne adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe, po załączeniu 
odpowiednich ustawień, jest blokowane w magnesujących warunkach 
rozruchowych oraz podczas przejściowych stanów przemagnesowania. Pomiar 
oraz blokowanie drugiej harmonicznej są rozdzielone na poszczególne fazy. Jeżeli 
załączone jest blokowanie krzyżowe, fazy A, B oraz C niskonastawnego członu 
różnicowego blokowane są w momencie wykrycia stanu rozruchowego. Również 
pomiar i blokowanie piątej harmonicznej odbywają się z rozdziałem na fazy, nie 
ma jednak w tym wypadku możliwości blokowania krzyżowego. 
Jak pokazano na rysunku 28, pierwsze zbocze jest płaskie i zależy od ustawienia 
Xform Is1. Zapewnia to czułość na zwarcia wewnętrzne. Drugie zbocze, Xform K1, 
jest konfigurowane przez użytkownika. K1 zapewnia czułość na zwarcia 
wewnętrzne do poziomu prądów równych prądowi pełnego obciążenia. Powyższe 
dopuszcza 15% niedopasowanie mogące pojawić się dla skrajnej pozycji 
nastawnika zaczepowego transformatora oraz dodatkowe 5% dla wszelkich 
błędów przekładni przekładnika prądowego. Zbocze K1 powinno znajdować się 
powyżej błędów związanych z niedopasowaniem przekładnika prądowego, 
nastawnikami zaczepowymi oraz prądem magnesującym stanu ustalonego. 
Zbocze błędów, które stanowi połączenie błędu nastawnika zaczepowego (T/C) 
oraz przekładnika prądowego (PP), powinno zawsze znajdować się poniżej zbocza 
K1, zapobiegnie to nieprawidłowościom w działaniu przekaźnika. Zaleca się 
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ustawianie K1 na 30%, pod warunkiem, że zbocze błędów znajduje się  
w bezpiecznej odległości poniżej zbocza K1. Drugie zbocze, Xform K2, jest również 
konfigurowalne przez użytkownika, i używane jest dla prądów adaptacyjnych 
przekraczających prąd znamionowy. W celu zapewnienia stabilności w warunkach 
silnego zwarcia bezpośredniego, które może prowadzić do pojawienia się 
zwiększonej wartości prądu różnicowego, powodowanego niesymetrycznym 
nasyceniem przekładników prądowych, nastawia się K2 na 80%. 
 
Uwaga: Należy zawsze używać ustawień domyślnych dla Xform Is2 (1 pu), 

Xform K1 (30%) oraz Xform K2 (80%), ponieważ wymagania 
dotyczące PP są oparte na tych ustawieniach. 

 

 
Rysunek 28:  Błędy łączne nastawnika zaczepowego oraz przekładnika prądowego 

 
Przykład 1:  Transformator dwuuzwojeniowy (P34x) – bez nastawnika 
zaczepowego 
 
Rysunek 29 pokazuje zastosowanie P34x do zabezpieczenia transformatora 
dwuuzwojeniowego. Dane transformatora mocy: transformator 90 MVA, Ynd9, 
132/33 kV. Przekładnie przekładnika prądowego są następujące: przekładnia PP 
GN - 400/1, przekładnia PP DN - 2000/1. 
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Rysunek 29: P34x zabezpieczający zespół generator-transformator 

 
Przekaźnik zawsze oblicza i ustawia współczynniki dopasowania amplitudowego. 
Jak wyjaśniono to wcześniej, po stronie górnego napięcia nie zastosowano żadnej 
korekty wektorowej. Korektę wektorową aktywuje się poprzez ustawienie 
parametru LV Vector Group w SYSTEM CONFIG na 9. Filtrowanie składowej 
kolejności zerowej uzyskuje się ustawiając w kolumnie SYSTEM CONFIG parametr 
HV Grounding na opcję Grounded oraz w kolumnie SYSTEM CONFIG parametr LV 
Grounding na opcję Grounded. Poniższy zrzut ekranowy przedstawia ustawienia 
SYSTEM CONFIG dla P34x. 
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Rysunek 30:  Ustawienia KONFIGURACJI SYSTEMU w P34x 

 
Współczynniki korekcji przekładni obliczane są przez przekaźnik w sposób 
następujący: 
 

 
 
Gdzie: 
Sref: wspólna moc odniesienia dla wszystkich końców, 
Kam, HV, LV: współczynnika korekcji przekładni dla uzwojeń GN (HV) lub DN (LV), 
Inom, HV, LV: znamionowe prądy strony pierwotnej głównych przekładników 

prądowych,  
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Vnom, HV,LV: znamionowe napięcie strony pierwotnej uzwojeń GN (HV) 
lub DN (LV) 

 
Zalecana konfiguracja funkcji różnicowej (Xform Is1, Xform Is2, Xform K1, Xform 
K2, blokowanie drugiej oraz piątej harmonicznej) została omówiona w 
poprzednich punktach i wygląda następująco: 
 

 
 

Rysunek 31:  Ustawienia ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWEGO Xformer w P34x 

 

2.4 Zabezpieczenie nadmocowe reagujące na składową 
przeciwną (32NP) 
 
Dla logiki wzajemnego uzależnienia zabezpieczenia przed zwarciami 
międzyzwojowymi zapewniono jednostopniowy człon zabezpieczenia 
nadmocowego reagującego na składową przeciwną mocy pozornej S2>1. Źródło 
prądu 3-fazowego można wybrać za pomocą ustawienia S2> CT Source – IA-1/IB-
1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. Na standardowych schematach połączeń w rozdziale 
Instalacja, P34x/EN IN, IA-1/IB-1/IC-1 podłączono do przekładników prądowych 
strony zerowej, zaś IA-2/IB-2/IC-2 podłączono do przekładników prądowych 
strony zacisków. 
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2.4.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia nadmocowego NPS 
Próg pobudzenia mocą musi być ustawiony powyżej wartości składowej 
przeciwnej mocy pozornej, której obecność w instalacji związana jest  
z maksymalnym normalnym niezrównoważeniem obciążenia w instalacji.  Można 
go ustawić na etapie rozruchu, wykorzystując do tego celu funkcję pomiarową 
przekaźnika, która pozwoli wyświetlić falę stojącą składowej przeciwnej mocy 
pozornej; ustawienie powinno być o co najmniej 20% wyższe od tej wartości. 
Człon ten jest zasadniczo stosowany do zapewniania sygnału wzajemnego 
uzależnienia dla zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi. Dlatego też 
powiązany jest z krótkim opóźnieniem czasowym, krótszym niż czas zadziałania 
zabezpieczenia napięcia w punkcie neutralnym. Dla tego zastosowania zaleca się 
użycie przekładników prądowych po stronie zacisków. 
  

2.5 Fazowe zwarciowe zabezpieczenie nadprądowe (50/51) 
Przekaźniki P34x posiadają czterostopniowy kierunkowy/niekierunkowy człon 
nadprądowy Człon ten można wykorzystać jako zwłoczne zabezpieczenie 
rezerwowe instalacji oraz wysokonastawne zabezpieczenie zapewniające szybkie 
zadziałanie na zwarcia w maszynie. 
 
W P343/4/5/6 źródło prądu 3-fazowego można wybrać za pomocą ustawienia   
I> CT Source – IA- 1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. Na standardowych schematach 
połączeń w rozdziale Instalacja, P34x/EN IN, IA-1/IB-1/IC-1 podłączono do 
przekładników prądowych strony zerowej, zaś IA-2/IB-2/IC-2 podłączono do 
przekładników prądowych strony zacisków. Zabezpieczenie nadprądowe można 
więc wybrać dla zabezpieczenia przed zwarciami fazowymi w uzwojeniu GN lub 
DN dla zastosowań generator-transformator. 
 
Pierwsze dwa stopnie mają charakterystykę zwłoczną, którą można nastawić jako 
charakterystykę czasowo zależną (IDMT) lub czasowo niezależną (DT) lub też 
krzywą użytkownika (krzywa domyślna 1/2/3/4). Stopnie trzeci oraz czwarty mają 
opóźnienie niezależne czasowo, które w celu uzyskania natychmiastowego 
zadziałania można ustawić na zero. Każdy stopień można oddzielnie załączyć lub 
wyłączyć. 
 
2.5.1 Zastosowanie funkcji zatrzymywania timera 
Funkcja ta jest przydatna w pewnych zastosowaniach, np. w przypadku 
stopniowania zabezpieczenia z użyciem elektromechanicznych przekaźników 
nadprądowych, które mają własne opóźnienia czasowe resetowania. Dzięki temu 
człon będzie czuły także na stan poślizgu biegunów, gdzie człon będzie działać 
cyklicznie w miarę poślizgu kolejnych biegunów w maszynie. 
Inną sytuacją możliwego zastosowania funkcji zatrzymania timera do skracania 
czasów wyłączania zwarcia jest aplikacja z prawdopodobieństwem występowania 
zwarć przerywanych.  Ustawienie natychmiastowego resetowania przekaźnika 
nadprądowego oznacza, że przekaźnik będzie wciąż resetowany i nie będzie  
w stanie wyzwolić zabezpieczenia dopóki zwarcie nie stanie się długotrwałym. 
Dzięki funkcji zatrzymywania timera przekaźnik będzie w stanie scalać impulsy 
prądu zwarciowego, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. 
 
2.5.2 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadprądowego 
Pierwszy i drugi stopień zabezpieczenia nadprądowego można wybrać ustawiając 
I>1/2 Function na dowolne ustawienie czasowo zależne lub niezależne. Pierwszy  
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i drugi stopień jest wyłączony, gdy ustawienie I>1/2 Function jest nastawione na 
Disabled. 
Programowalne krzywe zadziałania pozwalają lepiej dopasować starsze 
przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. Programowalne krzywe resetowania można wykorzystać do 
lepszego dopasowania charakterystyki resetowania przekaźników 
elektromechanicznych. W przypadku wybrania krzywej użytkownika Default 
1/2/3/4 dla charakterystyki zadziałania lub resetowania zabezpieczenia 
nadprądowego w menu User Curves należy wybrać ustawienie UserCurve1/2/3/4 
Type odpowiednio do szablonu krzywej pobranej z narzędzia User Programmable 
Curve w oprogramowaniu S1 Agile.  W przypadku zastosowania nadprądowego 
normalnie wybiera się UserCurve1/2/3/4 Type - Operate 1.0 or Reset 1.1 
odpowiednio dla charakterystyki zadziałania lub resetowania. 
Pierwszy lub drugi stopień mogą zapewnić rezerwowe zabezpieczenie przed 
zwarciami w generatorze oraz instalacji. Jako takie, powinny być one 
skoordynowane z zabezpieczeniem dalszej części sieci, co pozwala na rozróżnianie 
zwarć w instalacji po ustawieniu wartości progowej prądu (I>1/2 Current Set) oraz 
czasu opóźnienia. 
 
I>1 TMS – dla krzywych IEC; 
I>1 Time Dial – dla krzywych US/IEEE; 
I>1 Time Delay – odpowiednio dla zwłoki czasowo niezależnej. 
 
Aby zapewnić zabezpieczenie rezerwowe dla generatora i systemu, człon musi być 
zasilany z przekładników prądowych podłączonych na końcach generatora 
(neutralnych). W przypadku używania przekładników prądowych z końca zacisków 
człon zapewni zabezpieczenie tylko dla systemu, chyba że generator zostanie 
podłączony równolegle do drugiego źródła zasilania. 
Trzeci oraz czwarty stopień zabezpieczenia nadprądowego można załączyć 
ustawiając 
I >3/4 Function na wartość DT, co oznacza ustawienie charakterystyki czasowo 
niezależnej zadziałania zabezpieczenia. Trzeci i czwarty stopień jest wyłączony, 
gdy ustawienie I>3/4 Function jest nastawione na Disabled. W przypadku 
używania przekładników prądowych po stronie zacisków trzeci oraz czwarty 
stopień mogą być skonfigurowane jako szybkie zabezpieczenia nadprądowe, 
chroniące przed wewnętrznymi zwarciami w maszynie. Nastawę prądową 
trzeciego lub czwartego stopnia, I>3/4 Current Set, można nastawić na 120% 
maksymalnego zwarcia znamionowego generatora, zazwyczaj 8-krotność prądu 
pełnego obciążenia. Czas zadziałania, I>3/4 Time Delay, należy nastawić na 0 s, 
aby zapewnić zadziałanie bezzwłoczne. Zatem stopień będzie stabilny w 
przypadku zwarć zewnętrznych, gdy prąd zwarcia z generatora będzie mieć 
wartość poniżej ustawienia prądu tego stopnia. W przypadku zwarć wewnątrz 
maszyny prąd zwarcia będzie podawany z systemu i będzie mieć wartość powyżej 
ustawienia prądu drugiego stopnia, co zapewni szybkie wyłączenie zwarcia 
wewnętrznego. 
W przypadku zastosowań generator-transformator zabezpieczenie nadprądowe 
można wybrać dla zabezpieczenia przed zwarciami fazowymi w uzwojeniu GN lub 
DN za pomocą ustawienia I> CT Source – IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB- 2/IC-2. 
Zazwyczaj kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe nie jest wymagane dla 
zastosowań generatora, ponieważ przekładniki prądowe po stronie zerowej 
generatora używa się zazwyczaj dla zabezpieczenia nadprądowego, lecz 
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uwzględniono to zabezpieczenie dla zachowania zgodności z innymi produktami. 
 

2.6 Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową 
przeciwną (NPS) (46OC) 
Przy stosowaniu tradycyjnego fazowego zabezpieczenia nadprądowego konieczne 
jest ustawianie członów nadprądowych na wartości wyższe od prądu obciążenia 
maksymalnego, co ogranicza czułość tychże elementów. Większość układów 
zabezpieczających wykorzystuje również człon ziemnozwarciowy, który poprawia 
czułość na zwarcia doziemne. Jednakże część zwarć może nie zostać wykryta przez 
te układy. 
 
Wszelkie zwarcia niezrównoważone będą powodowały powstawanie składowej 
przeciwnej prądu o pewnej amplitudzie. Tak więc nadprądowy człon 
zabezpieczający reagujący na składową przeciwną może wyłączać zarówno 
zwarcia międzyfazowe jak i doziemne fazowe. 
W kolejnym rozdziale opisano stosowanie zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną w połączeniu ze standardowym 
zabezpieczeniem nadprądowym i ziemnozwarciowym celem niwelowania 
pewnych trudności spotykanych w niektórych zastosowaniach. 
 

 Nadprądowe człony zabezpieczające reagujące na składową przeciwną 
pozwalają uzyskać wyższą czułość na rezystancyjne zwarcia 
międzyfazowe, na które mogą nie reagować fazowe człony nadprądowe. 
Powszechnie stosuje się zależne napięciowo zabezpieczenie nadprądowe  
i podimpedancyjne, aby zapewnić czulsze zabezpieczenie rezerwowe na 
wypadek systemowych zwarć fazowych w generatorze niż proste 
zabezpieczenie nadprądowe.  Jednak zabezpieczenie nadprądowe 
reagujące na składową przeciwną również można użyć do zapewnienia 
czułego zabezpieczenia rezerwowego na wypadek zwarć międzyfazowych. 

 
Uwaga: Zabezpieczenie nadprądowe NPS nie zapewni żadnego 

rezerwowego zabezpieczenia systemu na wypadek zwarć 
trójfazowych. 

 

 W niektórych przypadkach, z racji takiej a nie innej konfiguracji instalacji 
prądy szczątkowe mogą nie być wykrywane przez przekaźnik reagujący na 
zwarcia doziemne. Przykładowo, przekaźnik reagujący na zwarcia 
doziemne zastosowany po połączonej w trójkąt stronie transformatora 
pracującego w układzie gwiazda-trójkąt nie jest w stanie wykryć zwarć 
doziemnych strony połączonej w gwiazdę. 
 

Jednakże składowa przeciwna prądu będzie obecna po obu stronach 
transformatora bez względu na rodzaj zwarcia oraz układ połączeń 
transformatora. A zatem, w celu zapewnienie zwłocznego zabezpieczenia 
rezerwowego reagującego na wszelkie nie wyłączone zwarcia niesymetryczne 
dalszej części instalacji można zastosować człon nadprądowy reagujący na 
składową przeciwną. 
 

 W zastosowaniach z maszynami przepływowymi duży udział składowej 
przeciwnej prądu może być niebezpieczny dla takiej maszyny, gdyż 
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powoduje on wzrost temperatury wirnika. Dlatego też w roli powszechnie 
stosowanego dla maszyny przepływowej rezerwowego zabezpieczenia 
termicznego reagującego na składową przeciwną można zastosować człon 
nadprądowy reagujący na składową przeciwną. 

 Jego działanie może polegać na prostym alarmowaniu o obecności 
składowych przeciwnych prądu w instalacji. Po takim alarmie operatorzy 
instalacji mogą rozpocząć dochodzenie przyczyn niezrównoważenia. 

 Kierunkowy człon nadprądowy reagujący na składową przeciwną może 
służyć do zapobiegania nieprawidłowemu działania zabezpieczenia 
nadnapięciowego reagującego na składową zerową wykorzystywanego dla 
zapewnienia zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi na 
wypadek systemowych zwarć doziemnych lub międzyfazowych, patrz 
punkt 2.2.3.4. 

 
2.6.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadprądowego NPS 
W P343/4/5/6 źródło prądu 3-fazowego można wybrać za pomocą ustawienia I2> 
CT Source – IA- 1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. Na standardowych schematach 
połączeń w rozdziale Instalacja, P34x/EN IN, IA-1/IB-1/IC-1 podłączono do 
przekładników prądowych strony zerowej, zaś IA-2/IB-2/IC-2 podłączono do 
przekładników prądowych strony zacisków. Zabezpieczenie nadprądowe NPS 
można więc wybrać dla zabezpieczenia przed zwarciami fazowymi w uzwojeniu 
GN lub DN dla zastosowań generator-transformator. W przypadku używania 
kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego NPS wraz z zabezpieczeniem 
napięcia w punkcie neutralnym i nadmocowym NPS dla zabezpieczenia przed 
zwarciami międzyzwojowymi w generatorze należy użyć przekładniki prądowe po 
stronie zacisków, patrz punkt 2.2.3.4.1. 
 
Próg pobudzenia prądem musi być ustawiony powyżej wartości składowej 
przeciwnej prądu, której obecność w instalacji związana jest z maksymalnym 
normalnym niezrównoważeniem obciążenia w instalacji. Można go ustawić na 
etapie rozruchu, wykorzystując do tego celu funkcję pomiarową przekaźnika, 
która pozwoli wyświetlić falę stojącą składowej przeciwnej prądu; ustawienie 
powinno być o co najmniej 20% wyższe od tej wartości. 
W aplikacjach, które wymagają zadziałania elementu NPS na określone, 
niewyłączone zwarcia niesymetryczne, z racji związanej z tym złożoności należy 
ustawienie wartości progowej sprecyzować w oparciu o indywidualną analizę 
zwarcia dla danej instalacji. Jednakże w celu zapewnienia zadziałania 
zabezpieczenia, pobudzenie prądowe powinno być ustawione ok. 20% poniżej 
najniższego obliczonego udziału składowej przeciwnej prądu zwarciowego  
w określonym zwarciu dalekim. 
 
Uwaga: Gdy analiza zwarcia nie jest dostępna, ustawienie to musi być 

zgodne z wcześniej omówionym progiem minimalnym i musi mieć 
przypisane odpowiednie opóźnienie czasowe, które zapewni 
koordynację z urządzeniami dalszej części instalacji. Jest to 
kluczowe dla zapobieżenia przed niepożądanymi przerwami  
w zasilaniu skutkującymi przypadkowością działania tego elementu. 

 
Jak wspomniano wcześniej, prawidłowe określenie czasu opóźnienia dla tej funkcji 
jest kluczowe. Należy również zauważyć, że człon ten jest zasadniczo stosowany 
jako zabezpieczenie rezerwowe do innych urządzeń zabezpieczających lub jako 
element alarmujący, lub też, w połączeniu z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
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napięcia punktu neutralnego oraz zabezpieczeniem nadmocowym NPS, służy do 
ochrony przed zwarciami międzyzwojowymi. Dlatego w praktyce, w razie 
zastosowania w roli zabezpieczenia rezerwowego lub alarmującego, będzie mu 
przypisany długi czas opóźnienia. Jeżeli to zabezpieczenie jest używane jako 
kierunkowy człon nadprądowy NPS w połączeniu z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem napięcia punktu neutralnego i zabezpieczeniem nadmocowym NPS 
dla zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi, wówczas wskazany jest 
krótki czas opóźnienia (krótszy niż czas zadziałania zabezpieczenia przed 
przesunięciem napięcia punktu neutralnego), aby zapewnić stabilność na wypadek 
zewnętrznych zwarć doziemnych lub międzyfazowych. 
 
W razie zastosowania tego elementu w roli zabezpieczenia rezerwowego lub 
alarmującego należy dopilnować, by opóźnienie było większe niż czas zadziałania 
dowolnego zabezpieczenia (na minimalnym poziomie zwarcia) w systemie, które 
może reagować na zwarcia niesymetryczne, takie jak: 
 

 nadprądowe człony fazowe, 

 człony ziemnozwarciowe, 

 systemowe zabezpieczenie rezerwowe - napięciowo zależne 
podprądowe/podimpedancyjne, 

 detektory przerwania przewodu, 

 człony zabezpieczenia termicznego reagującego na składową 
przeciwną. 

 
2.6.2 Ustalanie kierunkowości członu zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną 
Aby ustalić, czy zwarcie międzyfazowe lub fazowe doziemne jest zwarciem 
wewnętrznym czy zewnętrznym względem maszyny, należy zastosować kontrolę 
kierunkową członu. 
Kierunkowość uzyskuje się poprzez porównanie kąta pomiędzy odwrotnością 
składowej przeciwnej napięcia (-V2) a składową przeciwną prądu (I2). Człon 
zabezpieczenia może w tym przypadku pracować albo do przodu, albo wstecz.  
W celu zapewnienia optymalnych parametrów działania należy w opcji (I2> Char. 
Angle) ustawić odpowiedni kąt charakterystyki. Ustawienie to powinno 
odpowiadać kątowi fazowemu składowej kolejności przeciwnej prądu względem 
odwróconej składowej kolejności przeciwnej napięcia (-V2) tak, by znajdowało  
w centrum charakterystyki kierunkowej. 
 
Kąt pomiędzy V2 a I2 w warunkach zwarcia jest bezpośrednio zależny od 
impedancji źródła składowej przeciwnej występującej w instalacji. Jednakże 
typowa konfiguracja tego elementu jest następująca: 

 Dla instalacji przesyłowej kąt RCA należy ustawić na -60°. 

 Dla instalacji rozdzielczej kąt RCA należy ustawić na -45°. 
 
Aby zadziałały kierunkowe elementy reagujące na składową przeciwną, przekaźnik 
musi wykryć napięcie polaryzujące o wartości przekraczającej minimalną wartość 
progową, I2> V2pol Set. Wielkość ta musi być ustawiona na wartość 
przekraczającą składową kolejności przeciwnej napięcia stanu ustalonego. Można 
ją wyznaczyć obserwując podczas rozruchu wskazania wartości składowej 
przeciwnej na przekaźniku. 
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2.7 Zabezpieczenie rezerwowe systemu (51V/21) 
Generator stanowi źródło zasilania elektrycznego i będzie zasilać zwarcia  
w systemie aż do momentu ich wyłączenia przez zabezpieczenie systemu. Na 
generatorze należy zastosować zabezpieczenie rezerwowe tak, aby zwarcia były 
wyłączane w przypadku niezadziałania zabezpieczeń/wyłączników w dalszej części 
systemu. 
 
Prąd zwarcia zasilany przez generator będzie miał zmienną wartość w trakcie 
zwarcia, co przedstawia krzywa spadku dla generatora przedstawiona na rysunku 
32.  Reakcja na prąd zwarcia wyznaczana jest przez działanie automatycznego 
regulatora napięcia w maszynie. W przypadku niektórych generatorów prąd 
zwarcia inicjuje obwód ‘wspomagania’ AVR, który utrzymuje prąd zwarcia na 
stosunkowo wysokim poziomie. Jeżeli regulator napięcia jest ustawiono na 
sterowanie ręczne albo nie istnieje obwód wspomagania, prąd zwarcia może być 
mocno ograniczony, powodując powolne zadziałanie zabezpieczenia rezerwowego 
w przypadku zwarć w systemie. W najgorszym przypadku prąd zwarcia będzie 
poniżej wartości znamionowej dla pełnego obciążenia maszyny, zatem proste 
zabezpieczenie nadprądowe z ustawieniem powyżej prądu pełnego obciążenia nie 
będzie mogło zadziałać. 
 

 
Rysunek 32:  Typowa krzywa spadku natężenia prądu zwarcia w generatorze 

 
Zabezpieczenie rezerwowe systemu musi zadziałać szybko w trakcie zwarcia i nie 
może zadziałać dla warunków obciążenia. Dla osiągnięcia tych dwóch celów 
powszechnie stosuje się dwie metody rezerwowego zabezpieczenia systemu: 

1. zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo. Obecność zwarcia 
wykrywa człon podnapięciowy i ustawienie przekaźnika jest odpowiednio 
regulowane. Zależne napięciowo zabezpieczenie nadprądowe może być 
‘sterowane napięciowo’ lub ‘ograniczone napięciowo’, 

2. zabezpieczenie podimpedancyjne. Ten człon nastawia się do 
monitorowania impedancji systemu na zaciskach maszyny. Jeżeli mierzona 
impedancja spadnie poniżej nastawionej wartości progowej, wówczas 
zadziała człon. 

  
Tryb działania zależy od preferencji klienta. Jednak w niektórych okolicznościach 
jedna z form zabezpieczenia może przynosić nieco większe korzyści dla 
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zastosowania niż druga. 
W przekaźniku P34x przewidziano zależne napięciowo zabezpieczenie 
nadprądowe i zabezpieczenie podimpedancyjne dla rezerwowego zabezpieczenia 
systemu. Działanie członów opisano w punktach poniżej. 
Funkcje opierają swoje działanie na prądach fazowych mierzonych przez wejścia 
pomiarowe IA, IB i IC na przekaźniku. 
 
2.7.1 Zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo 
Podczas zwarć nastąpi spadek napięcia na zaciskach generatora, zatem można 
użyć człon pomiaru napięcia do kontrolowania nastawy prądu tego członu. Po 
wykryciu zwarcia nastawa prądu zostanie zmniejszona o współczynnik K. Dzięki 
temu zwarcia będą wyłączane pomimo obecności charakterystyki spadku dla 
generatora. Napięcia liniowe służą do sterowania poszczególnymi fazowymi 
członami nadprądowymi, co przedstawiono w tabeli 4. 
 

Prąd fazowy Napięcie sterownicze 

Ia Vab 

Ib Vbc 

Ic Vca 
 

Tabela 4: Napięcia sterownicze dla prądów fazowych 

 
Zapewniono jednostopniowy, niekierunkowy człon nadprądowy. Człon ma 
charakterystykę zwłoczną, którą można nastawić jako charakterystykę czasowo 
zależną (IDMT) lub czasowo niezależną (DT) lub też krzywą użytkownika (krzywa 
domyślna 1/2/3/4). Można też wybrać krzywą użytkownika dla resetowania. Człon 
może być zasilany z przekładników prądowych na końcu zacisków lub na końcu 
zerowym generatora. 
Człon można ustawić na jeden z dwóch trybów - jako człon nadprądowy sterowany 
napięciowo lub człon nadprądowy ograniczony napięciowo. Gdy generator jest 
połączony bezpośrednio z szyną, lepsze może być zabezpieczenie nadprądowe 
sterowane napięciowo. 
 
2.7.1.1 Wytyczne dot. konfiguracji funkcji zabezpieczenia nadprądowego 
sterowanego napięciowo 
Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo można wybrać ustawiając  
V Dep OC Func na Voltage Controlled. Zabezpieczenie jest wyłączone, jeżeli V Dep 
OC Func jest nastawione na Disabled. 
 
Ustawienie prądu, V Dep OC I> Set, należy nastawić tak, aby pierwotna wartość 
zadziałania była wyższa od prądu maksymalnego obciążenia generatora. 
Mnożnik ustawienia prądu, V Dep OC k Set, reguluje ustawienie funkcji 
zabezpieczenia w warunkach niskiego napięcia. Należy go ustawić tak, aby 
pierwotny prąd zadziałania wynosił mniej niż 50% minimalnego prądu zwarcia 
stanu ustalonego dla zwarcia wielofazowego na odległym końcu linii zasilającej, 
gdy generator jest jedynym źródłem. Dzięki temu człon zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie rezerwowe w przypadku niewyłączonego zwarcia na tej linii 
zasilającej. 
 
Charakterystyka zwarciowa zabezpieczenia sterowanego napięciowo powinna być 
skoordynowana z zabezpieczeniem zasilających linii odpływowych na wypadek 
zwarcia linii zasilającej przy minimalnych warunkach instalacji.  Należy 
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odpowiednio wybrać charakterystykę działania, V Dep OC Char oraz opóźnienie 
czasowe (V Dep OC TMS – dla krzywych IEC; V Dep OC T Dial – dla krzywych 
US/IEEE; V Dep OC Delay dla zwłoki czasowo niezależnej). 
Programowalne krzywe zadziałania pozwalają lepiej dopasować starsze 
przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. Programowalne krzywe resetowania można wykorzystać do 
lepszego dopasowania charakterystyki resetowania przekaźników 
elektromechanicznych. W przypadku wybrania krzywej użytkownika Default 
1/2/3/4 dla charakterystyki zadziałania lub resetowania zabezpieczenia zależnego 
napięciowo w menu User Curves należy wybrać ustawienie UserCurve1/2/3/4 
Type odpowiednio do szablonu krzywej pobranej z narzędzia User Programmable 
Curve w oprogramowaniu S1 Agile. W przypadku zastosowania zabezpieczenia 
nadprądowego sterowanego napięciowo normalnie wybiera się 
UserCurve1/2/3/4 Type - Operate 1.0 or Reset 1.1 odpowiednio dla 
charakterystyki zadziałania lub resetowania. 
  
W sytuacji, gdy obecne są równoległe źródła, odległe zwarcie linii zasilającej może 
nie spowodować dostatecznego spadku napięcia, aby załączyć charakterystykę 
zwarciową.  W takich zastosowaniach można do wyłączania zwarcia użyć czasowy 
człon podnapięciowy (patrz punkt 2.8). Ewentualnie można użyć zabezpieczenia 
termicznego reagującego na składową przeciwną (patrz punkt 2.15). 
Ustawienie napięcia dla przełączania pomiędzy charakterystyką obciążeniową  
a zwarciową, V Dep OC V<1 Set, powinno być wyższe od napięcia na zaciskach dla 
zwarcia, w przypadku którego wymagane jest zabezpieczenie rezerwowe. W 
układzie uziemionym bezpośrednio można usunąć czułość członu na zwarcia 
doziemne zapewniając, że ustawienie napięcia wynosi mniej niż 57%Vn 
(minimalne napięcie międzyfazowe dla zwarcia jednofazowego z ziemią). Typowe 
ustawienie wynosi 30%Vn. Ustawienie napięcia powyżej 57%Vn umożliwi 
zmienianie się charakterystyki zadziałania przekaźnika zarówno dla zwarć 
fazowych jak i doziemnych. 
Dokładniejsze ustawienia można wyznaczyć w odniesieniu do poniższych równań. 
Minimalny prąd zwarcia w przypadku zwarcia wielofazowego na odległym końcu 
linii zasilającej można ustalić w sposób przedstawiony poniżej. To obliczenie bazuje 
na zastosowaniu wzbudzenia bez obciążenia oraz na braku forsowania wzbudzenia 
lub działania AVR w trakcie zwarcia. 

 Zwarcie trójfazowe:  
 

Zwarcie międzyfazowe:  
 
Gdzie: 

If = Minimalny prąd strony pierwotnej generatora widziany dla 
wielofazowego zwarcia na końcu linii zasilającej  

En = Wewnętrzna SEM generatora bez obciążenia fazowa 
Xs = Reaktancja synchroniczna podłużna generatora  
X2 = Reaktancja składowej przeciwnej generatora  
Rf = Rezystancja składowej zgodnej linii zasilającej 
Xf = Reaktancja składowej zgodnej linii zasilającej  
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n = Liczba generatorów równoległych 
 
Napięcie stanu ustalonego widziane przez przekaźnik w warunkach zwarcia 
zewnętrznego można wywnioskować w następujący sposób: 
 

 Zwarcie trójfazowe:  
 
 

Zwarcie międzyfazowe:  
 
Mnożnik ustawienia prądu, V Dep OC k Set, należy nastawić tak, aby V Dep OC k 
Set x V Dep OC ISet wynosiło mniej niż If wg powyższych obliczeń. Ustawienie 
napięcia, V Dep OC V<1 Set, musi być wyższe niż Vø-ø wg powyższych obliczeń. 
Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo uzupełniono funkcję 
wstrzymywania timera.  Ustawienie zatrzymania timera na wartość inną niż zero 
spowoduje opóźnienie zresetowania timerów członów zabezpieczających o ten 
ustawiony czas. 
 
2.7.1.2 Transformacja wektora napięcia dla transformatorów trójkąt-gwiazda 
Aby poprawić czułość funkcji zabezpieczenia nadprądowego zależnego 
napięciowo i podimpedancyjnego, wobec zwarć międzyfazowych GN zasilanych 
przez transformator podwyższający napięcie Yd1 lub Yd11, należy włączyć 
odpowiednią transformację sygnału napięcia w ramach ustawień P34x.   
W przeszłości taka korekcja sygnałów napięcia polegała na przyjęciu pomiaru 
napięć fazowych lub zastosowaniu pośredniczącego PN gwiazda/trójkąt.  
W przypadku P34x nie można przyjąć takiego podejścia, ponieważ wejścia 
napięciowe przekaźnika są współdzielone z innymi funkcjami zabezpieczającymi  
i pomiarowymi, na które korekcja sygnału napięcia miałaby niepożądany wpływ. 
Jeżeli generator jest połączony z szyną poprzez transformator podwyższający 
napięcie trójkąt-gwiazda, bezpośrednie zwarcie międzyfazowe na szynie górnego 
napięcia (GN) będzie skutkowało jedynie częściowym zapadem napięcia 
międzyfazowego na zaciskach generatora. Funkcje zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo i podimpedancyjnego (51 V/21) mogą nie być dostatecznie 
czułe, aby wykrywać takie zwarcia. Z drugiej strony zwarcie fazowe doziemne po 
stronie GN dałoby niskie napięcia międzyfazowe po stronie połączonej w trójkąt  
i (51 V/21) mogłyby reagować w sposób nieodpowiedni. Na takie zwarcia należy 
przewidzieć zabezpieczenie ziemnozwarciowe GN. 
 
 
Aby funkcja nadprądowa zależna napięciowo mogła być prawidłowo 
skoordynowana z innymi przekaźnikami w systemie w sytuacji, gdy występuje 
transformator podwyższający napięcie trójkąt-gwiazda, przewidziano wewnętrzną 
funkcję transformacji wektora napięcia. Dzięki niej zabezpieczenie 51V/21 może 
korzystać z napięć obliczeniowych przy tej samej zależności międzyfazowej, co 
napięcia strony GN. 
Jeżeli wybrano opcję konfiguracyjną Delta-Star dla ustawienia Vector Rotation, 
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zależności napięciowe dla trzech członów zależnych napięciowo podprądowych  
i podimpedancyjnego przedstawiono poniżej. Zależności napięciowe dotyczą 
transformatora podwyższającego napięcie Yd11, jednakże amplitudy napięcia 
dotyczą również zastosowania transformatora podwyższającego napięcie Yd1, Yd5 
lub Yd7. 
 
Dla Ia lub Za V = amplituda (Vab - Vca)/√3  
Dla Ib lub Zb V = amplituda (Vbc - Vab)/ √3  
Dla Ic lub Zc V = amplituda (Vca - Vbc)/ √3 
 

 
 

Rysunek 33:  Transformacja wektora napięcia dla transformatora trójkąt-gwiazda 

 
2.7.1.3 Wytyczne dot. konfiguracji funkcji zabezpieczenia nadprądowego 
ograniczanego napięciowo 
Zabezpieczenie nadprądowe ograniczane napięciowo można wybrać ustawiając  
V Dep OC Func na Voltage Restrained. Zabezpieczenie jest wyłączone, jeżeli V 
Dep OC Func jest nastawione na Disabled. 
Kryteria działania, na których powinny opierać się ustawienia funkcji 
zabezpieczenia nadprądowego ograniczanego napięciowo, są podobne do 
kryteriów omawianych dla trybu sterowanego napięciowo w punkcie 2.7.1.1. 
Koordynację z zabezpieczeniami w dalszej części instalacji należy zapewnić wtedy, 
gdy przekaźnik ma swoje najczulsze ustawienia, czyli dla napięć poniżej wartości 
ustawienia V Dep OC V<2 Set. Wartość progową prądu, charakterystykę i 
opóźnienie czasowe można dobrać w sposób opisany dla funkcji sterowanej 
napięciowo w punkcie 2.7.1.1. 
Funkcja nadprądowa ograniczana napięciowo powinna mieć zdolność reagowania 
na zwarcie na odległym końcu wychodzącej linii zasilającej. Gdy generator jest 
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podłączony za pośrednictwem transformatora podwyższającego napięcie,  
w punkcie umieszczenia przekaźnika nie będzie składowych zerowych w razie 
wystąpienia zwarć doziemnych po stronie GN. 
Dlatego w tym przypadku normalne będzie użycie zabezpieczenia termicznego 
reagującego na składową przeciwną lub nadprądowego NPS dla zabezpieczenia 
rezerwowego. Człon termiczny reagujący na składową przeciwną i nadprądowy 
NPS zapewnią zabezpieczenie rezerwowe także w przypadku zwarć 
międzyfazowych. 
Z tego powodu rozważymy tylko wykrywanie zwarć trójfazowych na odległym 
końcu linii zasilającej, gdy jedynym źródłem jest maszyna. 
Dla trójfazowego zwarcia na odległym końcu możliwe jest wyliczenie poziomu 
prądu i napięcia w punkcie umieszczenia przekaźnika. Upewnić się, że ustawienie 
prądu przekaźnika, V Dep OC k Set x V Dep OC ISet, wynosi mniej niż 50% prądu 
zwarcia. Należy też nastawić wartość progową napięcia, V Dep OC V<2 Set 
powyżej napięcia zmierzonego przez przekaźnik. 
  
Nie będzie potrzeby dalszego obniżenia ustawienia prądu na wypadek bliższych 
zwarć, które dawałyby wyższe prądy i niższe napięcia. Dalsze obniżenie ustawienia 
prądu dla bliższych zwarć mogłoby utrudnić koordynację z lokalnym 
zabezpieczeniem nadprądowym linii zasilającej (o ile to już nie stanowi problemu). 
Amplitudy prądu i napięcia stanu ustalonego po stronie pierwotnej widziane  
w przypadku trójfazowego zwarcia na odległym końcu linii zasilającej podaje się 
następująco: 
 
Gdzie: 
 

If = Minimalny prąd strony pierwotnej generatora widziany dla 
wielofazowego zwarcia na końcu linii zasilającej 

En = Wewnętrzna SEM generatora bez obciążenia fazowa 
Xs = Reaktancja synchroniczna podłużna generatora 
X2 = Reaktancja składowej przeciwnej generatora 
Xt = Reaktancja transformatora podwyższającego napięcie 
Rf = Rezystancja składowej zgodnej linii zasilającej 
Xf = Reaktancja składowej zgodnej linii zasilającej 
n = Liczba generatorów równoległych 

 
Wszystkie powyższe wielkości odnoszą się do transformatora od strony 
generatora. 
Ustawienie górnej wartości progowej napięcia, V Dep OC V<1 Set, należy nastawić 
poniżej minimalnego poziomu skorygowanego napięcia międzyfazowego dla 
bliskiego zwarcia doziemnego GN, aby zapewnić brak czułości członu na zwarcie. 
W przypadku bezpośredniego uziemienia GN to napięcie powinno wynosić co 
najmniej 57% znamionowego napięcia roboczego. 
Zabezpieczenie nadprądowe ograniczane napięciowo uzupełniono funkcję 
wstrzymywania timera opisaną w punkcie 2.7.1.1. Ustawienie zatrzymania timera 
na wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie zresetowania timerów członów 
zabezpieczających o ten ustawiony czas. 
 
2.7.2 Zabezpieczenie podimpedancyjne 
Zabezpieczenie podimpedancyjne to alternatywa dla zabezpieczenia 
nadprądowego zależnego napięciowo, często preferowana ze względu na łatwość 
konfiguracji. Opóźnienie niezależne czasowo może utrudniać koordynację  
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z zabezpieczeniami nadprądowymi o charakterystyce czasowo zależnej w dalszej 
części instalacji, ale ułatwiać koordynację z zabezpieczeniem odległościowym. 
Pomiar impedancji oparty jest na napięciu międzyfazowym i prądzie fazowym. 
Dzięki temu zabezpieczenie jest odporne na zwarcia doziemne po stronie dolnego 
napięcia generatora-transformatora lub w przypadku maszyny podłączonej 
bezpośrednio do szyn. Głównym celem jest zapewnienie zabezpieczenia 
rezerwowego na wypadek zwarć międzyfazowych i trójfazowych.  Należy zezwolić 
na wyłączanie zwarć doziemnych przez każde zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 
Zabezpieczenie podimpedancyjne ma 2 stopnie zabezpieczenia impedancyjnego. 
W przypadku zastosowań generator-transformator jeden stopień można 
wykorzystać dla zasięgu wgłąb transformatora podwyższającego napięcia i jeden 
do zasięgu głębiej w sieć elektroenergetyczną, aby zapewnić 2 strefy 
zabezpieczenia. 
 
2.7.2.1 Wytyczne dot. konfiguracji funkcji podimpedancyjnej 
Zabezpieczenie podimpedancyjne można wybrać ustawiając Z< Function na 
Enabled. Każdy stopień można załączyć niezależnie, jeżeli Z<1/ Status nastawiono 
na Enabled. Gdy do pomiarów impedancji wykorzystuje się napięcie 
międzyfazowe, ustawienia impedancji należy zwiększyć o współczynnik √3, aby to 
uwzględnić w przypadku maszyn podłączonych bezpośrednio a także maszyn 
podłączonych pośrednio (transformator). W przypadku maszyn podłączonych do 
szyn za pośrednictwem transformatora podwyższającego napięcie trójkąt-gwiazda 
należy wybrać opcję ustawienia Delta-Star w ustawieniu Vector Rotation, patrz 
punkt 2.7.1.2. 
Ustawienie impedancji pierwszego stopnia, Z<1 Setting, należy nastawić na 70% 
impedancji maksymalnego obciążenia. Dzięki temu zyskujemy odpowiedni 
margines w przypadku krótkotrwałych obciążeń, zmian napięcia itp. a jednocześnie 
odpowiednie zabezpieczenie rezerwowe na wypadek zwarć w generatorze, 
generatorze-transformatorze i szynie. 
 

Na przykład  
 
pozwalając na przeciążenie o 20% prądu pełnego obciążenia generatora. 
Ustawienie impedancji drugiego stopnia, Z<2 Setting, można nastawić na 50 - 60% 
impedancji generatora-transformatora. Można wówczas użyć ten stopień do 
uzyskania szybszego zadziałania w przypadku zwarć bliżej generatora. 
Opóźnienie czasowe, Z<1 Time Delay powinno umożliwić koordynację  
z zabezpieczeniami nadprądowymi i odległościowym w dalszej części instalacji 
oraz z zabezpieczenim podimpedancyjnym 2 strefy. Opóźnienie czasowe,  
Z<2 Time Delay powinno umożliwiać koordynację z fazowym zabezpieczeniem 
zwarciowym DN generatora i transformatora. 
Zabezpieczenie podimpedancyjne uzupełniono funkcję wstrzymywania timera 
opisaną w punkcie 2.7.1.1. Ustawienie zatrzymania timera, Z< tRESET, na wartość 
inną niż zero spowoduje opóźnienie zresetowania timera członu 
zabezpieczającego o ten ustawiony czas. 
 

2.8 Funkcja zabezpieczenia podnapięciowego (27) 
Powszechnie nie uwzględnia się zabezpieczenia podnapięciowego wśród 
wymagań dla układów zabezpieczeń generatora.  Jednak człony podnapięciowe 
wykorzystuje się czasem jako człony do wzajemnego uzależnienia zabezpieczeń 
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innych rodzajów np. od utraty wzbudzenia.  W P34x tego typu wzajemne 
uzależnienie można ustawić za pomocą schematu logiki w przekaźniku. 
Zabezpieczenie podnapięciowe można również użyć dla zabezpieczenia 
rezerwowego w sytuacji, gdy trudno jest zapewnić właściwą czułość za pomocą 
członu napięciowo zależnych/podimpedancyjnego/reagującego na składową 
przeciwną. 
W przypadku odizolowanego generatora lub odizolowanego zestawu generatorów 
długotrwały niedomiar napięcia może powstać na skutek wielu przyczyn. Jedną  
z nich będzie awaria urządzeń do automatycznej regulacji napięcia (AVR). Gdy 
używa się pomocniczego transformatora do zasilania pomocniczego wyposażenia 
generatora np. pomp kotłowych, dmuchaw powietrznych, pomp smarujących itp., 
długotrwały niedomiar napięcia mógłby mieć niekorzystny wpływ na działanie 
maszyny. Przewidując taką sytuację można rozważyć zastosowanie zwłocznego 
zabezpieczenia podnapięciowego. 
Wyższy poziom zintegrowania wytwarzania mocy ze źródeł odnawialnych (np. 
farm wiatrowych) z sieciami elektroenergetycznymi doprowadziło do opracowania 
kodeksów sieci z nowymi wymaganiami w zakresie zabezpieczeń. W wielu 
najnowszych przepisach (kodeksach) dotyczących przesyłu w sieciach 
elektroenergetycznych wymaga się, aby generatory pozostawały stabilne oraz 
były podłączone do sieci w przypadku zaistnienia zwarcia w sieci przesyłowej.  
W przeciwnym razie system elektroenergetyczny byłby narażony na znaczną 
utratę zdolności wytwórczej, co w konsekwencji wiązałoby się z błyskawicznym 
spadkiem częstotliwości, koniecznością odciążenia a w konsekwencji awarią 
systemu, chyba że utrzymywana by była wystarczająca rezerwa mocy pochodząca 
z innych elektrowni, umożliwiająca zrównoważenie niedoboru zdolności 
wytwórczej. Proces ten określany jest mianem zdolności do utrzymywania w pracy 
podczas zwarć w sieci (FRT - fault ride-through). Przykład charakterystyki zdolności 
do utrzymywania w pracy podczas zwarć w sieci (FRT) przedstawiono na rysunku 
73.  Wymaga się, aby generatory pozostawały przyłączone w razie obniżenia 
napięcia w przypadku zwarcia na szynie GN elektrowni lub w jeszcze dalszej części 
instalacji na kierunku od stacji na liniach przesyłowych. Całkowita utrata napięcia 
na zaciskach generatora uniemożliwia przesył mocy źródła napędu, co może mieć 
charakter wyłącznie przejściowy (setki ms). 
W celu dostosowania charakterystyk przetrwania zwarcia z uwzględnieniem 
złożoności oraz przepisów danego kraju, zabezpieczenie podnapięciowe z rodziny 
urządzeń P34x wzbogacono o nowe krzywe programowalne przez użytkownika. 
Przyjazne dla użytkownika narzędzie umożliwia utworzenie krzywych na 
podstawie równania lub w wyniku wprowadzenia nawet do 256 punktów danych, 
a następnie załadowanie takich krzywych do przekaźnika. Funkcje zabezpieczenia 
używane dla zapewnienia zabezpieczenia rezerwowego na wypadek zwarć w sieci 
takie jak zabezpieczenie podimpedancyjne i zabezpieczenie nadprądowe zależne 
napięciowo można nastawić stosując odpowiednie opóźnienia czasowe i 
ustawienia zapobiegające ich zadziałaniu w przypadku wymagań dotyczących 
przetrwania zwarcia. Ewentualnie, w razie konieczności, można zablokować timer 
zabezpieczenia za pomocą odwróconego sygnału uruchomienia charakterystyki 
podnapięciowej FRT w PSL. 
 
2.8.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia podnapięciowego 
Stopień 1 zabezpieczenia może pracować na charakterystyce IDMT (w przypadku 
opóźnienia czasowo zależnego), na charakterystyce DT (w przypadku opóźnienia 
czasowo niezależnego), na krzywej domyślnej Default Curve 1/2/3/4 lub może być 
wyłączony (Disabled) -  ustawień tych dokonuje się w komórce V<1 Function. 
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Stopień 2 i 3 mają wyłącznie charakterystykę czasowo niezależną i można je 
załączać (Enabled)/wyłączać (Disabled) w komórkach V<2/3 Status. 
Należy odpowiednio wyregulować opóźnienie czasowe (V<1 TMS - dla krzywej 
IDMT; V<1 Time Delay, V<2 Time Delay, V<3 Time Delay - dla opóźnienia czasowo 
niezależnego). 
 
W celu dostosowania charakterystyk przetrwania zwarcia z uwzględnieniem 
złożoności oraz przepisów danego kraju można wybrać krzywą programowalną 
przez użytkownika (Default Curve 1/2/3/4) dla charakterystyki zadziałania V<1.  
W przypadku wybrania krzywej użytkownika Default 1/2/3/4 dla charakterystyki 
zadziałania zabezpieczenia podnapięciowe w menu User Curves należy wybrać 
ustawienie UserCurve1/2/3/4 Type odpowiednio do szablonu krzywej pobranej  
z narzędzia User Programmable Curve w oprogramowaniu S1 Agile. W przypadku 
zastosowania podnapięciowego normalnie wybiera się UserCurve1/2/3/4 Type - 
UV Operate 4.0. W razie konieczności można zablokować timer zabezpieczenia dla 
zabezpieczenia rezerwowego na wypadek zwarć w sieci takiego jak zabezpieczenie 
podimpedancyjne i napięciowo zależne nadprądowe za pomocą odwróconego 
sygnału uruchomienia charakterystyki podnapięciowej FRT w PSL. 
Zabezpieczenie podnapięciowe można nastawić na działanie w oparciu o napięcie 
międzyfazowe (Phase to Phase) lub fazowe (Phase to Neutral) zgodnie z wyborem 
w ustawieniu V< Measur’t Mode. W ustawieniu V<1 Operate Mode można 
wybrać działanie jedno- lub trójfazowe. W przypadku wybrania opcji Any Phase 
człon będzie reagował, gdy napięcie dowolnej fazy spadnie poniżej wartości 
ustawionej, jeżeli wybrano opcję Three-phase człon będzie reagował, gdy napięcia 
wszystkich trzech faz spadną poniżej wartości ustawionej. 
Jeżeli funkcja zabezpieczenia podnapięciowego ma być użyta dla zabezpieczenia 
rezerwowego, ustawienie napięcia, V<1 Voltage Set, należy ustawić powyżej 
napięcia międzyfazowego stanu ustalonego widzianego przez przekaźnik  
w przypadku trójfazowego zwarcia na odległym kocu dowolnej linii zasilającej 
podłączonej do szyny generatora. Należy uwzględnić udział prądu zwarcia 
pochodzący od równoległych generatorów, które będą miały tendencję do 
podtrzymywania wysokiej wartości napięcia generatora. Jeżeli człon jest 
nastawiony na działanie w oparciu o napięcie międzyfazowe, można 
zminimalizować zadziałanie w wypadku zwarć doziemnych, np. ustawić  
V< Measur’t. Mode na Phase-Phase. Aby umożliwić wykrywanie wszelkich zwarć 
międzyfazowych, należy nastawić V< Operate Mode na Any-Phase. Równania 
służące do ustalania napięcia międzyfazowego widzianego przez przekaźnik  
w takich okolicznościach podano w punkcie 2.7.1.1 
Charakterystykę zadziałania nastawia się zazwyczaj na czasowo niezależną, należy 
nastawić V<1 Function na DT. Opóźnienie czasowe, V<1 Time Delay, należy 
nastawić tak, aby skoordynować z zabezpieczeniami w dalszej części instalacji  
i zabezpieczeniem rezerwowym systemu, jeżeli zostało załączone. Ponadto 
opóźnienie powinno być na tyle duże, aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu 
zabezpieczenia podnapięciowego w przypadku przejściowych przysiadów 
napięcia. Mogą się one pojawiać w trakcie wyłączania zwarć w dalszej części sieci 
elektroenergetycznej lub z powodu uruchamiania lokalnych maszyn. Wymagane 
opóźnienie czasowe wynosi zazwyczaj powyżej 3 s - 5 s. 
Stopnie drugi i trzeci można wykorzystać jako stopnie alarmowe służące do 
ostrzegania użytkownika o nietypowych warunkach napięcia, umożliwiając 
dokonanie korekt. Może to być przydatne, jeżeli do obsługi maszyny wybrano 
sterowanie ręczne dla AVR. 
W przypadku gdy przekaźnik służy do zapewniania zabezpieczenia wymaganego 
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dla podłączenia generatora równolegle z lokalną instalacją zasilania prądem 
elektrycznym (np. wymagania G59 w UK) ustawienia można uzyskać od lokalnego 
zakładu elektroenergetycznego.  Ustawienia muszą uniemożliwiać oddawanie 
mocy przez generator do systemu z napięciem wykraczającym poza ustawowe 
wartości graniczne nałożone na zakład. 
W celu uniemożliwienia zadziałania dowolnego stopnia podnapięciowego podczas 
normalnego wyłączania generatora przewidziano w przekaźniku logikę „bieguna 
martwego”. Aby ją aktywować, należy wybrać w V Poledead Inh opcję Enabled. 
Dzięki temu, w momencie wykrycia warunku martwego bieguna (czyli wszystkie 
prądy fazowe poniżej wartości progowej niedomiaru prądowego lub wyłącznik 
otwarty, ustalone przez optoizolator lub PSL) człon napięciowy zostanie 
wstrzymany. 
 

2.9 Zabezpieczenie nadnapięciowe (59) 
Stan nadnapięcia na zaciskach generatora może powstać w sytuacji, gdy generator 
pracuje, ale nie jest podłączony do sieci elektroenergetycznej lub gdy generator 
doprowadza moc do wyspowej instalacji elektroenergetycznej. Takie nadnapięcie 
może powstać w przypadku zwarcia przy urządzeniach do automatycznej regulacji 
napięcia lub jeżeli regulator napięcia jest nastawiony na sterowanie ręczne  
i operator popełni błąd.  Zabezpieczenie nadnapięciowe należy nastawić tak, aby 
zapobiegać możliwym uszkodzeniom izolacji generatora, długotrwałemu 
przemagnesowaniu w elektrowni lub uszkodzeniom obciążeń sieci 
elektroenergetycznej. 
 
Gdy generator jest zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną mającą inne 
źródła, nadnapięcie może pojawić się, jeżeli generator będzie lekko obciążony 
doprowadzając wysoki poziom pojemnościowego prądu ładowania sieci 
elektroenergetycznej. Stan nadnapięcia może również pojawić się po 
odseparowaniu systemu, w której to sytuacji może dojść do zrzutu pełnego 
obciążenia generatora, gdy jest on nadal podłączony do części pierwotnej sieci 
elektroenergetycznej. W takich przypadkach urządzenia do automatycznej 
regulacji napięcia i regulator maszyny powinny szybko zareagować i skorygować 
stan nadnapięcia. Zaleca się jednak zastosowanie zabezpieczenia 
nadnapięciowego na wypadek ewentualnej usterki regulatora napięcia lub  
w przypadku regulatora nastawionego na sterowanie ręczne. W przypadku 
hydrogeneratorów czas reakcji urządzeń do regulacji prędkości obrotowej może 
być tak długi, że może dojść do przejściowej pracy z nadmierną prędkością 
wynoszącą nawet 200% prędkości znamionowej. Nawet w przypadku działania 
regulatora napięcia taka nadmierna prędkość może doprowadzić do 
przejściowego nadnapięcia wynoszącego do 150%. Takie wysokie napięcie może 
spowodować szybkie uszkodzenie izolacji. 
 
2.9.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia nadnapięciowego 
Stopień 1 zabezpieczenia może pracować na charakterystyce IDMT (w przypadku 
opóźnienia czasowo zależnego), na charakterystyce DT (w przypadku opóźnienia 
czasowo niezależnego), na krzywej domyślnej Default Curve 1/2/3/4 lub może 
być wyłączony (Disabled) -  ustawień tych dokonuje się w komórce V>1 Function. 
Stopień 2 może być jedynie czasowo niezależny i jest załączany lub wyłączany 
(odpowiednio Enabled lub Disabled) w komórce V>2 Status. Należy odpowiednio 
wyregulować opóźnienie czasowe (V>1 TMS - dla krzywej IDMT; V>1 Time Delay, 
V>2 Time Delay - dla opóźnienia czasowo niezależnego). 
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Programowalne krzywe zadziałania pozwalają lepiej dopasować starsze 
przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. W przypadku wybrania krzywej użytkownika Default 1/2/3/4 dla 
charakterystyki zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowe w menu User Curves 
należy wybrać ustawienie UserCurve1/2/3/4 Type odpowiednio do szablonu 
krzywej pobranej z narzędzia User Programmable Curve w oprogramowaniu S1 
Agile. W przypadku zastosowania nadnapięciowego normalnie wybiera się 
UserCurve1/2/3/4 Type – Operate 1.0 dla charakterystyki zadziałania. 
Zabezpieczenie nadnapięciowe można nastawić na działanie w oparciu o napięcie 
międzyfazowe (Phase to Phase) lub fazowe (Phase to Neutral) zgodnie z wyborem 
w ustawieniu V> Measur’t Mode. W komórce V> Operate Mode można wybrać 
działanie jedno- lub trójfazowe. W przypadku wybrania opcji Any Phase człon 
będzie reagował, gdy napięcie dowolnej fazy będzie powyżej wartości ustawionej, 
jeżeli wybrano opcję Three-phase człon będzie reagował, gdy napięcia wszystkich 
trzech faz będą powyżej wartości ustawionej. 
 
Generatory typowo są w stanie wytrzymać utrzymujące się w sposób ciągły 5% 
nadnapięcie. Czasy wytrzymywania w przypadku wyższych nadmiarów 
napięciowych powinny być wyspecyfikowane przez producenta generatora. 
Aby zapobiec zadziałaniu w momencie wystąpienia zwarcia doziemnego, człon 
powinien opierać swoje działanie na pomiarze napięcia międzyfazowego. Aby to 
uzyskać, można ustawić V>1 Measur’t Mode na opcję Phase-Phase natomiast V>1 
Operating Mode na Three-phase. Próg nadnapięciowy V>1 Voltage Set typowo 
powinien być ustawiany na wartość z przedziału 100% - 120% znamionowego 
napięcia międzyfazowego rejestrowanego przez przekaźnik. Opóźnienie czasowe, 
V>1 Time Delay, powinno mieć wartość zapobiegającą niepożądanym 
wyzwoleniom funkcji zwłocznego zabezpieczenia nadnapięciowego, 
powodowanym krótkotrwałymi nadmiarami napięciowymi, które nie zagrażają 
elektrowni np. po zrzucie obciążenia przy jednoczesnym prawidłowym sterowaniu 
AVR/regulatora. Typowo stosowane opóźnienie wynosi 1-3 s, przy czym większe 
opóźnienia stosowane są dla ustawień niższych progowych wartości napięcia. 
Drugi stopień może być wykorzystany jako szybkie, wysokonastawne 
zabezpieczenie nadnapięciowe. Typowe ustawienie wartości progowej V>2 
Voltage Set zawiera się w granicach 130 - 150% znamionowego napięcia 
międzyfazowego mierzonego przez przekaźnik; zależy od zaleceń producentów 
instalacji. Dla szybkiej pracy należy ustawić opóźnienie czasowe, V>2 Time Delay, 
na 0 s. 
 
W przypadku gdy przekaźnik służy do zapewniania zabezpieczenia wymaganego 
dla podłączenia generatora równolegle z lokalną instalacją zasilania prądem 
elektrycznym (np. wymagania G59 w UK) ustawienia można uzyskać od lokalnego 
zakładu elektroenergetycznego.  Ustawienia muszą uniemożliwiać oddawanie 
mocy przez generator do systemu z napięciami wykraczającymi poza ustawowe 
wartości graniczne nałożone na zakład. 
 
W przypadku wybrania działania w oparciu o napięcie fazowe należy zwrócić 
uwagę na stopniowanie tego członu z zabezpieczeniami w dalszej części instalacji 
dla sytuacji zwarcia doziemnego, czyli dla przypadku znaczącego wzrostu napięcia 
fazowego. 
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2.10 Zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową 
przeciwną (NPS) (47) 
Prawidłowe fazowanie oraz zrównoważenie zasilania AC jest kluczowe  
w przypadkach, w których linia zasilająca zasila tablicę rozdzielczą, która to z kolei 
zasila urządzenie wirujące (np. silnik). Nieprawidłowa kolejność faz może 
skutkować tym, że elementy wirujące maszyn podłączonych do tej instalacji 
zaczną obracać się w złym kierunku. W przypadku niektórych hydro-maszyn 
wystarczy zamienienie dwóch faz, by zaczęły się one obracać w kierunku 
przeciwnym, zachowując się jak generator lub silnikowa pompa wody. 
  
Niezrównoważenie występujące na dopływie zasilającym będzie skutkowało 
wystąpieniem składowych kolejności przeciwnej (NPS) napięcia. W przypadku 
wystąpienia nieprawidłowej kolejności faz napięcie zasilania będzie w 100% 
składać się ze składowej przeciwnej. 
Na potrzeby takich zastosowań przekaźnik P34x zawiera człon nadnapięciowy 
reagujący na składową przeciwną. Człon ten nadzoruje rotację oraz amplitudę 
napięcia na wejściu (zwykle jest to napięcie z przekładnika napięciowego 
połączonego z szyną zbiorczą). Człon ten można użyć do kontrolowania, czy 
kolejność faz w hydro-maszynach jest prawidłowa dla wybranego trybu pracy 
maszyny - jako generator lub jako silnik. 
Człon nadnapięciowy NPS może być również wykorzystany w schemacie PSL do 
zapewnienia dodatkowych sygnałów informujących o obecności zwarcia 
doziemnego fazy lub zwarcia międzyfazowego dla sterowanego napięciowo 
zabezpieczenia nadprądowego. W takim zastosowaniu zabezpieczenie 
nadnapięciowe NPS może zostać przyspieszone, gdy wyłącznik będzie zamknięty. 
Zazwyczaj czas zadziałania uruchomienia zabezpieczenia nadnapięciowego NPS 
(typowy czas zadziałania wynosi <60 ms) wydłuża się, aby zapobiec 
nieprawidłowemu zadziałaniu podczas zamykania wyłącznika na skutek 
rozpraszania biegunów.  Jednakże przy zamkniętym wyłączniku nie ma potrzeby 
wewnętrznego spowalniania uruchomienia zabezpieczenia (standardowy czas 
przyspieszonego zadziałania wynosi <40 ms). Do przyspieszenia uruchomienia 
zabezpieczenia można wykorzystać sygnał V2>1 Accelerate: DDB 554 połączony  
z sygnałem CB Closed 3 Ph: DDB 1043. 
 
2.10.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
Ponieważ detekcja nieprawidłowej kolejności (rotacji) faz jest normalnie 
zagadnieniem najważniejszym (a nie pomniejsze niezrównoważenia), nie jest 
wymagana konfiguracja czułości zabezpieczenia. Ponadto, wymagane jest 
dopilnowanie, by ustawienie miało wartość wyższą niż jakakolwiek składowa 
przeciwna napięcia, której obecność może wynikać z niezrównoważeń  
w pomiarowym przekładniku napięciowym, tolerancji przekaźnika itp. Jako 
typowe ustawienie może być określone 15% napięcia znamionowego. 
 
Uwaga: Poziomy fali stojącej napięcia NPS (V2) będą wyświetlane w kolumnie 

Measurements 1 menu przekaźnika pod określeniem V2 Magnitude. 
 
Tak więc, jeżeli wymagane są ustawienia większej czułości, można je wyznaczyć na 
etapie rozruchu kontrolując rzeczywisty poziom obecny w instalacji. 
Czas zadziałania członu będzie silnie zależny od zastosowania. Typowe ustawienie 
będzie zawierało się w granicach 5 s. 
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2.11 Zabezpieczenie podczęstotliwościowe (81U) 
Praca podczęstotliwościowa generatora ma miejsce wtedy, gdy obciążenie sieci 
elektroenergetycznej przekracza zdolność wyspowego generatora lub grupy 
generatorów do pracy jako źródła napędu. Do przeciążenia sieci 
elektroenergetycznej może dojść w przypadku rozdziału sieci 
elektroenerggetycznej, gdy obciążenie pozostaje podłączone do zbioru 
generatorów ‘wyspowych’ lecz przekracza ich zdolność.  Takie zdarzenia może 
kompensować automatyczne odłączanie obciążeń. W takim przypadku działanie 
podczęstotliwościowe miałoby charakter przejściowy.  Na wypadek 
niepowodzenia odłączania obciążeń generatory powinny być wyposażone  
w rezerwowe zabezpieczenie podczęstotliwościowe. 
Stan podczęstotliwości przy napięciu znamionowym może spowodować pewne 
przemagnesowanie generatora i skojarzonej z nim elektrowni.  Jednak ważniejsze 
byłyby kwestie dotyczące naprężeń łopatek występujące w przypadku 
szybkobieżnych turbogeneratorów, zwłaszcza zespołów parowych. Podczas pracy 
z częstotliwością inną niż znamionowa może być nastawiony taki nieprawidłowy 
rezonans łopatek, że jego długotrwałe występowanie może prowadzić do pękania 
tarczowych elementów turbiny. Takie skutki mogą się kumulować i dlatego należy 
jak najbardziej ograniczać pracę z częstotliwościami innymi niż częstotliwość 
znamionowa, aby uniknąć konieczności przedwczesnych inspekcji/przeglądów 
instalacji. 
Trudno jest skonfrontować się z pracą podczęstotliwościową, ponieważ niewiele 
można zrobić w elektrowni w przypadku przeciążenia, tylko wyłączyć generator. 
Dostępne są cztery niezależne, pracujące na charakterystyce DT, zwłoczne stopnie 
zabezpieczenia podczęstotliwościowego. Dwa dodatkowe stopnie 
nadczęstotliwościowe również można przekonfigurować na zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe przeprogramowując programowalny schemat logiczny. 
Oprócz zdolności wyzwalania generatora można w zabezpieczeniu 
podczęstotliwościowym ustawić inicjowanie lokalnego odłączania obciążeń,  
w razie potrzeby.  Przewidziano możliwość wyboru stałego schematu logicznego, 
co pozwala na wyłączenie poszczególnych stopni zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego, gdy wyjściowy wyłącznik jest otwarty, aby zapobiec 
niepotrzebnemu wyzwoleniu obciążenia. 
 
2.11.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia podczęstotliwościowego 
Każdy stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego może być załączony 
(Enabled) lub wyłączony (Disabled) w komórkach F<x Status. Należy dla 
poszczególnych stopni odpowiednio dobrać wartości ustawienia pobudzenia 
częstotliwościowego, F<x Setting, i opóźnień czasowych, F<x Time Delay. 
Funkcja zabezpieczająca powinna być ustawiona w taki sposób, by zadeklarowane 
częstotliwościowo-czasowe wartości graniczne zespołu generatorów nie były  
w żaden sposób zagrożone. Standardowo, powinien w sposób ciągły być 
utrzymywany stan 10% nadczęstotliwości. 
W przypadku przemysłowych układów wytwarzania, w których wytwarzanie  
i obciążenia mogą podlegać wspólnej kontroli/prawu własności, można 
wykorzystać funkcja zabezpieczenia podczęstotliwościowego w P34x do 
inicjowania lokalnego odłączania obciążeń sieci. Dostępne są cztery stopnie 
zabezpieczenia podczęstotliwościowego/odłączania obciążeń. Ostatni stopień 
zabezpieczenia podczęstotliwościowego należy używać do wyzwalania 
generatora. 
Jeżeli zapewniono osobne urządzenia do odłączania obciążeń, należy 
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skoordynować z nimi zabezpieczenie podczęstotliwościowe. To zapobiegnie 
wyzwoleniu generatora w przypadku udanego odłączenia obciążeń po 
przeciążeniu sieci. Można skonfigurować, w sposób przedstawiony na rysunku 34, 
dwa stopnie zabezpieczenia podczęstotliwościowego tak, aby były 
skoordynowane z wielostopniowym odłączeniem obciążeń sieci. 
 

 
 

Rysunek 34: Koordynacja funkcji zabezpieczenia podczęstotliwościowego z odłączaniem 
obciążeń sieci 

 
W celu uniemożliwienia zadziałania dowolnego stopnia podczęstotliwościowego 
podczas normalnego wyłączania generatora przewidziano w przekaźniku logikę 
„bieguna martwego”. Załącza się ją dla poszczególnych stopni poprzez ustawienie 
właściwego bitu w F< Function Link. Na przykład, jeżeli F< Function Link 
nastawiono na 0111, wówczas stopnie 1, 2 i 3 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego będą zablokowane, gdy wyłącznik generatora będzie 
otwarty. 
Dzięki wybiórczemu blokowaniu w ten sposób stopni zabezpieczenia 
częstotliwościowego możliwe będzie załączenie pojedynczego stopnia 
zabezpieczenia w trakcie synchronizacji lub pracy autonomicznej, aby zapobiec 
niezsynchronizowanemu przemagnesowaniu maszyny. Gdy maszyna będzie 
zsynchronizowana a wyłącznik zamknięty, wszystkie stopnie zabezpieczenia 
częstotliwościowego będą załączone tworząc, w razie potrzeby, wielostopniowy 
schemat odłączania obciążeń. 
W przypadku gdy przekaźnik służy do zapewniania zabezpieczenia wymaganego 
dla podłączenia generatora równolegle z lokalną instalacją zasilania prądem 
elektrycznym (np. wymagania G59 w UK) ustawienia można uzyskać od lokalnego 
zakładu elektroenergetycznego.  Ustawienia muszą uniemożliwiać oddawanie 
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mocy przez generator do systemu z częstotliwością wykraczającą poza ustawowe 
wartości graniczne nałożone na zakład. W przypadku, gdy lokalne obciążenie 
zewnętrzne przekracza zdolność generatora, można wykorzystać zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe jako zabezpieczenie ‘na wypadek utraty sieci zasilającej’. 
 

2.12 Funkcja zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (81O) 
Praca nadczęstotliwościowa generatora występuje wtedy, gdy moc mechaniczna 
podana do alternatora przekracza obciążenie elektryczne i straty mechaniczne. 
Nadmierna częstotliwość występuje najczęściej po znacznej utracie obciążenia.  
W przypadku wzrostu prędkości roboczej regulator powinien szybko zareagować  
i zmniejszyć podawaną moc mechaniczną, aby szybko odzyskać normalną 
prędkość roboczą. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe może być wymagane 
jako funkcja zabezpieczenia rezerwowego na wypadek usterki sterowania 
regulatora lub przepustnicy po utracie obciążenia lub w trakcie pracy 
niezsynchronizowanej. 
Praca generatora przy umiarkowanej nadczęstotliwości nie stanowi potencjalnie 
tak dużego zagrożenia dla generatora i innych instalacji elektrycznych jak praca 
podczęstotliwościowa. Można podjąć w elektrowni działania naprawcze bez 
konieczności wyłączenia generatora. 
Praca szybkobieżnego zespołu prądotwórczego przy znacznej nadczęstotliwości 
może prowadzić do uszkodzeń instalacji opisanych w punkcie 2.16, będących 
skutkiem dużych sił odśrodkowych wywieranych na elementy wirujące. 
Zapewniono dwa niezależne zwłoczne stopnie zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego. 
 
2.12.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadczęstotliwościowego 
Każdy stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego może być załączony 
(Enabled) lub wyłączony (Disabled) w komórkach F>x Status. Należy dla 
poszczególnych stopni odpowiednio dobrać wartości ustawienia pobudzenia 
częstotliwościowego, F>x Setting, i opóźnień czasowych, 
F>x Time Delay. 
Ustawienia zabezpieczenia nadczęstotliwościowego w P34x należy dobrać tak, aby 
skoordynować je z normalnymi, przejściowymi nagłymi wzrostami częstotliwości 
po zrzucie pełnego obciążenia. Producent generatora powinien przedstawić 
spodziewane przejściowe zachowanie nadczęstotliwościowe, które powinno być 
zgodne z międzynarodowymi normami w zakresie reakcji regulatora.  Typowe 
ustawienie nadczęstotliwości wynosi 10% powyżej wartości znamionowej. 
W przypadku gdy przekaźnik służy do zapewniania zabezpieczenia wymaganego 
dla podłączenia generatora równolegle z lokalną instalacją zasilania prądem 
elektrycznym (np. wymagania G59 w UK) ustawienia można uzyskać od lokalnego 
zakładu elektroenergetycznego.  Ustawienia muszą uniemożliwiać oddawanie 
mocy przez generator do systemu z częstotliwością wykraczającą poza ustawowe 
wartości graniczne nałożone na zakład. 
 

2.13 Zabezpieczenie przed nieprawidłową częstotliwością 
turbiny generatora (81AB) 
Normalnie zespoły generatorów mają określone parametry znamionowe do pracy 
w określonym paśmie częstotliwości roboczej. Praca poza tym “normalnym” 
obszarem może wywoływać naprężenia mechaniczne w łopatkach turbiny ze 
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względu na ich naturalny rezonans i zmniejszać trwałość użyteczną generatora. 
Producenci turbin podają sumaryczne limity czasowe pracy przy nieprawidłowej 
częstotliwości, zazwyczaj w postaci dopuszczalnego czasu pracy w określonym 
paśmie częstotliwości. To wymaga zastosowania sumarycznych pomiarów czasu  
i zapisu czasu pracy z nieprawidłową prędkością w poszczególnych pasmach. Te 
ograniczenia zdolności turbin stosuje się ogólnie do turbogeneratorów parowych. 
W przekaźnikach P34x zapewniono zabezpieczenie na wypadek sześciu pasm 
nieprawidłowej częstotliwości generatora. Każde pasmo ma własne ustawienia 
wartości granicznych częstotliwości oraz indywidualny pomiar sumarycznego 
czasu. 
Monitorowana jest praca w poszczególnych pasmach a czas jest doliczany do 
timera sumarycznego zapisywanego w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. 
Dzięki temu nie dochodzi do utraty informacji w przypadku utraty zasilania 
pomocnicznego dla przekaźnika. Dla każdego pasma przewidziano indywidualne 
ustawienie czasu opóźnienia strefy nieczułości.  W granicach tego opóźnienia 
strefy nieczułości częstotliwość może pozostawać w danym paśmie bez 
inicjowania pomiaru sumarycznego czasu. To opóźnienie umożliwia ustalenie 
najpierw rezonansu łopatki w warunkach częstotliwości, dzięki czemu można 
uniknąć niepotrzebnego sumowania czasu. Zatem opóźnienie nie jest doliczane do 
czasu sumarycznego. W Poradniku IEEE dot. zabezpieczenia elektrowni przed 
nieprawidłową częstotliwością (IEEE C37.106) zaleca się około 10 cyklu. Należy 
zwrócić uwagę, że opóźnienie strefy nieczułości nie ma wpływu na inicjowanie 
sygnałów uruchomienia. Dlatego można wykorzystać sygnały uruchomienia w 
trakcie uruchamiania i konserwacji (nastawiając czasy przerw beznapięciowych 
przejściowo lub przełączając na inną grupę ustawień z wysoką wartością) do 
przetestowania pobudzenia i opadania pasma częstotliwości bez doliczania do 
czasów sumarycznych. Sumowanie czasu zostanie zatrzymane i zostaną 
zresetowane wszystkie sygnały uruchomienia, jeżeli wystawiony będzie sygnał 
braku częstotliwości DDB 1068. 
 
Normalnie zaleca się, aby system zabezpieczenia przed nieprawidłową 
częstotliwością turbiny pracował zawsze, gdy jednostka jest zsynchronizowana  
z systemem lub gdy jest odseparowana od systemu, ale zasila obciążenie 
pomocnicze. Dostępny jest sygnał wstrzymywania służący do wstrzymania 
sumowania czasu, gdy generator jest odłączony np. wyłącznik jest otwarty. 
Wyjście wyzwalania jest blokowane i może zostać zresetowane tylko wtedy, gdy 
wystąpi dowolny z poniższych warunków: 
 

1. sumaryczny czas został zresetowany lub 
2. odpowiednie pasmo zostało wyłączone lub 
3. całe zabezpieczenie przed nieprawidłową częstotliwością zostało wyłączone 

lub 
4. zasilony został sygnał wstrzymywania DDB Turbine F Inh. 

 
2.13.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
Zazwyczaj producent generatora podaje zdolność generatora do wytrzymywania 
nieprawidłowych prędkości. Ustawienia domyślne stanowią wskazówki w zakresie 
konfiguracji przekaźnika. 
W Poradniku IEEE dot. zabezpieczenia elektrowni przed nieprawidłową 
częstotliwością (IEEE C37.106) zaleca się, aby opóźnienie czasowe strefy 
nieczułości wynosiło około 10 cyklu. To opóźnienie umożliwia ustalenie najpierw 
rezonansu łopatki w warunkach częstotliwości, dzięki czemu można uniknąć 



Uwagi dotyczące zastosowania P34x/EN AP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 490 

niepotrzebnego sumowania czasu. 
Sygnały wyzwalania członu można wykorzystać jako alarm operatora lub do 
wyłączania generatora. 
 

2.14 Funkcja zabezpieczenia od utraty wzbudzenia (40) 
Całkowita utrata wzbudzenia może być skutkiem przypadkowego wyzwolenia 
układu wzbudzenia, otwartego obwodu lub zwarcia występującego w obwodzie 
wzbudzenia, przeskoku iskry na dowolnych pierścieniach ślizgowych lub usterki 
źródła mocy wzbudzenia. Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia zawarte  
w przekaźniku P34x składa się z dwóch członów impedancyjnych  
o charakterystyce czasowo niezależnej, linii kierunkowej i członu alarmowego dla 
współczynnika mocy. 
 
W przypadku niepowodzenia wzbudzenia generatora synchronicznego nastąpi 
zanik jego wewnętrznej siły elektromotorycznej (SEM). To spowoduje spadek 
oddawanej mocy czynnej maszyny oraz wzrost poziomu mocy biernej pobieranej  
z sieci elektroenergetycznej. W miarę spadku oddawanej mocy czynnej napęd 
mechaniczny może przyspieszać maszynę tak, że nastąpi delikatny poślizg 
biegunów i maszyna będzie pracować z prędkością nadsynchroniczną. To 
powoduje indukowanie prądów o częstotliwości poślizgowej w korpusie wirnika, 
uzwojeniach tłumiących i uzwojeniach wzbudzających.  Indukowane poślizgowo 
prądy wirnika o niskiej częstotliwości będą powodowały wytwarzanie strumienia 
w wirniku. Wówczas maszyna zostanie pobudzona z sieci elektroenergetycznej 
i będzie działała jak generator indukcyjny. Zdolność do osiągnięcia takiego 
ustabilizowanego stanu będzie zależeć od skutecznej charakterystyki prędkości-
momentu obrotowego podczas pracy jako generator indukcyjny a także od 
zdolności sieci elektroenergetycznej do podawania wymaganej mocy biernej bez 
poważnych spadków napięcia. 
 
Stabilną pracę jako generator indukcyjny można uzyskać przy niewielkim poślizgu 
(0,1 - 0,2% powyżej prędkości synchronicznej), zwłaszcza w przypadku maszyn  
o biegunach wydatnych. Maszyna może mieć zdolność utrzymania oddawanej 
mocy czynnej (być może 20 - 30% wartości znamionowej) przy jednoczesnym 
pobieraniu mocy biernej z sieci elektroenergetycznej (wytwarzanie przy 
współczynniku mocy przy znacznym obciążeniu pojemnościowym). 
Prawdopodobne jest utrzymanie tego stanu przez wiele minut bez uszkodzenia 
wirnika a człony o tradycyjnej charakterystyce impedancji dla utraty wzbudzenia 
mogą go nie wykryć. Jednak przekaźnik P34x oferuje człon alarmowy dla 
współczynnika mocy w zabezpieczeniu od utraty wzbudzenia, który może 
zadziałać, gdy generator pracuje w tym stanie. Do wykrywania tego stanu może 
przyczynić się również charakterystyka wysokiej impedancji z nadzorem przy 
zastosowaniu linii kierunkowej. 
  
Maszyny z wirnikami cylindrycznymi mają znacznie niższą zdolność wytwórczą 
podczas pracy jako generator indukcyjny w sytuacji utraty wzbudzenia. Istnieje 
większe prawdopodobieństwo, że wymuszone zostanie przekroczenie przez nie 
szczytowego poziomu momentu obrotowego z ich charakterystyki prędkości-
momentu obrotowego jako generatora indukcyjnego.  W razie przekroczenia 
szczytowego poziomu momentu obrotowego generatora indukcyjnego może 
dojść do ustabilizowania się maszyny na znacznie wyższym poziomie poślizgu (być 
może 5% powyżej prędkości synchronicznej). Kiedy to nastąpi, maszyna będzie 
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pobierać bardzo duży prąd bierny z sieci elektroenergetycznej i prąd uzwojenia 
stojana może osiągnąć nawet 2.0 p.u. Prądy wirnika o częstotliwości poślizgowej 
mogą spowodować uszkodzenie rdzenia wirnika lub uzwojenia w przypadku 
utrzymywania się tego stanu. 
Działanie jak generator indukcyjny w warunkach utraty wzbudzenia zależy od 
zdolności pozostałej części sieci do doprowadzania niezbędnej mocy biernej do 
maszyny. Jeżeli sieć nie może zapewnić dostatecznej mocy biernej, nastąpi spadek 
napięcia w sieci i sieć może stać się niestabilna. Tak się może zdarzyć, gdy duży 
generator pracujący na dużej mocy traci wzbudzenie, a jest podłączony do 
stosunkowo słabej instalacji. W celu zapewnienia szybkiego wyzwalania w takiej 
sytuacji można użyć jednego z członów impedancyjnych z krótkim opóźnieniem 
czasowym. To może spowodować szybkie wyzwolenie maszyny w celu utrzymania 
stabilności instalacji. Ten człon powinien mieć małą średnicę, aby zapobiec 
wyzwalaniu w warunkach kołysań mocy. Drugi człon impedancyjny, o nastawionej 
większej średnicy, może zapewniać wykrywanie utraty wzbudzenia w warunkach 
niewielkiego obciążenia. Ten drugi człon powinien mieć działanie zwłoczne, aby 
zapobiec zadziałaniu w warunkach kołysań mocy. Jeżeli dla drugiego członu 
impedancyjnego nastawione zostanie dodatnie przesunięcie reaktancji, wówczas 
można wykorzystać linię kierunkową do nadzorowania tego członu, aby uniknąć 
niepożądanego zadziałania w trakcie bliskich zwarć w sieci. 
 
Człony impedancyjne zabezpieczenia od utraty wzbudzenia mają również 
nastawny timer opóźnienia przy resetowaniu (opóźnione opadanie). To 
opóźnienie czasowe można nastawić tak, aby unikać opóźnionego wyzwalania, do 
którego może dojść na skutek cyklicznego działania impedancyjnego członu 
pomiarowego w okresie poślizgu biegunów następującym po utracie wzbudzenia. 
Nastawienie tego timera wymaga pewnej ostrożności, ponieważ może on 
zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że funkcja zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia będzie wywoływała niepożądane wyzwolenie w przypadku stabilnych 
kołysań mocy. Dlatego też należy zwiększyć opóźnienie czasowe wyzwalania przez 
człon impedancyjny ustawiając opóźnienie czasu resetowania. 
 
Timer opóźnienia resetowania również można nastawić tak, aby umożliwić użycie 
funkcji zabezpieczenia od utraty wzbudzenia do wykrywania poślizgu biegunów  
w generatorze przy niepełnej utracie wzbudzenia; tj. po zwłocznym wyłączeniu 
bliskiego zwarcia w sieci elektroenergetycznej. Temat ten omówiono bardziej 
szczegółowo w punkcie 2.27. 
 
W niektórych warunkach utraty wzbudzenia impedancja może przesuwać się do 
charakterystyki impedancji i wychodzić z niej kilkukrotnie w krótkim czasie, który 
nie będzie na tyle długi, aby spowodować wyzwolenie. Zatem można użyć licznik 
PSL i część logiki PSL do zliczania liczby wejść impedancji do mniejszej 
charakterystyki impedancji z przesunięciem ujemnym. Do wyzwolenia dochodzi  
w przypadku przekroczenia wartości progowej zliczania liczby wejść  
w nastawionym czasie opóźnienia, patrz punkt 2.14.2. 
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Rysunek 35:  Charakterystyka zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 

 
2.14.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 
Każdy stopień członów zabezpieczenia impedancyjnego od utraty wzbudzenia  
i linii kierunkowej może być załączony (Enabled) lub wyłączony (Disabled)  
w komórkach FFail1 Status, FFail2 Status oraz FFail Dirn Line. Człon alarmowy dla 
współczynnika mocy może być włączony (Enabled) lub wyłączony (Disabled)  
w komórce FFail Alm Status. 
Poniżej opisano ustawienia dla 2 powszechnych układów zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia. Układ 1 wykorzystuje 2 charakterystyki impedancji z przesunięciem 
ujemnym zaś układ 2 wykorzystuje jedną charakterystykę impedancji  
z przesunięciem dodatnim i jedną z ujemnym z nadzorowaniem za pomocą linii 
kierunkowej. 
 
2.14.1.1 Człon impedancyjny 1 - układ 1 
W celu szybkiego wykrywania stanu utraty wzbudzenia należy ustawić możliwie 
jak największą średnicę charakterystyki impedancji dla utraty wzbudzenia (FFail1 
Xb1), bez sprzeczności z impedancją, jaką można zaobserwować w normalnych 
stabilnych warunkach lub w warunkach stabilnych kołysań mocy. 
W przypadku eksploatacji generatora, gdy kąt wirnika wynosi mniej niż 90° i nigdy 
nie występuje współczynnik mocy przy obciążeniu pojemnościowym, zaleca się 
ustawienie średnicy charakterystyki impedancji FFail1 Xb1 na wartość równą 
reaktancji synchronicznej podłużnej generatora. Przesunięcie charakterystyki, 
FFail1 Xa1 należy ustawić z przesunięciem ujemnym równym połowie reaktancji 
przejściowej podłużnej (0,5 Xd’) w omach po stronie wtórnej. 
 
FFail1 Xb1 = Xd 
FFail1 Xa1 = -0,5 Xd’ 
 
Gdzie: 
Xd = reaktancja synchroniczna podłużna generatora w omach  
Xd' = reaktancja przejściowa podłużna generatora w omach 
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W przypadku używania urządzeń do regulacji napięcia o dużej szybkości może 
istnieć możliwość eksploatowania generatorów z kątami wirników do 120°.  
W takim przypadku należy nastawić średnicę charakterystyki impedancji, FFail1 
Xb1, na 50% reaktancji synchronicznej podłużnej (0,5 Xd) a przesunięcie, FFail1 
Xa1, należy nastawić na przesunięcie ujemne równe 75% reaktancji przejściowej 
podłużnej (0,75 Xd’). 
 
FFail1 Xb1 = 0,5 Xd  
FFail1 Xa1 = -0,75 Xd’  
 
Opóźnienie czasowe zabezpieczenia od utraty wzbudzenia, FFail1 Time Delay, 
należy ustawić tak, aby zminimalizować ryzyko zadziałania funkcji zabezpieczenia 
w trakcie stabilnych kołysań mocy następujących po zakłóceniach w sieci lub 
synchronizacji. Należy się jednak upewnić, że opóźnienie nie jest na tyle długie, 
aby mogło nastąpić uszkodzenie cieplne uzwojenia stojana lub wirnika.  Typowe 
uzwojenie stojana powinno być w stanie wytrzymać prąd o wartości 2,0 p.u. przez 
czas rzędu 15 s. Potrzebny może być również czas na to, aby impedancja, którą 
można zaobserwować na zaciskach generatora, przeszła do charakterystyki 
zabezpieczenia. 
 
Zazwyczaj stosuje się opóźnienie krótsze niż 10 s. Minimalne dopuszczalne 
opóźnienie, pozwalające uniknąć problemów z fałszywym wyzwalaniem 
spowodowanym stabilnymi kołysaniami mocy przy powyższych ustawieniach 
impedancji, miałoby wartość rzędu 0,5 s. 
Timer resetowania zabezpieczenia (opóźnionego opadania), FFail1 DO Timer, 
ustawia się zazwyczaj na 0 s, aby zapewnić bezzwłoczne resetowanie stopnia. 
Ustawienie inne niż 0 s można wykorzystać w celu zapewnienia funkcji 
integrującej na wypadek sytuacji, gdy impedancja może cyklicznie przechodzić do 
charakterystyki i wychodzić z niej. Może to umożliwić wykrywanie warunków 
poślizgu biegunów, więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.27.  W przypadku 
stosowania innych ustawień niż 0 s należy zwiększyć opóźnienie pobudzenia 
zabezpieczenia, FFail1 Time Delay, aby zapobiec niewłaściwemu działaniu  
w warunkach stabilnych kołysań mocy. 
 
2.14.1.2 Człon impedancyjny 2 - układ 1 
Drugi człon impedancyjny można ustawić tak, aby zapewnić szybkie zadziałanie, 
gdy pole zostanie poddane warunkom dużego obciążenia. Średnicę 
charakterystyki, FFail2 Xb2, należy ustawić na 1 p.u. Przesunięcie charakterystyki, 
FFail2 Xa2 należy ustawić z przesunięciem ujemnym równym połowie reaktancji 
przejściowej podłużnej (0,5 Xd’). 
 

 
 
FFail2 Xa2 = -0,5 Xd’ 
 
To ustawienie będzie służyć do wykrywania stanu utraty wzbudzenia od pełnego 
obciążenia do około 30% obciążenia. Opóźnienie czasowe, FFail2 Time Delay, 
można ustawić na bezzwłoczne, tj. 0 s. 
Timer resetowania zabezpieczenia (opóźnionego opadania), FFail2 DO Timer, 
ustawia się zazwyczaj na 0 s, aby zapewnić bezzwłoczne resetowanie stopnia. 
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Ustawienie inne niż 0 s można wykorzystać w celu zapewnienia funkcji 
integrującej na wypadek sytuacji, gdy impedancja może cyklicznie przechodzić do 
charakterystyki i wychodzić z niej. Może to umożliwić wykrywanie warunków 
poślizgu biegunów, więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.27.  W przypadku 
stosowania innych ustawień niż 0 s należy zwiększyć opóźnienie pobudzenia 
zabezpieczenia, FFail2 Time Delay, aby zapobiec niewłaściwemu działaniu  
w warunkach stabilnych kołysań mocy. 
 
2.14.1.3 Człon impedancyjny 1 i 2 oraz linia kierunkowa - układ 2 Na rysunku 36 
przedstawiono logikę układu 2. 
Charakterystykę członu impedancyjnego 2 nastawiono tak, aby skoordynować  
z wartością graniczną stabilności stanu ustalonego i minimalnym ogranicznikiem 
wzbudzenia. Zazwyczaj charakterystyka członu impedancyjnego 2 ma przesunięcie 
dodatnie równe impedancji systemu i średnicę wynoszącą 1,1 Xd. 
 
Ffail2 Xb2 = 1,1Xd  
Ffail2 Xa2 = Xs 
 
Xs = impedancja systemu za zaciskami maszyny. 
  
Ponieważ charakterystyka impedancji ma przesunięcie dodatnie, jest ona 
nadzorowana za pomocą linii kierunkowej w PSL, aby zapobiegać pobudzeniu  
w przypadku bliskich zwarć w sieci. Linia kierunkowa jest włączona, gdy 
impedancja jest powyżej linii i może służyć do blokowania członów 
impedancyjnych w PSL w sposób przedstawiony na rysunku 36. Linia kierunkowa 
na wypadek utraty wzbudzenia uwzględnia przesunięcie reaktancji, przesunięcie 
linii (Line Offset) oraz kąt linii (Line Angle). Zazwyczaj przesunięcie nastawia się na 
zero om, zaś kąt linii wynosi - 13°. 
 
Przesunięcie linii = 0 Ω 
Kąt linii = -13° 
 
W tym układzie podczas nieprawidłowo niskiego wzbudzenia, jakie może wystąpić 
po usterce minimalnego ogranicznika wzbudzenia, następuje zadziałanie 
charakterystyki impedancji poniżej linii kierunkowej i rozlega się alarm, co 
pozwala operatorowi stacji naprawić sytuację.  W logice PSL przedstawionej 
poniżej FFail2 Start wywołuje alarm, a sygnał FFail2 Inh wysterowywany z sygnału 
uruchomienia linii FFail Line Start blokuje uruchomienie FFail2 Start.  W wielu 
przypadkach uruchomiony zostaje również timer wyzwolenia jednostki (Field Fail2 
Trip), jeżeli niemożliwe będzie naprawienie sytuacji, zanim jednostka straci 
stabilność lub ulegnie uszkodzeniu. Normalnie wyzwolenie następuje po upływie 
1-minutowego opóźnienia (FFail2 Time Delay = 60 s). 
W razie wystąpienia również stanu niskiego napięcia, co wskazywałoby na stan 
całkowitej utraty wzbudzenia, w którym podłączony system nie jest w stanie 
podawać dostatecznej mocy biernej, zadziała człon podnapięciowy i zainicjuje 
wyzwolenie z opóźnieniem wynoszącym od 0,25 s do 1,0 s. Krótszy czas stosuje 
się, gdy nie ma członu impedancyjnego 1. Dłuższy czas stosuje się w przypadku 
wykorzystywania dwóch charakterystyk impedancyjnych. Człon podnapięciowy 
nastawia się zazwyczaj na wartość od 0,8 pu do 0,9 pu wartości znamionowej 
maszyny. Na potrzeby tej logiki można wykorzystać sygnał uruchomienia 
zabezpieczenia podnapięciowego, V<1 Start, i timer T1 w PSL, patrz rysunek 36. 
W przypadku hydrogeneratorów stosuje się zmodyfikowany człon podnapięciowy.  
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Jeżeli generator wykorzystano do zastosowania z kondensatorami 
synchronicznymi, wówczas maszyna pracuje niedowzbudzona i pobiera moc 
bierną z sieci. Aby zapobiec niepotrzebnemu zadziałaniu, można wykorzystać 
człon podnapięciowy do nadzorowania układu impedancyjnego. W takim 
zastosowaniu człon podnapięciowy nastawia się na wartość od 90% do 95% 
napięcia znamionowego, a sygnał uruchomienia zabezpieczenia podnapięciowego 
nastawia się w celu zablokowania wyzwolenia zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia i reset w celu zezwolenia na wyzwolenie. Taka kombinacja zapewnia 
zabezpieczenie na wypadek prawie wszystkich stanów utraty wzbudzenia, ale 
może nie dojść do wyzwolenia, gdy generator pracuje przy niewielkim obciążeniu, 
ponieważ spadek napięcia może nie być dostateczny, aby spowodować 
zresetowanie członu podnapięciowego. Taką logikę można zastosować w razie 
konieczności za pomocą schematu PSL. Nie przedstawiono jej jednak na 
poniższym schemacie PSL. 
Człon impedancyjny 1 (Field Fail 1 Trip) jest skoordynowany z wartością graniczną 
stabilności stanu ustalonego generatora, zaś ustawienia tego członu są podobne 
do ustawień członu impedancyjnego 2 w układzie 1. Średnicę charakterystyki, 
FFail1 Xb2, należy ustawić na 1 p.u. Przesunięcie charakterystyki, FFail2 Xa1, 
należy ustawić z przesunięciem ujemnym równym połowie reaktancji przejściowej 
podłużnej (0,5 Xd’). 
 

 

Rysunek 36:  Logika wyzwalania i alarmu dla utraty wzbudzenia - Schemat 2 

 
2.14.2 Schemat logiczny zliczania dla zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 
W niektórych warunkach utraty wzbudzenia impedancja może przesuwać się do 
charakterystyki impedancji i wychodzić z niej kilkukrotnie w krótkim czasie, który 
nie będzie na tyle długi, aby spowodować wyzwolenie. Zatem można użyć licznik 
PSL i część logiki PSL do zliczania liczby wejść impedancji do mniejszej 
charakterystyki impedancji z przesunięciem ujemnym. Do wyzwolenia dochodzi  
w przypadku przekroczenia wartości progowej zliczania liczby wejść  
w nastawionym czasie opóźnienia (Timer 1, T1). Typowy zakres ustawienia timera 
1 wynosi od 10 s do 120 s, zaś typowy zakres ustawienia licznika 1 dla tego 
zastosowania wynosi 1-50. 
Poniżej przedstawiono przykład logiki zliczania w PSL przy użyciu członu FFail1.  
W razie potrzeby można zastosować tę samą logikę przy użyciu członu FFail 2. 
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Rysunek 37:  Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia z użyciem licznika 

 
Logikę PSL przedstawiono na rysunku 37.  Logikę opisano poniżej. 
 
1. Impuls licznika jest wyzwalany poprzez sygnał uruchomienia członu 1 

zabezpieczenia od utraty wzbudzenia (DDB 1120, FFail1 Start). 
2. Sygnał wstrzymywania może pochodzić z wejścia cyfrowego np. wejścia Input 

1 w przykładzie PSL. 
3. Licznik1 (Counter1) służy do zliczania liczby wejść do charakterystyki 

impedancji FFail1. Wyjście licznika wyzwala sygnał alarmowy (DDB755 FFail1 
Cnt Trip). Te sygnał uruchomi alarm, jeżeli wartość licznika będzie równa lub 
wyższa od wartości progowej. Do resetowania służy sygnał wstrzymywania  
i Timer1. Sygnał FFail1 Cnt Trip (DDB755) wyzwala komunikat alarmowy  
w zapisie zwarcia oraz wyzwala sygnał DDB 759, FFail1 Cnt In, który można 
użyć do wysterowania zestyku wyjściowego. 

4. Timer1 to okno zliczania (T1). Zostaje ono zainicjowane przez pierwsze 
wejście do członu FFail1. Licznik1 zostanie zresetowany po odmierzeniu czasu 
przez Timer1. 

5. Bramka wystawiania-resetowania, SR1, służy do zablokowania pierwszego 
sygnału uruchomienia FFail1, a wyjście uruchamia Timer1. Do resetowania 
służy sygnał wstrzymywania i Timer1. 

 
2.14.2.1 Człon oparty na współczynniku mocy 
Maszyny o biegunach wydatnych mogą pracować w sposób ciągły jako generatory 
indukcyjne generując znaczną moc, a działanie w tych warunkach może nie być 
wykrywane przez charakterystykę impedancji. Alarm dla współczynnika mocy 
można wykorzystać do sygnalizowania operatorowi, że w tych warunkach 
nastąpiła utrata wzbudzenia. 
Nastawę kąta, FFail Alm. Angle, należy ustawić na wartość większą od każdego 
kąta, przy jakim maszyna mogłaby pracować w czasie normalnej pracy.  Typowe 
ustawienie to 15°, będące odpowiednikiem współczynnika mocy równego 0,96 
przy obciążeniu pojemnościowym. Opóźnienie członu opartego na współczynniku 
mocy, FFail Alm Delay, należy ustawić na wartość ustawienia opóźnienia 
czasowego członu impedancyjnego (FFail1 Time Delay). Ma to na celu 
zapobieganie zadziałaniu członu alarmowego w warunkach przejściowych takich 
jak kołysania mocy oraz zapewnienie selektywności w przypadku, gdy stan utraty 
wzbudzenia może nie być wykrywany przez konwencjonalne impedancyjne człony 
zabezpieczenia od utraty wzbudzenia. 
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2 

2.15 Zabezpieczenie termiczne reagujące na składową 
przeciwną (46T) 
Niesymetryczne obciążenie powoduje przepływ składowych zgodnej i przeciwnej 
prądu. Asymetria obciążenia może powstawać na skutek obciążenia 
jednofazowego, obciążeń nieliniowych (związanych z energoelektroniką lub 
piecami łukowymi itp.), niewyłączonych lub powtarzających się zwarć 
asymetrycznych, zadziałania bezpiecznika, wyzwolenia jednobiegunowego  
i ponownego zamykania w sieciach przesyłowych, zerwanych przewodów 
wiszących oraz asymetrycznych usterek łączników. Każda składowa przeciwna 
prądu stojana ustawi składową o przeciwnej rotacji strumienia stojana 
przepływającego przez wirnik z prędkością równą dwukrotności prędkości 
synchronicznej. Taka składowa strumienia będzie indukować w wirniku prądy 
wirowe o podwójnej częstotliwości, co może spowodować przegrzanie się korpusu 
wirnika, głównych uzwojeń wirnika, uzwojeń wirnika itp. 
 
Gdy maszyna ma wysoki poziom wytrzymywanej składowej przeciwnej prądu 
ciągłego (I2 A), jak na przykład typowe maszyny o biegunach wydatnych, 
załączenie funkcji zabezpieczenia NPS nie będzie miało dużego znaczenia. Jednak 
funkcja zabezpieczenia NPS może stanowić lepszy sposób reagowania na 
niewyłączone asymetryczne zwarcie daleko od szyny generatora. Jak wspomniano 
w punkcie 2.7.1.3, może być trudno ustawić funkcję zabezpieczenia 
nadprądowego zależnego napięciowo tak, aby wykrywała odległe zwarcie i była 
skoordynowana z rezerwowym zabezpieczeniem linii zasilającej na wypadek 
bliskiego zwarcia trójfazowego. 
 
W przypadku wysokich poziomów składowej przeciwnej prądu grzanie prądami 
wirowymi może znacznie przekraczać prędkość rozpraszania ciepła. Dlatego 
praktycznie całe ciepło nagromadzone w trakcie okresu asymetrii zostanie 
zatrzymane wewnątrz wirnika. Przy tym założeniu temperatura osiągnięta 
wewnątrz któregokolwiek krytycznego elementu wirnika będzie zależna od czasu 
trwania asymetrii (t sekundy) i poziomu prądu NPS (I2 na jednostkę) i jest 
proporcjonalna do I2

2t. Generatory synchroniczne mają przypisaną jednostkową 
stałą pojemności cieplnej I2

2t (Kg) dla określenia ich zdolności wytrzymywania 
krótkotrwałego prądu NPS, patrz kolumna 3 w tabeli 1. Poszczególne elementy 
wirnika mają różne krótkotrwałe pojemności cieplne a te o największym znaczeniu 
(najniższa wartość I2

2 t) powinny stanowić podstawę deklaracji producenta co do 
zdolności wytrzymywania krótkotrwałego prądu I2

2t. 
 
Wiele tradycyjnych form przekaźników stanowiących zabezpieczenie termiczne 
NPS generatora zaprojektowano z zastosowaniem bardzo silniej zależnej 
zwłocznej charakterystyki zadziałania (I2

2t), w której czas zadziałania 
charakterystyki zależy wyłącznie od chwilowej amplitudy obecnej składowej 
przeciwnej prądy. Taką charakterystykę nastawia się odpowiednio do 
deklarowanej pojemności cieplnej generatora. Jest to zadowalające, gdy rozważa 
się skutki wysokich wartości składowej przeciwnej prądu. 
 
W przypadku pośrednich poziomów prądu NPS prędkość nagrzewania jest 
mniejsza. W konsekwencji należy uwzględnić rozpraszanie ciepła. 
Podstawowe wyrażenie t = K/ I2cmr nie uwzględnia skutków rozpraszania ciepła ani 
niskich poziomów fali stojącej składowej przeciwnej prądu.  To ostatnie prowadzi 
do wzrostu temperatury wirnika, która mieści się w granicach obliczeniowych 
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maszyn. Istniejący dopuszczalny poziom składowej przeciwnej prądu (I2< I2cmr), 
prowadzi do skrócenia czasu osiągania krytycznego poziomu temperatury, gdyby 
poziom składowej przeciwnej prądu miał wzrosnąć powyżej I2cmr . Replikę cieplną 
NPS w P34x opracowano z myślą o przezwyciężaniu tych problemów, modelując 
skutki niskich poziomów fali stojącej składowych przeciwnych prądów. 
Gdy chroniony generator rejestruje spadek składowej przeciwnej prądu, nastąpi 
spadek temperatury metalowych elementów wirnika.  W przekaźniku 
przewidziano odrębne ustawienie pojemności cieplnej (I2>2 KRESET) stosowane 
w przypadku spadku I2. 
 
Człon zabezpieczenia reagujący na składową przeciwną będzie reagować na 
fazowe i międzyfazowe zwarcia w sieci. Dlatego należy nastawić ten człon na 
stopniowane działanie razem z zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi i od zwarć 
fazowych umieszczonymi w dalszej części instalacji. Aby ułatwić stopniowanie 
działania względem urządzeń w dalszej części instalacji, można nastawić 
minimalny niezależny czas zadziałania dla charakterystyki zadziałania. Minimalny 
niezależny czas zadziałania należy ustawić tak, aby zapewnić dostateczny 
margines pomiędzy zadziałaniem funkcji zabezpieczenia termicznego reagującego 
na składową przeciwną a zadziałaniem zabezpieczenia zewnętrznego. 
Zastosowany margines czasu dla koordynacji powinien być zgodny ze zwykłą 
praktyką klienta w zakresie koordynacji zabezpieczenia rezerwowego. 
 
W przypadku poziomów składowej przeciwnej prądu nieznacznie przekraczających 
ustawienie pobudzenia członu termicznego widoczne będzie odchylenie pomiędzy 
charakterystyką prądowo-czasową zabezpieczenia termicznego reagującego  
w P34x a prostą charakterystyką I2

2t. Z tego powodu wprowadzono ustawienie 
maksymalnego czasu wyzwolenia zabezpieczenia reagującego na składową 
przeciwną. To ustawienie maksymalnego czasu ogranicza również czas 
wyzwolenia zabezpieczenia reagującego na składową przeciwną w przypadku 
takich poziomów asymetrii, przy których może pojawić się niepewność co do 
wytrzymałości cieplnej maszyny. 
 
Wprowadzono zwłoczny stopień alarmowy zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną dla wczesnego ostrzegania operatora o stanie 
asymetrii, który może prowadzić do wyzwolenia generatora. To umożliwia 
podjęcie działań korygujących w celu zmniejszenia asymetrii obciążenia. 
 
2.14.3 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia termicznego reagującego na 
składową przeciwną 
Stopnie alarmowy i wyzwalania zabezpieczenia termicznego reagującego na 
składową przeciwną można załączyć (Enabled) lub wyłączyć (Disabled) 
odpowiednio w komórkach I2therm>1 Alarm oraz I2therm>2 Trip. 
Maszyny synchroniczne będą mogły wytrzymać pewien poziom składowej 
przeciwnej prądu stojana w sposób ciągły. Wszystkie maszyny synchroniczne będą 
miały przypisany maksymalną ciągła składową przeciwną prądu (I2cmr 
jednostkowo) przez producenta. Minimalne poziomy wytrzymywanej składowej 
prądu dla różnych kategorii generatorów określono w międzynarodowych 
normach np. IEC 60034-1 oraz ANSI C50.13- 1977 [1].  Dane z normy IEC 60034-1 
podano w tabeli 5. 
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Typ generatora Maksymalny I2 / In dla pracy ciągłej 
Maksymalny  
I2 / In)2t dla pracy w 
warunkach zwarcia, Kg 

O biegunach wydatnych: 

Chłodzony pośrednio 0,08  20 

Chłodzony bezpośrednio (chłodzony 
wewnętrznie) stojan i/lub pole 

0,05  15 

Wirnik cylindryczny, synchroniczny: 

Wirnik chłodzony pośrednio   

Chłodzony powietrzem 0,1  15 

Chłodzony wodorem 0,1  10 

Wirnik chłodzony bezpośrednio (chłodzony wewnętrznie) 

 
350 > 
900 > 
1250 

350 MVA 
900 MVA 
1250 MVA 
1600 MVA 

0,08 
* 
*  
0,05 

8 
**  
5 
5 

* Dla tych generatorów wartość I2 / In oblicza się następująco: 
 

 

 

 

** Dla tych generatorów wartość (I2 / In)2t oblicza się następująco: 
 

 

 

gdzie Sn to moc znamionowa w MVA 
 

Tabela 5: Minimalne poziomy składowej przeciwnej prądu wytrzymywanego IEC 60034-1 

 
Aby uzyskać prawidłowe zabezpieczenie termiczne, należy w następujący sposób 
nastawić ustawienie prądu cieplnego, I2therm>2 Set, oraz ustawienie pojemności 
cieplnej, I 2therm>2 k, w przekaźniku: 
 

 
 

 
 
Gdzie: 
 
I2cmr = Jednostkowy maksymalny wytrzymywany I2 generatora 
Kg = Stała(e) pojemności cieplnej generatora, wskazówki w tabeli 5 
Iflc = Prąd pełnego obciążenia strony pierwotnej generatora (A) 
Ip = Prąd znamionowy strony pierwotnej PP (A) 
In = Prąd znamionowy przekaźnika (A) 
 
Jeżeli nie określono inaczej, ustawienie stałej pojemności cieplnej stosowane przy 
zmniejszającym się I2, I2therm>2 kRESET, należy ustawić na wartość równą 
ustawieniu głównej stałej czasowej, I2therm>2 k Setting. Być może producent 
maszyny poda specyficzną stałą pojemności cieplnej przy zmniejszającym się I2 dla 
zabezpieczanego generatora. 
Wartość progowa prądu dla stopnia alarmowego, I2therm>1 Set należy nastawić 
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poniżej ustawienia wyzwolenia cieplnego, I2therm>2 Set, aby upewnić się, że 
alarm zadziała, zanim nastąpi wyzwolenie. Typowe ustawienie prądu dla alarmu 
wynosi 70% ustawienia prądu dla wyzwolenia. Ustawienie czasu dla stopnia 
alarmowego, I2therm>1 Delay, należy dobrać tak, aby zapobiec zadziałaniu 
podczas wyłączania zwarcia w sieci i tak, aby upewnić się, że podczas normalnej 
pracy nie będą generowane niepotrzebne alarmy. Typowe ustawienie tego 
opóźnienia czasowego wynosi 20 s. 
Aby ułatwić stopniowanie działania względem urządzeń w dalszej części instalacji, 
można nastawić minimalny niezależny czas zadziałania dla charakterystyki 
zadziałania, I2therm>2 tMIN. Ten minimalny niezależny czas zadziałania należy 
ustawić tak, aby zapewnić dostateczny margines pomiędzy zadziałaniem funkcji 
zabezpieczenia termicznego reagującego na składową przeciwną a zadziałaniem 
zabezpieczenia zewnętrznego. Zastosowany margines czasu dla koordynacji 
powinien być zgodny ze zwykłą praktyką klienta w zakresie koordynacji 
zabezpieczenia rezerwowego. 
Można nastawić maksymalny czas zadziałania dla charakterystyki zabezpieczenia 
termicznego reagującego na składową przeciwną, I2therm>2 tMAX. To 
ustawienie charakterystyki czasowo niezależnej można wykorzystać do tego, aby 
zapewnić, że nigdy nie dojdzie do przekroczenia znamionowych parametrów 
termicznych maszyny. 
 

2.16 Zabezpieczenie mocowe (32P/Q) 
 
2.16.1 Funkcja zabezpieczenia niedoboru mocy do przodu 
Gdy podczas wytwarzania mocy zostanie wyzwolony wyłącznik łączący generator  
z siecią, obciążenie elektryczne generatora zostanie odcięte. Może to doprowadzić 
do nadobrotów generatora, jeżeli podawana moc mechaniczna nie zostanie 
szybko zredukowana. Duże prądnice turbinowe prądu przemiennego z wirnikami 
o małej inercji nie mają dużej tolerancji na nadobroty. Para uwięziona w turbinie, 
odcięta na skutek zamknięcia zaworu w dalszej części instalacji może szybko 
doprowadzić do nadobrotów.  Aby zredukować ryzyko uszkodzenia wskutek 
nadobrotów w takich układach, czasami wybiera się blokowanie wyzwalania mało 
pilnego wyłącznika generatora i układu wzbudzania za pomocą funkcji kontroli 
niedoboru mocy do przodu. Zapewnia to, że wyłącznik układu generatora jest 
otwarty wyłącznie, gdy moc wyjściowa jest wystarczająco niska, aby wystąpienie 
nadobrotów było mało prawdopodobne. Opóźnienie wyzwalania elektrycznego 
do momentu odcięcia mocy wejściowej źródła napędu może być uznana za 
wystarczającą, dla ‘mało pilnych’ wyzwoleń zabezpieczenia; np. zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana generatora z uziemieniem wysokoimpedancyjnym. 
W przypadku ‘pilnych’ wyzwoleń np. zabezpieczenia różnicowego stojana nie 
należy stosować uzależnienia niedoboru mocy do przodu. Przy niskim 
prawdopodobieństwu ‘pilnego’ wyzwolenia istnieje ryzyko nadobrotów i należy 
liczyć się z możliwymi konsekwencjami. 
 
Zabezpieczenie przed niedoborem mocy do przodu można ustawić tak, aby 
uzależniało „mało pilne” wyzwalanie zabezpieczenia od warunków zapisanych  
w schemacie logicznym przekaźnika. Poprzez wykorzystanie zestyku można je 
również wykorzystać do zewnętrznego uzależnienia wyzwalania ręcznego. 
Zabezpieczenie od niedoboru mocy do przodu można wyłączyć, przy otwartym 
wyłączniku za pomocą logiki „bieguna martwego” dla zapobieżenia niepożądanym 
alarmom przekaźnika i wystawianiu flag. 
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Zabezpieczenie od niedoboru mocy do przodu może zostać również wykorzystane 
jako zabezpieczenie przed utratą obciążenia, gdy maszyna pracuje jako „silnik”.  
Przykładowo, zabezpieczenie to może być wykorzystane do zabezpieczenia 
maszyny, która zaczyna pompowanie ze stanu suchego, lub aby zatrzymać silnik  
w przypadku awarii mechanicznego układu przenoszenia napędu. 
Typowym zastosowaniem jest zabezpieczenie generatorów w elektrowniach 
szczytowo-pompowych, gdzie konieczne jest zapobieganie sytuacjom, w których 
maszyna pracuje na sucho (nie zalana), co mogłoby spowodować uszkodzenie 
łopatek lub kawitację wirnika. Podczas pracy silnikowej, przekaźnik jest zwykle 
przełączany na inną grupę ustawień z aktywnym i prawidłowo ustawionym 
zabezpieczeniem przed niedoborem mocy do przodu. 
 
2.14.3.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia przed niedoborem mocy do 
przodu 
Każdy stopień zabezpieczenia mocowego i czułego można wybrać do działania 
jako stopień zabezpieczenia od niedoboru mocy do przodu wybierając w komórce 
Power1/2/3/4 3Ph Watts/Sen Power1/2/3/4 Func opcję Under. 
Gdy jest to wymagane dla uzależniania w zastosowaniach z mało pilnym 
wyzwalaniem, wówczas ustawienie wartości progowej funkcji zabezpieczenia od 
niedoboru mocy do przodu, Power1/2/3/4 3Ph Watts/Sen Power1/2/3/4 1Ph 
Watts/Sen Power1/2/3/4 3Ph Watts (tylko P345), powinno wynosić mniej niż 
50% poziomu mocy, który mógłby spowodować przejściowe niebezpieczne 
nadobroty przy utracie obciążenia elektrycznego. Należy dowiedzieć się od 
producenta zespołu generatorów, jakie są parametry znamionowe dla 
zabezpieczanej maszyny. Dla tego zastosowania w komórce Power1/2/3/4 Dirn 
lub Sen Power1/2/3/4 Dirn należy ustawić opcję Forward. 
Gdy jest to wymagane dla zastosowań z utratą obciążenia, ustawienie wartości 
progowej funkcji zabezpieczenia od niedoboru mocy do przodu, Power1/2/3/4 
3Ph Watts/Sen Power1/2/3/4 1Ph Watts/Sen Power1/2/3/4 3Ph Watts (tylko 
P345), jest zależne od danej sieci, jednak zazwyczaj nastawia się je na wartość  
w zakresie od 10 do 20% poniżej obciążenia minimalnego. Na przykład dla 
minimalnego obciążenia wynoszącego 70%Pn ustawienie należy nastawić na 63% - 
56%Pn. Dla tego zastosowania w komórce Power1/2/3/4 Dirn lub Sen 
Power1/2/3/4 Dirn należy ustawić opcję Reverse. 
 
Dla uzależniania w zastosowaniach z mało pilnym wyzwalaniem opóźnienia 
czasowe skojarzone z funkcją zabezpieczenia od niedoboru mocy do przodu, 
Power1/2/3/4 TimeDelay/Sen Power1/2/3/4 Delay, można nastawić na zero. 
Jednak pewne opóźnienie jest pożądane, aby zapobiec występowaniu mało 
pilnych wyzwoleń elektrycznych w przypadku kołysań mocy spowodowanych 
nagłym zamknięciem zaworu/przepustnicy pary.  Z tego powodu typowe 
opóźnienie czasowe wynosi 2s. 
 
W przypadku zastosowań z utratą obciążenia opóźnienie pobudzenia, 
Power1/2/3/4 TimeDelay/Sen Power1/2/3/4 Delay, zależy od danego 
zastosowania, ale zwykle jest nastawiane na wartość przekraczającą czas, jaki 
upływa od momentu rozruchu silnika do ustabilizowania obciążeń. Jeżeli moc 
znamionowa nie może być uzyskana podczas rozruchu (przykładowo, gdy silnik 
jest uruchamiany przy braku obciążeniu), a wymagany czas zadziałania 
zabezpieczenia jest krótszy niż czas potrzebny na ustabilizowanie obciążenia, 
wymagane będzie wstrzymanie zabezpieczenia mocowego dla tego okresu. 
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Wstrzymanie zabezpieczenia mocowego na wymagany czas może być 
zrealizowane w kodzie PSL przy pomocy iloczynu logicznego (AND) oraz timera 
pulsacyjnego wyzwalanego wskutek uruchomienia silnika. 
Timer opóźnienia resetowania, Power1/2/3/4 DO Timer, nastawia się normalnie 
na zero w przypadku wybrania go do uruchamiania członów zabezpieczenia od 
niedoboru mocy do przodu. 
Zabezpieczenie od niedoboru mocy do przodu można wyłączyć, przy otwartym 
wyłączniku za pomocą logiki „bieguna martwego” dla zapobieżenia niepożądanym 
alarmom przekaźnika i wystawianiu flag.  W tym celu nastawia się komórki 
wstrzymywania zabezpieczenia mocowego, P1/2/3/4 Poledead Inh na opcję 
Enabled. 
 
2.14.4 Funkcja zabezpieczenia od mocy wstecznej 
Zadaniem generatora jest dostarczanie mocy do podłączonej instalacji  
w warunkach normalnej pracy. Jeśli źródło napędu generatora ulegnie awarii, 
generator podłączony równolegle z innym źródłem zasilania zacznie pracować 
‘silnikowo’. Ten wsteczny przepływ mocy, ze względu na utratę źródła napędu, 
może być wykryty przez człon mocy wstecznej. 
Konsekwencje pracy silnikowej generatora i poziom mocy pobieranej z instalacji 
elektroenergetycznej zależą od rodzaju jego źródła napędu. Typowe poziomy 
mocy dla pracy silnikowej oraz możliwe uszkodzenia wynikłe z pracy silnikowej, 
które mogą wystąpić w różnych rodzajach elektrowni, zostały podane w tabeli 6. 
 

Źródło napędu Moc dla pracy silnikowej 
Możliwe uszkodzenia (zakres wyrażony  

w procentach) 

Silnik Diesla 5% - 25% 
Ryzyko pożarowe lub wybuchu 
niespalonego paliwa 

Moc pracy silnikowej zależy od stopnia sprężenia i sztywności tulei cylindra.  Aby ograniczyć straty 
mocy i ryzyko uszkodzenia, wymagane jest natychmiastowe odłączenie 

Turbina gazowa 

10% - 15% W przypadku niektórych układów 
napędzanych kołem zębatych uszkodzenie 
może nastąpić na skutek wstecznego 
momentu obrotowego przenoszonego 
przez uzębienie koła zębatego. 

(wał dzielony) 
>50% 

(wał jednolity) 

W porównaniu z maszynami z dzielonym wałem obciążenie kompresora w maszynach z wałem 
jednolitym prowadzi do wysokich mocy pracy silnikowej.  Aby ograniczyć straty mocy i ryzyko 
uszkodzenia, wymagane jest natychmiastowe odłączenie 

Turbiny wodne 

0,2 - >2%  
Kawitacja łopatki i wirnika może pojawić 
się w wyniku długiej pracy silnikowej. 

(Łopatki poza wodą) 
>2,0%  
(Łopatki w wodzie) 

Moc jest niska, gdy łopaty znajdują się powyżej poziomu wody cieku wodnego. Urządzenia do 
wykrywania przepływu medium są często podstawowym środkiem wykrywania utraty napędu.  
W przypadku pracy bezobsługowej zalecane jest zastosowanie funkcji automatycznego wyłączania. 

Turbiny parowe 

0,5% - 3%  
(Zespoły kondensacyjne) 

Uszkodzenia łopatek niskoprężnej turbiny 
mogą nastąpić w wyniku naprężenia 
termicznego, gdy na skutek oporu 
powietrza nie jest możliwy przepływ pary 
dla odprowadzenia strat spowodowanych 
tarciem o powietrze. 

3% - 6% 
(Zespoły niekondensacyjne) 

Uszkodzenie zespołów niekondensacyjnych może nastąpić szybko, równie szybkie będzie uszkodzenie 
zespołów kondensacyjnych, w których doszło do utraty próżni. Zabezpieczenie od mocy wstecznej 
może być użyte jako wtórna metoda wykrywania utraty napędu i może być wykorzystywane tylko dla 
sygnalizacji alarmowej. 

 

Tabela 6: Tabela przedstawiająca moc silnika i możliwe uszkodzenia dla różnych rodzajów 
źródła napędu 
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W niektórych zastosowaniach poziom mocy wstecznej na skutek awarii źródła 
napędu może być niestabilny. Może to nastąpić w przypadku awarii silnika Diesla. 
Aby zapobiec cyklicznemu pobudzaniu oraz resetowaniu głównego timera 
wyzwalania, a w konsekwencji brakowi wyzwalania, przewidziano nastawialną 
zwłokę czasową dla resetu (Power1/2/3/4 DO Timer). To opóźnienie musi być 
nastawione na czas dłuższy od okresu schodzenia mocy wstecznej poniżej 
ustawienia mocy (Power1/2/3/4 3Ph Watts/Sen Power1/2/3/4 1Ph Watts/Sen 
Power1/2/3/4 3Ph Watts (tylko P345)). Tę nastawę trzeba uwzględnić ustawiając 
zwłokę czasową głównego timera wyzwalania. Należy również zauważyć że zwłoka 
resetowania dłuższa niż połowa okresu występowania jakichkolwiek kołysań mocy 
w sieci elektroenergetycznej może skutkować zadziałaniem zabezpieczenia od 
mocy wstecznej podczas kołysań. 
 
Zabezpieczenie od mocy wstecznej może być również wykorzystywane do 
blokowania otwarcia wyłącznika zespołu generatorów dla ‘mało pilnego’ 
wyzwolenia. Dla niektórych zastosowań blokady mocy wstecznej są preferowane 
względem blokad niedoboru mocy do przodu. 
 
2.16.2.1  Wytyczne dot. zabezpieczenia od mocy wstecznej 
Każdy stopień zabezpieczenia mocowego i czułego można wybrać do działania 
jako stopień zabezpieczenia od mocy wstecznej wybierając w komórce 
Power1/2/3/4 Function lub Sen Power1/2/3/4 Func opcję Over a w komórce 
Power1/2/3/4 Dirn lub Sen Power1/2/3/4 Dirn opcję Reverse. 
Ustawienie wartości progowej zabezpieczenia od mocy wstecznej Power1/2/3/4 
3Ph Watts/Sen Power1/2/3/4 1Ph Watts/Sen Power1/2/3/4 3Ph Watts (tylko 
P345) powinno wynosić mniej niż 50% mocy dla pracy silnikowej. Typowe wartości 
poziomu mocy wstecznej dla generatorów podano w poprzedniej tabeli. 
Funkcja zabezpieczenia od mocy wstecznej powinna działać ze zwłoką czasową, 
aby zapobiec fałszywym wyzwoleniom zabezpieczenia lub aktywacji alarmu 
podczas zakłóceń w sieci elektroenergetycznej lub zaraz po synchronizacji. 
Zazwyczaj należy zastosować ustawienie opóźnienia czasowego, Power1/2/3/4 
TimeDelay/Sen Power1/2/3/4 Delay, wynoszące 5 s. 
  
Timer opóźnienia resetowania, Power1/2/3/4 DO Timer, nastawia się normalnie 
na zero. Jeżeli nastawa opóźnienia resetowania wynosi więcej niż zero, 
wydłużenie opóźnienia pobudzenia może być konieczne, by zapobiec fałszywemu 
wyzwalaniu w przypadku stabilnych kołysań mocy. 
 
2.16.3 Zabezpieczenie nadmocowe 
Zabezpieczenie nadmocowe może być wykorzystywane do wskazywania 
przeciążenia, jako zabezpieczenie rezerwowe na wypadek usterki regulatora  
i wyposażenia sterującego i należy je ustawić powyżej maksymalnej mocy 
znamionowej maszyny. 
 
2.16.3.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadmocowego 
Każdy stopień zabezpieczenia mocowego i czułego można wybrać do działania 
jako stopień zabezpieczenia od nadmocowefo wybierając w komórce 
Power1/2/3/4 Function lub Sen Power1/2/3/4 Func opcję Over a w komórce 
Power1/2/3/4 Dirn lub Sen Power1/2/3/4 Dirn opcję Forward or Reverse  
w zależności od trybu pracy maszyny. 
 
Ustawienie wartości progowej zabezpieczenia nadmocowego, Power1/2/3/4 3Ph 
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Watts/Sen Power1/2/3/4 1Ph Watts/Sen Power1/2/3/4 3Ph Watts (tylko P345), 
należy nastawić na wartość wyższą od mocy znamionowej maszyny przy pełnym 
obciążeniu. 
Należy zastosować ustawienie opóźnienia czasowego, Power1/2/3/4 
TimeDelay/Sen Power1/2/3/4 Delay. Timer opóźnienia resetowania, 
Power1/2/3/4 DO Timer, nastawia się normalnie na zero. 
 
2.16.4 Zabezpieczenie mocy biernej 
W niektórych zastosowaniach przewidziano zabezpieczenie od niedowzbudzenia 
przy użyciu członów zabezpieczenia przeciwnej mocy biernej.  Jest ono popularne 
w przypadku silników synchronicznych i niewielkich generatorów. 
 
2.16.4.1 Wytyczne dot.konfiguracji zabezpieczenia mocy biernej 
Każdy stopień zabezpieczenia mocowego i czułego można wybrać do działania 
jako stopień zabezpieczenia od odwróconej mocy biernej wybierając w komórce 
Power1/2/3/4 Function lub Sen Power1/2/3/4 Func opcję Over a w komórce 
Power1/2/3/4 Dirn lub Sen Power1/2/3/4 Dirn opcję Reverse. 
Ustawienie wartości progowej zabezpieczenia mocy o przeciwnej reaktancji, 
Power1/2/3/4 3Ph VARs/Sen Power1/2/3/4 1Ph VArs/Sen Power1/2/3/4 3Ph 
VArs (tylko P345), należy nastawić na nadzorowanie wartości granicznych 
stabilności stanu ustalonego i dynamicznego dla zabezpieczenia od 
niedowzbudzenia. Przykład typowych ustawień Q1 oraz Q2 widać na rysunku 38. 
Wadą tej metody jest niezbyt czuły pomiar podczas pracy generatora przy niskim 
napięciu. Jeżeli stanowi to problem, można zablokować człony zabezpieczenia 
mocy biernej w PSL z sygnału uruchomienia zabezpieczenia podnapięciowego. Ta 
metoda jest mniej pewna niż metoda impedancyjna, dlatego stosuje się ją często 
wyłącznie na potrzeby alarmowania. 
W razie przekroczenia statycznej charakterystyki granicznej Q1 regulator napięcia 
musi mieć najpierw możliwość zwiększenia wzbudzenia. Z tego powodu stosuje 
się opóźnienie wyzwolenia wynoszące zazwyczaj 5-10 s (Power1/2/3/4 
TimeDelay/Sen Power1/2/3/4 Delay). W przypadku Q2 można zastosować 
krótsze opóźnienie np. 0,5 s. 
 

 
 

Rysunek 38:  Zabezpieczenie mocy biernej dla zabezpieczenia od niedowzbudzenia 
 

Q1 =  VN2/Xd  
Q2 >  =  2 VN2/Xd 
 
Gdzie: 
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VN = Napięcie znamionowe maszyny 
Xd =  Reaktancja synchroniczna podłużna generatora w omach 
 

2.17 Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
(50N/51N) 
Generatory niskiego napięcia będą uziemione bezpośrednio, jednak aby 
ograniczyć uszkodzenia, jakie mogą powstać na skutek zwarć doziemnych, 
powszechnie podłącza się generatory wysokiego napięcia do uziemienia za 
pośrednictwem impedancji. Taką impedancję można zainstalować po stronie 
wtórnej układu uziemiającego transformatora rozdzielczego. Impedancję 
uziemiającą dobiera się zazwyczaj tak, aby ograniczyć prąd zwarcia doziemnego 
do wartości prądu pełnego obciążenia lub niższej. 
 
Procentowy udział uzwojenia, jaki można zabezpieczyć za pomocą członu 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana, jest ograniczony. W przypadku zwarć 
doziemnych blisko punktu neutralnego generatora napięcie modulujące będzie 
niskie, a tym samym wartość prądu zwarciowego zostanie mocno obniżona.  
W praktyce zabezpieczyć można około 95% uzwojenia stojana. W przypadku 
zwarć w ostatnich 5% uzwojenia prąd zwarcia doziemnego jest tak  niski, że tego 
rodzaju zabezpieczenie ziemnozwarciowe nie może go wykryć. W większości 
zastosowań to ograniczenie jest dopuszczalne, ponieważ prawdopodobieństwo 
wystąpienia zwarcia doziemnego w ostatnich 5% uzwojenia, gdzie obecne jest 
niskie napięcie względem ziemi, jest niewielkie. 
Udział procentowy uzwojenia objęty zasięgiem zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego można wyliczyć w sposób przedstawiony poniżej, odnosząc 
się do rysunku 39. 
  

 
 

Rysunek 39:  Skuteczny zasięg zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 

 
Zapewniono dwustopniowy człon niekierunkowego zabezpieczenia 
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ziemnozwarciowego. Pierwszy stopień ma charakterystykę czasowo zależną lub 
czasowo niezależną lub krzywej użytkownika i może uwzględnić charakterystykę 
opóźnienia resetowania lub krzywej resetowania użytkownika w celu 
usprawnienia wykrywania zwarć przerywanych. Drugi stopień ma charakterystykę 
czasowo niezależną, którą można nastawić na 0 s, aby zapewnić zadziałanie 
bezzwłoczne. 
 
W przypadku zastosowania uziemienia za pośrednictwem impedancji lub 
transformatora rozdzielczego można wykorzystać drugi stopień zabezpieczenia do 
wykrywania przeskoku iskry na impedancji uziemiającej. Drugi stopień można 
wykorzystać również jako zabezpieczenie bezzwłoczne w przypadku, gdy nie jest 
wymagane stopniowanie względem zabezpieczenia sieci.  Dalsze szczegóły można 
znaleźć w wytycznych dotyczących konfiguracji. 
Poszczególne stopnie zabezpieczenia można zablokować zasilając właściwy sygnał 
DDB za pośrednictwem PSL (DDB 544, DDB 545). Dzięki temu możliwe jest 
zintegrowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego w układach zabezpieczeń szyn, 
co przedstawiono w punkcie 2.33, lub można je wykorzystać w celu usprawnienia 
stopniowania względem urządzeń w dalszej części instalacji. 
Człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana jest zasilany z wejścia PP In na 
przekaźniku. To wejście powinno być zasilane z PP zainstalowanego na połączeniu 
doziemnym tak, że człon zapewnia zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla 
generatora oraz zabezpieczenie rezerwowe na wypadek zwarć w sieci. 
Opcjonalnie człon może być zasilany z PP zainstalowanego po stronie wtórnej 
układu uziemienia transformatora rozdzielczego. 
 
2.17.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
Pierwszy stopień zabezpieczenia ziemnozwarciowego można wybrać nastawiając 
ustawienie IN>1 Function na ustawienia charakterystyki czasowo zależnej, 
krzywej użytkownika lub DT. Pierwszy stopień jest wyłączony, gdy ustawienie 
IN>1 Function jest nastawione na Disabled. Drugi stopień zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego można wybrać nastawiając ustawienie IN>2 Function na 
opcję Enabled. Drugi stopień jest wyłączony, gdy ustawienie IN>2 Function jest 
nastawione na Disabled. 
  
Programowalne krzywe zadziałania pozwalają lepiej dopasować starsze 
przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. Programowalne krzywe resetowania można wykorzystać do 
lepszego dopasowania charakterystyki resetowania przekaźników 
elektromechanicznych. W przypadku wybrania krzywej użytkownika Default 
1/2/3/4 dla charakterystyki zadziałania lub resetowania zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego w menu User Curves należy wybrać ustawienie 
UserCurve1/2/3/4 Type odpowiednio do szablonu krzywej pobranej z narzędzia 
User Programmable Curve w oprogramowaniu S1 Agile. W przypadku 
zastosowania ziemnozwarciowego normalnie wybiera się UserCurve1/2/3/4 Type 
– Operate 1.0 or Reset 1.1 odpowiednio dla charakterystyki zadziałania lub 
resetowania. 
 
W przypadku maszyny podłączonej bezpośrednio zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe stojana musi być skoordynowane z wszelkimi zabezpieczeniami 
ziemnozwarciowymi w dalszej części instalacji. Ustawienie prądu dla pierwszego 
stopnia, IN>1 Current, należy zazwyczaj nastawić na mniej niż 33% niższej  
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z dwóch wartości: udziału maszyny w zwarciu doziemnych lub prądu pełnego 
obciążenia.  Charakterystykę opóźnienia czasowego członu (wybór poprzez IN>1 
Function oraz IN>1 Time Delay, IN>1 TMS or IN>1 Time Dial) należy nastawić tak, 
aby zapewnić stopniowanie czasowe względem wszelkich zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych w dalszej części instalacji. W przypadku, gdy człon ma 
zabezpieczać 95% uzwojenia generatora, należy zastosować ustawienie prądu 
równe 5% ograniczonego prądu zwarcia doziemnego. 
W przypadku zastosowania uziemienia za pośrednictwem impedancji lub 
transformatora rozdzielczego można wykorzystać drugi stopień do wykrywania 
przeskoku iskry na impedancji uziemiającej. W takim przypadku ustawienie prądu 
dla drugiego stopnia, IN>2 Current, można nastawić na około 150% 
ograniczonego prądu zwarcia doziemnego, a opóźnienie czasowe, IN>2 Time 
Delay, na 0 s, aby zapewnić zadziałanie bezzwłoczne. 
W przypadku maszyny podłączonej do sieci za pośrednictwem transformatora 
podwyższającego napięcie nie ma konieczności stopniowania członu 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana względem zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych sieci. W takim przypadku pierwszy stopień należy nastawić na 
5% ograniczonego prądu zwarcia doziemnego, aby zapewnić zabezpieczenie dla 
95% uzwojenia maszyny. Charakterystyka opóźnienia czasowego stopnia powinna 
być stopniowana względem bezpieczników PN na wypadek zwarć doziemnych PN. 
Przejściowy prąd zwarcia doziemnego generatora może wystąpić również  
w przypadku zwarcia doziemnego GN ze względu na kapacytancję między 
uzwojeniami transformatora. Prawidłowe stopniowanie w tych warunkach można 
zapewnić stosując opóźnienie niezależne czasowo wynoszące od 0,5 do 3 s. Jak 
wynika z doświadczenia, możliwe jest zastosowanie członu bezzwłocznego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana na maszynie podłączonej pośrednio, 
jeżeli użyto ustawienia prądu 10% ograniczonego prądu zwarcia doziemnego. 
Można zatem nastawić drugi stopień tak, aby zapewnić to zabezpieczenie 
bezzwłoczne. 
 

2.18 Funkcja zabezpieczenia przed nadnapięciem 
szczątkowym/przesunięciem napięcia punktu neutralnego (59N) 
W poprawnie działających trójfazowych instalacjach zasilających wkład każdej  
z trzech faz do napięć doziemnych jest nominalnie zerowy, z racji tego, że wkład ten 
jest sumą trzech zrównoważonych wektorów przesuniętych względem siebie o 120° 
. Jednakże w momencie pojawienia się zwarcia doziemnego na instalacji strony 
pierwotnej, równowaga ta zostaje zakłócona i pojawia się napięcie 'szczątkowe' 
Może być ono zmierzone na przykład na zaciskach strony wtórnej przekładnika 
napięciowego, którego strona wtórna połączona jest w „trójkąt otwarty” 
(połączenie V). Tak więc przekaźnik mierzący napięcie szczątkowe może być użyty 
do zabezpieczenia ziemnozwarciowego takiej instalacji. Należy przy tym zauważyć, 
że sytuacja ta powoduje wzrost napięcia punktu neutralnego w odniesieniu do 
ziemi, co jest powszechnie znane jako „przesuniecie napięcia punktu neutralnego” 
lub NVD. 
 
Opcjonalnie, jeżeli sieć jest uziemiona za pośrednictwem impedancji lub 
transformatora rozdzielczego, napięcie przesunięcia punktu neutralnego można 
zmierzyć bezpośrednio na połączeniu doziemnym za pośrednictwem 
jednofazowego PN. Tego rodzaju zabezpieczenie można użyć do zapewnienia 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego niezależnie od tego, czy generator jest 
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uziemiony czy nie, a także niezależnie od formy uziemienia i poziomu prądu 
zwarcia doziemnego. W przypadku zwarć blisko punktu neutralnego generatora 
wynikowe napięcie szczątkowe będzie niewielkie. 
Zatem, tak jak w przypadku zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana, można 
zapewnić niezawodne zabezpieczenie tylko dla 95% uzwojenia stojana. 
 
Uwaga: W przypadku zastosowania zabezpieczenia nadnapięciowego 

szczątkowego dla generatora podłączonego bezpośrednio takie 
napięcie będzie generowane w sytuacji zwarcia doziemnego  
w dowolnym miejscu tej sekcji sieci, i dlatego też zabezpieczenie 
NVD musi być skoordynowane z innymi zabezpieczeniami 
ziemnozwarciowymi. 

  
Funkcja zabezpieczenia przed przesunięciem napięcia punktu neutralnego  
w przekaźnikach P342/3/6 składa się z dwóch obliczeniowych i dwóch mierzonych 
stopni zabezpieczenia nadnapięciowego punktu neutralnego z nastawnymi 
opóźnieniami czasowymi. P344/5 ma dwa dodatkowe stopnie mierzonego 
zabezpieczenia nadnapięciowego punktu neutralnego, ponieważ ma dedykowane 
drugie wejście napięcia punktu neutralnego. 
 
Wprowadzono dwa stopnie dla członów obliczeniowego i mierzonego, aby 
uwzględnić zastosowania, które wymagają zarówno stopnia alarmowego jak 
i wyzwalania, na przykład sieć izolowaną. Powszechną praktyką w takim wypadku 
jest projektowanie instalacji tak, by wytrzymywała standardowe przepięcia 
fazowe przez wiele godzin następujących po zwarciu doziemnym. W tego typu 
zastosowaniach alarm generowany jest zaraz po wykryciu takiej sytuacji, co służy 
poinformowaniu o obecności zwarcia doziemnego w instalacji. Daje to 
obsługującym instalację czas na zlokalizowanie i odizolowanie zwarcia. Drugi 
stopień zabezpieczenia może wystawić sygnał wyzwolenia, jeżeli zwarcie będzie 
się utrzymywało. 
 
2.17.2 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia przed nadnapięciem 
szczątkowym/przesunięciem napięcia punktu neutralnego  Wszystkie stopnie 
mogą pracować na charakterystyce IDMT (charakterystyka opóźnienia czasowo 
zależnego), na charakterystyce DT (charakterystyka opóźnienia czasowo 
niezależnego), na krzywej domyślnej Default Curve 1/2/3/4 (programowalna 
krzywa użytkownika) - ustawień tych dokonuje się w komórce VN>x Function. 
Wszystkie stopnie załącza się (Enabled)/wyłącza (Disabled) w komórce VN>x 
Status. 
 
Opóźnienie czasowe (VN>x TMS - dla krzywej IDMT; V>x Time Delay - dla 
charakterystyki czasowo niezależnej) należy dobrać zgodnie z normalnymi 
procedurami koordynacji przekaźnika, aby zapewnić prawidłowe rozróżnianie 
zwarć w instalacji. 
Programowalne krzywe zadziałania pozwalają lepiej dopasować starsze 
przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. W przypadku wybrania krzywej użytkownika Default 1/2/3/4 dla 
charakterystyki zadziałania zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego w menu 
User Curves należy wybrać ustawienie UserCurve1/2/3/4 Type odpowiednio do 
szablonu krzywej pobranej z narzędzia User Programmable Curve  
w oprogramowaniu S1 Agile. W przypadku zastosowania zabezpieczenia napięcia 
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punktu neutralnego normalnie wybiera się UserCurve1/2/3/4 Type – Operate 1.0 
dla charakterystyki zadziałania. 
Stopnie zabezpieczenia VN>1/2 wykorzystują napięcie szczątkowe/punktu 
neutralnego obliczone na podstawie wejść napięć fazowych (P342-8). Stopnie 
zabezpieczenia VN>3/4 wykorzystują napięcie szczątkowe/punktu neutralnego 
zmierzone przez wejście VN (P342/3/4) lub VN1 (P344/5). Stopnie zabezpieczenia 
VN>4/5 wykorzystują napięcie szczątkowe/punktu neutralnego zmierzone przez 
wejście VN2 (P344/5). 
 
W przypadku maszyny podłączonej bezpośrednio zabezpieczenie przed 
przesunięciem napięcia punktu neutralnego musi być skoordynowane z wszelkimi 
zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi w dalszej części instalacji. Aby zapewnić 
koordynację, należy nastawić ustawienie napięcia dla funkcji zabezpieczenia przed 
przesunięciem napięcia punktu neutralnego na wartość wyższą od skutecznej 
nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego sterowanego prądowo w tej samem 
strefie zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Skuteczną nastawę napięcia dla 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego sterowanego prądowo można ustalić na 
podstawie następujących równań: 

 
Veff = (Ipoc x Ze) / (1/3 x V1/V2) dla PN w układzie otwartego trójkąta 
Veff = (Ipoc x Ze) / (V1/V2) dla jednofazowego PN punktu gwiazdy  
 
Gdzie: 
Veff = Skuteczna nastawa napięcia zabezpieczenia sterowanego 

prądowo 
Ipoc = Prąd zadziałania dla strony pierwotnej zabezpieczenia 

sterowanego prądowo 
Ze = Impedancja uziemiająca 
V1/V2 = Przekładnia zwojowa PN 
 
Należy również dopilnować, by napięciowe ustawienie członu było wyższe od 
jakiegokolwiek poziomu fali stojącej napięcia szczątkowego obecnego w systemie. 
Typowe ustawienie zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego ma wartość 5 
V. 
Drugi stopień zabezpieczenia może być użyty do alarmowania w instalacjach 
nieuziemionych lub z uziemieniem bardzo wysokoimpedancyjnym, tj. w takich, 
które mogą przez dłuższy czas pracować w warunkach zwarcia doziemnego. 
  
W przypadku, gdy generator jest podłączony do sieci za pośrednictwem 
transformatora, nie jest konieczna koordynacja z zabezpieczeniami 
ziemnozwarciowymi dla sieci. W takich zastosowaniach ustawienie napięcia NVD 
należy zazwyczaj nastawić na 5% napięcia znamionowego. Zapewni to 
zabezpieczenie dla 95% uzwojenia stojana. 
 

2.19 Funkcja czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
(50N/51N/67N/67W) 
Jeżeli generator uziemiono przez wysoką impedancję lub wykazuje wysoką 
rezystancję doziemienia, poziom zwarcia doziemnego będzie znacznie 
ograniczony. W konsekwencji zastosowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe, by 
mogło być skuteczne, wymaga zastosowania zarówno odpowiedniej 
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charakterystyki jak i odpowiedniego zakresu czułości. W przekaźniku P34x 
przewidziano do tego celu osobny czuły człon ziemnozwarciowy, który ma 
dedykowane wejście PP umożliwiające zastosowanie bardzo niskich wartości 
progowych ustawień prądu. 
 
Alternatywne zastosowanie czułego wejścia ziemnozwarciowego polega na użyciu 
go w instalacji uziemionej w kilku punktach, gdzie przydatny jest kierunkowy 
przekaźnik ziemnozwarciowy na zaciskach maszyny. Przekaźnik kierunkowy, 
reagujący na prąd wpływający do maszyny, będzie stabilny w przypadku zwarć 
zewnętrznych, lecz może zadziałać szybko w przypadku zwarć generatora, gdy 
prąd zwarcia jest zasilany z instalacji. 
Gdy kilka maszyn podłączono równolegle, powszechnie uziemia się tylko jedną 
maszyną na raz. To uniemożliwia przepływ trzecich harmonicznych prądów, które 
mogłyby spowodować przegrzanie maszyny. Może to być jedyne podłączenie 
uziemienia dla tej części instalacji. 
 
Niekierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe można zastosować na zaciskach 
nieuziemionych maszyn w takich przypadkach, ponieważ nieuziemiony generator 
nie może stanowić źródła zasilania prądu zwarcia doziemnego. Ponieważ jednak 
dowolna z tych maszyn może być uziemiona, wskazane jest zastosowanie 
zabezpieczenia kierunkowego na zaciskach wszystkich maszyn. Istnieje również 
ryzyko, że przejściowy prąd rozpływowy może spowodować zadziałanie 
niekierunkowego, zasilanego z zacisków przekaźnika ziemnozwarciowego w 
przypadku zewnętrznego zwarcia fazowego, dlatego człony kierunkowe mają 
dodatkowy stopień bezpieczeństwa. Zastosowane w ten sposób kierunkowe 
człony ziemnozwarciowe będą reagowały na zwarcia w maszynach 
nieuziemionych, ale nie w maszynie uziemionej. Dlatego dla ochrony maszyny 
uziemionej należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
stojana lub przed nadnapięciem szczątkowym/NVD.  Taki układ zapewni stabilne  
i szybkie zwarcie ziemnozwarciowe dla wszystkich maszyn niezależnie od tego, 
który generator będzie uziemiony. 
W przekaźniku P34x przewidziano jednostopniowy człon czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego niezależnego czasowo, który w razie potrzeby można 
nastawić na działanie według charakterystyki kierunkowej. 
W przypadku stosowania uziemienia poprzez cewkę Petersena użytkownicy mogą 
preferować zastosowanie watometrycznego kierunkowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego lub charakterystyki Icosφ. Zapewniono również ustawienia 
umożliwiające działanie członu jako członu watometrycznego. W przypadku 
instalacji z izolowanym uziemieniem powszechne jest użycie charakterystyki Isinφ. 
W poradniku technicznym P140 P14x/EN T można znaleźć dalsze szczegóły na 
temat zastosowania kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego  
w instalacjach izolowanych lub z cewką Petersena. 
 
2.17.3 Wytyczne dot. konfiguracji czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
Funkcję roboczą czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego można wybrać 
poprzez nastawienie komórki SEF/REF Options. Aby wybrać zabezpieczenie SEF, 
należy nastawić ISEF>1 Function na opcję Enabled. Aby zapewnić czułe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub czułe kierunkowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe, w komórce SEF/REF Options należy nastawić opcję SEF. Dla 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego SEF cosφ oraz SEF sinφ należy nastawić 
komórkę SEF/REF Options na opcję SEF Cos (PHI) lub SEF Sin (PHI). Opcje SEF 
cosφ oraz SEF sinφ nie są dostępne dla zabezpieczenia REF niskiej impedancji. Dla 
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watometrycznego zabezpieczenia ziemnozwarciowego należy nastawić komórkę 
SEF/REF Options na opcję Wattmetric. Pozostałe opcje dla ustawienia SEF/REF 
Options dotyczą strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, dalsze szczegóły 
można znaleźć w punkcie 2.20. 
Kierunkowość członu wybiera się w ustawieniu ISEF> Direction. Jeżeli ISEF> 
Direction nastawi się na Directional Fwd, człon będzie działać według 
charakterystyki kierunkowej i zadziała wtedy, gdy prąd będzie płynąć w kierunku 
do przodu, tj. kiedy prąd będzie wpływać do maszyny, gdy przekaźnik będzie 
podłączony w sposób przedstawiony na standardowym schemacie podłączenia 
przekaźnika. Jeżeli ISEF> Direction nastawi się na Directional Rev, człon będzie 
działać według charakterystyki kierunkowej i zadziała wtedy, gdy prąd będzie 
płynąć w kierunku przeciwnym, tj. kiedy prąd będzie wypływać z maszyny do 
instalacji. Jeżeli ISEF> Direction nastawi się na Non-Directional, człon będzie 
działać jako prosty człon nadprądowy. Po wybraniu jednej z dwóch opcji 
kierunkowych widoczne staną się dodatkowe komórki służące do wyboru kąta 
charakterystyki dla charakterystyki kierunkowej oraz wartości progowej napięcia 
polaryzującego. 
  
Wartość progową prądu zadziałania dla funkcji czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego, 
ISEF>1 Current, należy nastawić tak, aby uzyskać prąd zadziałania strony 
pierwotnej ograniczony co najmniej do 5% minimalnego udziału prądu zwarcia 
doziemnego w zwarciu na zaciskach generatora. 
 
Ustawienie kąta charakterystyki członu kierunkowego, ISEF> Char Angle, należy 
nastawić dopasowując je możliwie jak najbardziej do kąta impedancji źródła dla 
składowej zerowej za miejscem działania przekaźnika. Jeżeli na przykład 
impedancja ta jest zdominowana przez rezystor uziemiający, ustawienie kąta 
nastawia się na 0°. W instalacjach izolowanych lub uziemionych poprzez bardzo 
wysoką impedancję prąd zwarcia doziemnego mierzony przez człon SDEF jest  
w przeważającej mierze prądem pojemnościowym, zatem RCA należy nastawić na 
–90°. 
Ustawienie wartości progowej napięcia polaryzującego, ISEF> VNpol Set, należy 
dobrać tak, aby uzyskać czułość równorzędną czułości wartości progowej prądu 
zadziałania. Ten poziom prądu może zostać przełożony na napięcie szczątkowe  
w sposób opisany dla zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego w punkcie 
2.18. 
Gdy ten człon jest nastawiony jako człon niekierunkowy, ustawienie opóźnienia 
czasowo niezależnego ISEF>1 Delay należy nastawić tak, aby zapewnić 
koordynację z urządzeniami w dalszej części instalacji, które mogą zadziałać  
w przypadku zewnętrznych zwarć doziemnych. W przypadku generatora 
podłączonego pośrednio człon SEF powinien być skoordynowany z bezpiecznikami 
PN pomiarowego, aby zapobiec zadziałaniu w przypadku zwarć PN.  
W zastosowaniach kierunkowych, w których człon jest zasilany z połączenia 
szczątkowego fazowych PP wskazane jest krótkie opóźnienie, aby zapewnić 
stabilność w przypadku zewnętrznych zwarć doziemnych lub zwarć 
międzyfazowych. 
 
Opóźnienie wynoszące 0,5 s będzie dostateczne i zapewni stabilność w większości 
zastosowań. W przypadku, gdy dla zastosowań kierunkowych stosuje się 
dedykowany przekładnik Ferrantiego, można użyć ustawienie bezzwłoczne. 
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2.20 Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (64) 
Zwarcia doziemne występujące w uzwojeniu lub na zacisku maszyny mogą mieć 
amplitudę ograniczoną albo przez impedancję połączenia doziemnego albo przez 
procentowy udział uzwojenia stojana w danych zwarciu. Jak stwierdzono  
w punkcie 2.16.1., powszechną praktyką jest stosowanie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana zasilanego z pojedynczego przekładnika prądowego 
włączonego w połączeniu uziemiającym maszyny; zapewnia to zwłoczne 
zabezpieczenie na wypadek zwarcia uzwojenia lub zacisku stojana. W większych 
maszynach, zazwyczaj >2 MW, w których fazowe przekładniki prądowe można 
zainstalować zarówno na końcu zerowym jak i na końcu z zaciskami uzwojenia 
stojana, można zainstalować fazowe zabezpieczenie różnicowe. Jednak w 
przypadku małych maszyn dostępny może być tylko jeden zestaw fazowych PP, 
przez co fazowe zabezpieczenie różnicowe staje się niepraktyczne. Dla mniejszych 
generatorów można zastosować różnicowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe, aby 
zapewnić bezzwłoczne wyzwalanie w przypadku wszelkich zwarć doziemnych 
stojana lub na zaciskach. W zastosowaniu strefa zadziałania różnicowego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest ograniczona do zwarć mieszczących się  
w granicach przekładników prądowych zasilających przekaźnik. Zatem tego 
rodzaju człon określa się mianem strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
(ang. restricted earth fault – REF). 
Stosując zabezpieczenie różnicowe np. REF, należy podjąć pewne właściwe środki, 
aby nadać zabezpieczeniu stabilność w warunkach zwarć zewnętrznych, 
zapewniając tym samym, że przekaźnik zadziała tylko w przypadku zwarć na 
uzwojeniach/połączeniach transformatora. Najczęściej stosowane są dwa 
rozwiązania: procentowe adaptacyjne lub wysokoimpedancyjne. Technika 
adaptacji działa na zasadzie pomiaru przepływającego prądu przechodniego  
i zmianie czułości przekaźnika na podstawie tego pomiaru. Technika 
wysokoimpedancyjna gwarantuje odpowiednią impedancję obwodu przekaźnika, 
dzięki czemu napięcie różnicowe, jakie może pojawić się w przypadku zwarcia 
zewnętrznego, jest mniejsze od napięcia potrzebnego do spowodowania 
przepływu prądu ustawionego w przekaźniku. 
Zabezpieczenie REF w przekaźnikach P34x może być skonfigurowane zarówno 
jako człon wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego jak i człon 
niskoimpedancyjnego adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego. 
W P343/4/5/6 źródło prądu 3-fazowego dla niskoimpedancyjnego zabezpieczenia 
REF można wybrać za pomocą ustawienia IREF> CT Source – IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-
2/IB-2/IC-2. Na standardowych schematach połączeń w rozdziale Instalacja, 
P34x/EN IN, IA-1/IB-1/IC-1 podłączono do przekładników prądowych strony 
zerowej, zaś IA-2/IB-2/IC-2 podłączono do przekładników prądowych strony 
zacisków. Wybierając przekładniki prądowe strony zacisków dla prądów 3 faz, 
można zastosować niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF, aby zapewnić 
zabezpieczenie REF dla połączonego w gwiazdę uzwojenia DN w zastosowaniach 
generatora-transformatora lub zabezpieczenie REF dla generatora. 
 
Uwaga: Wymagania PP dla strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

są zawarte w punkcie 4. 
  
2.20.1.1 Wytyczne dot. konfiguracji niskoimpedancyjnego adaptacyjnego 
zabezpieczenia REF 
Aby wybrać niskoimpedancyjne adaptacyjne zabezpieczenie REF, należy  
w komórce SEF/REF Option wybrać opcję Lo Z REF. Jeżeli wymagane jest działanie 
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zabezpieczenia REF wraz z czułym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym, należy  
w komórce SEF/REF Option wybrać opcję Lo Z REF + SEF lub Lo Z REF + Wattmet 
(jeżeli wymagane jest watometryczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe). 
W charakterystyce REF w przekaźniku P34x dostępne są dwa ustawienia prądu 
adaptacyjnego. Poziom adaptacji IREF> k1 jest stosowany względem prądów 
przechodnich z ustawienia IREF> Is2, które jest zwykle nastawiane na prąd 
znamionowy maszyny. Parametr IREF> k1 należy normalnie nastawić na 0%, aby 
zapewnić optymalną czułość na zwarcia wewnętrzne.  Jednakże, jeżeli z powodu 
niedopasowania przekładnika prądowego w normalnych warunkach pojawi się 
różnicowy prąd rozpływowy, wówczas IREF> k1 można odpowiednio zwiększyć  
w celu skompensowania tego prądu. 
Ustawienie adaptacji IREF> k2 stosuje się dla prądów przechodnich powyżej IREF> 
Is2 i można je zazwyczaj ustawić na 150%, aby zapewnić odpowiednie 
ograniczenie dla zwarć wewnętrznych. 
Współczynnik skalowania prądu punktu neutralnego, który automatycznie 
kompensuje różnicę pomiędzy przekładniami przekładników prądowych obwodu 
neutralnego oraz fazowego bazuje na przekaźniku o prawidłowo 
zaprogramowanych przekładniach przekładników prądowych. W celu zapewnienia 
prawidłowego działania układu należy dopilnować, by przekładnie tych 
przekładników zostały wprowadzone do przekaźnika pod menu CT RATIOS. 
Ustawienie prądu różnicowego IREF> Is1 należy zazwyczaj nastawić na 5% 
poziomu ograniczonego prądu zwarcia doziemnego. 
W P343/4/5/6 należy wybrać przekładniki prądowe strony zacisków za pomocą 
ustawienia IREF> CT Source – IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2, aby zapewnić 
zabezpieczenie REF dla połączonego w gwiazdę uzwojenia DN transformatora  
w zastosowaniach generatora-transformatora lub zabezpieczenie REF dla 
generatora. Na standardowych schematach połączeń w rozdziale Instalacja, 
P34x/EN IN, IA-1/IB-1/IC-1 podłączono do przekładników prądowych strony 
zerowej, zaś IA-2/IB-2/IC-2 podłączono do przekładników prądowych strony 
zacisków. 
 
2.20.1.2 Wytyczne dot. konfiguracji wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia REF 
W komórce Sens E/F Option należy wybrać opcję Hi Z REF, aby załączyć 
wysokoimpedancyjne zabezpieczenie REF. Jedyną widoczną wówczas komórką 
jest IREF> Is, która może być ustawiona na wymaganą nastawę prądu 
różnicowego. Zazwyczaj będzie ona ustawiona tak, by uzyskać prąd zadziałania 
strony pierwotnej wynoszący albo 30% minimalnego prądu zwarcia doziemnego 
dla sieci z uziemieniem rezystancyjnym, albo na wartość pomiędzy 10% a 60% 
prądu znamionowego w przypadku sieci z uziemieniem bezpośrednim. 
 
Prąd zadziałania strony pierwotnej (Iop) jest funkcją przekładni przekładnika 
prądowego, prądu zadziałania przekaźnika (IREF> Is), liczby przekładników 
prądowych połączonych równolegle z członem zabezpieczenia przekaźnika (n) 
oraz prądu magnesującego każdego przekładnika prądowego (Ie) przy napięciu 
stabilizacji (Vs).  Powyższa zależność może być wyrażona na trzy sposoby: 
 

1. W celu określenia maksymalnego prądu magnesującego przekładnika 
prądowego, aby uzyskać określony prąd zadziałania strony pierwotnej  
z określonym prądem zadziałania przekaźnika: 
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2. W celu określenia minimalnej nastawy prądu przekaźnika, aby uzyskać 

określony prąd zadziałania strony pierwotnej przy zadanym prądzie 
magnesującym przekładnika prądowego. 

 

 
 
3. W celu wyrażenia pierwotnego prądu zadziałania zabezpieczenia dla 

określonego prądu zadziałania przekaźnika i określonego poziomu prądu 
magnesującego. 

 
Iop  = (CT ratio) x (IREF > Is1 + nIe) 
 
W celu uzyskania wymaganego prądu zadziałania strony pierwotnej  
z wykorzystywanymi przekładnikami prądowymi należy wybrać nastawę prądu 
IREF> Is dla członu wysokoimpedancyjnego, jak wyszczególniono w wyrażeniu (ii) 
powyżej. Nastawa rezystora stabilizującego (RST) musi być obliczona  
w następujący sposób, w którym nastawa ta jest funkcją wymaganej nastawy 
napięcia stabilizacji (VS) oraz nastawy prądu przekaźnika IREF> Is. 
 

 
 
Uwaga: W powyższym równaniu przyjęto, że impedancja przekaźnika jest 

pomijalna. 
 
Dostarczony rezystor stabilizujący jest regulowany bezstopniowo do swej 
maksymalnej zadeklarowanej rezystancji. 
 
ZASTOSOWANIE NIELINIOWYCH REZYSTORÓW „METROSIL” 
Metrosile służą do ograniczania napięcia szczytowego wytwarzanego przez 
przekładniki prądowe w warunkach zwarcia wewnętrznego, do wartości niższej niż 
wartość izolacji przekładników prądowych, przekaźników oraz przewodów 
połączeniowych, których to izolacja wytrzymuje normalnie 3 kV pik napięcia. 
Do obliczania chwilowej wartości napięcia szczytowego, jakie może pojawić się 
podczas zwarcia wewnętrznego można zastosować poniższy wzór. Napięcie 
szczytowe wytwarzane podczas zwarcia wewnętrznego będzie funkcją napięcia 
punktu załamania przekładnika prądowego oraz napięcia spodziewanego, 
wytwarzanego w przypadku zwarcia wewnętrznego, gdy nie występuje nasycenie 
przekładnika prądowego. To napięcie spodziewane będzie funkcją maksymalnego 
wtórnego prądu zwarcia wewnętrznego, przekładni przekaźnika prądowego, 
rezystancji uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego, rezystancji przewodu 
biegnącego od przekładnika prądowego do punktu wspólnego, rezystancji 
przewodu przekaźnika oraz wartości rezystora stabilizującego. 
 

 
 
Gdzie: 
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Vp = Napięcie szczytowe na PP w warunkach zwarcia wewnętrznego 
Vk = Napięcie punktu załamania przekładnika prądowego 
Vf = Maksymalne napięcie, jakie byłoby wytworzone, gdyby nie doszło 

do nasycenia PP 
I’f = Maksymalny wtórny prąd zwarcia wewnętrznego 
RCT = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego 
RL = Maksymalny prąd obciążenia przewodu łączącego przekładnik 

prądowy z przekaźnikiem  
RST = Rezystor stabilizujący przekaźnika 

 
Gdy wartość wyliczona ze wzoru przewyższa 3000 V, należy zastosować metrosile. 
Są one włączane w obwód przekaźnika i służą do bocznikowania wyjścia prądu 
wtórnego przekładnika prądowego z przekaźnika, w celu zapobiegania bardzo 
wysokim napięciom wtórnym. 
 
Metrosile są montowane na zewnątrz i mają postać pierścieniowych dysków. Ich 
charakterystyki działania wynikają ze wzoru: 
 
V = CI0,25 

Gdzie: 
V = Chwilowe napięcie na nieliniowym rezystorze („Metrosilu”)  
C = Stała nieliniowego rezystora („Metrosila”) 
I = Chwilowy prąd przepływający przez rezystor nieliniowy („Metrosil”) 
 
Przy sinusoidalnym napięciu na Metrosilu wartość skuteczna prądu będzie  
w przybliżeniu wynosiła 0,52 x prąd szczytowy. Wartość tego prądu można 
wyznaczyć w następujący sposób: 
 

 
 
Gdzie: 
Vs(rms) = wartość skuteczna (rms) napięcia sinusoidalnego na Metrosilu 
 
Spowodowane jest to tym, że przebieg prądu przepływającego przez rezystor 
nieliniowy („Metrosil”) nie jest sinusoidalny, ale poważnie zniekształcony. 
 
Aby zastosowanie nieliniowego rezystora („Metrosil”) przyniosło spodziewany 
efekt, jego charakterystyka powinna zapewniać spełnienie poniższych wymagań: 
 
4. Przy danej nastawie napięciowej przekaźnika prąd przepływający przez 

nieliniowy rezystor (metrosil) powinien być na tyle niski, na ile to możliwe, 
ale nie większy niż ok. 30 mA rms w przypadku przekładników prądowych 
1A, i ok. 100 mA rms w przypadku przekładników prądowych 5A. 

 
5. Przy maksymalnym prądzie wtórnym, nieliniowy rezystor („Metrosil”) 

powinien ograniczać napięcie do 1500 V rms lub 2120 V wartości 
szczytowej przez czas 0,25 sekundy. Przy wyższych nastawach 
napięciowych przekaźnika nie zawsze jest możliwe ograniczenie napięcia 
zwarcia do 500 V rms, tak więc może pojawić się konieczność tolerowania 
napięć wyższych. 
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W poniższych tabelach zestawiono typowe rodzaje metrosili wymagane  
w zależności od prądu znamionowego przekaźnika, nastawy napięciowej 
zabezpieczenia REF itd. 
 
Metrosile dla przekaźników z PP 1 A 
Metrosile z przekładnikami prądowymi 1A zostały zaprojektowane tak, by 
pozwalały spełnić następujące ograniczenia: 
 
6. Przy danej nastawie napięciowej przekaźnika prąd płynący przez Metrosil 

powinien być mniejszy niż 30 mA rms 
 
7. Przy maksymalnym prądzie wtórnym zwarcia wewnętrznego Metrosil 

powinien w miarę możliwości ograniczać napięcie do 1500 V rms. 
 
Metrosile zalecane zwykle do stosowania z PP 1 A zestawiono w tabeli 7: 
 

Nastawa napięciowa 
przekaźnika 

Charakterystyka 
znamionowa 

Zalecany typ metrosila 

 C ß 
Przekaźnik 

jednopolowy 
Przekaźnik trójpolowy 

Do 125 V rms 450 0.25 600A/S1/S256 600A/S3/1/S802 

125 do 300 V rms 900 0.25 600A/S1/S1088 600A/S3/1/S1195 
 

Tabela 7: Typy metrosila zalecane dla PP 1 A 

 
Uwaga: Jednopolowe metrosile są zwykle dostarczane bez obejm 

montażowych, chyba że klient określi inaczej. 
 
Metrosile dla przekaźników z PP 5 A 
 
Tego typu metrosile zaprojektowano z myślą o spełnieniu następujących 
wymagań: 
 
8. Przy danej nastawie napięcia przekaźnika, prąd przepływający przez 

Metrosil powinien być mniejszy niż 100 mA rms (rzeczywiste prądy 
maksymalne przepuszczane przez urządzenia, wykazane poniżej ich 
opisów). 

 
9. Przy maksymalny wtórnym prądzie zwarcia wewnętrznego metrosil 

powinien ograniczać napięcie do 1500 V rms przez czas 0,25 s. Przy 
wyższych nastawach przekaźnika ograniczanie napięcia zwarcia do 1500 V 
rms nie jest możliwe, tym samym koniecznie jest tolerowanie wyższych 
napięć zwarciowych (wskazanych przez *, **, ***). 

 
Metrosile zalecane zwykle do stosowania z PP 5 A i jednopolowymi przekaźnikami 
wykazano w tabeli 8. 
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Wtórny prąd 
zwarcia 

wewnętrznego 
Zalecany typ METROSILA 

 Nastawa napięciowa przekaźnika 

A rms  Do 200 V rms 250 V rms 275 V rms 300 V rms 

 600A/S1/S1213 600A/S1/S1214 600A/S1/S1214 600A/S1/S1223 
50A C = 540/640 C = 670/800 C =670/800 C = 740/870* 
 35 mA rms 40 mA rms 50 mA rms 50 mA rms 

 600A/S2/P/S1217 600A/S2/P/S1215 600A/S2/P/S1215 C 600A/S2/P/S1196 C 
100A C = 470/540 C = 570/670 = 570/670 =620/740* 
 70 mA rms 75 mA rms 100 mA rms 100 mA rms 

 600A/S3/P/S1219 600A/S3/P/S1220 600A/S3/P/S1221 C 600A/S3/P/S1222 C 
150A C = 430/500 C = 520/620 = 570/670** =620/740*** 
 100 mA rms 100 mA rms 100 mA rms 100 mA rms 
 

Tabela 8: Typy metrosila zalecane dla PP 5 A 

 
Uwaga: *2400 V szczyt. **2200 V szczyt. ***2600 V szczyt. 
 
W niektórych sytuacjach mogą być dopuszczalne konfiguracje jednodyskowe; 
szczegółowy opis zastosowań można uzyskać od Alstom Grid. 
10. PrzyciskMetrosile zalecane do stosowania z PP 5 A mogą być również 

stosowane z przekaźnikami trójpolowymi i mogą składać się z trzech 
jednopolowych urządzeń zamontowanych na tym samym stojaku, ale 
elektrycznie od siebie odizolowanych. Zamawiając tego typu urządzenie 
należy określić „typ metrosila trójpolowego”, a następnie numer 
referencyjny typu jednopolowego. 

11. Istnieje możliwość dostarczenia metrosili do wyższych nastaw napięciowych 
przekaźników i wyższych prądów zwarciowych. 

W celu uzyskania dalszych informacji i wskazówek dotyczących wyboru METROSILI 
prosimy o kontakT z Alstom Grid. 
 

2.21 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100%  
(metoda trzeciej harmonicznej) (27TN/59TN) 
Jak stwierdzono w punktach 2.16.1 i 2.18, standardowe człony zabezpieczenia 
prądowego szczątkowego oraz nadnapięciowego szczątkowego mogą zapewnić 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla 95% uzwojenia stojana generatora. 
Zwarcia doziemne w końcowych 5% uzwojenia będą wywoływały na tyle mały 
prąd zwarcia lub na tyle niewielką nierównowagę napięcia, że nie można mieć 
pewności, że konwencjonalne zabezpieczenie wykryje zwarcie. W większości 
zastosowań dopuszcza się to ograniczenie ze względu na niewielkie 
prawdopodobieństwo wystąpienia zwarcia w 5% uzwojenia stojana najbliżej 
punktu gwiazdy, gdzie napięcie względem ziemi jest najniższe. Jednak  
w przypadku dużych generatorów powszechnie określa się, że zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe stojana w 100% obejmuje wszystkie zwarcia doziemne  
w uzwojeniu. Zwarcia blisko punktu gwiazdy mogą wystąpić na skutek uszkodzeń 
mechanicznych takich jak pełzanie przewodów i poluzowanie śrub. 
Większość generatorów wytwarza w jakimś stopniu trzecią harmoniczną napięcia 
z powodu nieliniowości w obwodach magnetycznych konstrukcji generatora.  
W normalnych warunkach pracy rozpływ trzeciej harmonicznej napięcia wzdłuż 
uzwojeń stojana odpowiada rysunkowi 40a. Maksymalne wartości występują  
w punkcie gwiazdy N i na zacisku T. Wartość wzrasta wraz z obciążeniem 
generatora. W przypadku zwarcia doziemnego stojana w punkcie gwiazdy, 
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rysunek 40b, amplituda trzeciej harmonicznej napięcia na zaciskach zostaje mniej 
więcej podwojona zarówno wtedy, gdy generator nie jest obciążony przed 
zwarciem (U’TE) i gdy ma pełne obciążenie (U”TE). Te same wartości trzeciej 
harmonicznej można zmierzyć w napięciach punktu gwiazdy U’NE oraz U”NE dla 
zwarcia doziemnego na zaciskach generatora, rysunek 40c. 
 

 

Rysunek 40: Rozpływ 3. składowej harmonicznej wzdłuż uzwojenia stojana dużego generatora, 
(a) normalna praca, (b) zwarcie doziemne stojana w punkcie gwiazdy (c), zwarcie doziemne 
stojana na zaciskach 

 
m = względna liczba zwojów 
 
Aby wykrywać zwarcia w ostatnich 5% uzwojenia generatora, przekaźnik 
P343/4/5/6 wyposażono w człon zabezpieczenia podnapięciowego  
i nadnapięciowego trzeciej harmonicznej. Wraz z zabezpieczeniem 
nadnapięciowym szczątkowym lub ziemnozwarciowym stojana człony te zapewnią 
ochronę na wypadek zwarć w całym uzwojeniu. 
 
Człon zabezpieczenia podnapięciowego punktu neutralnego dla trzeciej 
harmonicznej stosuje się wtedy, gdy na końcu neutralnym generatora dostępny 
jest pomiar napięcia punktu neutralnego. 
Do jego nadzorowania służy człon trójfazowego zabezpieczenia podnapięciowego, 
który wstrzymuje zabezpieczenie wtedy, gdy wszystkie napięcia międzyfazowe na 
zacisku generatora są poniżej wartości progowej, aby zapobiec zadziałaniu, gdy 
maszyna jest bez napięcia. Konieczne może być również wzajemne uzależnianie, 
aby zapobiec fałszywemu zadziałaniu w niektórych warunkach.  Na przykład 
niektóre maszyny nie wytwarzają znaczącej trzeciej harmonicznej napięcia, gdy są 
obciążone. W takim przypadku człony nadzoru mocy (mocy czynnej, biernej 
i pozornej) można wykorzystać do wykrywania obciążenia, aby zapobiec 
fałszywemu wyzwalaniu w warunkach braku obciążenia. Te wartości progowe 
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mocy można oddzielnie załączać i wyłączać, zaś zakres ustawienia wynosi 2 - 
100%Pn. 
 
W przypadku zastosowań, w których pomiar napięcia punktu neutralnego można 
uzyskać wyłącznie na zaciskach generatora, na przykład z PN w układzie otwartego 
trójkąta, nie można zastosować techniki podnapięciowej. Zatem dla tego 
zastosowania można użyć człon zabezpieczenia nadnapięciowego punktu 
neutralnego dla trzeciej harmonicznej. Funkcje blokowania członów 
podnapięciowego i mocowego nie są wymagane dla członu zabezpieczenia 
nadnapięciowego punktu neutralnego dla trzeciej harmonicznej. 
 
Uwaga: W przekaźniku można wybrać tylko zabezpieczenie podnapięciowe 

punktu neutralnego dla trzeciej harmonicznej lub zabezpieczenie 
nadnapięciowe punktu neutralnego dla trzeciej harmonicznej, ale 
nie oba. 

  
Normalny poziom trzeciej harmonicznej napięcia wynoszący 1% jest dostateczny, 
aby zapewnić nakładanie się na siebie funkcji zabezpieczenia podnapięciowego 
lub nadnapięciowego dla trzeciej harmonicznej i zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego, dając tym samym 100% zasięg na wypadek zwarć doziemnych w 
uzwojeniu stojana. Zasadniczo samo zabezpieczenie podnapięciowe dla trzeciej 
harmonicznej może zapewnić zasięg na wypadek zwarć w 30% uzwojenia 
generatora. 
 
Człon zabezpieczenia dla trzeciej harmonicznej korzysta z tego samego wejścia, co 
zabezpieczenie przed przesunięciem napięcia punktu neutralnego (wejście VN1 
dla P343/4/5/6) i musi być zasilany z PN podłączonego w uziemieniu generatora  
w sposób przedstawiony na rysunku 41. Człon zabezpieczenia nadnapięciowego 
dla trzeciej harmonicznej korzysta z pomiaru napięcia punktu neutralnego na 
zaciskach generatora, za pośrednictwem PN w układzie otwartego trójkąta, tak jak 
na przykład pokazano na rysunku 41. W zastosowaniach, w których maszyny 
równoległe są podłączone bezpośrednio do szyn zbiorczych, nie można zazwyczaj 
uzyskać rozróżniania zwarcia doziemnego pomiędzy maszynami.  
 
W zastosowaniach, w których maszyny są podłączone do szyn zbiorczych za 
pośrednictwem transformatora gwiazda-trójkąt, uzwojenie połączone w trójkąt 
blokuje trzecią harmoniczną prądów z innych maszyn, więc w przypadku zwarć 
doziemnych można uzyskać prawidłowe rozróżnianie. 
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Rysunek 41: Połączenie dla 3.harmonicznej podnapięcia i nadnapięcia dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100% 

 
2.21.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana  
w 100% 
Człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% można wybrać 
ustawiając w komórce 100% St. EF Status opcję Enabled. 
Wartość progową zabezpieczenia podnapięciowego dla trzeciej harmonicznej, 
100% St. EF VN3H<, należy nastawić poniżej poziomu trzeciej harmonicznej 
napięcia obecnego w normalnych warunkach. Napięcie to można ustalić 
sprawdzając je w komórce VN 3rd Harmonic w menu MEASUREMENTS 3. Typowa 
wartość tego progu może wynosić 0,5 V. 
 
Wartość progową zabezpieczenia nadnapięciowego dla trzeciej harmonicznej, 
100% St. EF VN3H>, należy nastawić powyżej poziomu trzeciej harmonicznej 
napięcia obecnego w normalnych warunkach. Napięcie to można ustalić 
sprawdzając je w komórce VN 3rd Harmonic w menu MEASUREMENTS 3. Typowa 
wartość tego progu może wynosić 1 V. 
 
Opóźnienie czasowe dla tych członów można nastawić w komórkach VN3H< Delay 
oraz VN3H> Delay. 
 
Wartość progową wzajemnego uzależniania dla napięcia na zaciskach, 
wykorzystywaną do zapobiegania zadziałaniu członu w czasie, gdy maszyna nie 
pracuje, 100% St. EF V<Inh, należy zazwyczaj nastawić na 80% napięcia 
znamionowego maszyny. 
 
Wartości progowe wzajemnego uzależniania dla mocy, wykorzystywane do 
zapobiegania zadziałaniu członu do momentu pojawienia się dostatecznego prądu 
obciążenia, P<Inhibit set, Q<Inhibit set, S<Inhibit, należy załączyć, jeżeli są 
konieczne do zapobiegania zadziałaniu w warunkach braku obciążenia.  Do 
wzajemnego uzależniania można wykorzystać jedną lub wiele wartości 
progowych.  Należy je nastawić podczas oddawania do eksploatacji poprzez 
zwiększanie prądu obciążenia do momentu zresetowania członu zabezpieczenia 
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podnapięciowego dla trzeciej harmonicznej i poprzez ustawienie wartości 
progowych mocy powyżej zmierzonych wartości mocy. Wartości mocy można 
ustalić sprawdzając je w komórkach three- phase Watts, three-phase Vars, three-
phase VA w menu MEASUREMENTS 2. 
 
Uwaga: Inne zabezpieczenia ziemnozwarciowe (zabezpieczenie 

nadnapięciowe szczątkowe lub zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
stojana sterowane prądowo) również należy załączyć, aby zapewnić 
zasięg na wypadek zwarć doziemnych w całym uzwojeniu stojana. 

 

2.22 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% 
(metoda wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości) (64S) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% wykorzystujące technikę 
wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości wykrywa zwarcie doziemne w całym 
uzwojeniu, włącznie z punktem neutralnym generatora. Jeżeli zwarcie doziemne 
w punkcie gwiazdy generatora lub blisko niego nie zostanie wykryte, generator 
będzie pracować skutecznie z niskoimpedancyjnym uziemieniem obchodzącym 
uziemienie wysokoimpedancyjne stosowane zazwyczaj w dużych maszynach. 
Drugie zwarcie doziemne może spowodować wówczas przepływ bardzo dużego 
prądu, który może doprowadzić do wielu uszkodzeń w maszynie. Dlatego w 
przypadku dużych maszyn powszechnie wymagane jest stosowanie 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. 
Technikę wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości można wykorzystać dla 
zapewnienia zabezpieczania 100% uzwojenia stojana w porównaniu do zaledwie 
20-30% uzwojenia przy użyciu techniki bazującej na trzeciej harmonicznej. 
Ponadto technika wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości zapewnia 
zabezpieczenie wtedy, gdy maszynę zatrzymano i wtedy gdy pracuje, a także 
podczas rozpędzania i zatrzymywania maszyny.  Technika trzeciej harmonicznej 
musi być zablokowana albo wyłączona w czasie, gdy maszynę zatrzymano oraz 
podczas rozpędzania i zatrzymywania maszyny. Ponadto niektóre maszyny 
wytwarzają jedynie niski poziom trzeciej harmonicznej napięcia (<1% Vn) i dla tych 
maszyn nie można zastosować metody trzeciej harmonicznej zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100%. Zatem w tych zastosowaniach jedynie 
metoda wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości może zapewnić 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100%. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% można zapewnić wstrzykując 
zewnętrzne napięcie przemienne o niskiej częstotliwości do punktu gwiazdy lub 
zacisków maszyny. W warunkach normalnej sprawności tylko bardzo mały prąd 
przepływa przez kapacytancję uziemienia stojana ze względu na wysoką 
impedancję tego połączenia przy niskich częstotliwościach (Xc = 1/2πfc). W razie 
zwarcia doziemnego zmierzony prąd rośnie ze względu na mniejszą impedancję 
ścieżki zwarcia doziemnego. Na podstawie wstrzykniętego napięcia oraz prądu 
zwarcia przekaźnik może ustalić rezystancję zwarcia. Zabezpieczenie może 
również wykryć zwarcia doziemne na zaciskach terminala z podłączonymi 
elementami takimi jak przekładniki napięciowe. 
Na potrzeby wdrożenia niezbędne jest urządzenie obciążające z generatorem 
niskiej częstotliwości. Wyjście generatora sygnału o niskiej częstotliwości (ok. 25 
V) podłącza się za pośrednictwem filtra środkowoprzepustowego równolegle  
z rezystorem obciążającym do transformatora zerowego w punkcie gwiazdy 
generatora lub transformatora uziemiającego (w układzie otwartego trójkąta) na 
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zaciskach generatora. 
Rezystor obciążający podłącza się równolegle z generatorem niskiej częstotliwości, 
aby wygenerować zdefiniowany prąd punktu neutralnego w warunkach normalnej 
sprawności. 
Napięcie, które należy wstrzyknąć do punktu gwiazdy generatora zależy od 
napięcia modulującego 20 Hz (dzielnik napięcia, rezystor obciążający i filtr 
środkowoprzepustowy) oraz od przekładnik transformatora zerowego lub 
uziemiającego. Aby zapobiec zbytniemu zmniejszeniu się rezystancji obciążenia po 
stronie wtórnej (o ile to możliwe, powinna wynosić > 0,5 Ω, aby zminimalizować 
błędy pomiaru), należy dobrać wysoką wartość napięcia po stronie wtórnej, np. 
500 V, dla transformatora zerowego lub uziemiającego. 
 
Uwaga: Napięcie wytrzymywane dzielnika napięcia filtra 

środkowoprzepustowego wynosi 550 V AC dla ≤ 30 s. 
 
Ważne jest, aby nigdy nie doszło do nasycenia transformatora uziemiającego, 
ponieważ w przeciwnym razie może wystąpić ferrorezonans. Wystarczy, aby 
napięcia punktu załamania transformatora było równe znamionowemu napięciu 
liniowemu generatora. Napięcie o niskiej częstotliwości jest podawane do 
przekaźnika za pośrednictwem dzielnika napięcia a prąd pomiarowy niskiej 
częstotliwości jest podawany za pośrednictwem miniaturowego przekładnika 
prądowego. Wszelkie zakłócenia odbiegające od znamionowego sygnału niskiej 
częstotliwości zostają odfiltrowane. 
  
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% można również zastosować 
razem z rezystorem obciążającym strony pierwotnej. Napięcie 20 Hz podłącza się 
za pośrednictwem przekładnika napięciowego, a prąd punktu 
neutralnego/gwiazdy jest mierzony bezpośrednio przez PP, patrz punkt 2.22.2.3. 
Na podstawie wektorów zmierzonego prądu i napięcia można obliczyć 
impedancję, a na jej podstawie ustalić rezystancję. To eliminuje zakłócenia 
wywoływane przez kapacytancję uziemienia stojana i zapewnia dużą czułość. 
Algorytm przekaźnika może uwzględniać rezystancję 64S Series R, która może 
występować na zerowym lub uziemiającym przekładniku napięciowym. 
Przykładem rezystancji szeregowej jest całkowita rezystancja rozproszenia 
przekładnika uziemiającego lub zerowego, za pośrednictwem którego 
wstrzykiwane napięcie jest podawane do punktu neutralnego generatora. 
Algorytm może również uwzględniać rezystancję równoległą, 64S Parallel G  
(G = 1/R), np. dodatkowy transformator uziemiający podłączony po stronie DN 
transformatora podwyższającego napięcie. Inne czynniki błędu można uwzględnić 
stosując kompensację błędu kąta, 64S Angle Comp. 
Przekaźnik zawiera człon nadprądowy 20 Hz, który można wykorzystać jako 
rezerwowy względem zabezpieczenia podrezystancyjnego 20 Hz. Człon 
nadprądowy nie jest tak czuły jak człony podrezystancyjne, ponieważ nie 
uwzględnia kompensacji rezystancji przesyłu ani kompensacji na wypadek 
oddziaływania kapacytancji. 
 
Oprócz wyznaczania rezystancji uziemienia, przekaźnik również zawiera 
zabezpieczenie rezerwowe stojana w 95% jako zabezpieczenie rezerwowe wobec 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. Zabezpieczenie napięcia 
punktu neutralnego bazujące na mierzonym napięciu transformatora 
uziemiającego/zerowego lub obliczonym napięciu punktu neutralnego z wejścia 
napięcia 3-fazowego można wykorzystać do zapewnienia zabezpieczenia 



P34x/EN AP/Ia7 Uwagi dotyczące zastosowania 

523 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

ziemnozwarciowego stojana w 95% i jest ono aktywne w trakcie rozpędzania  
i zatrzymywania generatora. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% zawiera 2 stopnie 
zabezpieczenia podrezystancyjnego, alarmowy i wyzwalania, oraz stopień 
zabezpieczenia nadprądowego, przy czym każdy stopień ma czasowo niezależne 
ustawienie opóźnienia. Zabezpieczenie zawiera człon nadzorujący służący do 
oceny usterki generatora niskiej częstotliwości lub podłączenia niskiej 
częstotliwości. 
 

 

Rysunek 42: Schemat obwodu zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%  
z transformatorem uziemiającym (trójkąt otwarty) lub transformatorem zerowym 

  
Gdzie: 
RL rezystor obciążający 
V64S napięcie przesunięcia na przekaźniku zabezpieczającym  
I64S prąd pomiarowy na przekaźniku zabezpieczającym 
 
2.21.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana  
w 100% 
Człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% można wybrać 
ustawiając w komórce 64S 100%St EF opcję Enabled. 
Współczynnik rezystancji, 64S R Factor, nastawia się w sposób opisany w punkcie 
2.22.2 – Obliczenia dla konfiguracji współczynnika R. 
Wartość progową alarmu zabezpieczenia podrezystancyjnego, 64S Alarm Set, 
należy nastawić poniżej poziomu rezystancji występującej w normalnych 
warunkach. Rezystancję można ustalić sprawdzając ją w komórce 64S R w menu 
MEASUREMENTS 3. Typowa wartość ustawienia alarmu dla rezystancji zwarcia po 
stronie pierwotnej mieście się w zakresie 3-8 kΩ. 
Wartość progową dla wyzwolenia zabezpieczenia podrezystancyjnego, 64S R<2 
Trip Set, należy nastawić poniżej poziomu rezystancji występującej w normalnych 
warunkach. Rezystancję można ustalić sprawdzając ją w komórce 64S R w menu 
MEASUREMENTS 3. Typowa wartość ustawienia wyzwolenia dla rezystancji 
zwarcia po stronie pierwotnej mieście się w zakresie 1-2 kΩ. 
Wartość progową dla wyzwolenia zabezpieczenia nadprądowego, 64S I>1 Trip Set, 
należy nastawić powyżej poziomu prądu 20 Hz występującego w normalnych 
warunkach. Ten prąd strony wtórnej można ustalić sprawdzając go w komórce 
64S I Magnitude w menu MEASUREMENTS 3. 
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Zabezpieczenie 64S zawarte w przekaźniku P345 ma dużej mocy filtr 
środkowoprzepustowy strojony na 20 Hz. Filtr środkowoprzepustowy 
zaprojektowano na tłumienność wynoszącą co najmniej -80 db dla częstotliwości 
mniejszych niż 15 Hz i większych niż 25 Hz. -80 db jest równoważne ze zdolnością 
eliminacji zakłóceń ze stosunkiem szumu do sygnału równym 10000 to 1. Nie jest 
jednak możliwe, aby filtr eliminował wszystkie ‘szumy’ wokół 20 Hz. Gdy 
częstotliwości sieci elektroenergetycznej równa jest 20 Hz, przekaźnik nie będzie 
mógł rozróżnić sygnału częstotliwości sieci elektroenergetycznej od sygnału 
wstrzykiwanego. 
 
W warunkach braku zwarcia wpływ składowych sieci elektroenergetycznej 20 Hz 
jest praktycznie pomijalny.  Nie ma zatem ryzyka niewłaściwego działania 
przekaźnika w warunkach częstotliwości sieci, w zakresie od 0 Hz do 70 Hz. Prąd 
zmierzony będzie faktycznie prądem pojemnościowym plus prąd przechodzący 
przez rezystancję równoległą. Ustawienie 64S I>1 należy nastawić na wartość 
wyższą od tego prądu spoczynkowego. 
W przypadku zwarć doziemnych występujących w zakresach 0 – 15 Hz oraz 25 - 70 
Hz w dowolnym punkcie na uzwojeniach stojana zarówno zabezpieczenie 
podrezystancyjne (64S R<) jak i nadprądowe (64S I>) działają prawidłowo w tych 
warunkach częstotliwości sieci elektroenergetycznej dzięki filtrowaniu w 
przekaźniku. Składowe częstotliwości sieci elektroenergetycznej zostaną 
wyeliminowane przez filtr środkowoprzepustowy i nie będą miały wpływu na 
pomiary zabezpieczenia. 
 
Wpływ sygnałów sieci elektroenergetycznej zależy od umiejscowienia zwarcia.  
W punkcie gwiazdy wpływ jest pomijalny. Dlatego zarówno zabezpieczenie 
podrezystancyjne (64S R<) jak i nadprądowe (64S I>) działają prawidłowo  
w pełnym zakresie częstotliwości sieci elektroenergetycznej od 0 do 70 Hz, gdy 
zwarcia występują w punkcie gwiazdy. 
W przypadku zwarć poza punktem gwiazdy, gdy sygnały częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej są równe lub zbliżone do 20 Hz, sygnały 20 Hz sieci 
elektroenergetycznej stają się coraz bardziej dominujące w miarę, jak 
umiejscowienie zwarcia przesuwa się w kierunku zacisku generatora.  
W przypadku tych zwarć istnieje możliwość wydłużenia zasięgu członów R<.  
W większości przypadków prąd jest przesunięty o 180° względem napięcia. 
W warunkach zwarcia prąd 64S (I64S(P345)) zawiera dwie składowe, składowej 
prądu 20 Hz z układu wstrzykiwania 20 Hz, (I64S(20)) oraz składowej prądu 20 Hz 
wytwarzanej przez napięcie przesunięcia punktu neutralnego, (I64S(G)). Przy 
wartości 20 Hz lub w jej pobliżu nie można odfiltrować I64S(G) i dlatego wnosi 
udział w amplitudzie I64S(P345), co zwiększa zdolność wykrywania zwarć przez 
funkcję zabezpieczenia 64S I>1. 
  
Dlatego człon 64S I> można wykorzystać do zapewnienia zabezpieczenia 
rezerwowego na wypadek zwarć występujących, gdy maszyna pracuje przy 20 Hz. 
I64S I>1 Trip można ustawić jako człon rezerwowy 15-25 Hz dla członów 64S 
R<1/R<2, nastawiając dłuższy czas wyzwolenia. 
W razie konieczności można zablokować zabezpieczenia R<1 oraz R<2 wokół 
wartości 20 Hz. Sygnał 64S F Band Block działa, gdy mierzona częstotliwość mieści 
się w zakresie od 15 do 25 Hz i można go wykorzystać do 
wstrzymywania/blokowania zabezpieczenia 64S R<1, R<2. 
Opóźnienie czasowe dla tych członów można nastawić w komórkach 64S R<1 Alm 
Dly, 64S R<2 Trip Dly oraz 64S I>1 Trip Dly.  Domyślne opóźnienia czasowe mają 
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typowe wartości. 
Jeżeli napięcie 20 Hz spadnie poniżej wartości progowej nadzoru napięcia, 64S 
V<1 Set, a prąd 20 Hz pozostanie poniżej wartości progowej nadzoru prądu, 64S I< 
Set, wówczas na pewno występuje problem z połączeniem 20 Hz. Ustawienia 
domyślne dla członu nadzoru 64S, 64S V<1 Set (1 V) oraz 64S I<1 Set (10 mA), 
będą odpowiednie dla większości zastosowań. Gdy rezystor obciążający ma 
wartość mniejszą niż 1 Ω, wartość progową napięcia nadzoru, 64S V<1 Set, należy 
obniżyć do 0,5 V, wartość progową prądu nadzoru, 64S I<1 Set, można zostawić na 
poziomie 10 mA. 
Ustawienie Comp Angle służy do kompensowania błędów kąta pomiędzy PP a 
transformatorem uziemiającym lub zerowym.  To ustawienie można ustalić na 
podstawie testów po stronie pierwotnej. 
Ustawienie 64S Series R służy do uwzględnienia rezystancji przesyłu uziemiającego 
lub zerowego przekładnika napięciowego. Ustawienie domyślne wynosi zero, 
ponieważ rezystancja przekładnika napięciowego normalnie jest pomijalna. 
Rezystancja przekładnika napięciowego nie jest pomijalna, jeżeli napięcie niskiej 
częstotliwości jest podawane do rezystora po stronie pierwotnej za 
pośrednictwem przekładnika napięciowego. To ustawienie można oszacować na 
podstawie obliczeń lub testów po stronie pierwotnej, patrz punkt 2.22.3. 
W dużych blokach energetycznych z wyłącznikiem generatora można znaleźć 
zastosowania, w których obecne są dodatkowe urządzenia obciążające np. 
transformator uziemiający po stronie dolnego napięcia transformatora blokowego 
służący do zmniejszania wpływu składowej zerowej napięcia wtedy, gdy wyłącznik 
generatora jest otwarty. Jeżeli źródło niskiej częstotliwości jest podłączone za 
pośrednictwem transformatora zerowego w punkcie gwiazdy generatora, kiedy 
wyłącznik generatora jest zamknięty, zabezpieczenie mierzy rezystancję 
obciążenia po stronie transformatora blokowego, którą można błędnie uznać za 
rezystancję uziemienia. 
 
Ustawienie 64S Parallel G można wykorzystać do uwzględnienia tej dodatkowej 
równoległej rezystancji obciążenia.  Ustawienie domyślne to 0, bez dodatkowego 
rezystora obciążającego. 
Transformator zerowy-rezystor w punkcie gwiazdy powinien wytwarzać prąd 
rezystancyjny równy prądowi pojemnościowemu w przypadku zwarcia 
doziemnego przy napięciu znamionowym. Transformator, rezystor i urządzenia do 
wstrzykiwania powinny wytrzymać ten stan przez 10 sekund. 
Aby zapobiec zbytniemu zmniejszeniu się rezystancji obciążenia po stronie 
wtórnej (o ile to możliwe, powinna wynosić > 0,5 Ω, aby zminimalizować błędy 
pomiaru), należy dobrać wysoką wartość napięcia po stronie wtórnej, np. 500 V, 
dla transformatora zerowego lub uziemiającego. Ważne jest, aby nigdy nie doszło 
do nasycenia transformatora uziemiającego, ponieważ w przeciwnym razie może 
wystąpić ferrorezonans. Wystarczy, aby napięcia punktu załamania 
transformatora było równe znamionowemu napięciu liniowemu generatora. 
W przypadku generatora uziemionego przez rezystor strony pierwotnej w punkcie 
gwiazdy generatora rezystancja przewodu pomiędzy transformatorem 
uziemiającym a generatorem 20 Hz/filtrem środkowoprzepustowym może mieć 
znaczący wpływ na dokładność pomiaru rezystancji przez przekaźnik. Zatem jeżeli 
generator 20 Hz i filtr środkowoprzepustowy zostaną zamontowane w szafie 
ochronnej, rezystancję przewodu pętli należy najlepiej utrzymywać poniżej 0,5 Ω. 
Jeżeli generator 20 Hz i filtr środkowoprzepustowy zostaną zamontowane  
w pobliżu transformatora uziemiającego, to zminimalizuje błędy. Rezystancja 
przewodu z generatora 20 Hz/filtra środkowoprzepustowego do przekaźnika nie 
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ma znaczącego wpływu na dokładność mierzonej rezystancji. 
W przypadku konfiguracji z transformatorem uziemiającym i rezystancją 
obciążenia po stronie wtórnej rezystancja przewodu nie ma znaczącego wpływu 
na pomiar rezystancji przez przekaźnik. 
 

Uwaga: Inne funkcje zabezpieczenia ziemnozwarciowego np. 
zabezpieczenie nadnapięciowe szczątkowe, ziemnozwarciowe lub 
czułe ziemnozwarciowe można podłączyć równoległe lub 
szeregowo do wejść pomiarowych zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100%, aby zapewnić rezerwę dla 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. 

  
Nastąpi pewien pomiar prądu 20 Hz wstrzykiwanego i wyrównawczego  
w warunkach normalnej sprawności na wejściach VN1/2, I Sensitive oraz IN 
wykorzystywanych przez te funkcje zabezpieczenia.  W większości zastosowań,  
w warunkach braku zwarcia napięcie 20 Hz mierzone przez przekaźnik w dzielniku 
potencjału w zewnętrznej skrzynce filtra i rezystorze obciążającym będzie 
niewielkie i będzie znacznie mniejsze niż 5% napięcia znamionowego. Prąd 20 Hz 
w normalnych warunkach powinien być bardzo bliski zera. Zatem ustawienia 
można wykorzystać do zabezpieczania 95% uzwojenia stojana w większości 
zastosowań. Podczas przekazywania przekaźnika do eksploatacji należy sprawdzić 
poziom napięcia punktu neutralnego 20 Hz lub prądu doziemnego, aby upewnić 
się, że jest niższy od połowy wartości ustawienia dowolnego załączonego 
zabezpieczenia, aby zapewnić stabilność w normalnych warunkach roboczych.  
Będą występowały pewne wahania napięcia punktu neutralnego 20 Hz i prądu 
doziemnego mierzonych przez wejścia VN1/2, ISensitive oraz IN w warunkach 
braku zwarcia ze względu na śledzenie częstotliwości 50/60 Hz tych wejść. 
Nie zaleca się stosowania metody trzeciej harmonicznej zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100% równolegle z metodą wstrzykiwania 20 Hz, 
ponieważ będą dokonywane pewne pomiary sygnału 20 Hz przez wejście VN1 
wykorzystywane przez zabezpieczenie trzeciej harmonicznej, które mogłyby 
zakłócać prawidłowe działanie tej czułej funkcji. 
 
2.21.2 Obliczenia dla konfiguracji współczynnika R 
Obliczenia współczynnika R zależą od układu uziemienia generatora oraz 
umiejscowienia PP dla pomiaru prądu 64S. 
 
2.21.2.1 Generator uziemiony przez transformator uziemiający 
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Rysunek 43:  Połączenie 64S dla generatorów uziemionych przez transformator uziemiający 

 
W tym układzie wstrzykiwane napięcie zostaje podane poprzez stronę wtórną 
transformatora uziemiającego, który może być albo transformatorem 
rozdzielczym umieszczonym w punkcie neutralnym generatora, albo trójfazowym 
pięciordzeniowym przekładnikiem napięciowym, którego uzwojenia wtórne są 
połączone w otwarty trójkąt. Prąd jest też mierzony na obwodzie wtórnym 
transformatora. Dlatego przekaźnik mierzy rezystancję zwarcia strony wtórnej 
odzwierciedlaną przez transformator uziemiający. Zależność pomiędzy rezystancją 
zwarcia strony pierwotnej a rezystancją strony wtórnej wygląda następująco: 
  

 
 
Należy również uwzględnić dzielnik potencjału i przekładnię PP. Zatem rezystancję 
strony pierwotnej oblicza się z rezystancji strony wtórnej w następujący sposób: 
 

 
 
Gdzie:  

 dla PN w układzie otwartego trójkąta. 
 

Lub,  dla transformatora uziemiającego podłączonego  
w punkcie neutralnym generatora. 
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Wykorzystując dane przedstawione jako przykład na powyższym schemacie  
i przyjmując, że używane jest wejście prądu znamionowego 1 A, 
 

 
 
A więc, 
 

 
 
2.21.2.2 Generator uziemiony przez rezystor strony pierwotnej w punkcie 
gwiazdy generatora 
W niektórych sieciach elektroenergetycznych generatory mają rezystor 
obciążający zainstalowany bezpośrednio w punkcie gwiazdy generatora w celu 
zmniejszania zakłóceń. Na poniższym schemacie przedstawiono połączenie 
generatora 20 Hz, filtra środkowoprzepustowego i urządzenia zabezpieczającego. 
Napięcie 20 Hz jest wstrzykiwane do punktu gwiazdy generatora za 
pośrednictwem dużej mocy przekładnika napięciowego przez rezystor obciążający 
strony pierwotnej. W czasie występowania zwarcia doziemnego prąd doziemny 
przepływa przez PP w punkcie gwiazdy. Oprócz napięcia 20 Hz zabezpieczenie 
wykrywa też ten prąd. 
 
Dwubiegunowy izolowany przekładnik napięciowy musi być używany z niską 
impedancją strony pierwotnej/wtórnej. To dotyczy częstotliwości 20 Hz. 
 
Napięcie pierwotne: Vn,Generator /√3  (nienasycony aż do Vn, 

Generator) 
Napięcie wtórne: 500 V 
Typ i klasa: 3000 VA (dla 20 s), klasa 0,5 (50 Hz lub 60 Hz)  
 
Impedancja strony pierwotnej – wtórnej (ZPS) - ZPS <RL (ZPS <1000 Ω) 
PP jest zainstalowany bezpośrednio w punkcie gwiazdy po stronie uziemienia,  
w dalszej części instalacji niż rezystor obciążający. 
 
Typ: 15 VA 5P10 lub 5P15 
Znamionowy prąd wtórny: 5 A  
Przekładnia transformatora: 1 (5A/5A) 
 
Ponieważ przekładnia transformatora wynosi 1:1, należy wybrać przekładnik 
prądowy z uzwojeniami o maksymalnej liczbie amperów. 
  
Uwagi: Liniowy zakres wejścia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana  

w 100% wynosi maksymalnie 2 In. Zatem jeżeli prąd zwarcia 
doziemnego jest ograniczony <2A, wówczas można użyć wejścia 1 A 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%.  W przypadku 
prądów zwarć doziemnych mieszczących się w zakresie 2-10 A można 
użyć wejścia prądowego 5 A w przekaźniku. 

 
Dla wejść 5A pomiar 64S I Magnitude w menu Measurements 3 pokaże prąd 5-
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krotnie niższy od prądu wstrzykiwanego. Dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana w 100% nie ma ustawienia przekładni PP, jednak można skompensować 
pomiar rezystancji i zabezpieczenie 64SR<1/2 za pomocą ustawienia 64S R Factor, 
jeżeli używamy wejścia 5 A, mnożąc przekładnię PP razy 5 we wzorze dla 
współczynnika R. Jeżeli używa się zabezpieczenia 64S I>1, wówczas należy 
podzielić ustawienie przez współczynnik równy 5, jeżeli wykorzystywane jest 
wejście 5 A. 
 
W trakcie testu po stronie pierwotnej należy wyznaczyć i nastawić kąt korekcji 
(64S Angle Comp) i rezystancję przesyłu (R factor) przekładnika napięciowego. 
Rezystancję strony pierwotnej oraz przelicznik dla rezystancji (R Factor) oblicza się 
w następujący sposób: 
 

 
 
Gdzie przekładnia PN to 
 

 
 
Wykorzystując dane przedstawione jako przykład na schemacie i przyjmując, że 
używane jest wejście prądu znamionowego 5A, 
 

 
A więc, 
 

 
 
Uwaga: Ze względu na rezystancję przesyłu może nie być idealnej przekładni 

przekładników napięciowych.  Z tego powodu mogą wystąpić 
poważne odchylenia współczynnika R, R Factor. Zaleca się dokonanie 
pomiaru przekładni transformatora z zasilaniem 20 Hz wtedy, gdy 
maszyna jest w stanie spoczynku.  Następnie należy nastawić tą 
wartość, patrz rozdział Uruchomienie, P34x/EN CM. 

 
2.21.2.3 Przykład konfiguracji, gdy generator jest uziemiony przez rezystor 
strony pierwotnej w punkcie gwiazdy generatora  
Dane znamionowe przekładnika napięciowego: 10,5 kV/ √3/500 V, 3000 VA (dla 

20 s) klasa 0,5 (nienasycony aż 
do Vn,Generator) 

Dzielnik napięcia: 5:2 
Przekładnik prądowy: 5A/5A, 15 VA 5P10 
 
Maksymalny pierwotny prąd zwarcia doziemnego powinien być ograniczony przez 
rezystor strony pierwotnej do wartości <10 A, najlepiej 4-8 A. Jeżeli pierwotny 
prąd zwarcia doziemnego jest ograniczony do 5 A, wówczas rezystor obciążający 
strony pierwotnej ma wartość 1212 Ω. 
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Rezystor obciążający strony pierwotnej:  
  
Rezystor ogranicza prąd zwarcia doziemnego do odpowiedniej wartości, a także 
zapobiega występowaniu wysoki przejściowych nadnapięć w przypadku zwarcia 
doziemnego z łukiem elektrycznym. Z tego powodu rezystancja równoważna  
w obwodzie stojana nie powinna przekraczać impedancji przy częstotliwości sieci 
dla całkowitej zsumowanej kapacytancji trzech faz. 
Liniowy zakres wejścia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 
wynosi maksymalnie 2 In. Zatem jeżeli prąd zwarcia doziemnego jest ograniczony 
<2 A, wówczas można użyć wejścia 1A zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
w 100%. W przypadku prądów zwarć doziemnych mieszczących się w zakresie  
2-10 A można użyć wejścia prądowego 5 A w przekaźniku. 
Dla wejść 5A pomiar 64S I Magnitude w menu Measurements 3 pokaże prąd  
5-krotnie niższy od prądu wstrzykiwanego. Dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100% nie ma ustawienia przekładni PP, jednak 
można skompensować pomiar rezystancji i zabezpieczenie 64SR<1/2 za pomocą 
ustawienia 64S R Factor, jeżeli używamy wejścia 5 A, mnożąc przekładnię PP razy 
5 we wzorze dla współczynnika R. Jeżeli używa się zabezpieczenia 64S I>1, 
wówczas należy podzielić ustawienie przez współczynnik równy 5, jeżeli 
wykorzystywane jest wejście 5 A. 

 
 
Napięcie w rezystorze w trakcie zwarcia doziemnego wynosi 10,5 kV/√3 = 6,1 kV  
a przy wzmacnianiu wzbudzenia może wynosić 1,3 x 6,1 = 8 kV. Zatem izolacja 8 
kV będzie zadowalająca. 
Typowe ustawienia wyzwolenia i alarmu dla członów podrezystancyjnego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%:  
 
Stopień wyzwalania: strona pierwotna 2 kΩ, strona wtórna 330 Ω 
Stopień alarmowy: strona pierwotna 4 kΩ, strona wtórna 660 Ω 
 
Wejście prądowe IN wykorzystywane przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
stojana można podłączyć również do PP zabezpieczenia ziemnozwarciowego  
w celu zapewnienia rezerwowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana dla 
generatora. 
Aby zapewnić zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 95%  
Prąd IN>1 = 0,05 x 5 = 0,25 A 
 
Wejście napięciowe VN1 wykorzystywane przez zabezpieczenie nadnapięciowe 
szczątkowe/NVD można podłączyć poprzez dzielnik napięcia w celu zapewnienia 
rezerwowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana dla generatora. Dzielnik 
napięcia w urządzeniu filtrującym można wykorzystać do zapewnienia dzielnika 
5:1, aby podłączyć napięcie znamionowe 100 V do wejścia VN1 (Vn=100/120 V). 
Podłączenia 1A1-1A2 na filtrze zapewniają dzielnik 5:1, aby podłączyć napięcie 
znamionowe 100 V do wejścia VN1. 
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Rysunek 44:  Połączenie 64S dla generatorów uziemionych przez rezystor pierwotny 

 
2.21.2.4 Przykład konfiguracji, gdy generator jest uziemiony przez transformator 
uziemiający i rezystor strony wtórnej na zaciskach generatora 
Dane znamionowe  
przekładnika napięciowego: 10,5 kV/√3 / 500/3 V  
(nienasycony aż do Vn,Generator)  
Dzielnik napięcia: 5:2 
Przekładnik prądowy: 200/5 
 
Przekładnię miniaturowego PP 400 A:5 A można zmniejszyć o połowę do 200:5A, 
przeprowadzając przewód pierwotny dwa razy przez okno przekładnika. 
Maksymalny pierwotny prąd zwarcia doziemnego powinien być ograniczony przez 
rezystor strony pierwotnej do wartości <10 A, najlepiej 4-8 A. 
Jeżeli pierwotny prąd zwarcia doziemnego jest ograniczony do 5 A, wówczas 
rezystor obciążający strony pierwotnej ma wartość 1212 Ω. 
 
Rezystor ogranicza prąd zwarcia doziemnego do odpowiedniej wartości, a także 
zapobiega występowaniu wysoki przejściowych nadnapięć w przypadku zwarcia 
doziemnego z łukiem elektrycznym. Z tego powodu rezystancja równoważna  
w obwodzie stojana nie powinna przekraczać impedancji przy częstotliwości sieci 
dla całkowitej zsumowanej kapacytancji trzech faz. 
 

 
 

 
Maksymalny wtórny prąd zwarcia doziemnego w przekładniku napięciowym 
wynosi 60 A, zatem w przypadku PP 200:5A prąd wtórny na przekaźniku wynosi 
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1,5 A. 
Liniowy zakres wejścia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 
wynosi maksymalnie 2 In. Zatem jeżeli prąd zwarcia doziemnego jest ograniczony 
<2 A, wówczas można użyć wejścia 1 A zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana w 100%. W przypadku prądów zwarć doziemnych mieszczących się  
w zakresie 2-10 A można użyć wejścia prądowego 5 A w przekaźniku. 
 

 
 
Przy założeniu, że transformator jest z 3 jednofazowych transformatorów 
Dane znamionowe VA transformatora dla 10 s na fazę to 1,3 x 1/3 x 5 x 10500 / √3 
= 13 KVA dla 3 jednofazowych transformatorów.  Wartość 1,3 uwzględnia 
współczynnik nadnapięcia ze wzmocnienia wzbudzenia. 
Dla parametru znamionowego 20 s dane znamionowe VA to 9 KVA (13 x √10/√20) 
W przypadku przekładnika 3-fazowego dane znamionowe VA są 3-krotnie wyższe, 
27 KVA dla 20 s. 
Typowe ustawienia wyzwolenia i alarmu dla członów podrezystancyjnego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%:  
 
Stopień wyzwalania: strona pierwotna 2 kΩ, strona wtórna 66 Ω 
Stopień alarmowy: strona pierwotna 5 kΩ, strona wtórna 165 Ω 
 
Wejście napięciowe VN1 wykorzystywane przez zabezpieczenie nadnapięciowe 
szczątkowe/NVD można podłączyć poprzez dzielnik napięcia w celu zapewnienia 
rezerwowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana dla generatora. Dzielnik 
napięcia w urządzeniu filtrującym można wykorzystać do zapewnienia dzielnika 
5:1, aby podłączyć napięcie znamionowe 100 V do wejścia VN1, które zazwyczaj 
jest określone na wartość znamionową 100/120 V. Podłączenia 1A1-1A2 na filtrze 
zapewniają dzielnik 5:1, aby podłączyć napięcie znamionowe 100 V do wejścia 
VN1. 
 
2.21.2.5 Przykład konfiguracji, gdy generator jest uziemiony przez 
transformator uziemiający i rezystor strony wtórnej w punkcie gwiazdy 
generatora 
 
Dane znamionowe  
przekładnika napięciowego: 10,5 kV/ √3/500 V (nienasycony aż do Vn, Generator) 
Dzielnik napięcia: 5:2 
Przekładnik prądowy: 200/5 
 
Przekładnię miniaturowego PP 400 A:5 A można zmniejszyć o połowę do 200:5A, 
przeprowadzając przewód pierwotny dwa razy przez okno przekładnika. 
Maksymalny pierwotny prąd zwarcia doziemnego powinien być ograniczony przez 
rezystor strony pierwotnej do wartości <10 A, najlepiej 4-8 A. 
 
Jeżeli pierwotny prąd zwarcia doziemnego jest ograniczony do 5 A, wówczas 
rezystor obciążający strony pierwotnej ma wartość 1212 Ω. 
 
Rezystor ogranicza prąd zwarcia doziemnego do odpowiedniej wartości, a także 
zapobiega występowaniu wysoki przejściowych nadnapięć w przypadku zwarcia 
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doziemnego z łukiem elektrycznym. Z tego powodu rezystancja równoważna  
w obwodzie stojana nie powinna przekraczać impedancji przy częstotliwości sieci 
dla całkowitej zsumowanej kapacytancji trzech faz. 
 

 
 
Rezystor obciążający strony wtórnej:
 

 
 
Maksymalny wtórny prąd zwarcia doziemnego w przekładniku napięciowym 
wynosi 60 A, zatem w przypadku PP 200:5A prąd wtórny na przekaźniku wynosi 
1,5 A. 
Liniowy zakres wejścia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% 
wynosi maksymalnie 2 In. Zatem jeżeli prąd zwarcia doziemnego jest ograniczony 
<2 A, wówczas można użyć wejścia 1A zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
w 100%. W przypadku prądów zwarć doziemnych mieszczących się w zakresie  
2-10 A można użyć wejścia prądowego 5 A w przekaźniku. 
 

  
 
Dane znamionowe VA transformatora dla 10 s na fazę to 1,3 x 5 x 10500 / √3 = 39 
KVA. Wartość 1,3 uwzględnia współczynnik nadnapięcia ze wzmocnienia 
wzbudzenia. 
 
Dla parametru znamionowego 20 s dane znamionowe VA to 27 KVA (39 x 
√10/√20) 
Typowe ustawienia wyzwolenia i alarmu dla członów podrezystancyjnego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%:  
 
Stopień wyzwalania: strona pierwotna 2 kΩ, strona wtórna 66 Ω 
Stopień alarmowy: strona pierwotna 5 kΩ, strona wtórna 165 Ω 
 
Wejście napięciowe VN1 wykorzystywane przez zabezpieczenie nadnapięciowe 
szczątkowe/NVD można podłączyć poprzez dzielnik napięcia w celu zapewnienia 
rezerwowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana dla generatora. 
Dzielnik napięcia w urządzeniu filtrującym można wykorzystać do zapewnienia 
dzielnika 5:1, aby podłączyć napięcie znamionowe 100 V do wejścia VN1, które 
zazwyczaj jest określone na wartość znamionową 100/120 V. Podłączenia 1A1-1A2 
na filtrze zapewniają dzielnik 5:1, aby podłączyć napięcie znamionowe 100 V do 
wejścia VN1. 
 
2.21.3 Metody ustalania ustawień szeregowych dla 64S 
Normalnie rezystancję szeregową 64S Series R nastawia się jako całkowitą 
rezystancję rozproszenia transformatora uziemiającego, poprzez który podłączone 
jest urządzenia do wstrzykiwania. Można ją nastawić albo w drodze obliczeń 
bazujących na parametrach transformatora albo w drodze pomiarów 
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wykonywanych w trakcie przekazywania do eksploatacji. W tej drugiej opcji 
pomoże funkcja pomiarowa P345. Metodę pomiarową przedstawiono w rozdziale 
Uruchomienie, P34x/EN CM, punkt 6.3.4.5. 
 
2.21.3.1 Obliczenia 
Biorąc pod uwagę, że jednostkowa wielkość całkowitej impedancji rozproszenia 
transformatora wynosi Rpu+jXpu, parametry rezystancji transformatora w sposób 
przedstawiony poniżej. 
Dla 3-fazowego przekładnika napięciowego w układzie otwartego trójkąta 
podłączonego na zacisku generatora: 
 

 
 
Dla transformatora uziemiającego podłączonego w punkcie neutralnym 
generatora oraz dla generatora uziemionego przez rezystor, 
 

 
 

2.23 Zabezpieczenie przed przemagnesowaniem (24) 
Przemagnesowanie lub przewzbudzenie generatora lub transformatora 
podłączonego do zacisków generatora może wystąpić, gdy stosunek napięcia do 
częstotliwości przekroczy pewne wartości graniczne. Wysokie napięcie lub niska 
częstotliwość skutkujące wzrostem stosunku V/Hz będą powodowały duże 
zagęszczenie strumienia w rdzeniu magnetycznym maszyny lub transformatora. 
Może to prowadzić do nasycenia rdzenia generatora lub transformatora oraz 
indukowania rozproszonego strumienia w nielaminowanych elementach, które 
nie zostały zaprojektowane do jego przenoszenia. Powstające wskutek tego prądy 
wirowe w przewodzących elementach (np. śruby i obejmy mocujące rdzeń) oraz 
na końcach laminatów rdzenia mogą prowadzić do gwałtownego przegrzania  
i uszkodzenia. 
 
Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie przemagnesowania podczas 
uruchamiania lub wyłączania maszyny, podczas gdy generator nie jest podłączony 
do systemu. Usterki automatycznego układu sterowania systemem wzbudzania 
lub błędy w ręcznym sterowaniu obwodem wzbudzania maszyny mogą 
doprowadzić do wytworzenia nadmiernego napięcia. Przemagnesowanie może 
wystąpić również w trakcie pracy równoległej, kiedy generator został 
zsynchronizowany z lokalną siecią zasilającą. Nagła utrata obciążenia może 
spowodować stan nadnapięcia w takich okolicznościach, gdy system wzbudzania 
generatora nie reaguje prawidłowo. 
Przekaźniki P342/3/4/5/6 zapewniają pięciostopniowy człon zabezpieczający przez 
przemagnesowaniem. Jeden stopień może być ustawiony do pracy na 
charakterystyce czasowo niezależnej bądź czasowo zależnej (IDMT) lub na krzywą 
użytkownika. Stopień ten można wykorzystać jako wyjście wyzwalające 
zabezpieczenie. Dostępne są również 3 inne niezależne czasowo stopnie, które 
można łączyć za pomocą schematu PSL z charakterystyką czasową zależną, 
tworząc w ten sposób kombinowaną, wielostopniową 
  



P34x/EN AP/Ia7 Uwagi dotyczące zastosowania 

535 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 charakterystykę zadziałania wyzwolenia V/Hz. Lub też można wykorzystać krzywą 
użytkownika, aby stworzyć bardziej złożoną charakterystykę.  Sygnał blokujący 
dostępny jest wyłącznie dla stopnia 1, V/Hz>1, który to stopień może pracować na 
charakterystyce czasowo zależnej. To umożliwia stopniom niezależnym czasowo 
pominięcie sekcji charakterystyk zależnych czasowo. Sygnał blokujący resetuje 
timer, sygnał uruchomienia oraz sygnał wyzwolenia. Na rysunku 45, rysunku 46, 
rysunku 47 oraz rysunku 48 przedstawiono przykłady ustawień V/Hz i logikę PSL 
służące do stworzenia kombinowanej, wielostopniowej charakterystyki V/Hz dla 
dużej i małej maszyny. 
 
Dostępny jest również jeden, niezależny czasowo stopień alarmowy, który można 
wykorzystać do informowania o nieprawidłowości zanim dojdzie do uszkodzenia 
transformatora. 
 

 

Rysunek 45: Wielostopniowa charakterystyka przemagnesowania dla dużych generatorów 
 

 
Rysunek 46: Schemat logiczny odpowiadający wielostopniowej charakterystyce 
przemagnesowania dla dużych generatorów 
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Rysunek 47:  Wielostopniowa charakterystyka przemagnesowania dla małych generatorów 
 

Rysunek 48:  Schemat logiczny odpowiadający wielostopniowej charakterystyce 
przemagnesowania dla małych generatorów 

 
2.23.1 Blokowanie piątej harmonicznej 
Możliwym zastosowaniem dla dostępnej w przekaźniku funkcji blokowania 5-tej 
harmonicznej jest zabezpieczanie przed niepożądanym zadziałaniem 
niskonastawnego członu różnicowego w przejściowym stanie przemagnesowania. 
W momencie wystąpienia przemagnesowania rdzeń transformatora staje się 
częściowo nasycony, w wyniku czego rośnie amplituda przebiegu prądu 
magnesującego i staje się on zniekształcony przez harmoniczne. Znaczący udział  
w takich przebiegach stanowi 5-ta harmoniczna, którą to można wyodrębnić i użyć 
do identyfikowania nieprawidłowości w działaniu. 
 
Wartość progową blokowania piątej harmonicznej, Xform Ih(5)%> w menu 
DIFFERENTIAL, można wyregulować w zakresie od 0 do 100% prądu różnicowego. 
Wartość progową należy wyregulować w taki sposób, by blokowanie zachodziło 
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wtedy, gdy prąd magnesujący przekroczy próg ustawiony dla niskonastawnego 
zabezpieczenia różnicowego. 
  
Przykładowo, nagłe odłączenie obciążenia od transformatora mocy może 
spowodować wzrost napięcia na zaciskach wejściowych transformatora o 10-20% 
wartości znamionowej napięcia. Ponieważ napięcie rośnie, rośnie również 
strumień, który jest integralną częścią napięcia wzbudzenia. W rezultacie rośnie 
również prąd wzbudzenia stanu ustalonego transformatora. Wynikowy prąd 
wzbudzenia płynie tylko w jednym uzwojeniu i dlatego pojawia się prąd 
różnicowy, który może osiągnąć wartość powodującą zadziałanie zabezpieczenia 
różnicowego. Typowy przebieg prądu różnicowego w takim przypadku 
przedstawiono na rysunku 49. Typowe ustawienie dla Xform Ih(5)%> wynosi 35% 
 

 
Rysunek 49:  Typowy przebieg prądu przemagnesowania 

 
W celu zapewnienia zabezpieczenia przed uszkodzeniem spowodowanym 
utrzymującym się przemagnesowaniem, które może być rezultatem zakłócenia 
geomagnetycznego, do zestyku wyjściowego, za pomocą podłączonego timera, 
można przypiąć człon blokujący piątą harmoniczną (DDB 1275/1276/1277, 5th 
Harm Blk A/B/C). 
Działanie tego członu można wykorzystać do wystawienia sygnału alarmowego do 
centrum zarządzania siecią. W przypadku otrzymania takich alarmów z większej 
liczby transformatorów, należy je odczytywać jako ostrzeżenie przed zakłóceniem 
geomeagnetycznym, dzięki któremu operator może przedsięwziąć akcje 
zabezpieczające sieć elektroenergetyczną. Alternatywnie ten człon można 
wykorzystać do zainicjowania wyzwolenia w przypadku utrzymującego się 
pobudzenia elementu pomiarowego piątej harmonicznej. Nie należy spodziewać 
się wykrycia tego typu przemagnesowania przez zabezpieczenie AC przed 
przemagnesowaniem. Tego typu wyzwolenie zwłoczne należy stosować jedynie  
w obszarach, dla których problem zakłóceń geomagnetycznych został dobrze 
rozpoznany, i dla których przeprowadzono właściwą analizę opartą na testach 
symulacyjnych. 
 
2.23.2 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia przed przemagnesowaniem 
Dla stopnia wyzwalania członu zabezpieczenia przed przemagnesowaniem V/Hz>1 
można wybrać wymaganą charakterystykę opóźnienia ustawiając ją w  komórce 
V/Hz Trip Func; DT dla pracy na charakterystyce czasowo niezależnej, IDMT, dla 
pracy na charakterystyce czasowo zależnej lub Default Curve 1/2/3/4 dla krzywej 
zadziałania użytkownika. 
Programowalne krzywe zadziałania pozwalają lepiej dopasować starsze 
przekaźniki wykorzystujące niestandardowe krzywe lub lepiej dopasować 
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charakterystyki wytrzymałościowe urządzeń elektrycznych niż krzywe 
standardowe. Programowalne krzywe resetowania można wykorzystać do 
lepszego dopasowania charakterystyki chłodzenia urządzeń elektrycznych.  
W przypadku wybrania krzywej użytkownika Default 1/2/3/4 dla charakterystyki 
zadziałania lub resetowania zabezpieczenia V/Hz w menu User Curves należy 
wybrać ustawienie UserCurve1/2/3/4 Type odpowiednio do szablonu krzywej 
pobranej z narzędzia User Programmable Curve w oprogramowaniu S1 Agile.  
W przypadku zastosowania zabezpieczenia przed przemagnesowaniem normalnie 
wybiera się UserCurve1/2/3/4 Type - Operate 3.0 or Reset 3.1 odpowiednio dla 
charakterystyki zadziałania lub resetowania. 
Cztery stopnie wyzwalania zabezpieczenia przed przemagnesowaniem można 
załączyć (Enabled/)/wyłączyć (Disabled) w komórkach V/Hz>x Status. 
 
Stopień alarmu zabezpieczenia przed przemagnesowaniem można załączyć 
(Enabled/)/wyłączyć (Disabled) w komórce V/Hz Alarm Status. 
 
Zasadniczo stan przemagnesowania generatora lub generatora-transformatora 
wystąpi, jeżeli stosunek V/Hz przekroczy 1,05 p.u., czyli stan nadnapięcia 5% przy 
częstotliwości znamionowej. 
  
Człon konfigurowany jest w oparciu o rzeczywisty stosunek napięcia do 
częstotliwości, tym samym ustawienie progu przemagnesowania, V/Hz>x Trip 
Setting, można obliczyć w sposób następujący: 
 
Ustawienie 1,05 p.u. = 110/50 x 1,05 = 2,31  
 
Gdzie: 
 napięcie strony wtórnej przekładnika napięciowego odpowiadające 

znamionowemu napięciu strony pierwotnej wynosi 110 V 
 Znamionowa częstotliwość wynosi 50 Hz 

 
Ustawienie wartości progowej stopnia alarmowego zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem, V/Hz Alarm Set, powinno mieć wartość niższą niż 
ustawienie stopnia wyzwalania. Zapewni to informację o wystąpieniu 
nietypowych warunków i zgłoszenie operatorowi konieczności przeprowadzenia 
odpowiedniej regulacji parametrów. 
 
Ustawienia opóźnienia czasowego powinny być takie, by odpowiadały 
charakterystykom wytrzymałościowym chronionego generatora lub 
generatora/transformatora.  W przypadku wybrania charakterystyki zależnej 
czasowo, należy wybrać ustawienie mnożnika czasowego, V/Hz>1 Trip TMS tak, 
by charakterystyka zadziałania była ściśle dopasowana do charakterystyki 
wytrzymałościowej generatora lub generatora/transformatora. W przypadku 
ustawienia dla stopni wyzwolenia czasowo niezależnego, czas opóźnienia 
ustawiany jest w komórkach V/Hz>x Trip Delay. Opóźnienie czasowe stopnia 
alarmowego ustawiane jest w komórce V/Hz Alarm Delay. 
3 niezależne czasowo stopnie oraz 1 stopień DT/IDMT można łączyć za pomocą 
schematu PSL, tworząc kombinowaną, wielostopniową charakterystykę 
zadziałania wyzwolenia V/Hz. Lub też można wykorzystać krzywą użytkownika, 
aby stworzyć bardziej złożoną charakterystykę, patrz przykłady podane powyżej. 
Dla stopni V/Hz>1 można znaleźć funkcję timera resetowania czasowo 
niezależnego w ustawieniu V/Hz>1 tRESET. W przypadku wybrania 
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charakterystyki zadziałania IDMT lub DT, to opóźnienie niezależne czasowo 
nastawia się za pomocą ustawienia V/Hz>1 tRESET. Jeżeli wybrano krzywą 
zadziałania użytkownika, wówczas charakterystykę resetowania można nastawić 
albo na niezależną czasowo albo na krzywą użytkownika w komórce V/Hz>1 Reset 
Char. Charakterystykę resetowania należy dopasować do charakterystyki/czasu 
chłodzenia generatora lub generatora-transformatora. 
Przed przystąpieniem do konfiguracji tych ustawień należy zapoznać się  
z charakterystykami wytrzymałościowymi dostarczonymi przez producenta. 
 
2.24 Detekcja prędkości zmian częstotliwości (81R) 
Dwa główne zastosowania zabezpieczenia df/dt to odsprzęganie sieci (utrata 
sieci/utrata instalacji) i odłączanie obciążeń. 
 
2.24.1 Odłączanie obciążeń 
Wytwarzania moc czynna jak i moc czynna, na którą jest zapotrzebowanie, muszą 
być właściwie zrównoważone we wszelkich sieciach przemysłowych, rozdzielczych 
i przesyłowych. Wraz ze wzrostem obciążenia konieczne jest stopniowe 
zwiększenie wydajności generatora, w celu utrzymania częstotliwości zasilania. 
Spowodowane to jest tym, że w instalacji występuje wiele elektrycznych 
instrumentów wrażliwych częstotliwościowo, które mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli 
częstotliwość sieci będzie inna od dopuszczalnej dla bezpiecznej pracy.  
W momencie pojawienia się nagłego przeciążenia częstotliwość spada w tempie 
determinowanym stałą bezwładnościową instalacji, amplitudą przeciążenia, stałą 
tłumienia instalacji oraz szeregiem innych parametrów.  Jeżeli w odpowiednim 
czasie nie zostaną poczynione żadne kroki korygujące, spadek częstotliwości może 
osiągnąć punkt bezpowrotny, co spowoduje powstanie rozległego zakłócenia 
sieciowego. Patrząc dalej, może to doprowadzić nawet do awarii sieci. Do 
przywrócenia normalnego stanu sieci, tj. jej ponowną synchronizację i zasilenie, 
wymagane jest przeznaczenie rozsądnego czasu i podjęcie odpowiednich działań. 
Przekaźniki zabezpieczające potrafiące wykryć spadek częstotliwości są zwykle 
używane w takich przypadkach do odłączania najmniej istotnych obciążeń w celu 
odciążenia sieci, przez co przywracają “równowagę mocy generowanej  
i obciążenia”. Jednakże w przypadku tego typu urządzeń, działanie inicjowane jest 
jedynie po wystąpieniu zdarzenia oraz gdy możliwe jest pewne załagodzenie 
sytuacji. Taka forma działania korygującego może być niewystarczająca i nie 
poradzi sobie z nagłymi wzrostami obciążenia, powodującymi bardzo szybki 
spadek częstotliwości. W takich przypadkach urządzenie przewidujące spadek 
częstotliwości i reagujące na to poprzez odłączanie obciążeń zanim jeszcze 
częstotliwość osiągnie niebezpiecznie niskie poziomy może okazać się bardzo 
skuteczne w zabezpieczeniu przed uszkodzeniami. 
  
Podczas silnych zakłóceń częstotliwość instalacji oscyluje, co związane jest  
z próbami synchronizacji generatorów do jednej, wspólnej częstotliwości.  Spadek 
częstotliwości należy monitorować przez dłuższy okres i można też wykorzystać 
zwłoczne zabezpieczenie df/dt, aby umożliwić podjęcie właściwej decyzji odnośnie 
do odłączania obciążeń lub zapewnienia wczesnego ostrzegania operatora  
o narastającym problemie związanym z częstotliwością. Ponadto zabezpieczenie 
to może również być używane jako alarm ostrzegający operatorów o wyjątkowo 
dużych zmianach częstotliwości sieci. 
 
W poniższym układzie odłączania obciążeń w warunkach opadania częstotliwości, 
przyjmuje się, że poprzez odłączenie stopnia obciążenia, system może być 
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ustabilizowany przy częstotliwości f2. W przypadku powolnego tempa spadku 
stabilizację tą można uzyskać wykorzystując zabezpieczenie podczęstotliwościowe 
ustawione na częstotliwość f1, z odpowiednią zwłoką czasową. Jednakże, jeżeli 
deficyt związany z wytwarzaniem energii jest znaczny, częstotliwość będzie szybko 
maleć i możliwe jest, że zwłoka czasowa narzucona przez zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe nie pozwoli na ustabilizowanie częstotliwości. W tym 
przypadku możliwość przywrócenia parametrów sieci będzie zwiększona dzięki 
odłączeniu stopnia obciążenia na podstawie pomiaru prędkości zmian 
częstotliwości oraz poprzez pominięcie zwłoki czasowej. 
Zwłoczny człon monitorowania prędkości zmian częstotliwości, który działa 
niezależnie od funkcji zabezpieczenia pod- i nadczęstotliwościowego, można 
wykorzystać do zapewnienia dodatkowej elastyczności w schemacie odłączania 
obciążeń w przypadku poważniej niesymetryczności obciążeń względem 
wytwarzania. Bezpieczniejszy układ odłączania obciążeń można wdrożyć przy 
użyciu f + df/ft stosując nadzorowanie członu df/dt za pomocą członów 
podczęstotliwościowych. 
 

 
 

Rysunek 50:  Detekcja prędkości zmian częstotliwości 

 
2.24.2 Zabezpieczenie przed utratą sieci 
Jeżeli moc wbudowanego generatora przekracza lokalnie podłączone obciążenie, 
można sobie wyobrazić, że może on zasilać lokalne obciążenie w trybie 
wyspowym. Wyłączanie zwarcia może odłączyć część publicznego układu zasilania 
od głównego źródła zasilania, wskutek czego generacja rozproszona będzie 
zasilała lokalne obciążenia, czyli dojdzie do stanu ‘utraty sieci’ lub ‘utraty 
instalacji’. Przedstawiono to na rysunku 51. Zwarcie w F spowoduje wyzwolenie 
CB1, odłączając podstacje S1, S2 oraz S3 od głównego źródła zasilania. Należy też 
zwrócić uwagę na to, że transformator T1 zasilał podłączenie uziemienia dla S1, S2 
oraz S3, a to podłączenie uziemienia zostaje utracone w momencie otwarcia CB1. 
W przypadku znacznego przekroczenia w podstacjach S1 oraz S2 danych 
znamionowych EG1 dla obciążenia generator szybko spowolni i mogą zadziałać 
przekaźniki podczęstotliwościowy i/lub podnapięciowy będą mogły zadziałać, aby 
odłączyć EG1 od systemu. Najgorszy przypadek występuje wtedy, gdy zewnętrzne 
obciążenie jest mniejsze od parametrów znamionowych generatora; w tym 
przypadku generator może nadal pracować normalnie zasilając obciążenia 
zewnętrzne.  System lokalny będzie w tym czasie działać bez uziemienia  
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a zabezpieczenie nadprądowe może być nieaktywne w S1 oraz S2 ze względu na 
niewielką zdolność generatora EG1 do zasilania zwarcia. Wbudowany generator 
może również utracić synchronizację z zasilaniem głównej sieci, co prowadzić do 
poważnych problemów, jeżeli wyłącznik CB1 jest wyposażony w urządzenia SPZ. 
  
Jeszcze poważniejszy problem powstaje wtedy, gdy przewiduje się ręczne 
sterowanie aparaturą rozdzielczą. Pracownicy ds. obsługi systemu mogą ręcznie 
sterować wyłącznikami. W takich okolicznościach zasadnicze znaczenie ma 
zapobieganie niezsynchronizowanemu ponawianiu zamykania, ponieważ mogłoby 
mieć bardzo poważne konsekwencje dla operatora, zwłaszcza jeżeli aparatury 
rozdzielczej nie zaprojektowano z myślą o sterowaniu nią podczas przełączania  
w momencie wystąpienia zwarcia ani nie ma ona odpowiednich parametrów 
znamionowych do tego. Dla ochrony personelu wbudowana maszyna musi zostać 
odłączona od systemu, jak tylko nastąpi zerwanie połączeniu systemu. To 
uniemożliwi ręczne przeprowadzenie niezsynchronizowanego zamknięcia. 
 

 
 

Rysunek 51:  Typowa sieć z generacją rozproszoną 

 
W przypadku, gdy wbudowany generator nie oddaje mocy w normalnych 
warunkach, być może możliwe będzie zastosowanie przekaźników z kierunkowym 
zabezpieczeniem mocowym lub kierunkowym zabezpieczeniem nadprądowym do 
wykrywania oddawania mocy w warunkach utraty sieci. Jeżeli dozwolone jest 
oddawanie mocy do systemu, być może niemożliwe będzie nastawienie 
przekaźników kierunkowych przy zastosowaniu na tyle czułych ustawień, aby 
wykryć utratę połączenia sieci.  W takich okolicznościach można zastosować 
zabezpieczenie z detekcją prędkości zmian częstotliwości. Wykrywa ono niewielką 
zmianę prędkości generatora, która występuje wtedy, gdy następuje odłączenie 
połączenia głównego zasilania a generator doświadcza skokowej zmiany 
obciążenia. 
Rodzaj zabezpieczenia potrzebnego do wykrywania warunków utraty sieci będzie 
zależeć od szeregu czynników np. parametrów znamionowych generatora, 
wielkości lokalnego obciążenia, zdolności oddawania mocy oraz konfiguracji sieci 
zasilającej itp. Wymaganie względem zabezpieczenia należy omówić i uzgodnić  
z lokalnym publicznym dostawcą energii elektrycznej, zanim udzielone zostanie 
zezwolenie na podłączenie wbudowanego generatora równolegle z systemem. 
Przekaźnik P34x oferuje szereg członów zabezpieczenia, które mogą być wrażliwe 
na warunki utraty sieci: detekcję prędkości zmian częstotliwości, zabezpieczenie 
nadmocowe, kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie 



Uwagi dotyczące zastosowania P34x/EN AP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 542 

częstotliwościowe, zabezpieczenie napięciowe. Zastosowanie poszczególnych tych 
członów omówiono bardziej szczegółowo w podręczniku P341. 
Gdy maszyna pracuje równolegle z głównym zasilaniem energii, wówczas 
częstotliwość, a tym samym też prędkość maszyny będą regulowane przez 
zasilanie z instalacji. W przypadku utraty połączenia z instalacją odizolowana 
maszyna będzie mogła swobodnie zwalniać lub przyspieszać w sposób 
wyznaczony przez nowe warunki obciążenia, parametry znamionowe maszyny 
oraz reakcję regulatora. W przypadku znaczącej zmiany warunków obciążenia 
pomiędzy stanem zsynchronizowania a stanem odizolowania (wyspowym) 
maszyna będzie przyspieszać lub zwalniać, zanim regulator będzie mógł 
zareagować. 
Prędkość zmian szybkości lub częstotliwości po zakłóceniu mocy można 
oszacować za pomocą wzoru: 

 
 
Gdzie: 
 

P = Zmiana mocy wyjściowej pomiędzy pracą zsynchronizowaną  
a wyspową 

F = Częstotliwość znamionowa 
G = Wartość znamionowa maszyny w MVA 
H = Stała bezwładności 

 
 
To proste wyrażenie zakłada, że maszyna pracuje z częstotliwością znamionową  
i że przedziały czasu są na tyle krótkie, aby można było zignorować dynamikę AVR 
i regulatora. Z tego równania jasno wynika, że prędkość zmian częstotliwości jest 
wprost proporcjonalna do zmiany mocy wyjściowej pomiędzy dwoma stanami. 
Pod warunkiem, że wystąpi mała zmiana obciążenia pomiędzy stanem 
synchronizacji a izolacji (utraty sieci), można wykryć prędkość zmiany 
częstotliwości w miarę dostosowywania się maszyny do nowych warunków 
obciążenia. Zmiana prędkości maszyny również jest proporcjonalna do stałej 
bezwładności i mocy znamionowej maszyny, a zatem będzie zależna od 
zastosowania. 
 
Należy zachować ostrożność stosujące tego rodzaju zabezpieczenie, ponieważ 
podstawową kwestią jest wykrywanie utraty połączenia instalacji. Niewykrycie 
tego stanu może prowadzić do niezsynchronizowanego ponownego połączenia za 
pośrednictwem zdalnego urządzenia do ponawiania załączania. Jednak wybór zbyt 
czułego ustawienia stwarza ryzyko uciążliwego wyzwolenia z powodu wahań 
częstotliwości spowodowanych normalnym przełączaniem dużych obciążeń lub 
wyłączaniem zwarcia. Można podać wskazówki dotyczące nastawiania członu 
zabezpieczenia z detekcją prędkości zmian częstotliwości, ale konieczne jest 
dokładne przetestowanie tych ustawień na miejscu, aby udowodnić ich 
dokładność dla danej maszyny i obciążenia. 
 
Człon ten umożliwia też użytkownikowi nastawienie pasma częstotliwości,  
w którym człon zostanie zablokowany. To zapewnia dodatkową stabilność  
w przypadku zakłóceń innych niż związane z utratą instalacji, a które nie mają 
istotnego wpływu na częstotliwość maszyny. 
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2.24.3 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia df/dt 
Istnieją pewne globalne ustawienia df/dt, które mają wpływ na wszystkie stopnie 
zabezpieczenia i które można wykorzystać do wygładzenia pomiarów 
częstotliwości i zapewnienia stabilnego działania zabezpieczenia: df/dt avg cycles 
oraz df/dt iterations. Te ustawienia umożliwiają użytkownikowi wybór liczby cykli, 
dla której uśrednia się częstotliwość oraz liczbę powtórzeń uśrednianych cykli, 
zanim wystawione zostanie uruchomienie. Dostępne są dwa ustawienia trybu 
pracy, Operating Mode: Fixed Window (stałe okno) i Rolling Window (ruchome 
okno). Ustawienie Fixed Window służy przede wszystkich do zapewnienia 
zgodności z poprzednią funkcją df/dt w P341, która wykorzystywała dwa kolejne 
obliczenia stałego okna składającego się z 3 cykli, aby zainicjować uruchomienie. 
W poprzedniej wersji oprogramowania człon df/dt w P341 obliczał prędkość 
zmian częstotliwości co 3 cykle, obliczając różnicę częstotliwości dla okresu 3 cykli 
w sposób przedstawiony poniżej. 
 

 
Dwa kolejne obliczenia muszą dać wynik powyżej wartości progowej ustawienia, 
zanim można będzie zainicjować decyzję w wyzwoleniu. 
Dla zastosowań dotyczących utraty instalacji zaleca się, aby df/dt avg cycles = 3 
oraz df/dt iterations = 2, zaś Operating Mode = Fixed Window zgodnie z 
oryginalnym algorytmem P341. 
Dla zastosowań z odłączaniem obciążeń ustawienia df/dt avg cycles i df/dt 
iterations oraz Operating Mode, Fixed Window/Rolling Window będą zależeć od 
wymagań dotyczących czasu pracy i stabilności.  Pomiar df/dt zapewni większą 
stabilność w przypadku oscylacji w sieci elektroenergetycznej, kiedy liczba 
powtórzeń i cykli uśredniania będzie wysoka, ale to spowolni działanie funkcji. 
Typowe ustawienia dla zastosowań z odłączaniem obciążeń to df/dt avg cycles  
= 5, df/dt iterations = 1 oraz Operating Mode = Rolling Window. W przypadku 
zastosowań z odłączaniem obciążeń,w których są niskie ustawienia df/dt < 0,5 
Hz/s, należy rozważyć wyższe ustawienia dla cykli uśredniania i powtórzeń, aby 
zapewnić lepszą stabilność. 
  
Funkcja df/dt jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja df/dt jest załączona w menu 
CONFIGURATION. Wszystkie cztery stopnie można załączać/wyłączać w komórce 
df/dt>n Status w zależności od wybranego członu. 
Każdy stopień ma ustawienie kierunkowe df/dt>n Dir’n – Negative, Positive, 
Both. Parametr ten określa, czy człon będzie reagować odpowiednio na wzrost czy 
na spadek częstotliwości, ze wskazywaniem nieprawidłowego ustawienia, jeśli 
wartość progowa jest ustawiona na zero. W przypadku zastosowań z utratą sieci 
należy nastawić ustawienie df/dt>1 Dir’n na opcję Both, aby dopasować je do 
poprzedniego algorytmu w P341. 
Nagłe odłączenie obciążeń prowadzi do powstania nadwyżki mocy czynnej. 
Częstotliwość rośnie i powoduje dodatnią zmianę częstotliwości. Z drugiej strony 
awaria generatorów powoduje niedobór mocy czynnej. Częstotliwość spada  
i powoduje ujemną zmianę częstotliwości. W przypadku zastosowań z 
odłączaniem obciążeń ustawienie df/dt>1 Dir’n nastawia się zazwyczaj na opcję 
Negative na wypadek malejących częstotliwości. 
Dla zastosowań z utratą sieci wartość progową ustawienia df/dt>1 należy 
nastawić tak, aby można było wykryć stan utraty sieci; można ją wyznaczyć 
poprzez przełączanie systemu w trakcie pierwszego uruchamiania. Typowe 
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ustawienie dla df/dt>1 Setting wynosi od 0,2 do 0,6 Hz/s. Tylko dla df/dt>1 
użytkownik może wybrać strefę nieczułości wokół częstotliwości znamionowej,  
w której to strefie ten człon będzie zablokowany. Do wyznaczenia strefy 
nieczułości służą ustawienia częstotliwości górnej i dolnej: df/dt>1 f Low oraz 
df/dt> f High. Strefa nieczułości zostanie wyeliminowana, jeżeli górna i dolna 
częstotliwość zostaną nastawione na tą samą wartość lub gdy ustawienie df/dt> f 
L/H będzie nastawione na opcję Disabled. Strefa nieczułości zapewnia dodatkową 
stabilność w przypadku zakłóceń innych niż związane z utratą instalacji, a które nie 
mają istotnego wpływu na częstotliwość maszyny. 
 
Testy symulacyjne systemu wykazały, że poniższe ustawienia mogą zapewnić 
stabilne działanie w przypadku zwarć zewnętrznych i zdarzeń przełączania 
obciążeń podczas pracy w przypadku zdarzenia utraty sieci, które powoduje 10% 
zmianę mocy wyjściowej maszyny, dla typowej maszyny 4 MW. Można je 
wykorzystać jako wskazówki, ale w żadnym razie nie są one do zaakceptowania 
we wszystkich zastosowaniach. Dane znamionowe maszyny, reakcja regulatora, 
obciążenie lokalne i obciążenie systemu będą miały wpływ na dynamiczną reakcję 
maszyny na zdarzenie utraty sieci. 
 
df/dt>1 Setting – 0.2 Hz/s  
df/dt Time Delay – 0,5 s 
df/dt>1 f High – 50,5 Hz 
df/dt>1 f Low – 49,5 Hz 
df/dt>1 Dir’n – Both 
 
Po wprowadzeniu tych ustawień należy je okresowo weryfikować, aby upewnić 
się, że są one odpowiednie dla wykrycia stanu utraty połączenia instalacji, lecz nie 
na tyle czułe, aby dochodziło do niepożądanego wyzwolenia w trakcie normalnego 
wyłączania zwarcia lub przełączania obciążeń, które nie prowadzi do stanu utraty 
sieci. Najważniejsze znaczenie ma bezpieczeństwo personelu i to o nim trzeba 
pamiętać podczas optymalizowania ustawień; niezsynchronizowane ręczne 
sterowanie wyłącznikami należy uniemożliwić poprzez odłączenie wbudowanej 
maszyny w momencie odseparowania systemu. 
Dla odłączania obciążeń wartość df/dt>n setting zależy od zastosowania i jest 
wyznaczana przez warunki sieci elektroenergetycznej. W większości przypadków 
konieczna będzie analiza sieci. Sygnały DDB uruchamiania zabezpieczenia pod-
/nadczęstotliwościowego można wykorzystać do nadzorowania członów df/dt, 
używając w razie konieczności sygnałów DDB df/dt>1/2/3/4 Tmr Blk do 
zapewnienia bezpieczniejszego układu odłączania obciążeń. 
Przedstawione poniżej dane można wykorzystać jako przykład szacowania 
ustawień df/dt. To dotyczy prędkości zmian na początku zmiany częstotliwości 
(ok. 1 sekundy). 
 

 
 
Dla generatorów wodno-elektrycznych (maszyny o biegunach wydatnych)  
H = od 1,5 s do 6 s Dla generatorów o napędzie turbinowym (maszyny z wirnikiem 
cylindrycznym) H = od 2 s do 10 s Dla przemysłowych turbogeneratorów  
H = od 3 s do 4 s 
 
f = częstotliwość znamionowa  
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H = 3s 
Przypadek 1: ΔP/G = 0,12 
Przypadek 1: ΔP/G = 0,48 
Przypadek 1: df/dt = -1 Hz/s 
Przypadek 2: df/dt = -4 Hz/s 
 
Ustawienie opóźnienia czasowego, df/dt>n Time Delay, można wykorzystać do 
zapewnienia stopnia stabilności wobec zdarzeń normalnego przełączania obciążeń, 
które spowodują zmianę częstotliwości, zanim regulator dokona korekcji. 
 

2.25 Zabezpieczenie maszyny bez napięcia/przed 
niezamierzonym zasileniem w stanie spoczynku (50/27) 
Przypadkowe zasilenie generatora w czasie, gdy maszyna nie pracuje, może 
spowodować poważne uszkodzenia maszyny. Jeżeli wyłącznik będzie zamknięty 
wtedy, gdy maszyna będzie w stanie spoczynku, generator zacznie działać jak 
silnik indukcyjny a powierzchnia rdzenia wirnika oraz kliny żłobkowe uzwojenia 
wirnika będą działały jak przewody prądowe wirnika.  Ten nieprawidłowy prąd  
w wirniku może spowodować wyładowanie łukowe pomiędzy elementami np. 
klinem żłobkowym a rdzeniem i doprowadzić do gwałtownego przegrzania  
i uszkodzenia. 
Aby zapewnić szybkie zabezpieczenie na wypadek takiego stanu, przekaźnik 
P343/4/5 oferuje człon bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego, który jest 
zestawiony z trójfazowym detektorem podnapięcia. 
 
Człon jest załączony, gdy maszyna nie pracuje, tj. nie generuje żadnego napięcia, 
lub wtedy, gdy wyłącznik jest otwarty. Dlatego człon może mieć niskie ustawienie 
prądu, co daje w rezultacie bardzo szybkie zadziałanie, gdy jest ono wymagane. 
Aby człon mógł zadziałać prawidłowo, wejście napięcia w przekaźniku musi 
korzystać z PN po stronie maszyny; nie można wykorzystać przekładników 
napięciowych na szynie zbiorczej. 
W P343/4/5/6 źródło prądu 3-fazowego dla niskoimpedancyjnego zabezpieczenia 
maszyny bez napięcia można wybrać za pomocą ustawienia DM CT Source – IA-
1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. Na standardowych schematach połączeń  
w rozdziale Instalacja, P34x/EN IN, IA-1/IB-1/IC-1 podłączono do przekładników 
prądowych strony zerowej, zaś IA-2/IB-2/IC-2 podłączono do przekładników 
prądowych strony zacisków. 
 

 
Rysunek 52:  Zabezpieczenie przed przeskokiem iskry GCB i rezerwowe zabezpieczenie 
transformatora 
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Jeżeli dla wejść PP zabezpieczenia maszyny bez napięcia wybrano korzystanie  
z przekładników prądowych po stronie zacisków generatora, tak jak pokazano 
powyżej, wówczas po tym, jak zostanie otwarty wyłącznik generatora, 
zabezpieczenie może działać również jako zabezpieczenie przed przeskokiem iskry 
na wyłączniku generatora i rezerwowe zabezpieczenie dla transformatora 
podwyższającego napięcie. W przeciwnym razie zwarcie przedstawione na 
rysunku powyżej musi zostać wyłączone przez zabezpieczenie nadprądowe 
umieszczone po stronie GN głównego transformatora. Zabezpieczenie 
nadprądowe GN nie jest ani tak czułe ani tak szybkie jak zabezpieczenie maszyny 
bez napięcia, które może nastawić jako bezzwłoczne i z czułym ustawieniem prądu 
dla tego zastosowania. Wartość progową napięcia dla maszyny bez napięcia 
należy nastawić na niską wartość, aby sygnalizować, że wyłącznik generatora jest 
otwarty, tj. 10 V po stronie wtórnej jest równoważne wartości progowej napięcia 
bieguna martwego zastosowanej w P34x. 
 
2.25.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia maszyny bez napięcia 
Człon zabezpieczenia maszyny bez napięcia można wybrać ustawiając w komórce 
Dead Mach Status opcję Enabled. 
 
W P343/4/5/6 należy wybrać źródło prądu 3-fazowego dla niskoimpedancyjnego 
zabezpieczenia maszyny bez napięcia za pomocą ustawienia DM CT Source – IA-
1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-2. Na standardowych schematach połączeń w 
rozdziale Instalacja, P34x/EN IN, IA-1/IB-1/IC-1 podłączono do przekładników 
prądowych strony zerowej, zaś IA-2/IB-2/IC-2 podłączono do przekładników 
prądowych strony zacisków. W większości zastosowań można wykorzystać albo 
przekładniki prądowe strony zerowej albo strony zacisków. 
Wartość progową nadmiaru prądu, Dead Mach I>, można nastawić na mniej niż 
wartość prądu pełnego obciążenia, ponieważ człon nie zostanie załączony  
w trakcie normalnej pracy maszyny. Zazwyczaj można zastosować ustawienie 
wynoszące 10% prądu pełnego obciążenia. 
Wartość progową podnapięcia, Dead Mach V<, należy zazwyczaj ustawić na 85% 
napięcia znamionowego, aby zapewnić załączenie członu, gdy maszyna nie 
pracuje. 
Opóźnienie czasu pobudzenia, Dead Mach tPU, które zapewnia niewielkie 
opóźnienie zapobiegające inicjalizacji członu w trakcie zwarć instalacji, należy 
zazwyczaj nastawić na 5 s, lub przynajmniej na wartość przekraczającą czas 
wyłączania przez zabezpieczenia bliskiego zwarcia międzyfazowego. 
Dzięki opóźnieniu czasu opadania, Dead Mach tDO, człon pozostaje 
zainicjalizowany po przypadkowym zamknięciu wyłącznika, gdy detektor 
podnapięcia mógłby się zresetować. Opóźnienie wynoszące 500 ms zapewni 
możliwość zadziałania członu, gdy to będzie wymagane. 
 

2.26 Zabezpieczenie termiczne oparte o rezystancyjny czujnik 
temperaturowy (RTD) 
Długotrwałe przeciążenie prądowe generatorów może spowodować 
przegrzewanie ich uzwojeń, które może doprowadzić do przedwczesnego 
postarzenia izolacji lub, w ekstremalnych przypadkach, do jej uszkodzenia. Zużyte 
lub niesmarowane łożyska również mogą powodować miejscowe przegrzewanie 
wewnątrz oprawy łożyska. W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem ogólnym 
lub miejscowym możliwe jest podłączenie do przekaźnika P342/3/4/5/6 wejść  
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z maksymalnie 10 3-przewodowych rezystancyjnych czujników temperaturowych 
(RTD) typu A PT100. 
Czujniki takie mogą być umieszczone w strategicznych rejonach maszyn, co do 
których występuje prawdopodobieństwo przegrzania lub uszkodzenia 
termicznego. W przypadku, gdy transformatory mocy są umieszczone w pobliżu 
chronionej maszyny, można przydzielić niektóre sondy RTD, aby zapewnić 
zabezpieczenie transformatora (transformatorów) przed nadmierną temperaturą. 
Zapobiegnie to przegrzaniu punktu gorącego uzwojenia lub nadmiernej 
temperaturze oleju izolacyjnego. 
Standardowo czujnikiem PT100 RTD można mierzyć temperatury w zakresie –40° 
do +300°C. Rezystancja tych urządzeń zmienia się wraz z temperaturą,  
w temperaturze 0°C rezystancja jest równa 100 Ω. Temperatura w miejscach 
umieszczenia czujników może być ustalana przez przekaźnik, a taka zmierzona 
wartość może być wykorzystana do: 
 monitoringu temperatury, wskazań lokalnych lub zdalnych,  

z wykorzystaniem komunikacji przekaźnika, 
 alarmowania, gdy próg temperaturowy zostanie przekroczony na czas 

dłuższy niż ustawiony czas opóźnienia, 
 wyzwalania, gdy próg temperaturowy zostanie przekroczony na czas dłuższy 

niż ustawiony czas opóźnienia. 
 
W razie zarejestrowania rezystancji spoza dopuszczalnego zakresu aktywowany 
będzie alarm usterki elementu RTD, wskazujący na otwarcie lub zwarcie wejścia 
RTD. 
 
Uwaga: Bezpośredni pomiar temperatury może zapewnić pewniejsze 

zabezpieczenie termiczne niż urządzenia wykorzystujące model 
termiczny zasilany prądem fazowym. To drugie rozwiązanie jest 
podatne na niedokładności w wartościach stałych czasowych 
wykorzystywanych przez model jak również na niedokładności 
spowodowane zmianami temperatury otoczenia. 

 
W celu uzyskania zaleceń dotyczących połączeń RTD oraz wymaganych kabli, 
należy zapoznać się z rozdziałem Instalacja (P34x/EN IN). 
  
2.26.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia termicznego RTD 
Poszczególne czujniki RTD mogą być załączone przez ustawienie odpowiedniego 
bitu w Select RTD. Przykładowo ustawienie Select RTD na 0000000111 oznacza, że 
RTD1, RTD2 oraz RTD3 są załączone a powiązane z nimi ustawienia staną się 
dostępne w menu. 
 
Ustawienie temperaturowe stopnia alarmowego dla poszczególnych czujników 
RTD może być dokonane w komórkach RTD x Alarm Set, natomiast opóźnienie 
czasowe alarmu ustawiane jest w komórce RTD x Alarm Dly. 
Ustawienie temperaturowe stopnia wyzwalającego dla poszczególnych czujników 
RTD może być dokonane w komórkach RTD x Trip Set, natomiast opóźnienie 
czasowe stopnia wyzwalającego ustawiane jest w komórce RTD x Trip Dly. 
 
Standardowe temperatury robocze dla instalacji chronionej wyspecyfikowano w 
tabeli poniżej. Tabela ta pełni jedynie funkcję poglądową, a rzeczywiste wartości 
temperatur muszą być uzyskane od producentów poszczególnych urządzeń: 
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Parametr Typowa temperatura pracy 
Krótkotrwałe przeciążenie przy 
pełnym obciążeniu 

Temperatura łożysk 
generatora 

60 - 80°C, w zależności od rodzaju łożyska. 60 - 80°C+ 

Temperatura górnej 
warstwy oleju 
transformatorów 

80°C (50 - 60°C powyżej temperatury 
otoczenia). 

Na podstawie zakładanego 
gradientu temperatury dla 
uzwojeń przyjmuje się zwykle, że 
zabezpieczenie uzwojenia 
zapewniane jest przez czujniki 
RTD górnej warstwy oleju 

Temperatura punktu 
gorącego uzwojenia 

98°C - odpowiada starzeniu izolacji  
w normalnym tempie. Cykliczne przeciążanie 
może spowodować 

140°C+  - odpowiada sytuacjom 
awaryjnym. 

 

Tabela 9: Typowe temperatury robocze instalacji 

 

2.27 Zabezpieczenie od poślizgu biegunów w P342 (78) 
W generatorze może dojść do poślizgu biegunów lub utraty synchronizmu 
względem innych źródeł sieci elektroenergetycznej, w przypadku nieudanego lub 
nieprawidłowo słabego wzbudzenia albo na skutek opóźnionego wyłączenia 
zwarcia instalacji. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć w przypadku słabego łącza 
przesyłowego (o dużej reaktancji) pomiędzy generatorem a pozostałą częścią sieci 
elektroenergetycznej. 
Proces poślizgu biegunów po nieudanym wzbudzeniu omówiono w punkcie 2.14. 
Funkcja zabezpieczenia przed utratą wzbudzenia zawarta w P342 powinna 
reagować na takie sytuacje i wywoływać wyzwolenie zwłoczne. Oscylacje 
mocy/momentu obrotowego elektrycznego/mechanicznego występujące po 
nieudanym wzbudzeniu mogą być stosunkowo łagodne. Jeżeli poślizg biegunów 
nastąpi z maksymalnym wzbudzeniem (SEM generatora >2,0 p.u.), oscylacje 
mocy/momentu obrotowego oraz wahania napięcia sieci elektroenergetycznej 
występujące po utracie stabilności mogą być znacznie poważniejsze. W przypadku 
dużych maszyn wymagane może być zapewnienie zabezpieczenia wyzwalającego 
generator w takich okolicznościach, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji lub 
wyeliminować zakłócenia w sieci elektroenergetycznej. 
 
Często zabezpieczenie od poślizgu biegunów wymagane jest w przypadku 
stosunkowo małych generatorów pracujących równolegle z mocnymi publicznymi 
źródłami zasilania. Może to być przypadek małego generatora skojarzonego, który 
pracuje równolegle z systemem rozdzielczym zakładu użyteczności publicznej, 
który może stanowić stosunkowo mocne źródło, ale gdzie nie zapewniono 
szybkiego zabezpieczenia na wypadek zwarć w systemie rozdzielczym. Opóźnione 
wyłączanie zwarć instalacji może stanowić zagrożenie dla stabilności elektrowni 
skojarzonej. 
W przekaźniku P342 nie ma konkretnej funkcji zabezpieczenia od poślizgu 
biegunów, ale szereg zawartych w nim funkcji zabezpieczających może oferować 
metodę zapewnienia opóźnionego wyzwalania, jeżeli zostaną one prawidłowo 
zastosowane. 
Zabezpieczenie mocy wstecznej 
W trakcie zdarzenia poślizgu biegunów maszyna będzie cyklicznie pobierała  
i oddawała moc w miarę, jak wirnik maszyny będzie ulegał poślizgowi względem 
sieci elektroenergetycznej. Dlatego dowolny człon mocowy wybrany do 
zadziałania w oparciu o moc wsteczną może zostać pobudzony podczas poślizgu 
biegunów. Wyzwolenie zabezpieczenia mocy wstecznej jest zwykle opóźnione i to 
opóźnienie zapobiegnie wyzwoleniu członu w trakcie poślizgu biegunów. Jednak 
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poszczególne człony zabezpieczenia mocowego w przekaźniku P342 mają 
powiązany timer opóźnienia opadania lub resetowania (Power1 DO Timer, 
Power2 DO Timer). Można go wykorzystać do zapobiegania resetowaniu stopnia 
zabezpieczenia mocy wstecznej w trakcie zdarzenia poślizgu biegunów, co 
prowadzi w końcu do wyzwolenia, jeżeli zdarzenie nie ustępuje. 
 
2.27.2 Funkcja zabezpieczenia rezerwowego systemu 
Podobnie do funkcji zabezpieczenia mocowego funkcja zabezpieczenia 
rezerwowego systemu będzie działać cyklicznie z okresowymi wysokimi 
poziomami prądu stojana, który pojawiałby się w trakcie poślizgu biegunów. Tym 
szczytowym wartościom prądu mogą też towarzyszyć równoczesne spadki 
napięcia na zaciskach generatora, jeżeli generator znajduje się blisko 
elektrycznego środka kołysania. 
 
Jak to omówiono w punkcie 2.7, funkcję zabezpieczenia rezerwowego systemu 
wyposażono w ustawienie wstrzymywania timera w charakterystyce timera, 
 V Dep OC tRESET, Z< tRESET, które można wykorzystać do zapewnienia reakcji 
funkcji zabezpieczenia na cykliczną pracę w trakcie poślizgu biegunów. Podobnie 
niektórzy operatorzy małych, bezobsługowych hydrogeneratorów polegali na 
działaniu integrującym zabezpieczenia nadprądowego tarczy indukcyjnej dla 
zapewnienia odłączenia maszyny, w której ciągle dochodzi do poślizgu. 

 
2.27.3 Funkcja zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 
W wielu zastosowaniach można zapewnić nieco szybsze zabezpieczenie od 
poślizgu biegunów poprzez prawidłowe zastosowanie funkcji zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia oraz powiązanych timerów w schemacie logicznym. 
W przypadku, gdy impedancja źródła sieci elektroenergetycznej jest stosunkowo 
niska w odniesieniu do impedancji generatora w trakcie poślizgu biegunów, 
prawdopodobne jest, że elektryczny środek poślizgu będzie znajdował się 
wewnątrz generatora. To będzie ‘za’ miejscem działania przekaźnika, 
wyznaczonym przez lokalizację przekładnika napięciowego. Do takiej sytuacji 
może dojść w przypadku układów generacji skojarzonej jak również układów 
generacji w niektórych stosunkowo dużych zakładach podłączonych do systemu 
przesyłowego z gęstą siatką wzajemnych połączeń. Dynamiczna impedancja 
generatora w trakcie poślizgu biegunów (Xg) powinna mieścić się pomiędzy 
średnią wartością reaktancji przejściowej podłużnej i poprzecznej (Xd’ oraz Xq’)  
a średnią wartością reaktancji synchronicznej podłużnej/poprzecznej (Xd oraz Xq). 
Jednak w rzeczywistości żadna wartość krańcowa nie zostałaby osiągnięta.  
W okresach niewielkiego poślizgu w trakcie cyklu poślizgu biegunów zastosowanie 
miałyby reaktancje synchroniczne, zaś impedancje przejściowe miałyby 
zastosowanie w okresach stosunkowo dużego poślizgu. 
 
Na rysunku 53 przedstawiono, jak impedancja postrzegana w miejscu działania 
przekaźnika zabezpieczającego generator może zmieniać się w trakcie poślizgu 
biegunów w przypadku stosunkowo niewielkiego generatora skojarzonego, który 
jest podłączony bezpośrednio do rozdzielczej sieci elektroenergetycznej  
o stosunkowo dużej mocy. Zachowanie generatora podczas poślizgu biegunów 
może skomplikować się jeszcze bardziej z powodu interwencji automatycznego 
regulatora napięcia oraz reakcji dowolnego źródła wzbudzenia zależnego od 
prędkości (np. wzbudnicy napędzanej wałkiem). 
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Rysunek 53:  Charakterystyka funkcji zabezpieczenia od utraty wzbudzenia (mały generator 
skojarzony) 

 
Na podstawie prostej analizy rysunku 53 widać, że funkcja zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia może reagować na wahania impedancji postrzeganej w trakcie 
poślizgu biegunów w niektórych zastosowaniach. Jednak konieczne może być 
zmniejszenie przesunięcia charakterystyki impedancji w celu zagwarantowania 
reakcji na teoretycznie niższy zakres dynamicznej impedancji generatora (Xg). 
Brak normalnie zalecanego przesunięcia charakterystyki nie powinien stanowić 
żadnego problemu w postaci niepożądanej reakcji funkcji zabezpieczenia w trakcie 
pracy maszyny w normalnym zakresie (gdy kąty wirnika są utrzymywane poniżej 
90°), ale potrzebne może być dłuższe opóźnienie czasowe wyzwalania, aby 
zapobiec niepożądanej reakcji zabezpieczenia w trakcie stabilnych kołysań mocy 
wywoływanych przez zakłócenia w sieci. 
Najbardziej krańcowym stanem do wykrycia jest przypadek, gdy generator jest  
w pełni obciążony i zastosowano maksymalne wzbudzenie. Nawet jeżeli nie 
zmniejszono przesunięcia charakterystyki impedancji, nadal powinno dojść do 
pobudzenia członu impedancyjnego w trakcie części cyklu poślizgu, gdy 
impedancja maszyny jest wysoka i gdy kąt wirnika jest wysoki. Być może 
konieczne będzie dokładniejsze rozważenie ustawienia opóźnienia czasowego 
resetowania (FFail1 DO Timer) wymaganego w takich okolicznościach. 
W trakcie poślizgu biegunów wszelkie zadziałanie funkcji zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia będzie miało charakter cykliczny, zatem konieczne będzie nastawienie 
opóźnienia czasowego resetowania (FFail1 DO Timer) na wartość większą od 
czasu, prze który postrzegana impedancja będzie cyklicznie wypadała poza 
charakterystykę zabezpieczenia od utraty wzbudzenia. Typowe ustawienie 
opóźnienia może wynosić 0,6 s, aby uwzględnić częstotliwości poślizgowe 
przekraczające 2 Hz. Gdy zostanie nastawiony timer FFail1 DO Timer, należy 
zwiększyć opóźnienie czasu wyzwolenia zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 
(FFail1 Time Delay) do wartości większej od wartości ustawienia FFail1 DO Timer. 
Czasami zabezpieczenie od poślizgu musi zostać zagwarantowane, zwłaszcza  
w przypadku większego generatora użytkowego podłączonego do stosunkowo 
słabego systemu przesyłowego. W takich zastosowaniach i gdy wymagane jest 
szybkie wyzwalanie lub gdy reakcja na poślizg biegunów ze strony funkcji 
zabezpieczenia od utraty wzbudzenia jest poza tym niepewna, należy użyć 
autonomicznego układu zabezpieczenia np. takiego, jako zastosowano  
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w P343/4/5/6.  Jednakże opóźnione wykrywanie i wyzwalanie oferowane przez 
funkcję zabezpieczenia od traty wzbudzenia zawartą w P34x powinno być 
odpowiednie dla wielu zastosowań. 
W celu uzyskania dalszych szczegółów na temat konfigurowania zabezpieczenia 
od utraty wzbudzenia na potrzeby zwłocznego wykrywania poślizgu biegunów 
należy skontaktować się z firmą Alstom Grid. 
 

2.28 Zabezpieczenie od poślizgu biegunów w P343/4/5 (78) 
 
2.28.1 Wprowadzenie 
Nagłe zmiany lub wstrząsy w sieci elektroenergetycznej np. operacje przełączania 
linii, duże skoki obciążenia lub zwarcia mogą prowadzić do oscylacji w sieci 
elektroenergetyczne, która wyglądają jak regularne zmiany prądów, napięć  
i kątowa separacja pomiędzy systemami. Zjawisko to określa się mianem kołysania 
mocy. 
W sytuacji, w której możliwy jest powrót do normalnego stanu, kołysanie mocy 
będzie zmniejszać się i ostatecznie zniknie po kilku sekundach. Nastąpi odzyskanie 
synchronizmu oraz przywrócenie stabilnej pracy sieci elektroenergetycznej.  
W sytuacji, w której nie będzie to możliwe, kołysanie mocy stanie się na tyle 
poważne, że nastąpi utrata synchronizmu pomiędzy generatorem a siecią, czyli 
dojdzie do stanu uznanego za utratę synchronizmu lub poślizg biegunów z punktu 
widzenia generatora. W razie wystąpienia takiej utraty synchronizmu należy 
koniecznie odseparować obszary asynchroniczne od pozostałej części sieci, zanim 
dojdzie do uszkodzenia generatorów lub przerwy w dostawie prądu na dużą skalę. 
Poślizg biegunów ma miejsce wtedy, gdy moc wejściowa źródła napędu 
generatora przekracza moc elektryczną pobieraną przez system. Stan ten jest 
wynikiem niedopasowania częstotliwości roboczych dwóch lub większej liczby 
maszyn. Podczas poślizgu biegunów maszyna wytwarza naprzemiennie moment 
pracy generatorowej i moment pracy silnikowej o dużych amplitudach  
z odpowiadającymi im szczytami prądu i przysiadami napięcia. 
W trakcie normalnej pracy systemu do stanu poślizgu biegunów generatora mogą 
prowadzić poniższe zdarzenia. 

 Wystąpienie nieprawidłowości takiej jak: Przemijające zwarcie w systemie. 
 
Usterka regulatora generatora. 
Usterka sterowania wzbudzenia generatora (praca asynchroniczna). Ponowne 

podłączenie odizolowanego (wyspowego) systemu bez synchronizacji. 

 Przejściowa zmiana zapotrzebowania w systemie na składowe mocy 
czynnej i biernej powoduje, że wirnik generatora oscyluje wokół nowego 
punktu równowagi. 

 Jeżeli początkowe przemijające zakłócenie jest dostatecznie poważne  
i trwa wystarczająco długo, kołysanie wirnika może przekroczyć 
maksymalną wartość graniczną stabilności, co powoduje poślizg biegunów 
generatora. 

 W przypadku słabego systemu stanu nieustalone przełączania również 
mogą doprowadzić do poślizgu biegunów. 

 
Obecnie wraz z pojawieniem się systemów NN, dużych generatorów  
z chłodzonymi przewodami i ekspansją systemów przesyłowych nastąpiła znaczna 
zmiana impedancji systemów i generatorów. Impedancje systemu zmniejszyły się, 
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zaś impedancje generatora i transformatora podwyższającego napięcie wzrosły.  
Na skutek tej tendencji środek impedancji w trakcie kołysania mocy pojawia się 
wewnątrz transformatora podwyższającego napięcie lub wewnątrz generatora, 
czyli poza strefą zabezpieczenia konwencjonalnych przekaźników 
zabezpieczających przed utratą synchronizmu instalowanych w systemie. Zatem 
należy zastosować oddzielny przekaźnik do zabezpieczenia maszyny przed 
poślizgiem biegunów. 
 
Przekaźniki stosujące człony mierzące impedancję do wykrywania stanu poślizgu 
biegunów wykorzystują jako wejścia sygnały napięcia i prądu na zaciskach 
generatora. W trakcie poślizgu biegunów generatora napięcie i prąd systemu 
przechodzą wahania częstotliwości poślizgowej o bardzo dużej amplitudzie. Te 
wahania odzwierciedlają odpowiednie widoczne zmiany impedancji na zaciskach 
generatora. Przekaźnik będzie mógł wykryć ten stan dopiero po tym, jak 
rzeczywiście nastąpi poślizg biegunów generatora. Konwencjonalna technika 
wykorzystuje pomiar impedancji na zaciskach generatora do ustalenia warunków 
poślizgu biegunów. 
Człony kierunkowe i blokady są stosowane razem z członem mho w celu uzyskania 
żądanej charakterystyki przekaźnika. 
 
2.28.2 Charakterystyka utraty synchronizmu 
Przed przystąpieniem do dalszego omawiania konieczny jest krótki przegląd 
charakterystyki utraty synchronizmu wykorzystywanej w analizie poślizgu 
biegunów generatora. 
 
Powszechnie stosowana metoda wykrywania utraty synchronizmu polega na 
analizowaniu impedancji pozornej mierzonej na zaciskach generatora. Zgodnie  
z uproszczonym przedstawieniem maszyny i systemu widocznym na rysunku 54 
impedancję przedstawioną przekaźnikowi ZR (zainstalowanemu w punkcie A)  
w stanie utraty synchronizmu (wygasające kołysanie mocy lub poślizg biegunów) 
można opisać równaniem 1: 
 

 
Rysunek 54:  Uproszczony system dwóch maszyn 

 
Gdzie: 
 
EG = napięcie na zaciskach generatora  
ZG  = impedancja generatora 
ZT  = impedancja transformatora podwyższającego napięcie 
ZS = impedancja sieci elektroenergetycznej podłączonej do jednostki generującej  
ES  = napięcie systemu 
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Gdzie: 
 

 = stosunek amplitudy napięcia na zaciskach generatora do napięcia 
systemu 

 

 = kąt wirnika, o jaki napięcie na zaciskach generatora wyprzedza napięcie 
systemu 

 
Impedancja pozorna postrzegana na zaciskach generatora (punkt A) będzie wahać 
się jako funkcja stosunku n i kątowej separacji  pomiędzy maszyną a systemem. 
Przy użyciu schematu impedancji R/X wykreśla się zbiór położeń impedancji 
reprezentujących utratę synchronizmu wraz z impedancjami systemu, co 
przedstawiono na rysunku 55. 
 

 
 

Rysunek 55:   Położenia impedancji pozornej widziane na zacisku generatora (punkt A) 

 
Udowodniono, że położenie impedancji mierzonej na zaciskach generatora (punkt 
A) to albo linia prosta albo kołowa w zależności od tego, czy EG i ES mają równe 
czy różne amplitudy.  Położenie impedancji to linia prosta, która jest prostopadłą 
symetralną całkowitej impedancji systemu pomiędzy G a S, gdy EG / ES = 1. 
Wtedy, gdy EG / ES > 1, kołowe położenie znajduje się powyżej symetralnej, a jego 
środek na przedłużeniu linii impedancji całkowitej GS. Wtedy, gdy EG / ES < 1, 
położenie impedancji znajduje się poniżej symetralnej, a jego środek na 
przedłużeniu linii impedancji całkowitej SG. 
 
Średnice i środki tych kół stanowią funkcję stosunku napięcia EG / ES i impedancji 
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całkowitej, jak pokazano na rysunku 55. Nie zawsze konieczne jest szczegółowe 
wykreślenie charakterystyki kołowej, aby stwierdzić utratę synchronizmu.  
W większości przypadków wystarczy po prostu narysować prostopadłą symetralną 
względem linii impedancji całkowitej, aby zlokalizować punkt w systemie,  
w którym kołysanie przesunie się na drugą stronę, co jest wystarczająco dokładne 
na potrzeby działania przekaźnika. 
  
Kąt utworzony przez przecięcie się linii SL i GL na linii ML to kąt odseparowania 

 pomiędzy generatorem a systemem. W trakcie niewygasającego kołysania 

mocy  waha się od 0 do 360 stopni zgodnie z punktami L i M na symetralnej. 
Wzdłuż linii LM znajduje się kilka interesujących punktów.  Pierwszy z nich to 
punkt, w którym separacja osiąga 90 stopni. Jeżeli narysujemy koło, którego 
średnica to impedancja całkowita, linia GS, punkt przecięcia się okręgu i linii LM 

będzie punktem, w którym =90 stopni. Jeżeli położenie kołysania nie wyjdzie 
poza ten punkt, system będzie wstanie odzyskać synchronizm. Jeśli jednak 
położenie osiągnie 120 stopni lub więcej, powrót systemu do normalnego stanu 
jest mało prawdopodobny.  Gdy położenie impedancji przecina impedancję 
całkowitą, linię GS, generator i system są przesunięte w fazie o 180 stopni, co 
określa się mianem elektrycznego środka albo środka impedancji systemu.  
W miarę jak położenie przekracza ten punkt i przesuwa się na lewą stronę linii GS, 
generator i system będą w większym stopniu w fazie.  Cykl poślizgu zostanie 
ukończony, gdy położenie dotrze do punktu, w którym rozpoczęło się kołysanie. 
 

Uwaga: W tym uproszczonym podejściu przyjęto następujące założenia: 
 

 przyjęto, że EG/ES pozostaje wartością stałą w trakcie kołysania, 
 początkowe stany przejściowe i skutki asymetrii magnetycznej generatora 

zostają zignorowane, 
 przejściowe zmiany impedancji spowodowane zwarciem lub wyłączaniem 

zwarcia ustąpiły, 
 zignorowano wpływ stabilizatora i regulatora. 

 
2.28.3 Charakterystyka poślizgu biegunów generatora 
Jak zauważono uprzednio, w ostatnich kilku dekadach nastąpiła zmiana 
impedancji generatora i systemu. W wielu przypadkach elektryczny środek lub 
środek impedancji mieści się wewnątrz generatora lub transformatora 
podwyższającego napięcie. Ponadto w przypadku większości obciążeń maszyny 
równoważne wewnętrzne napięcie maszyny będzie wynosić mniej niż 1,0 pu,  
a zatem mniej niż równoważne napięcie systemu. Zatem charakterystyka poślizgu 
biegunów postrzegana na zaciskach generatora będzie zasadniczo naśladować 
charakterystykę utraty synchronizmu, w której stosunek napięcia EG/ES < 1, czyli 
jest poniżej środka impedancji.  Jako przykład patrz położenie EG/ES < 1 na 
rysunku 55. 
 
W rzeczywistości położenia impedancji postrzegane na zaciskach generatora mogą 
być zniekształcone w porównaniu do położeń doskonałych. Poniższe omówienie 
ilustruje wpływ na charakterystykę poślizgu biegunów po uwzględnieniu innych 
czynników. 
 
2.28.3.1 Co się dzieje, gdy EG/ES ma inne wartości mniejsze niż jeden (1)? 
Dla danej impedancji całkowitej w miarę jak stosunek napięcia spada poniżej 
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jeden (1), zmniejsza się również średnica koła a środek przesuwa się bliżej punktu 
wyjściowego. Zatem zmniejszone napięcie wewnętrzne powoduje, że położenia 
impedancji mają mniejszą średnicę. Obliczenia promienia oraz środka koła przy 
użyciu równania przedstawionego na rysunku 55 pokazują te tendencje. 
W trakcie zwarcia, jeżeli regulator napięcia jest niesprawny, wewnętrzne napięcie 
maszyny będzie zanikać i pozostanie na wynikowym niższym poziomie po 
wyłączeniu zwarcia.  W razie uwzględnienia skutków działania regulatora napięcia 
w trakcie zwarcia koła położenia impedancji mają większą średnicę, ale nadal 
mieszczą się w strefie generatora. 
 
2.28.3.2 Co się dzieje, jeżeli zastosowano inne impedancje systemu? 
Impedancja systemu też przyczynia się do wyznaczenia średnicy i lokalizacji koła. 
Jeżeli impedancja systemu zmniejsza się, maleje średnica położenia i przesuwa się 
bliżej punktu wyjściowego. 
Środek impedancji systemu nie jest stałym punktem ze względu na wahania 
impedancji systemu w różnych warunkach roboczych. Zatem położenia impedancji 
należy wyznaczać przy maksymalnej i minimalnej impedancji systemu. 
 
2.28.3.3 Jak wyznaczyć reaktancję generatora podczas stanu poślizgu 
biegunów? 
Ponieważ reaktancja generatora przyczynia się do wyznaczenia położenia 
impedancji poślizgu biegunów, istotne jest wykorzystanie właściwych wartości 
reaktancji do wykreślania tych położeń. Przy poślizgu zerowym XG równa się 
reaktancji synchronicznej (Xd), zaś przy poślizgu 100% XG równa się reaktancji 
podprzejściowej (X’’d).  Pokazano, że w typowym przypadku impedancja jest 
równa reaktancji przejściowej X’d przy poślizgu 50%, a 2X’d przy poślizgu 
wynoszącym 0,33%. Ponieważ większość poślizgów wystąpi prawdopodobnie 
podczas pracy z niską prędkością asynchroniczną, być może 1%, wystarczy 
podczas oceny poślizgu biegunów przyjąć wartość XG=2X’d. 
 
2.28.3.4 Jak wyznaczyć prędkość poślizgową dla poślizgu biegunów? 
Prędkość poślizgu pomiędzy generatorem a siecią elektroenergetyczną jest 
funkcją momentu przyspieszania i bezwładności systemów. Zasadniczo nie można 
uzyskać prędkości poślizgowej na drodze analizy. Zaleca się wyznaczenie prędkości 
poślizgowej wykonując badania stabilności przejściowej, w których nagły kątowy 
skok w systemie wykreśla się w funkcji czasu. Chociaż prędkość poślizgowa nie 
będzie stała podczas stanu poślizgu biegunów, można rozsądnie przyjąć stałą dla 
pierwszej połowy cyklu poślizgu, a to ma znaczenie dla przekaźnika. W przypadku 
generatora tandemowego mieści się ona w zakresie od 250 do 400 stopni/sek.  
W przypadku turbozespołów wielokadłubowych wielowałowych średni 
początkowy poślizg będzie wynosić od 400 do 800 stopni/sek. 
 
2.28.4 Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia od poślizgu biegunów 
Mając już pewne pojęcie o charakterystykach poślizgu biegunów możemy uzyskać 
ogólne zasady dotyczące zabezpieczenia od poślizgu biegunów - wyszczególniono 
je poniżej: 
 
 Ogólnie rzecz biorąc zabezpieczenie od poślizgu biegunów musi pozostawać 

stabilne we wszystkich warunkach zwarcia i podczas wygasających kołysań 
mocy innych niż rzeczywisty stan niewygasającego kołysania mocy. 
 

 Jeżeli w przypadku szczególnego stanu utraty synchronizmu środek 



Uwagi dotyczące zastosowania P34x/EN AP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 556 

impedancji znajdzie się w strefie generatora/transformatora 
podwyższającego napięcie, zaleca się wyzwolenie generatora bez opóźnienia, 
najlepiej w trakcie pierwszej połowy cyklu poślizgu stanu utraty 
synchronizmu. Jeżeli środek znajduje się poza strefą, wówczas wyzwolenie 
przekaźnika zabezpieczającego od poślizgu biegunów nie powinno nastąpić 
natychmiast, lecz przekaźnik powinien odczekać, aż nastąpi wyzwolenie  
w innym miejscu zewnętrznym względem elektrowni. Tylko jeśli do tego nie 
dojdzie, zabezpieczenie od poślizgu biegunów musi zareagować w stopniu II, 
tj. po nastawionej liczbie poślizgów, i odizolować generator. 
 

 Aby zmniejszyć uszkodzenia generatora w trakcie poślizgu biegunów, 
konieczne jest niezawodne wykrywanie pierwszego i kolejnych poślizgów 
maszyny synchronicznej w szerokim zakresie (częstotliwość poślizgowa od 
0,1% do 10% fn). 

 
 Wyzwalanie powinno unikać punktu, w którym generator i system są 

przesunięte w fazie o 180 stopnie, kiedy prądy osiągają wartość maksymalną  
i poddają wyłącznik działaniu maksymalnego napięcia powrotnego w trakcie 
przerwy. 

 
 Ponieważ poślizg biegunów to zasadniczo zrównoważone zjawisko 

trójfazowe, w przekaźniku zabezpieczającym wystarczy zaimplementować 
człon jednofazowy. 

 
2.28.5 Układ soczewkowaty 
 
2.28.5.1 Charakterystyka 
Charakterystyka poślizgu biegunów w P343/4/5/6 składa się z trzech części 
przedstawionych na schemacie R/X na rysunku 56. Pierwsza część to 
charakterystyka soczewkowata (soczewka). Druga to prosta linia określana 
mianem blokady, która przepoławia soczewkę i dzieli płaszczyznę impedancję na 
lewą i prawą połowę. Zaś trzecia część to linia reaktancji prostopadła do blokady. 
 
Nachylenie soczewki i blokady, θ, jest wyznaczane przez kąt całkowitej impedancji 
systemu. Impedancja równoważna systemu i transformatora podwyższającego 
napięcie wyznacza zasięg w przód soczewki, ZA, zaś reaktancja przejściowa 
generatora wyznacza zasięg w tył ZB. Szerokość soczewki różni się w zależności od 
ustawienia kąta α. 
 
Linia reaktancji, prostopadła do osi soczewki, służy do rozróżniania, czy środek 
wahania impedancji znajduje się w sieci elektroenergetycznej czy w generatorze. 
Nastawia się ją za pomocą wartości Zc wzdłuż osi soczewki, w sposób pokazany na 
rysunku 56.  Linia reaktancji dzieli soczewkę na Strefę 1 (soczewka poniżej linii)  
i Strefę 2 (całość soczewki). 
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Rysunek 56:  Zabezpieczenie od poślizgu biegunów wykorzystujące blokadę i charakterystykę 
soczewkowatą 

 
2.28.5.2 Tryby pracy generatorowej i silnikowej 
Kiedy generator nie jest zsynchronizowany z siecią, wówczas oczekuje się, że 
położenie impedancji będzie przesuwać się z prawej do lewej przez soczewkę  
i blokadę. Jeżeli jednak generator pracuje jako silnik, np. w trybie pompowania 
generatora w elektrowni szczytowo-pompowej, oczekuje się, że nastąpi przerzut 
położenia impedancji z lewej do prawej. Przewidziano ustawienie służące do 
ustalenia, czy zabezpieczenie ma działać w trybie pracy generatorowej, silnikowej 
czy obu. Ponadto, gdy generator pracuje przy niskim obciążeniu, obciążenie <30%, 
ze względu na obecność intensywnego tłumienia w systemie w trakcie zwarcia 
generator może spowolnić i doprowadzić do poślizgu jak w silniku (poślizg 
ujemny).  Aby wykrywać poślizgi biegunów dla tego stanu, należy nastawić 
ustawienie Pole slip mode na opcję Both. 
 
Jeżeli zabezpieczenie pracuje w trybie pracy generatorowej, oczekuje się, że 
impedancja będzie znajdowała się po prawej stronie soczewki w normalnych 
warunkach obciążenia. W trakcie poślizgu biegunów położenie impedancji 
przesuwa się przez prawą i lewą połowę soczewki. Minimalny czas spędzony  
w poszczególnych połowach soczewki można nastawić za pomocą timerów: T1 dla 
prawej strony i T2 dla lewej strony. Przekaźnik rejestruje cykl poślizgu biegunów, 
kiedy położenie ostatecznie wyjdzie z soczewki na przeciwległym końcu. 
 
Jeżeli zabezpieczenie pracuje w trybie pracy silnikowej, oczekuje się, że 
impedancja będzie znajdowała się po lewej stronie soczewki w normalnych 
warunkach obciążenia. W trakcie poślizgu biegunów położenie impedancji 
przesuwa się przez prawą i lewą połowę soczewki, ponownie spędzając przy 
najmniej czas odpowiednio T1 i T2 w poszczególnych połowach i opuszcza 
soczewkę na przeciwległym końcu. 
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2.28.6 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia od poślizgu biegunów 
 

 
 
Rysunek 57:  Charakterystyka układu soczewkowatego 
 

1. Zasięg w przód i zasięg w tył ZA, ZB. 
 
Jak zauważono uprzednio, najlepsze ustawienie dla soczewki jest wtedy, gdy 
punkt ZA i ZB zbiegają się z impedancją systemu (ZT+ZS) i reaktancją generatora 
(XG), patrz rysunek 57. Kąt α  soczewki odpowiada w tym przypadku kątowi  
α  pomiędzy SEM EG oraz ES, pod którym impedancja wchodzi do soczewki, patrz 
rysunek 57. 
Ponieważ większość poślizgów wystąpi prawdopodobnie podczas pracy z niską 
prędkością asynchroniczną, być może 1%, wystarczy podczas oceny poślizgu 
biegunów przyjąć wartość XG=2X’d, patrz punkt. 2.28.3.3. 
W sytuacji, gdy wartości ZS i reaktancji generatora XG zmieniają się, należy 
nastawić ZA i ZB zgodnie z odpowiednimi wartościami maksymalnymi. 
Duże różnice pomiędzy EG a ES, patrz rysunek 57 i punkty 2.28.3.1, mogą 
spowodować ciągłe zmniejszanie się koła położeń impedancji. Zatem istnieje 
możliwość, że kołowe położenia poślizgu biegunów będą przecinać blokadę  
i soczewkę dwa razy przy dużych ustawieniach ZA i ZB, dając długą soczewkę. 
Jednak logika stanu maszyny uniemożliwi zliczanie 2 poślizgów biegunów dla tego 
stanu, a zatem nie ma maksymalnej wartości granicznej dla ustawień ZA i ZB. 
 
2. Nachylenie soczewki θ 
Należy utrzymywać nachylenie soczewki zgodne z kątem impedancji systemu, 

wektor GS na rysunku 57. 
3. kąt α. 
Szerokość soczewki jest proporcjonalna do kąta α. Aby wyznaczyć właściwy kąt, 
należy uwzględnić dwa czynniki α: 
 We wszystkich warunkach impedancja obciążenia pozostaje bezpiecznie na 

zewnątrz soczewki. 
 Punkt wyzwalania, ograniczony przez lewą stronę soczewki dla pracy 

generatorowej, powinien być punktem, w którym kątowa separacja 
pomiędzy systemem a generatorem jest mała.  Chociaż wyłączniki mają 
znamionową zdolność wyłączania dwukrotności napięcia systemu, tj. wtedy, 
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gdy maszyny są w przeciwfazie, zaleca się, aby komenda wyzwolenia została 
wystawiona przy możliwie jak najmniejszym przesunięciu fazowym. Z tego 
powodu należy dobrać możliwie jak najmniejszy kąt α (zakres ustawień 
wynosi od 90° do 150°). 

  
Budowę soczewki widać na rysunku 58, ZR to maksymalna szerokość połowy 
soczewki. Minimalna składowa rezystancyjna obciążenia powinna być przy co 
najmniej 130% zasięgu soczewki, ZR, w kierunku poprzecznym.  ZR można 
wyznaczyć za pomocą obliczeń, w następujący sposób: 
 
ZR = (ZA + ZB) /2 x tan (90° - α/2) 
Dla danej minimalnej rezystancji obciążenia RLmin minimalne dopuszczalne 
ustawienie α to: 
αmin  =  180° – 2 x tan-1 (1,54 x RLmin / ( ZA + ZB))  
 
Wówczas RLmin wynosi co najmniej 1,3 ZR 
 
Uwaga: Minimalne ustawienie przekaźnika dla α  wynosi 90°, ponieważ ta 

wartość określa największy rozmiar charakterystyki, koło. 
 

 
Rysunek 58:  Zabezpieczenie od poślizgu biegunów wykorzystujące blokadę i charakterystykę 
soczewkowatą 

 
4. Ustawienie reaktancji Wartość Zc 
Wartość Zc wyznacza odległość linii reaktancji od punktu wyjściowego. Linia 
reaktancji służy do rozróżniania poślizgu biegunów w generatorze lub kołysania 
mocy w sieci elektroenergetycznej WN. Należy ją nastawić tak, aby obejmowała 
reaktancję transformatora podwyższającego napięcia i generatora z dostatecznym 
marginesem. 
5. Liczniki poślizgu biegunów 
Dostępne są liczniki zarówno dla Strefy 1 jak i dla Strefy 2 służące do zliczania 
liczby cykli poślizgu biegunów przed wystawieniem sygnału wyzwolenia. Dostępny 
jest timer resetowania nastawiany przez użytkownika. Służy on do resetowania 
liczników w momencie wyłączenia stanu poślizgu biegunów przez inne przekaźniki 
w systemie. 
6. Timery T1 i T2 
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Podczas poślizgu biegunów położenie impedancji przesuwa się przez soczewkę 
przebywając co najmniej przez czas T1 w rejonie 2 i czas T2 w rejonie 3, patrz 
rysunek 58. W testach symulacyjnych dowiedziono, że poślizgi biegunów do 10 Hz 
można wykrywać przy ustawieniu kąta równym 120° i przy ustawieniach czasu 
wynoszących 15 ms dla T1 i T2. Zatem zaleca się nastawienie T1 i T2 na 15 ms. 
7. Timer resetowania 
Czas resetowania należy nastawić na wartość większą od maksymalnego 
spodziewanego czasu, w którym maszyna przejdzie nastawioną liczbę poślizgów 
biegunów dla strefy 1 lub strefy 2. Czas resetowania jest wymagany do 
zresetowania liczników poślizgów biegunów wyłączonych przez zabezpieczenie 
zewnętrzne. Na przykład, jeżeli licznik Z2 nastawiono na zadziałanie po 2 
poślizgach biegunów w sieci elektroenergetycznej, a po naliczeniu 1 stan zostaje 
wyłączony przez inne zabezpieczenie w systemie, liczniki muszą zostać 
wyzerowane. 
8. Tryb poślizgu biegunów 
Kiedy generator nie jest zsynchronizowany z siecią, wówczas oczekuje się, że 
położenie impedancji będzie przesuwać się z prawej do lewej przez soczewkę  
i blokadę. Jeżeli jednak generator pracuje jako silnik, np. w trybie pompowania 
generatora w elektrowni szczytowo-pompowej, oczekuje się, że nastąpi przerzut 
położenia impedancji z lewej do prawej. Przewidziano ustawienie trybu poślizgu 
biegunów służące do ustalenia, czy zabezpieczenie ma działać w trybie pracy 
generatorowej (generating), silnikowej (motoring) czy obu (both). 
W przypadku generatora w elektrowni szczytowo-pompowej możliwe jest 
przełączanie jego pracy z trybu pracy generatorowej na pracę silnikową  
i odwrotnie. Dlatego zabezpieczenie wyposażono w funkcję służącą do 
wykrywania trybu normalnej pracy maszyny, pracy generatorowej lub pracy 
silnikowej, i do wykrywania poślizgu biegunów w dowolnym trybie. Ta funkcja 
zostaje załączona, gdy w ustawieniu pole slip mode nastawiono opcję both. 
Ponadto, gdy generator pracuje przy niskim obciążeniu, obciążenie <30%, ze 
względu na obecność intensywnego tłumienia w systemie w trakcie zwarcia 
generator może spowolnić i doprowadzić do poślizgu jak w silniku (poślizg 
ujemny). Aby wykrywać poślizgi biegunów dla stanów niskiego obciążenia  
i normalnego, należy nastawić ustawienie pole slip mode na opcję both. 
 
2.28.6.1 Przykłady ustawień dla poślizgu biegunów 
Impedancje w P343/4/5/6 można nastawiać w wielkościach pierwotnych lub 
wtórnych, jednak dla uproszenia wszystkie wartości impedancji użyte  
w przykładach są wielkościami pierwotnymi. 
 
2.28.6.2 Przykładowe obliczenia 
 

 
 

Rysunek 59:  Przykładowa konfiguracja systemu 
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Dane generatora i transformatora podwyższającego ciśnienie: 
Moc podstawowa Pn = 360 MVA 
Napięcie podstawowe Vn = 18000 kV  
Min. rezystancja obciążenia RLmin = 0,77 Ω  
Kąt impedancji systemu ≥80° 
Impedancja generatora 0,25 pu  
Impedancja transformatora 0,15 pu  
Impedancja systemu 0,2 pu 
 
Przekaźnik zabezpieczający od poślizgu biegunów umieszczono na zaciskach 
generatora. ZA i Zc są skierowane do transformatora podwyższającego napięcie  
i pozostałej części systemu. Linia reaktancji jest niezbędna do rozróżniania kołysań 
mocy ze środkami elektrycznymi wewnątrz strefy generatora/transformatora od 
tych ze środkami poza tą strefą. 
 
Impedancja podstawowa: 
 
Zbase  =  Vn2/Pn = 182/360  = 0,9 Ω 
ZA =  (XT + X1) Zbase = (0,15+0,2) x 0.9 = 0.315 Ω 
ZB =  2X’d x Zbase = 2 x 0,25 x 0,9 = 0,45 Ω 
Zc nastawiono na 90% reaktancji transformatora 
Zc =  0,9 x (XT) Zbase = 0,9 x  0,15 x 0,9 = 0,122 Ω 
Minimalny odpowiedni kąt α, który określa granicę soczewki w stosunku do 
minimalnej rezystancji obciążenia, to: 
αmin =  180°– 2 x tan-1 (1,54 x RLmin / ( ZA + ZB))  
αmin =  180°– 2 x tan-1 (1,54 x 0,77 / ( 0,315 + 0,45))  
αmin =  65,7° 
 
Minimalne ustawienie dla α w przekaźniku to 90°, zatem stosuje się to ustawienie. 
T1 i T2 nastawia się na 15 ms, zaś θ nastawia się na kąt impedancji systemu 
wynoszący 80°. 
 

2.29 Zabezpieczenie od poślizgu biegunów zawarte w P34x 
równorzędne z TP2xx (78) 
Obecnie już przestarzały przekaźnik TP2xx uwzględniał 2 metody zabezpieczenia 
od poślizgu biegunów (desynchronizacji): 
(1) wykrywanie nadmiernego wewnętrznego kąta fazowego, 
(2) Sprzężenie zwrotne mocy czynnej. 
Metody te opisano poniżej. 
 
2.29.1 Wykrywanie nadmiernego wewnętrznego kąta fazowego w TP2 
Wewnętrzny kąt fazowy to różnica fazowa pomiędzy napięciem linii a SEM. Fazę 
SEM można zmierzyć za pomocą czujnika uruchamianego przez element 
zamontowany na wale. Ewentualnie można użyć alternatora fazowego. Impuls 
zliczania zostaje wygenerowany, jeżeli wewnętrzny kąt przekroczy dwa progi 
mieszczące się na 180°, w tym samym kierunku zmiany. 
 
2.29.2 Sprzężenie zwrotne mocy czynnej w TP2 
Mierzona jest moc czynna (jedno- lub dwufazowa). Średnią wartość mocy czynnej 
porównuje się do dwóch progów, jednego dodatniego (2-20%Pn, co 2%) i jednego 
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ujemnego (-2 do -20%Pn, co 2%).  Te dwa progi określają strefę nieczułości. 
  

 
 

Rysunek 60:  Logika mocy czynnej 

 
Impuls licznika zostaje przesłany za każdym razem, gdy moc (która jest dodatnia, 
gdy jest zsynchronizowana) przesunie się poza strefę nieczułości, co 
przedstawiono na rysunku powyżej. 
 
2.29.3 Logika zliczania w TP2 
Impulsy generowane przez kanały mocy i wewnętrznego kąta są podawane do 
dwóch liczników (kanał kąta wewnętrznego: 2, 4, 6, 12, 20, 30 i kanał mocy: 2, 4, 
6, 12, 20, 30). Dla każdego licznika wybiera się liczbę impulsów. Pierwszy impuls 
wyjściowy któregokolwiek kanału uruchamia T1 (T1 = 1, 2, 3, 4 lub 5 min). Jeżeli 
którykolwiek licznik osiągnie swoją wartość progową, blokuje on drugi licznik na 
jego bieżącej wartości i generuje komendę sygnału wyjściowego. Jeżeli wartość 
progowa zliczania nie zostanie osiągnięta przed upływem czasu T1, oba liczniki 
zostaną zresetowane na koniec T1. 
 
2.29.4 Logika zabezpieczenia od poślizgu biegunów oparta na kącie fazowym  
w P34x 
Istnieją dwie metody inicjowana poślizgu biegunów w oparciu o pomiar kąta. 
Jedna metoda korzysta z cyfrowego wejścia z zewnętrznego urządzenia do 
pomiaru kąta fazowego, które zapewnia zestyk wyjściowy, gdy przekroczona 
zostaje nastawiona różnica kąta fazowego pomiędzy wirnikiem a stojanem (np. 
150°). Druga metoda wykorzystuje wejście napięcia kontroli synchronizacji  
i funkcję do pomiaru różnicy kąta fazowego SEM z alternatora zamontowanego na 
wale i 3-fazowego napięcia stojana generatora. 
Dwa stopnie zabezpieczenia od poślizgu biegunów opartego na kącie można 
wykorzystać dla alarmowania i wyzwalania, przy użyciu logiki PSL, w sposób 
opisany poniżej. Typowe ustawienia kąta dla alarmu i dla wyzwalania to 120°  
i 150°. Typowy zakres ustawień dla licznika to 1-10, zaś okno zliczania to 10 s - 120 
s.  Typowy zakres czasu przedziału pomiędzy 2 obrotami kątowymi wynosi 100-
600 ms. 
 
2.29.4.1 Nadmierny wewnętrzny kąt fazowy przy użyciu metody wejścia 
cyfrowego 
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Wejście cyfrowe w P34x z licznikami PSL i logiką synchronizacji można 
skonfigurować w PSL, aby zapewnić 1- lub 2-stopniowe zabezpieczenie od poślizgu 
biegunów dla stopni alarmowania i/lub wyzwalania równorzędne z metodą 
zabezpieczenia od poślizgu biegunów opartą na nadmiernym wewnętrznym kącie 
fazowym zastosowaną w TP2xx. 
 
Logikę PSL przedstawiono na rysunku 61.  Logikę opisano poniżej. 
 
1. Impuls licznika zostaje poprzez zestyk wyjściowy urządzenia zewnętrznego, 

aby zasilić wejście cyfrowe (Input 1), gdy różnica kąta fazowego jest większa 
od nastawionej wartości progowej. 
 

2. Sygnał wstrzymywania może pochodzić z wejścia cyfrowego np. Input 2  
w przykładzie PSL. 

  
3. Licznik 1 (Counter1) służy do zliczania impulsów dla alarmu. Uruchomi on 

sygnał alarmowy (DDB405 PSlip Angle Alm), jeżeli wartość licznika będzie 
równa lub większa od wartości progowej. Do resetowania służy sygnał 
wstrzymywania, Timer1 i Timer2. Sygnał PSlip Angle Alm (DDB405) wyzwala 
komunikat alarmowy w zapisie zwarcia oraz wyzwala sygnał DDB 761, PSlip 
Ang Alm In, który można użyć do wysterowania zestyku wyjściowego. 

 
4. Licznik 2 (Counter2) służy do zliczania impulsów dla wyzwalania. Uruchomi 

on sygnał wyzwolenia (DDB753 PSlip Angle Trip), jeżeli wartość licznika 
będzie równa lub większa od wartości progowej. Do resetowania służy 
sygnał wstrzymywania, Timer1 i Timer2. Sygnał PSlip Angle Trip (DDB753) 
wyzwala komunikat alarmowy w zapisie zwarcia oraz wyzwala sygnał DDB 
757, PSlip Angle In, który można użyć do wysterowania zestyku 
wyjściowego. 

 
5. Timer1 stanowi połączenie timera impulsu (T1) i timera opadania (T2). Służy 

on do mierzenia czasu przedziału pomiędzy dwoma impulsami zliczania. 
Licznik 1/2 (Counter1/2) zostaje zresetowany, jeżeli czas przedziału 
pomiędzy dwoma impulsami przekroczy czas na Timerze 1 (Timer  
1 = ustawienie T1 Pulse + ustawienie T2 Drop-off). 

 
6. Timer2 (T3) to okno zliczania. Zostaje on zainicjowany przez pierwszy 

impuls. Licznik 1/2 (Counter1/2) zostanie zresetowany po odmierzeniu 
czasu przez Timer2. 

 
7. Bramka wystawiania-resetowania, SR1, służy do zablokowania pierwszego 

sygnału impulsu, aby uruchomić Timer2. Do resetowania służy sygnał 
wstrzymywania, Timer1 i Timer2. 
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Rysunek 61:  Poślizg biegunów z logiką metody wejść cyfrowych 

 
2.29.4.2 Nadmierny wewnętrzny kąt fazowy przy użyciu metody członu kontroli 
synchronizacji 
Sygnały kontroli synchronizacji/rozdziału instalacji w P34x z licznikami PSL i logiką 
synchronizacji można skonfigurować w PSL, aby zapewnić 1- lub 2-stopniowe 
zabezpieczenie od poślizgu biegunów dla stopni alarmowania i/lub wyzwalania 
równorzędne z metodą zabezpieczenia od poślizgu biegunów opartą na 
nadmiernym wewnętrznym kącie fazowym zastosowaną w TP2xx. 
 
Logikę PSL przedstawiono na rysunku 62. Logikę opisano poniżej. Jest ona 
podobna do metody wejścia cyfrowego z wyjątkiem sygnału uruchomienia. 
  
Uwaga: Zastosowanie w tym układzie członu kontroli synchronizmu 

(ustawienie CS2 Phase Angle, 5 - 90°) nie jest realne. 
 
 Sygnał alarmu rozdziału instalacji (DDB 404) służy jako sygnał uruchamiający 

dla stopnia alarmowego. (Ustawienie SS Phase Angle, 90-175°). 
 

 Sygnały ‘CS1 Ang Not OK +’ (DDB 1353) oraz ‘CS1 Ang Not OK -‘ (DDB 1354)  
z bramką LUB i timerem opadania służą jako sygnał uruchamiający dla 
stopnia wyzwalania. Timer opadania zapewnia płynne rzejście od opadania 
do pobudzenia sygnałów CS1 Ang Not OK + oraz CS1 Ang Not OK i tym samym 
zapobiega niewłaściwemu zliczaniu. (Ustawienie CS1 Phase Angle, 5 -175°) 

 
 Funkcja innych elementów timera i licznika jest taka sama, jak funkcja 

opisana powyżej dla metody wejścia cyfrowego. 
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Rysunek 62:  Poślizg biegunów z logiką metody kontroli synchronizmu 

  
2.29.5 Logika zabezpieczenia od poślizgu biegunów oparta na mocy czynnej  
w P34x 
Zabezpieczenie mocowe w P34x z licznikami PSL i logiką synchronizacji można 
skonfigurować w PSL, aby zapewnić 1- lub 2-stopniowe zabezpieczenie od poślizgu 
biegunów dla stopni alarmowania i/lub wyzwalania równorzędne z metodą 
zabezpieczenia od poślizgu biegunów opartą na mocy czynnej zastosowaną  
w TP2xx. 
 
Dwa stopnie zabezpieczenia mocowego lub czułego mocowego wykorzystano do 
utworzenia pasma mocy. Przykładowa logika PSL przedstawiona poniżej 
wykorzystuje czułe zabezpieczenie mocowe. Zakresy ustawień mocy do przodu  
i mocy wstecznej dla tego zastosowania wynoszą typowo od 0,02 do 0,2 Pn. Typowe 
ustawienie to 10% Pn. 
 
Typowy zakres ustawień dla licznika to 2-20, zaś okno zliczania to 10 s - 120 s. 
Typowy zakres czasu przedziału pomiędzy kolejnymi przecięciami wartości 
progowych mocy to 20-200 ms a pomiędzy dwoma zmianami kierunku mocy to 
50-500 ms. 
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Logikę PSL przedstawiono na rysunku 63.  Logikę opisano poniżej. 

 +P Trip to wyjściowy sygnał DDB sygnału wyzwolenia czułego zabezpieczenia 
mocowego, SPower1 Trip (DDB884) nastawionego na zadziałanie w kierunku 
do przodu (Forward) i dla zadziałania "nad" (Over). To opóźnienie czasowe 
należy dla tego zastosowania nastawić na 0. Można również wykorzystać 
sygnały uruchomienia czułego zabezpieczenia mocowego. 

 -P Trip to wyjściowy sygnał DDB sygnału wyzwolenia czułego zabezpieczenia 
mocowego, SPower2 Trip (DDB885) nastawionego na zadziałanie w kierunku 
w tył (Reverse) i dla zadziałania "nad" (Over). To opóźnienie czasowe należy 
dla tego zastosowania nastawić na 0. Można również wykorzystać sygnały 
uruchomienia czułego zabezpieczenia mocowego. 

 Licznik zostaje uruchomiony, gdy moc przesunie się poza próg –P a następnie 
poza próg +P. 

 Sygnał wstrzymywania może pochodzić z wejścia cyfrowego np. Input 2  
w przykładzie PSL. 

 Licznik 1 (Counter1) służy do zliczania impulsów dla alarmu. Uruchomi on 
sygnał alarmowy (DDB406 PSlip Power Alm), jeżeli wartość licznika będzie 
równa lub większa od wartości progowej. Do resetowania służy sygnał 
wstrzymywania, Timer1 i Timer2. Sygnał PSlip Power Alm (DDB406) wyzwala 
komunikat alarmowy w zapisie zwarcia oraz wyzwala sygnał DDB 762, PSlip 
Pow Alm In, który można użyć do wysterowania zestyku wyjściowego. 

 Licznik 2 (Counter2) służy do zliczania impulsów dla wyzwalania.  Uruchomi 
on sygnał wyzwolenia (DDB754 PSlip Power Trip), jeżeli wartość licznika 
będzie równa lub większa od wartości progowej. Do resetowania służy sygnał 
wstrzymywania, Timer1 i Timer2. Sygnał PSlip Power Trip (DDB754) wyzwala 
komunikat alarmowy w zapisie zwarcia oraz wyzwala sygnał DDB 758, PSlip 
Power In, który można użyć do wysterowania zestyku wyjściowego. 

 Timer1 stanowi połączenie timera impulsu (T1) i timera opadania (T3) i jest 
inicjowany przez –P Trip. Służy on do wykrywania czasu przedziału pomiędzy 
dwoma sygnałami –P Trip. Licznik 1/2 (Counter1/2) zostaje zresetowany, 
jeżeli przedział pomiędzy dwoma impulsami przekroczy czas na Timerze 1 
(Timer 1 = ustawienie impulsu (T1) + ustawienie opadania (T3)). 

 Timer2 (T4) to okno zliczania. Zostaje on zainicjowany przez pierwszy –P Trip. 
Licznik 1/2 (Counter1/2) zostaje zresetowany, jeżeli wartość licznika nie 
osiągnie wartości progowej w czasie na Timerze2. 

 Timer3 stanowi połączenie timera impulsu (T1) i timera opadania (T2) i jest 
inicjowany przez –P Trip. Służy on do wykrywania czasu przedziału pomiędzy 
kolejnymi przecięciami wartości progowych -P i wartości progowych +P. 

 Bramka wystawiania-resetowania, SR1, służy do zablokowania pierwszego 
sygnału –P Trip, aby uruchomić Timer2. Do resetowania służy sygnał 
wstrzymywania, Timer1 i Timer2. 
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Rysunek 63:  Logika poślizgu biegunów dla mocy czynnej 

 

2.30 Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne  
generatora (49G) 
 
2.30.1 Wprowadzenie 
Przeciążenia mogą wywoływać wzrosty temperatury stojana poza limit cieplny 
izolacji uzwojenia.  Wyniki empiryczne wskazują na to, że trwałość izolacji jest 
mniej więcej skracana do połowy na każde 10 C powyżej temperatury 
znamionowej. Jednakże trwałość izolacji nie zależy wyłącznie od temperatury, ale 
również od czasu wystawienia izolacji na tę podwyższoną temperaturę. Z racji 
relatywnie dużej pojemności cieplnej maszyny elektrycznej rzadkie i krótkie 
przeciążenia nie muszą uszkodzić maszyny. Jednak przekroczenia rzędu kilku 
procent utrzymujące się przez dłuższy okres mogą prowadzić do przedwczesnego 
postarzenia i uszkodzenia izolacji. 
 
Fizyczna i elektryczna złożoność budowy generatora skutkuje złożonymi 
zależnościami cieplnymi. Nie jest możliwe stworzenie dokładnego modelu 
matematycznego przedstawiającego rzeczywistą charakterystykę termiczną 
maszyny. 
 
Jeżeli jednak uznamy, że generator stanowi jednorodną całość wytwarzającą ze 
stałą szybkością wewnętrzne ciepło i rozpraszającą ciepło z szybkością wprost 
proporcjonalną do wzrostu jego temperatury, można wówczas wskazać, że 
temperaturę w każdym dowolnym momencie wyraża wzór: 
Jak stwierdzono poprzednio, uznanie generatora za jednolitą całość stanowi 
nadmierne uproszczenie. Wzrost temperatury poszczególnych części lub nawet 
różnych punktów jednej i tej samej części może być bardzo nierównomierny. 
Jednak można zasadnie uznać, że zależność prądu od czasu ma charakter 
odwrotny. Dokładniejsze przedstawienie stanu cieplnego maszyny można uzyskać 
stosując urządzenia do monitorowania temperatury (czujniki RTD) dobranych do 
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2 

konkretnych zakresów. Lepszą ochronę na wypadek krótkotrwałych przeciążeń 
może zapewnić stosowanie wraz z zabezpieczeniem nadprądowym czujników 
RTD. Model cieplny nie kompensuje wpływu zmian temperatury otoczenia. Zatem 
czujniki RTD zapewnią lepszą ochronę również w przypadku niezwykle wysokiej 
temperatury otoczenia lub zablokowania chłodzenia maszyny. 
  
2.30.2 Replika cieplna generatora 
Przekaźnik P342/3/4/5/6 modeluje czasowo-prądową charakterystykę cieplną 
generatora poprzez wewnętrzne generowanie repliki cieplnej maszyny. 
Składowa zgodna oraz składowa przeciwna prądu generatora są mierzone 
niezależnie i zestawiane ze sobą w celu utworzenia prądu równoważnego, Ieq, 
który jest podawany do tego obwodu repliki. Efekt grzania w replice cieplnej jest 
wytwarzany przez Ieq2, a zatem uwzględnia efekt grzania spowodowany zarówno 
składową zgodną jak i składową przeciwną prądu. 
 
Niezrównoważone prądy fazowe będą wywoływały dodatkowe grzanie wirnika, 
którego być może nie przewidziano w niektórych przekaźnikach stanowiących 
zabezpieczenie termiczne, a które bazują tylko na mierzonym prądzie. 
Niesymetryczne obciążenie powoduje przepływ składowych zgodnej i przeciwnej 
prądu. Asymetria obciążenia może powstawać na skutek obciążenia 
jednofazowego, obciążeń nieliniowych (związanych z energoelektroniką lub 
piecami łukowymi itp.), niewyłączonych lub powtarzających się zwarć 
asymetrycznych, zadziałania bezpiecznika, wyzwolenia jednobiegunowego  
i ponownego zamykania w sieciach przesyłowych, zerwanych przewodów 
wiszących oraz asymetrycznych usterek łączników. Każda składowa przeciwna 
prądu stojana ustawi składową o przeciwnej rotacji strumienia stojana 
przepływającego przez wirnik z prędkością równą dwukrotności prędkości 
synchronicznej.  Taka składowa strumienia będzie indukować w wirniku prądy 
wirowe o podwójnej częstotliwości, co może spowodować przegrzanie się korpusu 
wirnika, głównych uzwojeń wirnika, uzwojeń wirnika itp. To dodatkowe grzanie 
nie zostało uwzględnione w krzywych limitu cieplnego dostarczanych przez 
producenta generatora, ponieważ te krzywe przyjmują tylko taką składową 
zgodną prądów, która pochodzi z idealnie zrównoważonego zasilania i konstrukcji 
generatora. Model cieplny generatora zawarty w P34x można zaadaptować tak, 
aby odzwierciedlał to dodatkowe grzanie wywoływane przez składową przeciwną 
prądu w czasie pracy maszyny. Taka adaptacja polega raczej na utworzeniu 
równoważnego prądu grzania niż na prostym użyciu prądu fazowego.  
 
Współczynnik M to stała, która odnosi rezystancję składowej przeciwnej wirnika 
do rezystancji składowej zgodnej wirnika. Jeżeli zastosowany zostanie 
współczynnik M równy 0, adaptacja niezrównoważenia zostanie wyłączona, a czas 
krzywej przeciążenia upłynie w stosunku do mierzonej składowej zgodnej prądu 
generatora. Należy zwrócić uwagę, że P34x zawiera również funkcję 
zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną bazującą na 
I2

2t, która jest przeznaczona specjalnie do zapewnienia zabezpieczenia 
termicznego wirnika. 
 
Prąd równoważny dla zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego jest zgodny  
z następującym wyrażeniem: 
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Gdzie: 
 
I1 = składowa zgodna prądu 
I2 = składowa przeciwna prądu 
M = stała proporcjonalna do pojemności cieplnej maszyny konfigurowana 
przez użytkownika  
 
Jak opisano uprzednio, temperatura generatora będzie wzrastać wykładniczo wraz 
z prądem.  Podobnie, gdy wartość prądu spada, temperatura również maleje  
w podobny sposób. Zatem w celu zapewnienia ścisłego zabezpieczenia przed 
długotrwałymi przeciążeniami przekaźnik P342/3/4/5/6 uwzględnia szeroki zakres 
stałych czasowych termicznych dla grzania i chłodzenia. 
Ponadto na wytrzymałość cieplną generatora wpływa nagrzewanie się uzwojenia 
przed przeciążeniem. Konstrukcja repliki cieplnej uwzględnia wartości 
ekstremalne w postaci prądu zerowego przed zwarciem zero, czyli tzw. stanu 
„zimnego”, oraz pełnego znamionowego prądu przed zwarciem, czyli tzw. stanu 
„gorącego”. Przy braku prądu przedzwarciowego przekaźnik będzie pracować  
w oparciu o 'zimną krzywą'. Wtedy, gdy generator pracuje lub pracował na 
pełnym obciążeniu przed przeciążeniem, zastosowanie ma 'krzywa gorąca'. Zatem 
w trakcie normalnej pracy przekaźnik będzie działać w tych dwóch granicach 
 
2.30.3 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
Nastawa prądu obliczana jest w następujący sposób: 
Wyzwalanie cieplne = Dopuszczalne ciągłe obciążenie elementu 
instalacji/przekładnia PP. 
Stałą czasową termiczną ogrzewania należy dobrać tak, aby krzywa przeciążenia 
zawsze znajdowała się poniżej limitów cieplnych podanych przez producenta. To 
gwarantuje wyzwolenie maszyny przed osiągnięciem limitu cieplnego. 
Nastawa przekaźnika, T-heating, podawana jest w minutach. 
To producent powinien podać stałą czasową termiczną chłodzenia. Jeżeli jednak 
nie podano innych wartości, ustawienie stałej czasowej chłodzenia, T-cooling, 
należy nastawić na wartość równą ustawieniu głównej stałej czasowej ogrzewania, 
T-heating. Stałą czasową chłodzenia stosuje się wtedy, gdy maszyna pracuje  
a prąd obciążenia maleje. Można zatem praktycznie przyjąć, że stała czasowa 
chłodzenia jest podobna do stałej czasowej ogrzewania, jeżeli nie można uzyskać 
informacji od producenta. Gdy maszyna nie obraca się, wówczas normalnie 
maszyna będzie schładzała się znacznie wolniej niż wtedy, gdy wirnik się obraca. 
Nastawa przekaźnika, T-cooling, podawana jest w minutach. 
Alarm może być aktywowany po osiągnięciu stanu cieplnego odpowiadającego 
wartości procentowej progu wyzwalania.  Typowe ustawienie może wynosić: 
Thermal Alarm = 70% pojemności cieplnej. Alarm termiczny można wykorzystać 
też do zapobiegania ponownemu uruchomieniu generatora aż do momentu 
zresetowania poziomu alarmowego.  Typowe ustawienie dla tego zastosowania 
może wynosić 20%. 
Ustawienie M Factor służy do zwiększania wpływu składowej przeciwnej prądu na 
zabezpieczenie repliki cieplnej ze względu na niezrównoważone prądy. Jeżeli ten 
współczynnik jest wymagany dla uwzględnienia efektu grzania 
niezrównoważonych prądów, należy go ustawić na wartość równą stosunkowi 
rezystancji składowej przeciwnej wirnika do rezystancji składowej zgodnej wirnika 
przy prędkości znamionowej. 
Gdy nie można obliczyć dokładnego ustawienia, należy zastosować ustawienie 
równe 3. Jest to ustawienie typowe i wystarczające dla większości zastosowań. 
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Jeżeli zastosowany zostanie współczynnik M równy 0, adaptacja 
niezrównoważenia zostanie wyłączona, a czas krzywej przeciążenia upłynie  
w stosunku do mierzonej składowej zgodnej prądu generatora. 
 
Uwaga: To dodatkowe grzanie wywoływane przez niezrównoważone prądy 

fazowe nie zostało uwzględnione w krzywych limitu cieplnego 
dostarczanych przez producenta generatora, ponieważ te krzywe 
przyjmują tylko taką składową zgodną prądów, która pochodzi  
z idealnie zrównoważonego zasilania i konstrukcji generatora, zatem 
ustawienie domyślne wynosi 0. 

 

2.31 Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne  
transformatora (49T) 
Nadmierne przegrzewanie transformatora może być spowodowane usterkami 
systemu chłodzącego, zbyt późno wyłączonymi zwarciami zewnętrznymi, 
przeciążeniem oraz nietypowymi warunkami pracy. Do takich nietypowych 
warunków pracy zaliczyć należy niską częstotliwość, wysokie napięcie, 
niesinusoidalny przebieg prądu obciążenia lub niesymetrię napięcia fazowego. 
Nadmierne temperatury skracają trwałość izolacji transformatora w stosunku 
proporcjonalnym do czasu utrzymywania się i wysokości tej wysokiej 
temperatury. Przegrzanie może wiązać się z wydzielaniem gazów, które mogą 
prowadzić do usterek elektrycznych. Co więcej, nadmierne temperatury mogą 
prowadzić do natychmiastowego uszkodzenia izolacji. Możliwa jest również 
sytuacja, w której dojedzie do podgrzania czynnika chłodzącego powyżej jego 
temperatury zapłonu, co może prowadzić do pożaru. 
Wyniki wskazują na to, że trwałość izolacji jest mniej więcej skracana do połowy 
na każde 10 C powyżej temperatury znamionowej. Jednakże trwałość izolacji nie 
zależy wyłącznie od temperatury, ale również od czasu wystawienia izolacji na tę 
podwyższoną temperaturę. Z racji relatywnie dużej pojemności cieplnej 
transformatora, rzadkie i krótkie przeciążenia nie muszą go uszkodzić. Jednak 
przekroczenia rzędu kilku procent utrzymujące się przez dłuższy okres mogą 
prowadzić do przedwczesnego postarzenia i uszkodzenia izolacji. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne zawarte w P34x jest oparte na normie 
IEEE C57.91-1995. Wyzwolenie zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 
może bazować na temperaturze gorącego punktu, ΘH, albo temperaturze górnej 
warstwy oleju, ΘTO. Temperatura górnej warstwy oleju może być obliczona bądź 
zmierzona bezpośrednio, gdy tylko dostępne są pomiarowe elementy CLIO lub 
RTD.  Temperatura punktu gorącego może być jedynie obliczona. 
Podczas wyznaczania obciążalności transformatora ważne jest uwzględnienie 
temperatury otoczenia. Temperatura otoczenia to temperatura powietrza 
otaczającego radiatory transformatora. W celu określenia temperatury pracy 
wzrost temperatury spowodowany obciążeniem dodawany jest do temperatury 
otoczenia. Zgodnie z normą IEEE C57.91-1995 parametry transformatora 
podawane są dla średniej, mierzonej w 24 godzinnym okresie temperatury 
wynoszącej 30°C. Jeżeli istnieje możliwość zmierzenia temperatury otoczenia, 
należy to zrobić i uśrednić uzyskane wyniki dla okresu 24 godzinnego.  
W przypadku przekaźników P34x temperatura otoczenia ΘA może być mierzona  
w sposób bezpośredni lub może być ustawiona jej wartość średnia. 
Najprostsze zastosowania zabezpieczeń przeciążeniowych korzystają  
z charakterystyki I2t. Stałe czasowe takie jak np. stała czasowa dla uzwojenia  
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w punkcie gorącym, τW, oraz stała czasowa wzrostu temperatury górnej warstwy 
oleju, τTO, są ustawione, tak więc model termiczny może odzwierciedlać 
prawidłowy wykładniczy profil grzania i chłodzenia, modelując tym samym 
temperaturę punktu gorącego uzwojenia. Obciążenia transformatora stają się 
coraz bardziej nieliniowe, przez co przekaźnik P34x wykorzystuje wartości 
skuteczne prądu do modelowania temperatury punktu gorącego uzwojenia. 
 
2.31.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
Poniższe tabele stanowią przykłady specyfikacji termicznych podawanych przez 
producentów transformatorów.  Dane te są potrzebne do skonfigurowania funkcji 
zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego. 
 

Charakterystyka cieplna 
735 MVA 300 kV +7% do -18% / 23 kV generator-transformator chłodzony ODWF 

Straty w stanie jałowym (straty na rdzeniu) 340 kW 

Straty obciążeniowe na zaczepie znamionowym 1580 kW 

Straty obciążeniowe na zaczepie odpowiadającym prądowi 
maksymalnemu 

1963 kW 

Stała czasowa oleju 2.15 hr 

Wykładnik dla oleju 1.0 

Wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia przy obciążeniu znamionowym 

33.4 K 

Stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym 14 min 

Wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej 
temperatury górnej warstwy oleju przy obciążeniu znamionowym. 

30.2 K 

Wykładnik dla uzwojeń 2.0 
 

Tabela 10: Charakterystyka cieplna MVA 300 kV +7% do -18% / 23 kV generator-transformator 
chłodzony ODWF 

 
Uwaga: OD (ukierunkowany przepływ oleju) oznacza, że olej z wymienników 

ciepła (radiatorów) jest kierowany na uzwojenia. WF oznacza, że 
olej jest zewnętrznie schładzany pompowaną wodą. 

 

Charakterystyka cieplna 
600 MVA 432/23,5 kV generator-transformator chłodzony ODWF 

Straty w stanie jałowym (straty na rdzeniu) 237 kW 

Straty obciążeniowe na zaczepie znamionowym 1423 kW 

Straty obciążeniowe na zaczepie odpowiadającym prądowi 
maksymalnemu 

1676 kW 

Stała czasowa oleju 2.2 hr 

Wykładnik dla oleju 1.0 

Wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia przy obciążeniu znamionowym 

46.6 K 

Stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym 9 min 

Wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej 
temperatury górnej warstwy oleju przy obciążeniu znamionowym. 

33.1K 

Wykładnik dla uzwojeń 2.0 
 

Tabela 11: Charakterystyka cieplna 600 MVA 432/23,5 kV generator-transformator chłodzony 
ODWF 
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Charakterystyka cieplna 
Wielkości z IEC 60354 w oparciu o średniej wielkości transformatory mocy 

chłodzone OD 

Stała czasowa oleju 1.5 hr 

Wykładnik dla oleju 1.0 

Wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia przy obciążeniu znamionowym 

49 K 

Stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym 5-10 min 

Wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej 
temperatury górnej warstwy oleju przy obciążeniu znamionowym. 

29 K 

Wykładnik dla uzwojeń 2.0 
 

Tabela 12: Wielkości charakterystyki cieplnej z IEC 60354 w oparciu o średniej wielkości 
transformatory mocy chłodzone OD 

 
Uzwojenie monitorowane może być ustawione na prąd GN, DN lub prąd 
adaptacyjny. Zaleca się ustawienie uzwojenia monitorowanego na prąd 
adaptacyjny, dzięki temu zostanie zapewniony całościowy obraz stanu 
termicznego transformatora. Temperatura otoczenia może być ustawiona na 
średnią (średnia wartość temperatur zmierzonych w ciągu 24 godzinnego okresu) 
lub może być zmierzona w sposób bezpośredni z wykorzystaniem wejścia CLI lub 
RTD. Temperatura górnej warstwy oleju może być ustawiona na obliczaną lub 
mierzoną. IB jest obciążeniem wyrażonym w pu i zaleca się ustawienie tej 
wielkości na wartość obciążenia znamionowego, tj. 1,0 pu. Następujące parametry 
powinny być wyspecyfikowane przez producenta transformatora: 
 
 Stosunek strat obciążeniowych przy obciążeniu znamionowym do strat 

jałowych (Rated NoLoadLoss). Przykładowo, jeżeli straty w stanie jałowym 
wynoszą 340 kW a straty obciążeniowe kształtują się na poziomie 1580 
kW, wartość współczynnika NoLoadLoss wynosi 1580/340 = 4,6. 

 
Straty w transformatorze są przedstawione na poniższym schemacie: 
 

 

Rysunek 64:  Straty w transformatorze 

 
Straty w stanie jałowym to przede wszystkim straty w elementach żelaznych. 
Straty spowodowane prądem magnesującym uzwojenia pierwotnego nazywane 
są stratami pozornymi. Przepływ prądu magnesującego przez rezystancję 
uzwojenia faktycznie powoduje straty rzeczywiste I2R oraz spadek napięcia, 
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jednakże i jedno i drugie jest dość niewielkie. Zmienne w czasie strumienie 
powodują straty w materiałach ferromagnetycznych nazywane stratami  
w rdzeniu. Te straty w elementach żelaznych dzielimy na dwie kategorie: straty 
wskutek histerezy oraz straty wiroprądowe. 
Suma strat w uzwojeniu oraz strat dodatkowych nazywana jest stratą 
obciążeniową. Straty w uzwojeniu spowodowane są przepływem prądów 
obciążeniowych przez uzwojenia pierwotne i wtórne. Są one równe I2R i objawiają 
się w postaci wzrostu temperatury przewodów i spadków napięcia.  Straty 
dodatkowe spowodowane są pojemnością rozproszoną oraz indukcyjnością 
rozproszenia. Pojemność rozproszona występuje pomiędzy zwojami, pomiędzy 
jednym a drugim uzwojeniem oraz pomiędzy uzwojeniami a rdzeniem. 
  
 Wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej górnej 

warstwy oleju przy obciążeniu znamionowym (Hot Spot overtop). 
 Wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury otoczenia 

przy obciążeniu znamionowym (Top Oil overamb). Może być również 
określony na podstawie testu rzeczywistego przeprowadzonego zgodnie  
z normą IEEE C57.12.90-1993. 

 Wykładnik dla uzwojeń (Winding exp m) oraz wykładnik dla oleju (Oil exp n) 
 
W poniższej tabeli zestawiono zalecane, zgodnie z normą IEEE C57.91-1995, 
wykładniki dla uzwojenia i oleju. 
 

Rodzaj chłodzenia m (wykładnik dla uzwojenia) n (wykładnik dla 
oleju) OA 0.8 0.8 

FA 0.8 0.9 

Pośrednie FOA lub FOW 0.8 0.9 

Bezpośrednie FOA lub FOW 1.0 1.0 
 

Tabela 13: Wykładniki dla uzwojenia i oleju wg IEEE Std C57.91-1995 

 
Wykładniki te zostały określone empirycznie i są potrzebne do obliczenia zmian 
∆ΘH oraz ∆ΘTO w reakcji na zmiany obciążenia. Wartość wykładnika m została 
wybrana dla każdego z typów chłodzenia i w przybliżeniu uwzględnia wpływ zmian 
rezystancji oraz lepkości oleju wskutek zmian obciążenia. Wartość wykładnika  
n została wybrana dla każdego z typów chłodzenia i w przybliżeniu uwzględnia 
wpływ zmian rezystancji wskutek zmian obciążenia. 
 
Ustawienie Cooling Mode - Natural, Forced Air, Forced Oil, Forced Air Oil, Select 
via PSL służy do określenia trybu chłodzenia zastosowanego do chłodzenia 
transformatora. W przypadku opcji Select Via PSL (wybór poprzez PSL) można 
użyć wejść DDB (650 Frcd Air Cool oraz 651 Frcd Oil Cool) do wybrania ustawień 
trybu chłodzenia Winding exp m oraz Oil exp n. Jeżeli DDB 650 = 1, wówczas tryb 
chłodzenia to Forced Air Cooling (wymuszone chłodzenie powietrzne); jeżeli DDB 
651 = 1, wówczas tryb chłodzenia to Forced Oil Cooling (wymuszone chłodzenie 
olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 = 1, wówczas tryb chłodzenia to Forced Air Oil 
Cooling (wymuszone chłodzenie powietrzne i olejowe); jeżeli DDB 650 oraz  
651 = 0, wówczas tryb chłodzenia to Natural Cooling (chłodzenie naturalne). 
 
 Stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym (Hot spot rise co). Może 

być również oszacowana podczas testów termicznych na podstawie 
rezystancyjnej krzywej chłodzenia. 
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 Stała czasowa oleju (Top oil rise co) 
 
Przekaźnik P34x oferuje do trzech stopni dla punktu gorącego i do trzech stopni 
dla górnej warstwy oleju. Sygnał wyzwolenia, Top Oil T>x Trip, jest aktywowany  
w momencie, gdy temperatura górnej warstwy oleju (zmierzona lub obliczona) 
przekroczy wartość ustawioną w Top Oil>x Set, i gdy upłynął czas opóźnienia tTop 
Oil>x Set. Podobnie sygnał wyzwolenia, Hot Spot>x Trip, jest aktywowany wtedy, 
gdy temperatura najgorętszego punktu (wartość może być jedynie obliczona) 
przekroczy wartość ustawienia Hot Spot>x Set, i gdy upłynął czas opóźnienia, tHot 
Spot>x Set. 
 
Podczas konfiguracji stopni punktu gorącego oraz górnej warstwy oleju należy 
uwzględnić sugerowane limity temperaturowe (IEEE C57.91-1995): 
 

Sugerowane limity temperaturowe dla obciążeń przekraczających wartości 
znamionowe transformatorów rozdzielczych o 65°C przyroście temperatury 

Temperatura górnej warstwy oleju 120°C 

Temperatury punktu gorącego przewodnika 200°C 

Sugerowane limity temperaturowe dla obciążeń przekraczających wartości 
znamionowe transformatorów rozdzielczych o 65°C przyroście temperatury (aby 
uwzględnić cztery typy obciążenia należy zapoznać się z normą IEEE C57.91-1995) 

Temperatura górnej warstwy oleju 110°C 

Temperatury punktu gorącego przewodnika 180°C 
 

Tabela 14: Sugerowane limity temperaturowe dla obciążeń przekraczających wartości 
znamionowe transformatorów rozdzielczych o 65°C przyroście temperatury 

 
Zmniejszenie trwałości 
Zgodnie z normą IEEE C57.91-1995 starzenie izolacji jest funkcją zależności 
temperatury, wilgotności oraz poziomu utlenienia od czasu. Wpływ wilgotności 
oraz utlenienia na pogorszenie stanu izolacji, z racji stosowanych, nowoczesnych 
systemów konserwacji olejowej jest minimalny. Dlatego kluczowym czynnikiem 
powodującym starzenie izolacji jest temperatura. Ponieważ rozkład temperatury 
nie jest jednorodny, część poddawana działaniu wyższych temperatur ulega 
znaczniejszym pogorszeniom parametrów. Dlatego też temperatura punktu 
gorącego uwzględniana jest w statystykach zmniejszania trwałości 
 
2.32.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
Ustalanie trwałości wyrażonej w godzinach dla referencyjnej temperatury punktu 
gorącego. Zgodnie z normą IEEE C57.91- 1995 standardowa, wyrażona w latach 
lub godzinach trwałość izolacji musi być arbitralnie zdefiniowana. Poniższa tabela 
pochodząca z normy IEEE C57.91-1995 podaje standardowe trwałości dla izolacji 
w instalacjach suchych, beztlenowych, o 65°C średnim przyroście 
temperaturowym na uzwojeniach, dla temperatury referencyjnej 110°C. 
 

Podstawa Standardowa trwałość izolacji 

 Godziny Lata 

50% szczątkowa wytrzymałość izolacji na 
rozciąganie (kryterium ze starszej normy IEEE 
C57.92-1981) 

65000 7.42 

25% szczątkowa wytrzymałość izolacji na 
rozciąganie 

135000 15.41 
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200 szczątkowy stopień polimeryzacji izolacji 150000 17.12 

Interpretacja danych z funkcjonalnych testów 
trwałości transformatora (dawna norma IEEE 
C57.91-1981) 

180000 20.55 

UWAGI: 
Wartości retencyjne wytrzymałości na rozciąganie lub stopnia polimeryzacji (D.P.) 
zostały wyznaczone na podstawie testów starzenia suchej izolacji umieszczonej  
w oleju nie zawierającym tlenu, w metodzie "sealed tube". 
Omówienie wpływu większych ilości wody oraz tlenu, jak również omówienie 
podstaw wymienionych powyżej można znaleźć w punkcie I.2 Załącznika I do normy 
IEEE C57.91-1995 
 

Tabela 15: Standardowa trwałość izolacji 

 
Obliczeniowa temperatura punktu najgorętszego Designed HS temp powinna być 
ustawiona na 110°C, jeżeli transformator dostosowany jest do 65°C średnich 
przyrostów temperaturowych na uzwojeniach. Jeżeli transformator dostosowany 
jest do 55°C średnich przyrostów temperaturowych na uzwojeniach, Designed HS 
temp należy ustawić na 95°C. 
 
Zgodnie z zaleceniami normy IEEE C57.91-1995, parametr Constant B Set 
powinien być ustawiony na wartość 15000, wyznaczoną na podstawie 
najnowszych danych eksperymentalnych. 
Jeżeli współczynnik przyspieszenia starzenia obliczony przez przekaźnik jest 
wyższy od ustawienia FAA> Set i upłynął czas opóźnienia tFAA> Set, aktywowany 
zostanie alarm FAA alarm (DDB 479). 
Jeżeli zmniejszenie trwałości obliczone przez przekaźnik jest wyższe od ustawienia 
LOL>1 Set i upłynął czas opóźnienia tLOL> Set, aktywowany zostanie alarm LOL 
alarm (DDB 480). 
 
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób konfiguracji funkcji zmniejszania 
trwałości. Uwzględnijmy nowy transformator, którego parametry przewidują 
średni przyrost temperatury uzwojeń o 65°C i którego wyrażona w godzinach 
trwałość dla obliczeniowej temperatury punktu najgorętszego wynosi 180 000 
godz. W rezultacie wyrażona godzinowo trwałość w najgorętszym punkcie Life 
Hours at HS ustawiana jest na 180 000, natomiast obliczeniowa temperatura 
punktu najgorętszego Designed HS temp ustawiana jest na 110,0°C. Parametr 
Constant B Set wynosi 15 000, zgodnie z danymi eksperymentalnymi normy IEEE. 
Współczynnik przyspieszenia starzenia uwzględnia stałą B oraz obliczoną za 
pomocą funkcji termicznej temperaturę punkt najgorętszego. Dla  
transformatorów rozdzielczych norma IEEE zaleca ustawienie 200°C dla wartości 
granicznej temperatury punktu najgorętszego (w celu wyznaczenia temperatury 
punktu najgorętszego dla transformatora mocy należy skorzystać z funkcji 
przeciążenia termicznego). Alarm współczynnika przyspieszenia starzenia może 
być aktywowany w momencie osiągnięcia 70% wartości granicznej 200°C. 
Współczynnik przyspieszenia starzenia obliczany jest w następujący sposób: 
 

  
 
Tak więc FAA>set wynosi 17,2. tFAA> Set może być ustawiony na 10,00 min.  
Parametr LOL>1 Set można ustawić na 115 000 godz., jeżeli założono, że pozostała 
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trwałość transformatora wynosi 65 000 godz. (trwałość w punkcie najgorętszym 
(Life Hours at HS) – trwałość pozostała = 180 000 – 65 000 = 115 000 godz.). 
Parametr tLOL> Set można ustawić na 10,00 min. W końcu, ustawienie Reset Life 
Hours określa wartość zmniejszenia żywotności LOL zaraz po wykonaniu komendy 
Reset LOL. Domyślna wartość to zero, ponieważ zakłada ona, że odnosi się do 
transformatora nowego. Po zakończeniu testów funkcji termicznej przekaźnika 
P34x wartość zmniejszenia trwałości LOL należy zresetować do zera. 
W celu wyznaczenia wieku transformatora powinno się przeprowadzić pewne 
określone testy. Należy przy tym poprosić o poradę producenta transformatora. 
 

2.33 Zabezpieczenie na wypadek awarii wyłącznika (50BF) 
Zaraz po powstaniu zwarcia zadziała jedno lub więcej zabezpieczeń i na 
wyłącznik(i) połączony(-e) ze zwartym obwodem wystawiony zostanie sygnał 
wyzwalający. Zadziałanie wyłącznika jest niezwykle istotne dla odcięcia zwarcia  
i zapobiegnięcia uszkodzeniu/dalszym uszkodzeniom w instalacji elektrycznej.  
W przypadku instalacji przesyłowych/przesyłowych pośrednich wolne wyłączanie 
zwarcia może również zagrozić stabilności instalacji. Dlatego też powszechną 
praktyką jest instalowanie zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia wyłącznika  
w celu monitorowania, czy wyłącznik otworzył się w rozsądnym czasie. Jeżeli prąd 
zwarciowy nie zostanie przerwany po ustawionym czasie liczonym od otwarcia 
wyłącznika obwodu, zadziała zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia wyłącznika 
(CBF). 
Działanie CBF może być wykorzystane do wstecznego wyzwalania wyłączników 
zainstalowanych od strony zasilania, zapewniając tym samym prawidłową izolację 
zwarć. CBF może także resetować wszystkie wyjściowe zestyki uruchamiające, 
gwarantując usunięcie wszystkich blokad zabezpieczeń zainstalowanych dalej na 
linii. 
 
2.32.1 Mechanizmy resetowania timerów zabezpieczenia na wypadek usterki 
wyłącznika 
Do informowania o przerwaniu zwarcia lub prądu obciążenia przez bieguny 
wyłącznika, gdy taka informacja jest wymagana, powszechnie stosuje się 
niskonastawne elementy podprądowe przekaźników zabezpieczających. Obejmuje 
to następujące sytuacje: 
 Gdy pomocnicze styki wyłącznika są uszkodzone lub gdy nie można ich 

uznać za pewne źródło sygnału potwierdzającego wyzwolenie wyłącznika. 
 Gdy wyłącznik próbował się otworzyć, ale się zablokował. Może to 

skutkować pojawieniem i utrzymywaniem się łuku elektrycznego pomiędzy 
stykami głównymi, a tym samym wniesieniem dodatkowej rezystancji łuku 
do ścieżki prądu zwarciowego. Z racji tego, że rezystancja ta w znacznym 
stopniu ogranicza prąd zwarcia, inicjujący człon zabezpieczający może się 
zresetować. Tak więc reset tego członu może być powodem błędnej 
informacji o pełnym otwarciu wyłącznika. 

 
W przypadku wszystkich funkcji zabezpieczających wyzwalanych prądowo, 
przekaźnik wykorzystuje działanie członów podprądowych (I<) do wykrywania, czy 
wyzwolone zostały odpowiednie bieguny wyłącznika i czy nastąpił reset timerów 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika. Jednakże człony podprądowe 
mogą w niektórych aplikacjach być zawodne w resetowaniu zabezpieczenia na 
wypadek usterki wyłącznika.   
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Przykładowo: 
 Gdy zabezpieczenie wyzwalane inaczej niż prądowo (np. zabezpieczenie 

pod-/nadnapięciowe lub pod-/nadczęstotliwościowe), wartości 
pomiarowe uzyskuje z włączonego w linię przekładnika napięciowego.  
W takim wypadku, I < zapewnia pewnie działającą metodę resetowania, 
jeżeli w zabezpieczanym obwodzie będzie zawsze płynął prąd obciążenia. 
Metodą pewniejszą może być detekcja odpadnięcia inicjującego elementu 
zabezpieczającego. 
 

 Gdy zabezpieczenie wyzwalane inaczej niż prądowo (np. zabezpieczenie 
pod-/nadnapięciowe lub pod-/nadczęstotliwościowe) wartości pomiarowe 
uzyskuje z przekładnika napięciowego włączonego w szybę zbiorczą. 
Podobnie i tutaj I< dotyczy przede wszystkim normalnie obciążonej linii 
zasilającej. Może być także tak, że wyłącznik nie usunie z szyny zbiorczej 
przyczyny inicjacji zabezpieczenia, tak więc może nie dojść do odpadnięcia 
członu zabezpieczającego. W takich przypadkach najlepszą metodą 
resetująca może być ta polegająca na zestykach pomocniczych wyłącznika. 

 
2.33.1.1  Ustawienia timerów zabezpieczenia na wypadek awarii wyłącznika 
Typowa, nadająca się do zastosowania konfiguracja timera jest następująca: 
 

Mechanizm resetujący 
zabezpieczenia CBF 

Opóźnienie czasowe tBF 
Standardowe opóźnienie 

2½-cyklowego 
wyłącznika 

Reset członu 
inicjującego 

Czas wyłączania dla wyłącznika CB 
+ czas resetowania członu (maks.) 
+ błąd w timerze tBF + margines 
bezpieczeństwa 

50 + 50 + 10 + 50 = 160 
ms 

Wyłącznik CB otwarty 

Czas otwierania / zamykania 
zestyków pomocniczych 
wyłącznika CB (maks.) + błąd w 
timerze tBF + margines 
bezpieczeństwa 

50 + 10 + 50 = 110 ms 

Człony podprądowe 

Czas wyłączania dla wyłącznika CB 
+ człon podprądowy (maks.) + 
margines bezpieczeństwa czasu 
zadziałania 

50 + 12 + 50 = 112 ms 

 

Tabela 16: Typowe ustawienia timera zab. na wypadek usterki wyłącznika 

 
 
Uwaga: Resetowanie zabezpieczenia CBF pociąga za sobą zadziałanie 

członów podprądowych. W uznanych za najgorsze przypadkach,  
w których stosowane jest resetowanie członu podprądowego lub 
otwarcia wyłącznika, należy zachować i stosować nastawy czasowe 
członu podprądowego. 

 
Przykłady powyżej dotyczą bezpośredniego wyzwolenia 2 ½ cyklowego 
wyłącznika. 
 
Uwaga: W aplikacjach z pomocniczymi przekaźnikami wyzwalającymi trzeba 

doliczyć 10 do 15 ms na zadziałanie przekaźnika wyzwalającego. 
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2.33.2 Ustawienia podprądowe zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 
Ustawienia fazowego zabezpieczenia podprądowego (I <) muszą być niższe od 
prądu obciążenia - dzięki temu zadziałanie I < będzie wskazywało otwarcie 
bieguna wyłącznika. Typowe ustawienie dla linii napowietrznej lub obwodów 
kablowych wynosi 20% In, z 5% In wspólnym dla zabezpieczenia CBF generatora. 
Człony podprądowe czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (SEFi 
rezerwowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (SBEF) należy ustawić na 
wartość niższą od odpowiedniego ustawienia wyzwolenia, zazwyczaj  
w następujący sposób: 
 
ISEF< = (ISEF> trip)/2 
IN< = IN> trip)/2 
 
W przypadku zastosowań dla generatorów człony podprądowe powinny mierzyć 
prąd z PP po stronie zacisków generatora. Jest to spowodowane tym, że  
w przypadku zwarcia wewnętrznego, po wyzwoleniu wyłącznika generator będzie 
nadal zasilać pewien prąd zwarcia, który będzie postrzegany przez człony 
podprądowe mierzące prąd z PP po stronie zerowej generatora. Może zatem 
pojawić się fałszywe wskazanie stanu usterki wyłącznika. 
 
Zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo i zabezpieczenie 
podimpedancyjne używane dla zapewnienia zabezpieczenia rezerwowego na 
wypadek zwarć w sieci są zazwyczaj podłączone do PP po stronie zerowej tak, że 
generator znajduje się w strefie zabezpieczenia. Te funkcje zabezpieczające 
wykorzystują wejścia prądowe IA, IB, IC w przekaźniku P343/4/5/6. Dlatego też, 
jeżeli wejścia IA, IB, IC podłączono do PP po stronie zerowej, należy wybrać dla 
członów podprądowych wejścia IA-2, IB-2, IC-2 w ustawieniu I< Current Input - IA-
1, IB-1, IC-1/IA-2, IB-2, IC-2. 
 

2.34 Zabezpieczenie przed przeskokiem iskry na wyłączniku 
Przed synchronizacją generatora albo zaraz po wyzwoleniu generatora, w sytuacji, 
gdy może dochodzić do poślizgu generatora względem sieci elektroenergetycznej, 
możliwe jest ustalenie co najmniej dwukrotności znamionowego napięcia 
fazowego na wyłączniku generatora. Jeszcze wyższe napięcie może zostać 
ustalone na krótko zaraz po wyzwoleniu generatora w przypadku usterki źródła 
napięcia, kiedy to poziom wzbudzenia przed usterką może zostać utrzymany aż do 
momentu zadziałania AVR. 
 
Chociaż wyłączniki generatora są konstruowane z myślą o takich sytuacjach, to 
wzrosło prawdopodobieństwo awarii przerywacza wyłącznika lub awarii 
izolatorów aparatury rozdzielczej z otwartymi zaciskami i dochodzi do takich 
usterek. 
 
Najbardziej prawdopodobne, jest to, że tego rodzaju usterki wyłącznika wystąpią 
najpierw na jednej fazie i będzie można je wykryć za pomocą członu mierzącego 
prąd przewodu neutralnego.  Jeżeli generator jest podłączony bezpośrednio do 
sieci elektroenergetycznej, można zastosować drugi stopień zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana (IN>2...) jako człon bezzwłoczny, nastawiając 
opóźnienie czasowe IN>2 TimeDelay na 0 s, aby szybko wykrywać przeskok iskry.  
Aby zapobiec utracie koordynacji, ten stopień musi zostać zablokowany, gdy 
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wyłącznik będzie zamknięty. Można to zaprogramować poprzez prawidłową 
konfigurację programowalnego schematu logicznego i włączyć do logiki 
zabezpieczenia na wypadek awarii wyłącznika, w sposób przedstawiony na 
rysunku 65. 
 
W przypadku, gdy maszyna jest podłączona do systemu za pośrednictwem 
transformatora podwyższającego napięcie, można stworzyć podobny układ.  Człon 
rezerwowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego zawarty w przekaźniku P34x 
można podłączyć tak, aby mierzyć prąd zwarcia doziemnego po stronie GN 
transformatora, aby zapewnić zabezpieczenie przed przeskokiem iskry na 
wyłączniku, przy użyciu odpowiedniego schematu logiki. Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe maszyny może zostać zapewnione przez człon czułego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego zawarty w P34x, co przedstawiono na 
rysunku 66. 
 

Rysunek 65:  Zabezpieczenie przed przeskokiem iskry na wyłączniku dla maszyny podłączonej 
bezpośrednio 
 

 

Rysunek 66:  Zabezpieczenie przed przeskokiem iskry na wyłączniku dla maszyny podłączonej 
pośrednio 
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2.34 Blokowane zabezpieczenie nadprądowe 
Blokowane zabezpieczenie nadprądowe wykorzystuje zestyki uruchamiające 
dalszych przekaźników połączone z wejściami blokującymi wcześniejszych 
przekaźników. Pozwala to zastosować identyczne ustawienia prądu oraz czasu na 
każdym przekaźniku danego układu, gdyż przekaźnik znajdujący się najbliżej 
zwarcia nie otrzymuje sygnału blokującego i przez to wyzwalany jest w sposób 
selektywny.  Tym samym, ten rodzaj układu pozwala zredukować liczbę 
wymaganych stopni zabezpieczeń i w rezultacie czasów wyłączania zwarcia. 
 Zasada działania blokowanego zabezpieczenia nadprądowego może być 
rozszerzona przez wprowadzenie szybkich członów nadprądowych na zasilających 
liniach dopływowych podstacji, które będą wówczas ustawione na blokowanie 
przez zestyki uruchamiające przekaźników zabezpieczających zasilających linii 
odpływowych. Człon szybki może być zatem wyzwalany w przypadku wystąpienia 
zwarcia na szynie zbiorczej, lecz, dzięki sygnałom blokującym, nie reaguje na 
zwarcia zewnętrznej linii zasilającej. Ten rodzaj układu zapewnia znacznie krótsze 
czasy wyłączania zwarcia w przypadku zwarć szyny zbiorczej niż miałoby to 
miejsce w przypadku konwencjonalnego stopniowanego czasowo zabezpieczenia 
nadprądowego. Dostępność licznych stopni nadprądowych i ziemnozwarciowych 
oznacza, że zapewnione jest również rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe 
stopniowane czasowo. Pokazuje to rysunek 67 oraz rysunek 68. 
 

 

Rysunek 67:  Prosty schemat blokowania szyny (jedno zasilanie) 
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Rysunek 68:  Prosty schemat blokowania szyny (jedno zasilanie) 

 
Przekaźniki P140/P34x posiadają wyjścia uruchamiające dostępne na każdym 
stopniu poszczególnych członów zabezpieczeń nadprądowego 
i ziemnozwarciowego, włącznie z czułym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Te 
sygnały uruchomieniowe mogą być powiązane z zestykami wyjściowymi przez 
odpowiednie programowanie.  Każdy stopień może być również blokowany przez 
zaprogramowanie z odpowiednim wejściem izolowanym optycznie. 
Przekaźniki P34x zapewniają napięcie wzbudzenia 50 V do zasilania wejść 
optycznych. Stąd zablokowanie tego przekaźnika w mało prawdopodobnym 
wypadku usterki tego zasilania nie jest możliwe. Z tego powodu napięcie 
wzbudzenia jest nadzorowane i w razie wykrycia usterki istnieje możliwość 
zapewnienia wyjściowego zestyku alarmu poprzez programowalny schemat 
logiczny w przekaźniku. 
Można wówczas wykorzystać ten zestyk do sygnalizacji alarmowej w podstacji. 
Ewentualnie można ustawić schemat logiczny przekaźnika na blokowanie 
dowolnych stopnie zabezpieczenia nadprądowego/ziemnozwarciowego, które 
działałyby w sposób nieselektywny z powodu usterki sygnału blokującego. 
W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystywania układów  
z blokowanym zabezpieczeniem nadprądowym, prosimy o kontakt z Alstom Grid. 
 

2.36 Wejścia i wyjścia pętli prądowej 
 
2.36.1 Wejścia pętli prądowej 
Dostępne są cztery wejścia analogowe (lub pętli prądowej) dla przetworników  
o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA lub 4 - 20 mA. Wejścia analogowe 
mogą być wykorzystane do podłączenia różnych przetworników, jak np. 
monitorów drgań, tachometrów oraz przetworników ciśnienia. Do każdego 
wejścia podłączone są dwa stopnie zabezpieczeń, jeden alarmowy i jeden 
wyzwalający.  Każdy stopień można oddzielnie załączyć lub wyłączyć i każdy może 
mieć ustawioną osobno niezależną czasowo charakterystykę wyzwalania. Stopnie 
alarmowy oraz wyzwalający mogą być skonfigurowane do zadziałania  
w przypadku, gdy wartość na wejściu spadnie poniżej progu 
alarmowego/wyzwalającego Under, lub gdy prąd wejściowy będzie większy od 
wartości wejściowej Over. 
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Urządzenia podłączone do wejść pętli prądowej poddawane są diagnostyce 
zasilania oraz ciągłej autodiagnostyce. 
 
Dla zakresu wejścia 4 – 20 mA, wartość prądu mniejsza niż 4 mA oznacza, że na 
przetworniku bądź okablowaniu jest zwarcie. Dostępny jest bezzwłoczny człon 
alarmujący natychmiastowo o takich niskich wartościach prądu. Jego zakres 
można ustawić na 0 - 4 mA. Człon ten kontroluje sygnał wyjściowy (CLI1/2/3/4  
I< Fail Alm., DDB 390-393), który w razie potrzeby może być powiązany ze 
zdefiniowanym przez użytkownika alarmem. 
 
2.36.2 Wytyczne dot. konfiguracji wejść pętli prądowej 
Dla każdego z wejść analogowych użytkownik może skonfigurować następujące 
parametry: 
 zakres wejścia prądowego: 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA 
 funkcję oraz jednostki wejścia analogowego (w formie 16-znakowej etykiety 

wejścia), 
 minimalną wartość wejścia analogowego (z zakresu od –9999 do 9999), 
 maksymalną wartość wejścia analogowego (z zakresu od –9999 do 9999), 
 próg alarmowy, zakres zawierający się w przedziale zdefiniowanym 

ustawionymi wartościami maksymalną i minimalną, 
 funkcje alarmu - alarm o niedomiarze bądź nadmiarze, 
 opóźnienie alarmu, 
 próg wyzwolenia, zakres zawierający się w przedziale zdefiniowanym 

ustawionymi wartościami maksymalną i minimalną, 
 funkcje wyzwolenia - wyzwolenie w razie niedomiaru bądź nadmiaru, 
 opóźnienie wyzwolenia. 
 
Każde wejście pętli prądowej może być załączone lub wyłączone (Enabled lub 
Disabled) podobnie stopień alarmowy i wyzwalający każdego z tych wejść. Stopnie 
alarmowy oraz wyzwalający w zależności od zastosowania mogą być 
skonfigurowane do zadziałania w przypadku, gdy wartość na wejściu spadnie 
poniżej progu alarmowego/wyzwalającego Under lub gdy prąd wejściowy będzie 
większy od wartości wejściowej Over. Można wybrać jeden z czterech typów 
wejść analogowych dla przetworników o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA 
lub 4 - 20 mA. 
  
Ustawienia wartości maksymalnej oraz minimalnej (Maximum oraz Minimum) 
pozwalają na wprowadzenie zakresu mierzonych przez przetwornik wielkości 
fizycznych bądź elektrycznych. Ustawienia te nie mają żadnych jednostek, 
jednakże użytkownik może wprowadzić funkcję przetwornika oraz jednostki 
pomiarowe za pomocą 16-znakowej, dowolnie definiowalnej etykiety CLI Input 
Label. Przykładowo, jeżeli wejście analogowe służy do monitorowania 
przetwornika pomiarowego mocy, tekst etykiety powinien mieć postać “Active 
Power (MW)”. 
Ustawienia wartości progowej alarmu oraz wyzwolenia powinny zawierać się  
w zakresie przyjętym dla zdefiniowanych przez użytkownika wielkości fizycznych 
bądź elektrycznych. Przekaźnik przeliczy wartość sygnału prądowego na wejściu 
do wykorzystywanej przez funkcje zabezpieczające wartości pomiarowej 
odpowiadającej danemu przetwornikowi. 
 
Na przykład jeżeli wartość minimalna CLI to –1000 a wartość maksymalna CLI to 
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1000 dla wejścia 0 - 10 mA, wartość prądu na wejściu równa 10 mA jest 
równoważna wartości zmierzonej równej 1000, 5 mA oznacza 0 a 1 mA oznacza –
800. Jeżeli wartość minimalna CLI to 1000 a wartość maksymalna CLI to -1000 dla 
wejścia 0 - 10 mA, wartość prądu na wejściu równa 10 mA jest równoważna 
wartości zmierzonej równej –1000, 5 mA oznacza 0 a 1 mA oznacza 800.  Wartości 
te mogą być wyświetlane w komórkach CLIO Input 1/2/3/4 w menu 
MEASUREMENTS 3. W górnym wierszu wyświetlana jest etykieta CLI Input Label, 
natomiast w wierszu dolnym pokazywana jest wartość pomiarowa. 
 
2.36.3 Wyjścia pętli prądowej 
Dostępne są cztery wyjścia analogowe o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA 
lub 4 - 20 mA, które mogą w pewnej mierze zaspokoić zapotrzebowanie na 
zastosowanie oddzielnych przetworników. Można je użyć do zasilenia 
standardowych amperomierzy z cewką ruchomą, w celu uzyskania analogowych 
wskazań wartości niektórych z mierzonych wielkości lub, po zastosowaniu 
istniejących analogowych terminali RTU, można je wykorzystać w systemach 
SCADA. 
 
Wyjścia te mogą być powiązane z dowolnym mierzonym przez przekaźnik 
parametrem: 
 

 amplitudami IA, IB, IC, IN, IN obliczeniowym, I czułym, 

 amplitudami I1, I2, I0, 

 IA RMS, IB RMS, IC RMS 

 wielkościami VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, VN zmierzonym, VN 
obliczeniowym, 

 amplitudami V1, V2 i V0, 

 VAN RMS, VBN RMS, VCN RMS 

 częstotliwością, 

 mocą jednofazową czynną, bierną i pozorną, współczynnikiem mocy 
jednofazowej, 

 mocą trójfazową czynną, bierną i pozorną, współczynnikiem mocy 
jednofazowej, 

 trzecią harmoniczną VN (tylko P343/4/5), 

 stanem cieplnym stojana, 

 stanem cieplnym (NPS) wirnika (tylko P342/P343/P344/P345/6), 

 temperaturami RTD (tylko P342/P343/P344/P345/6), 

 wejściami analogowymi. 
 
Użytkownik może ustawić zakres pomiarowy dla każdego wyjścia analogowego. 
Graniczne wartości zakresu określone są parametrami Maximum oraz Minimum. 
Dzięki temu użytkownik może z większą dokładnością śledzić wybrany zakres 
pomiarowy. Dla wielkości napięcia, prądu i mocy ustawienia te można nastawić 
albo dla strony pierwotnej albo dla strony wtórnej, w zależności od ustawień 
CLO1/2/3/4 Set Values - Primary/Secondary powiązanych z poszczególnymi 
wyjściami pętli prądowej. 
 
Urządzenia podłączone do wyjść pętli prądowej poddawane są diagnostyce 
zasilania oraz ciągłej autodiagnostyce. 
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2.36.4 Wytyczne dot. konfiguracji wyjść pętli prądowej 
Każde z wyjść pętli prądowej może być załączone lub wyłączone (Enabled lub 
Disabled). Można wybrać jeden z czterech typów wyjść analogowych dla 
przetworników o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA lub 4 - 20 mA. 
Najczęściej wykorzystywany jest zakres 4 to 20 mA, tak więc prąd na tym wejściu 
płynie nawet wtedy, gdy mierzona wartość spadnie do zera. Uzyskano w ten 
sposób niezawodne wskazania, pozwalające rozróżnić, kiedy doszło do 
uszkodzenia analogowego wyjścia przetwornika a kiedy mierzona przez niego 
wielkość spadła do zera. 
 
Dzięki ustawieniom wartości maksymalnej oraz minimalnej (Maximum oraz 
Minimum) użytkownik może ustawić zakres pomiarowy dla każdego wyjścia 
analogowego. Zakres, wielkość kroku i jednostka odpowiadające wybranemu 
parametrowi zostały przedstawione w tabeli w rozdziale Obsługa, P34x/EN OP. 
Dzięki temu użytkownik może z większą dokładnością śledzić wybrany zakres 
pomiarowy. 
 
Dla wielkości napięcia, prądu i mocy ustawienia te można nastawić albo dla strony 
pierwotnej albo dla strony wtórnej, w zależności od ustawień CLO1/2/3/4 Set 
Values - Primary/Secondary powiązanych z poszczególnymi wyjściami pętli 
prądowej. 
Zależność prądu na wyjściu od wartości parametru mierzonego ma znaczenie 
kluczowe i wymaga dokładniejszej analizy. Wszystkie urządzenia odbiorcze muszą, 
co oczywiste, pracować w swoich zakresach znamionowych, ale, jeżeli to możliwe, 
powinno się również przyjąć pewne standardy w tym względzie. 
Jednym z celów jest stworzenie możliwości monitorowania napięcia także poza 
zakresem, tak więc górną wartość graniczną ustawia się zwykle na 120%. Chociaż 
może to nastręczyć pewnych trudności przy skalowaniu przyrządu. 
Takie same założenia mają zastosowanie do wyjść przetworników prądowych 
oraz, przy przyjęciu kliku założeń dodatkowych, do wyjść przetworników mocy,  
w przypadku których należy uwzględnić zarówno przekładnie przekładnika 
prądowego jak i przekładnika napięciowego. 
Wszystkich tych złożoności nie trzeba uwzględniać, jeżeli przetwornik jedynie 
podaje sygnał, np. do stacji terenowej SCADA. Wszelkie urządzenia, w których 
można zaprogramować wartość współczynnika skalowania dla każdego z wejść 
osobno, mogą przyjmować i przetwarzać większość sygnałów. Głównym 
zagadnieniem będzie dokładne sprawdzenie, czy przetwornik jest w stanie 
zapewnić sygnał o pełnej rozpiętości wejścia, tj. czy nie dochodzi do jego 
nasycenia przy najwyższych spodziewanych wartościach parametru mierzonego. 
 

2.37 Wykrywanie zwarć doziemnych w konwerterze 
rozruchowym 
Jeżeli zwarcie doziemne wystąpi w obwodzie konwertera rozruchowego, wówczas 
prąd płynie przez wszystkie uziemione części systemu z powodu napięcia DC. 
Obciążenie termiczne jest największe na transformatorach uziemiającym  
i zerowym, ponieważ mają one niższą rezystancję od przekładników 
napięciowych. 
Prąd DC można przekształcić na napięcie DC za pomocą bocznika, a napięcie DC 
można zmierzyć za pomocą przetwornika napięcia DC np. i4DB ISTAT400.   
W przykładzie przedstawionym poniżej przetwornik i4DB miałby zakres napięcia 
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DC od 0+/-50mV do 0+/-1V zaprogramowany dla skali 0-150mV/4-20mA. Wyjście 
4-20mA przetwornika można podłączyć do wejścia pętli prądowej 4-20mA w P34x, 
aby zapewnić zwłoczne wyzwolenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
 

 

Rysunek 69:  Zabezpieczenie napięciowe DC do wykrywania zwarcia doziemnego  
w konwerterze rozruchowym 

 
W przypadku zabezpieczenia ziemnozwarciowego konwertera rozruchowego  
w turbozespole gazowym, w razie wystąpienia zwarcia doziemnego w obwodzie 
DC, połowa napięcia DC jest obecna pomiędzy punktem gwiazdy transformatora  
a uziemieniem, jeżeli punkt gwiazdy transformatora nie jest uziemiony. To 
napięcie można uznać za napięcie zasilające prąd zwarcia doziemnego.  Gdy 
punkty gwiazdy transformatora są uziemione, przepływający prąd jest wyznaczany 
przez napięcie zwarcia i rezystancję wszystkich transformatorów, które są 
podłączone galwanicznie do zespołu konwertera i są uziemione. Prąd zwarcia 
doziemnego DC wynosi normalnie od około 3 do 4A. 
 
W przypadku konwertera rozruchowego z transformatorem rozruchowy, którego 
VN ST ≈ 1,4 kV i w przypadku 6-impulsowego obwodu mostkowego napięcie DC, VDC 
≈ 1,35 x VN ST = 1,89 kV. W przypadku zwarcia doziemnego w obwodzie pośrednim 
‘napięcie przesunięcia’ będzie równe połowie napięcia DC (VDC zwarcia = 0,5 VDC = 
945 V). 
 
Jeżeli przyjmiemy, że transformator uziemiający ma rezystancję uzwojenia R ≈ 150 
Ω, przez jego punkt gwiazdy będzie płynął prąd DC I0 = 945 V/150Ω = 6,3 A. 
 
Uwaga: Rezystancje uzwojenia transformatorów uziemiających i zerowych 

mogą się bardzo różnić w zależności od ich typu, dlatego należy 
uzyskać dane od producenta albo ustalić je w drodze pomiarów. 

 
Jeżeli nie dojdzie do wyzwolenia prąd zwarcia doziemnego może spowodować 
przeciążenie temperaturowe, które uszkodzi przekładniki napięciowe połączone  
w gwiazdę i transformator uziemiający. Aby zapewnić niezawodne pobudzenie 
zabezpieczenia, należy nastawić je na wartość mniejszą niż połowa prądu zwarcia, 
na przykład 2 A. Gdy jest bocznik i przetwornik i4D, jakie zastosowano  
w przykładzie, ten prąd wytwarza prąd wtórny o wartości 7,2 mA (prąd zwarcia 
≈ 6 A, wybrana wartość pobudzenia = 2 A, wartość nastawienia = 7,2 mA). 
Dla zabezpieczenia od prądu zwarcia doziemnego podczas rozruchu opóźnienie 
czasowe wyzwolenia wyznacza się za pomocą dopuszczalnego obciążenia 
temperaturowego transformatora uziemiającego i/lub zerowego. Dość 
powszechnie stosuje się wartość równą 2 s lub mniej. 
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2.37 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika (64R) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika służy do wykrywania zwarć doziemnych 
w obwodzie wzbudzenia generatorów synchronicznych. 
Obwód wzbudzenia w generatorze synchronicznym złożony z uzwojenia, 
wzbudnicy i przerywacza obwodu to obwód DC, który normalnie nie jest 
uziemiony. W razie wystąpienia zwarcia doziemnego nie będzie płynąć żaden prąd 
zwarciowy ustalony i nie dojdzie do żadnych uszkodzeń. Jeżeli wystąpi  
w odrębnym punkcie systemu wzbudzenia drugie zwarcie doziemne, to będzie 
zwarcie uzwojenia obwodu wzbudzenia, podczas którego następuje obejście 
części uzwojenia wzbudzającego i może zwiększyć się prąd przepływający przez 
pozostałą część. 
 
Prąd wzbudzenia z dużej maszyny może mieć wysoką wartość i powodować 
poważne uszkodzenia wirnika i wzbudnicy. Jeżeli zwarta zostanie duża część 
uzwojenia wzbudzającego, strumień może wywołać siłę przyciągania, która będzie 
mocna na jednym biegunie i słaba na przeciwległym biegunie. W rezultacie 
powstaje niezrównoważona siła powodująca gwałtowne drgania. To może 
uszkodzić łożyska lub nawet przesunąć wirnik, co może z kolei uszkodzić stojan. 
Po wystąpieniu pierwszego zwarcia doziemnego zwiększa się ryzyko drugiego 
zwarcia doziemnego, ponieważ pierwsze zwarcie ustanawia uziemione 
odniesienie dla napięcia indukowanego w polu przez stanu nieustalone stojana. 
Te stany nieustalone zwiększają oddziaływanie na uziemienie w innych punktach 
uzwojenia wzbudzającego. 
 
2.36.5 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 
Rezystancję uziemienia wirnika mierzy się przy użyciu zewnętrznej jednostki do 
wstrzykiwania fali prostokątnej o niskiej częstotliwości, sprzęgania i pomiarów, 
P391, podłączonej do obwodu wirnika. Pomiar rezystancji wirnika jest 
przekazywany do P342/3/4/5/6 poprzez wyjście pętli prądowej (0-20 mA) na P391 
podłączone do jednego z 4 wejść pętli prądowej (0-20 mA) na P342/3/4/5/6. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika jest dostępne tylko wtedy, gdy 
przekaźnik wyposażono w opcję sprzętową CLIO. Dostępne są dwa 
podrezystancyjne stopnie zabezpieczenia o charakterystyce czasowo niezależnej 
przeznaczone do alarmowania i wyzwalania. 
 
Człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika można wybrać nastawiając  
w komórce Rotor E/F w kolumnie Configuration opcję Enabled. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika wykorzystuje jedno z czterech wejść 
pętli prądowej (przetwornika), aby podawać rezystancję wirnika mierzoną przez 
jednostkę do wstrzykiwania, sprzęgania i pomiarów P391. Wejście pętli prądowej 
wykorzystywane dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika wybiera się za 
pomocą ustawienia CL I/P select – Current Loop CL1/CL2/CL3/CL4 w ustawieniach 
menu Rotor EF. 
  
Stopień alarmowy (64R R<1 Alarm) i stopień wyzwalający (64R R<2 Trip) 
zabezpieczenia podrezystancyjnego można oddzielnie załączać lub wyłączać.  
Wartość progową alarmu, 64R R<1 Alm Set, i wartość progową wyzwolenia, 64R 
R<2 Trip Set, zabezpieczenia podrezystancyjnego należy nastawić poniżej poziomu 
rezystancji obecnej w normalnych warunkach. Rezystancję można ustalić 
sprawdzając ją w komórce 64R R Fault w menu MEASUREMENTS 3. Typowa 
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wartość ustawienia alarmu dla rezystancji zwarcia wynosi 40 kΩ zaś ustawienia 
wyzwolenia to 5 kΩ. Te wartości można zmieniać w zależności od rezystancji 
izolacji i od chłodziwa. Należy zachować ostrożność i pozostawić dostateczny 
margines pomiędzy wartością ustawienia a rzeczywistą rezystancją izolacji. 
Ponieważ nie można wykluczyć zakłóceń ze strony systemu wzbudzenia, 
ustawienie dla stopnia ostrzegawcze można ostatecznie ustalić podczas testów 
strony pierwotnej. 
 
W trakcie rozruchu generatora lub podczas stanów nieustalonych systemu mogą 
pojawiać się przejściowe powtarzalne zwarcia doziemne powodowane przez 
wilgoć lub pylenie miedzi, co może prowadzić do uciążliwych zadziałań, zwłaszcza 
w przypadku stosowania zadziałania bezzwłocznego.  Zaleca się zastosowanie 
opóźnienia czasowego, aby uniknąć uciążliwych wyzwoleń.  Opóźnienie czasowe 
dla członów 64R R<1/2 można nastawić w komórkach 64R R<1 Alm Dly, 64R R<2 
Trip Dly. Domyślne opóźnienia czasowe, 1 s dla wyzwolenia i 10 s dla alarmu, to 
wartości typowe. 
 
Nastawione czasy to dodatkowe opóźnienia nie uwzględniające czasu zadziałania 
funkcji zabezpieczającej. 
Ustawienie Injection Frequency, 0.25 Hz / 0.5 Hz / 1 Hz należy dopasować do 
częstotliwości nastawionej w jednostce sprzęgającej P391, którą wybiera się za 
pomocą zworek, pozycje zworek można znaleźć na schematach połączeń P391  
w rozdziale Instalacja, P34x/EN IN. 
 
Ustawienie R Compensation służy do kompensowania ewentualnych błędów 
rezystancji. To ustawienie można ustalić w trakcie prób odbiorczych. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika w P34x nie rozróżnia przebicia izolacji  
w jednym punkcie od przebicia izolacji w wielu punktach. W przypadku użycia 
takiego urządzenia jak detektor drgań generatora w celu wykrywania przebicia 
izolacji w wielu punktach można użyć P34x do samego alarmowania oraz do 
wyzwalania pod nadzorem ze strony urządzenia wibracyjnego. Jeżeli nie używa się 
detektora drgań, zaleca się, aby wyzwolenie przez zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe wirnika w P34x odbywało się dla pierwszego wykrytego 
zwarcia. 
 
P391 można podłączyć do jednego końca lub do dwóch końców uzwojenia 
wzbudzającego, patrz schematy połączeń w rozdziale Instalacja, P34x/EN IN. 
Zaleca się podłączenie do 2 końców, gdy to możliwe, ponieważ takie podłączenie 
zapewnia bardziej stabilne i ustalone pomiary. 
 
2.36.6 Redundantne zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika 
Aby zapewnić redundantne zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika, można 
podłączyć jedną jednostkę P391 do dwóch przekaźników P34x. 
Napięcie wyjścia pętli prądowej P391 ma doprowadzać 20 mA przez maksymalne 
obciążenie wynoszące 500 om, ale impedancja wejściowa jednego wejścia pętli 
prądowej 0-20 mA P34x wynosi 360 om. Tak więc P391 nie może wysterowywać 
bezpośrednio dwóch wejść pętli prądowej za pomocą wyjścia pętli prądowej 
P391. 
 
Można jednak przezwyciężyć ten problem używając wzmacniaka pomiędzy P391  
a przekaźnikami P34x, który zapewnia 2 x wyjście 0-20 mA. Przetestowano 
wzmacniak taki jak PR 5104A firmy Omni Instruments, 
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(http://www.omniinstruments.co.uk) i można go użyć do tego rodzaju 
zastosowania. Rezystancja wejścia prądowego 5104A wynosi 10 om a 
maksymalne obciążenie każdego wyjścia 0-20 mA wynosi 600 om. 
 
Uwaga: Dla lekkiego kabla 1/0,6 mm (CSA 0,28 mm2) rezystancja kabla 

wynosi 65 Ω/km, zatem maksymalna odległość dla tego kabla 
pomiędzy P391 a P34x może wynosić ok. 1 km, (maksymalna 
długość kabla (km) = 140/rezystancja pętli 2Rl = 140/2x65 = 1,07 
km). Zaleca się użycie ekranowanego kabla uziemionego na jednym 
końcu, aby zmniejszyć zakłócenia. 

 

 

Rysunek 70:  Podłączenie redundantnego zab. ziemnozwarciowego wirnika 

 

2.39 Zabezpieczenie dla maszyn o zmiennej  
prędkości obrotowej 
Kwestie zarządzania mocą oraz stabilności sieci elektroenergetycznej budzą coraz 
większe zainteresowanie. Wzrost wykorzystania systemów wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych, np. turbin wiatrowych i elektrowni słonecznych, prowadzi 
do wzrostu liczby turbin gazowych instalowanych jako rezerwa wirująca oraz 
dodatkowa, ponieważ energia elektryczna wytworzona ze źródeł odnawialnych 
nie może być łatwo i skutecznie przesyłana tak, aby sprostać zapotrzebowaniu. 
Nie jest to więc rozwiązanie długoterminowe, pozwalające ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla w przyszłości. Aby rozwiązać ten problem, niezbędne są wydajne 
i ekonomiczne rozwiązania umożliwiające przechowywanie dużej ilości energii 
elektrycznej. Elektrownie szczytowo-pompowe wciąż stanowią najbardziej 
wydajną oraz elastyczną formę magazynowania energii elektrycznej na dużą skalę. 
Obecnie w elektrowniach szczytowo-pompowych wdrażana jest technologia 
hydrozespołów odwracalnych o regulowanej prędkości, która oferuje wyższą 
wydajność oraz dynamiczną regulację mocy zarówno w trybie zużycia jak  
i wytwarzania. 
W tym rozdziale opisano zastosowanie funkcji zabezpieczających w nowym, 
innowacyjnym systemie zabezpieczenia dużych maszyn indukcyjnych dwustronnie 
zasilanych (MDZ) o regulowanej prędkości obrotowej przeznaczonych do pracy  
w elektrowniach szczytowo-pompowych. Wirnik maszyny o regulowanej 
prędkości obrotowej posiada trójfazowe uzwojenie z pierścieniami ślizgowymi 
zasilanie prądami niskiej częstotliwości za pomocą przetworników źródła napięcia 
z sytemu AC a jego prędkość zależy od częstotliwości mocy podawanej  
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z przetwornika. W trakcie normalnej pracy częstotliwość prądów wirnika jest 
bardzo niska (zazwyczaj od 0,1 do 6 Hz), podczas rozruchu i hamowania zmienia 
się w przedziale od zera do częstotliwości znamionowej sieci (50 lub 60 Hz). 
Zespoły silnikowo-prądnicowe o regulowanej prędkości obrotowej wymagają 
zbudowania całkowicie niezależnego systemu zabezpieczeń, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo instalacji w każdych warunkach. 
Obecnie rynek nie oferuje żadnego przekaźnika zabezpieczającego, który 
zapewniałby ochronę w przypadku prądów oraz napięć o bardzo niskiej 
częstotliwości, występujących w wirnikach pracujących ze zmienną prędkością 
oraz w stojanach w wstępnej fazie rozruchu oraz podczas zatrzymywania. Nowy 
system zabezpieczeń będzie umożliwiać pomiar i monitorowanie tych sygnałów 
przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki rozruchu, zatrzymania oraz pracy 
pompowej i generatorowej. Do mierzenia sygnałów prądu i napięcia o niskiej 
częstotliwości wykorzystano nowatorską technologię „cyfrowej podstacji”, 
wprowadzającą do przekaźników zabezpieczających niekonwencjonalne 
przekładniki (NCIT: Non-Conventional Current Transformers (NCCT) – 
niekonwencjonalne przekładniki prądowe oraz Non-Conventional Voltage 
Transformers (NCVT) – niekonwencjonalne przekładniki napięciowe)  
z komunikacją przez cyfrową magistralę procesową IEC 61850-9-2 LE. 
 
Największe trudności związane z opracowaniem zabezpieczenia dotyczą 
konstrukcji zabezpieczenia wirnika i związane są z następującymi elementami: 
 dynamiczną zmianą częstotliwości, 
 niezwykle niską częstotliwością, 
 modulacją przez przetwornik VSI napięcia doprowadzanego do wirnika 

(PWM: Pulse Width Modulation – modulacja szerokości impulsu). 
  

2.39.1 Wprowadzenie do zabezpieczenia maszyny indukcyjnej dwustronnie 
zasilanej 
W przypadku dużych maszyn indukcyjnych dwustronnie zasilanych (MDZ) 
standardowy przekaźnik zabezpieczający generator np. P345 nie nadaje się do 
zapewnienia pełnego zabezpieczenia wirnika i stojana, dlatego układ zabezpieczeń 
wymaga uzupełnienia w postaci nowego przekaźnika, P348, przede wszystkim  
w celu zapewnienia zabezpieczenia wirnika i zabezpieczenia stojana w trakcie 
rozruchu i zatrzymywania maszyny, patrz rysunek 71. 
 
Standardowy przekaźnik zabezpieczający generator P345 może zapewnić 
odpowiednią ochronę stojana maszyny o regulowanej prędkości obrotowej przy 
użyciu konwencjonalnych przekładników prądowych oraz napięciowych  
w zakresie częstotliwości od 5 do 70 Hz. Nowy przekaźnik P348 zaprojektowano  
z myślą o wykorzystaniu niekonwencjonalnych przekładników (NCIT) niezbędnych 
do mierzenia szerokiego zakresu częstotliwości w wirniku i w stojanie maszyn 
indukcyjnych MDZ, od 0,1 do 70 Hz. Przekaźnik posiada port IEC 61850-9-2 LE 
magistrali procesowej służący do podłączania do NCIT za pośrednictwem 
modułów peryferyjnych i przetworników pierwotnych. 
 
W układzie zabezpieczeń, tak jak w przypadku maszyny konwencjonalnej, 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% zapewniono przy użyciu 
techniki wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości za pomocą przekaźnika 
zabezpieczającego głównego 1 stojana P345-1.  Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
wirnika również wykorzystuje taką samą technikę wstrzykiwania sygnału o niskiej 
częstotliwości za pomocą przekaźnika zabezpieczającego głównego 2 stojana 
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P345-2. Na schemacie jednokreskowym zamieszczonym na rysunku 71 
przedstawiono ogólny zarys typowego układu zabezpieczeń. 
 
Redundancja obwodów zabezpieczających wymusza dublowanie przekaźników 
(P348-1 + P348-2 oraz P345-1 + P345-2) a także łańcucha akwizycji (podwójne 
NCCT oraz NCVT) tak samo, jak w standardowym układzie zabezpieczeń. 
Nowy przekaźnik P348 wykorzystuje protokół cyfrowej magistrali procesowej IEC 
61850-9-2 LE jako interfejs do komunikacji z przekładnikami NCIT niezbędnymi do 
mierzenia sygnałów o niskiej częstotliwości za pośrednictwem modułu 
peryferyjnego (XMU800) i przetworników pierwotnych (PC12/14). 
Zaproponowana architektura IEC 61850-9-2 przekaźników to połączenie typu 
punkt-do-punktu pomiędzy przekładnikami NCIT, modułem peryferyjnym oraz 
portem IEC 61850-9-2 przekaźnika przedstawione na rysunku 71. Jest to 
odpowiednik konwencjonalnego układu stałego okablowania pomiędzy 
przekładnikami prądowymi/przekładnikami napięciowymi a przekaźnikiem. 
Niezawodność takiego układu można uzyskać dzięki zastosowaniu zdublowanych 
lub redundantnych przekaźników, modułów peryferyjnych, przetworników 
pierwotnych oraz przekładników pomiarowych NCIT, w sposób podobny do 
konwencjonalnego układu, w którym przekaźniki zabezpieczające redundantne są 
połączone z odrębnymi przekładnikami prądowymi oraz przekładnikami 
napięciowymi w celu uniknięcia uszkodzeń jednakowego rodzaju. 
 

 

Rysunek 71:  Schemat jednokreskowy typowego układu zabezpieczeń 
 

 NCVT: niekonwencjonalny przekładnik napięciowy (czujnik napięcia) 
 NCCT: niekonwencjonalny przekładnik prądowy (czujnik prądu) 
 przetworniki pierwotne PC 12 i PC14: przetwornik analogowo-cyfrowy 

(protokół PCBUS firmy ALSTOM)  
 moduł peryferyjny (XMU800): przetwornik sygnału cyfrowego (PC BUS lub 

IEC 61850-9-2) na sygnał cyfrowy IEC 61850-9-2 z synchronizacją czasową  
(1 impuls na sekundę lub protokół IEEE1588) 

 EF: zabezpieczenia ziemnozwarciowe wirnika 
 połączenie układowe:  
 połączenie cyfrowe:  

 
W zależności od układu podstacji możliwe jest stworzenie bardzo wielu układów 
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dzięki przetwornikom pierwotnym PC1X. Typowy układ z przetwornikiem 
pierwotnym PC12 i PC14, przekaźnikiem zabezpieczającym P348 oraz 
komputerem nadzorującym przedstawiono w poniższym przykładzie. 
Dalsze informacje na temat podłączania i konfigurowania urządzeń XMU800 oraz 
PC12/14 można znaleźć w odrębnych podręcznikach użytkownika firmy ALSTOM 
(PC1x Primary Converter for NCIT User Guide - podręcznik użytkownika 
przetwornika pierwotnego PC1x dla przekładników niekonwencjonalnych oraz 
XMU8xx Merging Unit for NCIT User Guide – podręcznik użytkownika modułu 
peryferyjnego XMU8xx dla przekładników niekonwencjonalnych). 
 

 

Rysunek 72:  Typowy układ schematu 

 
W układzie wykorzystano następujące elementy: 
 P594: odbiornik GPS. Podłączony przez pojedynczy światłowód do XMU  

w celu wysyłania sygnału synchronizacji 1 PPS. 
 Przekaźnik P348: przekaźnik zgodny z normą 61850.9-2. Podłączony do 

portu B3 w XMU poprzez światłowód dupleksowy (złącza LC       LC). 
 PC14 (pierwotny przetwornik napięcia PC14): Podłączony do portu A2  

w XMU poprzez światłowód dupleksowy (złącza LC       LC). Przetwarza 
sygnał analogowy z czujnika napięcia NCIT (NCVT). W tym przypadku 
stosuje się tylko 1 kanał napięcia. 

 PC12 (pierwotny przetwornik prądu): Podłączony do portu A1 w XMU 
poprzez światłowód dupleksowy (złącza LC       LC). Przetwarza sygnał 
analogowy z czujników prądu NCIT (NCCT). W tym przypadku stosuje się  
3 kanały wejściowe. 

 Komputer kontrolny: Komputer wyposażony w Telnet i/lub przeglądarkę 
internetową do nastawiania parametrów w XMU. Podłączony do portu D2 
w XMU za pomocą kabla RJ45/RJ45. 
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Uwaga: PC1x zainstalowano „w polu” najbliżej jak to możliwe czujnika 
prądu/napięcia, ze względu na niewielką amplitudę sygnałów 
wyjściowych z czujników NCIT. 

 
2.39.2 Synchronizacja czasu wśród wielu modułów peryferyjnych 
Jak to omówiono w rozdziale Obsługa, wartości próbkowane IEC 61850-9-2LE 
zawierają flagi jakości dla każdego kanału, aby zgłaszać wszelkie możliwe do 
wykrycia kwestie dotyczące jakości próbek. Flagi jakości uwzględniają również 
synchronizację pomiędzy wieloma węzłami logicznymi (LN). Oprogramowanie 
P348 zawiera ustawienie Synchro Alarm w menu IEC 61850-9-2 LE. Służy ono do 
konfigurowania poziomu synchronizacji przekaźnika za pomocą ustawień  
Global 1 PPS, Local 1 PPS oraz No SYNC CLK. Jeżeli flaga synchronizacji ramki 
wartości próbkowanych z LN ma wartość niższą (uznaje się, że Local 1 PPS ma 
wartość niższą od Global 1 PPS) od tego ustawienia, karta IEC 61850-9-2 LE 
uznaje, że nastąpiła utrata synchronizacji pomiędzy tym węzłem logicznym  
a innymi i będzie oznaczała flagi jakości wszystkich kanałów analogowych z tego 
węzła logicznego jako ‘Invalid’ (nieważne). 
Na rysunku 71 przedstawiono możliwą architekturę redundancji przekaźników 
P348, w której dwa zestawy napięć trzech faz wykorzystywane w P348 dla VTS 
pochodzą z dwóch modułów peryferyjnych (MU). W tym przypadku ponieważ VTS 
w P348 wykorzystuje obliczane wartości skuteczne napięć fazowych, nie jest 
konieczna synchronizacja czasu pomiędzy modułami peryferyjnymi, ponieważ 
wartości skuteczne będą bardzo zbliżone zarówno z synchronizacją czasu próbek 
jak i bez niej. 
 
Jeżeli dla wspólnego wzorca czasu wymagane są dwa moduły peryferyjne albo 
więcej, tym wspólnym wzorcem może być sygnał 1 impulsu na sekundę (1 pps) 
przetworzony z globalnego sygnału GPS przez odpowiednie urządzenie, np. P594; 
ewentualnie może to być dowolny lokalny wspólny wzorzec czasu, z którym mogą 
zsynchronizować się dwa moduły peryferyjne. Zatem dla tego zastosowania 
ustawienie Synchro Alarm należy nastawić na opcję Local 1 PPS. To oznacza 
jednak, że utrata synchronizacji jednego modułu peryferyjnego z drugim będzie 
miała wpływ na wszystkie kanały analogowe z tego modułu oraz wszystkie funkcje 
zabezpieczające i inne, które korzystają z dowolnych spośród tych kanałów (np. 
zabezpieczenie nadnapięciowe i zabezpieczenie NVD). 
Nie ma konieczności synchronizacji czasowej pomiędzy dwoma zestawami napięć 
z 2 modułów peryferyjnych dla jednego przekaźnika P348. Zatem ustawienie 
Synchro Alarm dla tego zastosowania należy nastawić na opcję No SYNC CLK, 
która oznacza, że nie zostanie przeprowadzona żadna kontrola synchronizacji. 
Ponadto jeżeli wykorzystywany jest tylko jeden zestaw napięć 3 faz i wszystkie 
napięcia i prądy, jakich potrzebuje przekaźnik P348, są dostarczane przez 
pojedynczy moduł peryferyjny, ustawienie Synchro Alarm dla tego zastosowania 
należy nastawić na opcję No SYNC CLK, która oznacza, że nie zostanie 
przeprowadzona żadna kontrola synchronizacji. 
Funkcja VTS będzie zablokowana we wszystkich zastosowaniach, jeżeli 
którekolwiek flagi jakości 6 kanałów napięcia będą nieważne (‘Invalid’). 
 
2.39.3 Rozruch maszyny indukcyjnej MDZ 
Rozruch maszyny indukcyjnej w trybie silnikowym polega na tym, że konwerter 
zasila wirnik, a stojan jest zwarty. Trudność, jaką sprawia ten stan pracy, to 
wysokie napięcia wirnika w maszynie indukcyjnej. Konieczny jest rozruch maszyny 
indukcyjnej z bardzo dużym osłabieniem strumienia, aby nie przekroczyć 
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maksymalnego napięcia wyjściowego falownika i izolacji wirnika. Przy takim 
dużym osłabieniu strumienia maksymalny moment zostaje ograniczony przez 
moment krytyczny maszyny. Ze względu na duże osłabienie strumienia moment 
krytyczny ma amplitudę tego samego rzędu, jak wtedy, gdy maszyna osiąga swoją 
prędkość znamionową.  Podczas tego okresu rozruchowego częstotliwość stojana 
jest niska (zazwyczaj <5Hz) a częstotliwość wirnika narasta od DC prawie do 
prędkości znamionowej. Czas niezbędny dla rozruchu maszyny zależy od 
dostępnego momentu krytycznego, momentu obciążeniowego oraz bezwładności 
układu przeniesienia napędu. Gdy prędkość maszyny osiąga minimalną wartość 
prędkości dla trybu pracy z dwustronnym zasilaniem, maszyna ulega 
rozmagnesowaniu a impulsy falownika zostają na krótko wstrzymane, aby 
doprowadzić prąd stojana do zera.  Po osiągnięciu tego uziemnik stojana zostaje 
otwarty a falownik całkowicie magnesuje maszynę od strony wirnika i bardzo 
szybko (<0,5 s) synchronizuje napięcie stojana z napięciem sieci, a następnie 
uziemnik stojana zostaje zamknięty i rozpoczyna się normalna praca. 
Gdy maszyna jest uruchomiona, stojan jest zwarty a przetworniki zasilają wirnik, 
więc maszyna działa jak odwrotny indukcyjny silnik klatkowy.  Podczas stanu 
rozruchu maszyny w trybie pompowym prądy stojana będą miały przeciwną 
kolejność faz, ponieważ występuje moment ‘ujemny’ (nr > ns). Podczas stanu 
rozruchu maszyny w trybie generatorowym prąd stojana będzie miał zgodną 
kolejność faz, ponieważ występuje moment ‘dodatni’ (nr < ns). 
 
Poślizg = (ns-nr)/ns 
Ns = częstotliwość stojana 
nr = mechaniczna częstotliwość wirnika 
 
2.39.4 Przegląd zabezpieczeń stojana 
 
2.39.4.1 Zabezpieczenie stojana (P342-6) 
Wymagania odnośnie do zabezpieczeń po stronie stojana maszyny o regulowanej 
prędkości obrotowej są bardzo podobne do tych obowiązujących w przypadku 
konwencjonalnej maszyny synchronicznej. Niektóre funkcje zabezpieczeń 
wymagają modyfikacji np.: można wyłączyć zabezpieczenie od poślizgu biegunów  
i należy dokładniej przyjrzeć się ustawieniom zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia. 
Standardowy przekaźnik zabezpieczający generator zapewnia odpowiednią 
ochronę stojana maszyny o regulowanej prędkości obrotowej przy użyciu 
konwencjonalnych przekładników prądowych oraz napięciowych w zakresie 
częstotliwości od 5 do 70 Hz. Przekaźnika można również użyć w przypadku, gdy 
wymagane jest zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% wykorzystujące 
technikę wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości. Dzięki temu zapewniona 
jest ochrona ziemnozwarciowa podczas postoju, rozpędzania oraz zatrzymywania 
maszyny. 
Oprócz standardowych wymagań stawianych zabezpieczeniom wyższy poziom 
zintegrowania wytwarzania mocy ze źródeł odnawialnych (np. farm wiatrowych)  
z sieciami elektroenergetycznymi doprowadziło do opracowania kodeksów sieci  
z nowymi wymaganiami w zakresie zabezpieczeń. W wielu najnowszych 
przepisach (kodeksach) dotyczących przesyłu w sieciach elektroenergetycznych 
wymaga się, aby generatory pozostawały stabilne oraz były podłączone do sieci  
w przypadku zaistnienia zwarcia w sieci przesyłowej. W przeciwnym razie system 
elektroenergetyczny byłby narażony na znaczną utratę zdolności wytwórczej, co  
w konsekwencji wiązałoby się z błyskawicznym spadkiem częstotliwości, 
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koniecznością odciążenia a w konsekwencji awarią systemu, chyba że 
utrzymywana by była wystarczająca rezerwa mocy pochodząca z innych 
elektrowni, umożliwiająca zrównoważenie niedoboru zdolności wytwórczej. 
Proces ten określany jest mianem zdolności do utrzymywania w pracy podczas 
zwarć w sieci (FRT - fault ride-through).  Przykład charakterystyki zdolności do 
utrzymywania w pracy podczas zwarć w sieci (FRT) przedstawiono na rysunku 73. 
Wymaga się, aby generatory pozostawały przyłączone w razie obniżenia napięcia 
w przypadku zwarcia na szynie GN elektrowni lub w jeszcze dalszej części instalacji 
na kierunku od stacji na liniach przesyłowych. Całkowita utrata napięcia na 
zaciskach generatora uniemożliwia przesył mocy źródła napędu, co może mieć 
charakter wyłącznie przejściowy (setki ms). 
W celu dostosowania charakterystyk przetrwania zwarcia z uwzględnieniem 
złożoności oraz przepisów danego kraju, zabezpieczenie podnapięciowe z rodziny 
urządzeń P34x wzbogacono o nowe krzywe programowalne przez użytkownika, 
patrz punkt 2.8. Przyjazne dla użytkownika narzędzie umożliwia utworzenie 
krzywych na podstawie równania lub w wyniku wprowadzenia nawet do 256 
punktów danych, a następnie załadowanie takich krzywych do przekaźnika. 
Funkcje zabezpieczenia używane dla zapewnienia zabezpieczenia rezerwowego na 
wypadek zwarć w sieci takie jak zabezpieczenie podimpedancyjne i zabezpieczenie 
nadprądowe zależne napięciowo można nastawić stosując odpowiednie 
opóźnienia czasowe i ustawienia zapobiegające ich zadziałaniu w przypadku 
wymagań dotyczących przetrwania zwarcia. Ewentualnie, w razie konieczności, 
można zablokować timer zabezpieczenia za pomocą odwróconego sygnału 
uruchomienia charakterystyki podnapięciowej FRT w PSL. 
 

 

Rysunek 73:  Przykład ograniczeń zdolności utrzymywania w pracy podczas zwarć w sieci 
według kodeksu sieci przesyłowych 

 
2.39.4.2 Zabezpieczenie stojana (P348) 
Powszechnie dostępne na rynku przekaźniki oraz elektromagnetyczne przekładniki 
pomiarowe nie są w stanie zapewnić odpowiednich zabezpieczeń generatora  
w przypadku częstotliwości niższych niż 5 Hz. Pomiar niskich częstotliwości <5H  
z wymaga zastosowania niekonwencjonalnych przekładników (NCIT), 
podłączonych do przekaźnika za pomocą interfejsu IEC 61850-9-2 LE. Ponadto 
wymagane są nowe algorytmy filtrowania, śledzenia częstotliwości oraz 
zabezpieczenia (oparte na wartościach szczytowych i skutecznych) służące 
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akwizycji sygnału niskiej częstotliwości, patrz rozdział Obsługa. 
Nowy przekaźnik, P348, zaprojektowano do współpracy z niekonwencjonalnymi 
przekładnikami pomiarowymi NCIT. Oferuje on zabezpieczenie nadprądowe 
stojana oparte na wartości szczytowej i skutecznej oraz zabezpieczenie 
nadprądowe reagujące na składową przeciwną oparte na wartości skutecznej dla 
częstotliwości od 0,1 do 70 Hz, zapewniające ochronę maszyny podczas rozruchu, 
zatrzymywania, kiedy to standardowe zabezpieczenie generatora jest nieaktywne, 
oraz podczas normalnej pracy. Zapewniono również nadzór PP stojana służący do 
nadzorowania zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową przeciwną 
(NPS). Dalsze informacje na temat tych funkcji można znaleźć w punktach 
2.39.6.2, 2.39.6.3 oraz 3.3.3. 
 
2.39.5 Przegląd zabezpieczeń wirnika (P348) 
Wirniki maszyn o regulowanej prędkości obrotowej posiadają uzwojenie 
trójfazowe z pierścieniami ślizgowymi zasilane prądami niskiej częstotliwości za 
pomocą przetworników źródła napięcia z sieci AC. Częstotliwość napięcia zasilania 
wynosi zwykle od 0,1 Hz do 6 Hz w trakcie normalnej pracy i może osiągnąć 
częstotliwość sieci elektroenergetycznej (50 lub 60 Hz) podczas rozpędzania  
i zatrzymywania maszyny. 
W przypadku zabezpieczenia wirnika, do wykonywania pomiarów przy niskiej 
częstotliwości, poniżej 5 Hz, takiej samej jak w przypadku 
niskoczęstotliwościowego zabezpieczenia stojana, wymagane jest użycie 
niekonwencjonalnych przekładników pomiarowych NCIT. Ponadto, opracowane 
zostały nowe algorytmy filtrowania, śledzenia częstotliwości oraz zabezpieczenia 
na potrzeby akwizycji sygnału niskiej częstotliwości w przekaźniku P348, patrz 
rozdział Obsługa. 
Nowy przekaźnik zaprojektowano do współpracy z niekonwencjonalnymi 
przekładnikami NCIT, aby zapewnić zabezpieczenie nadprądowe wirnika oparte na 
wartości szczytowej i skutecznej, zabezpieczenie nadnapięciowe oparte na 
wartości szczytowej i skutecznej, zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego 
oparte na wartości skutecznej oraz zabezpieczenie nadczęstotliwościowe  
w zakresie od 0,1 Hz do 70Hz. System monitoringu przekładnika napięciowego 
wirnika z niekonwencjonalnymi przekładnikami NCVT, który wykorzystuje schemat 
równowagi napięcia i który został wyposażony w redundantne przekładniki 
napięciowe wirnika, służy do blokownia zabezpieczenia napięcia w punkcie 
neutralnym wirnika. Dalsze informacje na temat tych funkcji można znaleźć  
w punktach 2.39.6.2, 2.39.6.3, 2.39.6.4, 2.39.6.5, 2.39.6.6 oraz 3.2.2. 
Zabezpieczenie termiczne wirnika można zapewnić dzięki czujnikom do 
monitorowania temperatury wirnika podłączonym do wejść P34x 4-20mA. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika zapewnić przy użyciu P345, za pomocą 
techniki wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości (LF) tak, jak w przypadku 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. Więcej informacji na temat 
tej funkcji można znaleźć w punkcie 2.39.6.1. 
  
2.39.6 Funkcje zabezpieczenia dla maszyn o zmiennej prędkości obrotowej 
 
2.39.6.1 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika w 100% (64R) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika zapewnić przy użyciu P345, za pomocą 
techniki wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości (LF) tak, jak w przypadku 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. To zapewnia zabezpieczenie 
przed zwarciami doziemnymi dla całego uzwojenia wirnika i wszystkich urządzeń 
podłączonych elektrycznie (włącznie z przewodami wirnika, odizolowaną szyną 
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fazową pomiędzy VSI a wirnikiem).  Dzięki temu zapewnione jest również 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe w czasie od postoju do normalnej pracy 
maszyny. Częstotliwość wstrzykiwania sygnału (20 Hz) dobrano tak, aby 
zapobiegać zakłóceniom pomiędzy normalną częstotliwością poślizgową wirnika  
a częstotliwością zasilania przetwornika. 
System zabezpieczeń wstrzykuje napięcie 20 Hz w uziemienie punktu neutralnego 
umieszczone pomiędzy VSI a uzwojeniem wirnika i mierzy wstrzyknięte napięcie 
20 Hz oraz prąd 20 Hz płynący w rezystancji punktu neutralnego względem 
uziemienia, RN. 
W trakcie normalnych warunków operacyjnych (bez zwarć doziemnych) tylko 
niewielka ilość prądu 20 Hz będzie płynąć w uziemieniu punktu neutralnego na 
skutek wysokiej impedancji kapacytancji fazowej doziemnej obwodu wirnika przy 
niskich częstotliwościach (Xc =1/2πfc). Gdy w uzwojeniach wirnika maszyny (lub  
w sąsiednim elemencie) wystąpi zwarcie doziemne, nastąpi wzrost prądu 20 Hz ze 
względu na połączenie uziemiające o niższej impedancji oraz spadek wynikowej 
rezystancji izolacji. Na podstawie wstrzykniętego napięcia oraz prądu zwarcia 
przekaźnik może ustalić rezystancję zwarcia. 
Na podstawie wektorów zmierzonego prądu i napięcia można obliczyć 
impedancję, a na jej podstawie ustalić rezystancję. To eliminuje zakłócenia 
wywoływane przez kapacytancję uziemienia wirnika i zapewnia dużą czułość. 
Algorytm przekaźnika może uwzględniać rezystancję 64S Series R, która może 
występować na zerowym lub uziemiającym przekładniku napięciowym. 
Przykładem rezystancji szeregowej jest całkowita rezystancja rozproszenia 
przekładnika uziemiającego, za pośrednictwem którego wstrzykiwane napięcie 
jest podawane do punktu neutralnego generatora. Algorytm może również 
uwzględniać rezystancję równoległą, 64S Parallel G (G = 1/R). Inne czynniki błędu 
można uwzględnić stosując kompensację błędu kąta, 64S Angle Comp. 
Przekaźnik zawiera człon nadprądowy 20Hz, który można wykorzystać jako 
rezerwowy względem zabezpieczenia podrezystancyjnego 20Hz. Człon 
nadprądowy nie jest tak czuły jak człony podrezystancyjne, ponieważ nie 
uwzględnia kompensacji rezystancji przesyłu ani kompensacji na wypadek 
oddziaływania kapacytancji. 
Oprócz wyznaczania rezystancji uziemienia, przekaźnik P348 również zawiera 
zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego jako zabezpieczenie rezerwowe 
wobec zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%, patrz punkt 2.39.6.5. 
Zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego jest obliczane z wejść napięcia 3 faz  
i można je wykorzystać do zapewnienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
wirnika i jest ono aktywne w trakcie rozpędzania i zatrzymywania generatora. 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika w 100% zawiera 2 stopnie 
zabezpieczenia podrezystancyjnego, alarmowy i wyzwalania, oraz stopień 
zabezpieczenia nadprądowego, przy czym każdy stopień ma czasowo niezależne 
ustawienie opóźnienia. Zabezpieczenie zawiera człon nadzorujący służący do 
oceny usterki generatora niskiej częstotliwości lub podłączenia niskiej 
częstotliwości. 
Obwód uziemienia punktu neutralnego składa się z 4 rezystancji (3 rezystancji 
fazowych względem punktu neutralnego - RP oraz 1 rezystancji punktu 
neutralnego do ziemi - RN), patrz rysunek 74. Poniżej opisano obliczenia 
rezystancji RP oraz RN. 
Wejścia prądu i napięcia zwarć doziemnych w przekaźniku mają dedykowany filtr 
środkowoprzepustowy oraz filtr dolnoprzepustowy, który zapewnia agresywne 
filtrowanie sygnałów wirnika o niskiej częstotliwości, a szczególnie sygnału 
napięcia PWM. Filtr środkowprzepustowy jest normalnie wyłączany 
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automatycznie po rozruchu maszyny (częstotliwość >45Hz), ale dla tego 
zastosowania powinien być załączony na stałe ze względu na obecność wielu 
harmonicznych z sygnałów PWM. Sygnał DDB 555, 64S Filter On powinien być 
włączony, aby załączyć filtr środkowoprzepustowy na stałe w PSL. 
 
Uwaga: Do uziemienia wałku wirnika niezbędna jest szczotka. Rozmiary 

szczotki powinny być odpowiednie dla prądu wstrzykiwanego 20 Hz,  
w przeciwnym razie prąd ten będzie przepływał przez łożyska. 

  

 

Rysunek 74:  Obwód wstrzykiwania w zabezpieczeniu ziemnozwarciowym wirnika 

 
Gdzie: 
RP rezystor obciążający 
RN rezystor uziemiający 
V20Hz napięcie przesunięcia na przekaźniku zabezpieczającym  
I20Hz prąd pomiarowy na przekaźniku zabezpieczającym 
 
2.39.6.1.1 Obliczenia RP i RN 
Na rysunku 74 przedstawiono schemat połączeń dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika przy użyciu układu wstrzykiwania sygnału niskiej 
częstotliwości. Wartości rezystancji RP i RN muszą spełniać następujący warunek 
w celu ograniczenia przejściowego nadnapięcia do wartości <300% szczytowego 
napięcia fazowego względem ziemi wirnika w trakcie stanu przerywanego zwarcia 
doziemnego wirnika (norma IEEE C62.92 Część 2: Uziemienie systemów 
generatorów synchronicznych): 
 
RP + 3 x RN < 2Xc 
Gdzie Xc = 1/2πfC, gdzie C jest całkowitą kapacytancją fazową względem ziemi 
obwodu wirnika. 
 
Ponadto RP i RN dobiera się tak, aby ograniczyć maksymalne napięcie na 
rezystancji punktu neutralnego do 500 V w trakcie zwarć doziemnych wirnika. 
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Przykładowo, jeżeli C = 2,88 µF 
 
Minimalną reaktancję pojemnościową obwodu wirnika osiąga się przy 50Hz i jest 
ona następująca:  
Xc = 1/2π x 50 x2,88 x10-6 = 1,15 KΩ 
Zatem, RP + 3 x RN < 2,3 KΩ 
Aby ograniczyć maksymalne napięcie na rezystancji punktu neutralnego do 
wartości <500V.  
VF-Z x 3RN/(3RN +RP) <500 V 
Jeżeli VF-Z = 4000/√3 (maksymalne napięcie fazowe względem ziemi w trakcie 
rozruchu) 
 
RN < (500/4000/√3) x 2300/3 = 166 Ω 
Jeżeli RN = 140 Ω 
Wtedy RP = 2300 – (3x 140) = 1880 Ω 
Charakterystyka rezystancji fazowych (RP) 
 
Wybrana wartość rezystancji fazowej wynosi 1880 Ω. 
Straty rozproszone w rezystancjach 3 faz RP w trakcie normalnej pracy (przy 
założeniu, że maksymalne znamionowe napięcie fazowe, Vmaks wynosi 3 kV wart. 
skutecz. F-F, w trakcie normalnej pracy): 
P (kW) = 1000 x (3kV)2/1880 = 4,8 kW (wartość 3-fazowa) 
 
Straty rozproszone chwilowo w rezystancjach fazowych RP w trakcie sekwencji 
uruchamiania, gdy maksymalne napięcie wirnika wynosi 4 kV: 
P (kW) = 1000 x (4kV)2/1880 = 8,5 kW (wartość 3-fazowa) 
 
Maksymalny prąd w rezystancjach fazowych, Ip, w warunkach normalnej pracy 
(Vmaks = 3 kV wartość skutecz. F-F): 
Ip = 3 kV/(√3 x1880) = 0,92 A  
 
Warunki znamionowe przy pracy ciągłej to 2A  
 
Charakterystyka rezystancji punktu neutralnego (RN) 
 
Wybrana wartość rezystancji punktu neutralnego wynosi 140 Ω. 
W trakcie stanów zwarć doziemnych wirnika maksymalny prąd w rezystancji 
punktu neutralnego wynosi 2,3 A. 
Wybrany prąd znamionowy to 5 A (czas trwania: 10 s)  
 
2.39.6.1.2 Wymagania stawiane przekładnikom prądowym w punkcie 
neutralnym 
Przekładnik prądowy, który umieszczono w podłączeniu uziemienia punktu 
neutralnego, służy do mierzenia prądu 20 Hz. Ten PP zaprojektowano tak, aby nie 
nasycał się w trakcie zwarć doziemnych wirnika, gdy wzrasta napięcie na 
rezystancji punktu neutralnego. Dla tego PP zaleca się klasę 5P. 
Jeżeli maksymalna częstotliwość wirnika wtedy, gdy jednostka jest podłączona do 
sieci WN, wynosi 4 Hz i przy tej częstotliwości napięcie wirnika wynosi 3 kV 
(wartość skuteczna F-F). 
Jeżeli w takich warunkach pracy wystąpi zwarcie doziemne wirnika, składowa 
zerowa VN napięcia wirnika będzie wynosić: 
VN =  3000/√3 = 1732 V 
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W konsekwencji napięcie na rezystancji punktu neutralnego, Vneutral, będzie 
wynosić:  
Vneutral = VN x 3 RN / (3 RN + RP) = 1732 x 3 x 140 / (3 x 140 + 1880) = 316 V. 
Zatem prąd punktu neutralnego, Ineutral, (at 4 Hz) będzie wynosić: 
Ineutral = Vneutral / RN = 316/140 = 2.3 A. 
Charakterystyka przekładnika prądowego (PP) wymagana, aby uniknąć nasycenia 
PP w punkcie neutralnym: VK = 2 x (RCT  + 2 RL +  RR) x Ifn 
 
Gdzie: 
VK = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego w punkcie 

neutralnym 
RCT = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego  

w punkcie neutralnym,  
RCT = 0,1 om (wartość założona) 
RL = rezystancja okablowania (pomiędzy PP a przekaźnikiem),  
2 x RL = 0,33 om (uwzględniając długość oprzewodowania: 2 x 50 metrów - 

przekrój oprzewodowania: 6 mm2) 
RR = impedancja wejściowa w przekaźniku P345, RR < 0,04 om (1A) 
Ifn = maksymalny wtórny prąd zwarcia doziemnego 
 
Należy tak dobrać prąd pierwotny PP, aby miał wartość większą od maksymalnego 
prądu punktu neutralnego. W tym przykładzie maksymalny Ineutral wynosi 2,3 A. 
Dlatego dla prądu pierwotnego wybiera się wartość 20 A, a dla prądu wtórnego 
5A. 
Ifn = 2,3 x 5/20 = 0,575 A (Można wykorzystać wejście 64S,1A w przekaźniku P345, 
ponieważ liniowy zakres wejścia prądowego wynosi 0-2 In). 
 
Uwagi: Liniowy zakres wejścia zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika  

w 100% wynosi maksymalnie 2 In.  Zatem jeżeli prąd zwarcia 
doziemnego jest ograniczony <2A, wówczas można użyć wejścia 1A 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%.  W przypadku 
prądów zwarć doziemnych mieszczących się w zakresie 2-10 A można 
użyć wejścia prądowego 5 A w przekaźniku. 

 
Dla wejść 5A pomiar 64S I Magnitude w menu Measurements 3 
pokaże prąd 5-krotnie niższy od prądu wstrzykiwanego. Dla 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% nie ma 
ustawienia przekładni PP, jednak można skompensować pomiar 
rezystancji i zabezpieczenie 64SR<1/2 za pomocą ustawienia 64S R 
Factor, jeżeli używamy wejścia 5A, mnożąc przekładnię PP razy 5 we 
wzorze dla współczynnika R. Jeżeli używa się zabezpieczenia 64S I>1, 
wówczas należy podzielić ustawienie przez współczynnik równy 5, 
jeżeli wykorzystywane jest wejście 5 A. 

 
Dlatego minimalne wymagane napięcie punktu załamania to:  
VK = 2 x (0,1 + 0,33 + 0,04) x 0,575  = 0,54 V.  
Ten warunek musi zostać spełniony przy 4 Hz. 
Charakterystyka przekładnika prądowego w punkcie neutralnym:  
Przekładnia PP = 20/5 A, VA = 10 VA, 5P10, RCT = 0,1 om. 
 
Napięcie punktu załamania przy 50 Hz tego przekładnika prądowego: 
VK = (VA x ALF) / In + ALF x In x RCT = (10 x 10) / 5 + 10 x 5 x 0,1 = 25 V  
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gdzie ALF to graniczny współczynnik dokładności. 
 
Ponieważ napięcie punktu załamania jest proporcjonalne do częstotliwości mocy, 
napięcie punktu załamania tego PP przy 4 Hz będzie równe: 
 
VK = 25 x 4 / 50 = 2 V > 0,54 V wymagane.  
 
Zatem PP nie zostanie nasycony i jest odpowiedni dla tego zastosowania. 
 
Uwaga: Jeżeli zwarcie doziemne wirnika wystąpi przy niższej częstotliwości 

(< 4 Hz), prąd punktu neutralnego i napięcie punktu załamania PP, 
jakie PP może doprowadzić, będą zmniejszane wraz ze 
zmniejszaniem się częstotliwości i warunek braku nasycenia nadal 
będzie spełniony. Dzieje się tak, ponieważ napięcie wirnika zmienia 
się wraz z częstotliwością wirnika i podobnie napięcie punktu 
załamania PP też jest proporcjonalne do częstotliwości. 

 
2.39.6.1.3 Wymagania stawiane przekładnikom napięciowym w punkcie 
neutralnym 
Zaleca się wartość znamionową VA równą 3 kVA (20 s) i klasę dokładności 0,5 tak 
samo, jak w zastosowaniach zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. 
Jak widać na rysunku 74, prąd 20Hz, I20Hz, jest mierzony ze strony pierwotnej PN  
w punkcie neutralnym, zaś napięcie 20 Hz, V20Hz, ze strony wtórnej. Podczas 
obliczania rezystancji zwarcia z I20Hz oraz V20Hz przyjmuje się, że impedancja 
pomiędzy uzwojeniem pierwotnym a uzwojeniem wtórnym, która jest reaktancją 
rozproszenia PN, jest pomijalna. Aby zminimalizować reaktancję rozproszenia, 
wybrano wartość znamionową VA równa 3000 VA. 
 
Dla przekładni PN dobiera się wartość 500/200 V, aby ograniczyć maksymalne 
napięcie do wejść napięciowych w P345 do wartości <200 V w trakcie zwarć 
doziemnych wirnika. Wejścia napięciowe w przekaźniku P345 mają zakres liniowy 
0-200 V i mogą wytrzymywać w sposób ciągły 2 Vn. 
 
Napięcie odniesienia dla napięcia znamionowego PN w punkcie neutralnym jest 
oparte na maksymalnej częstotliwości wirnika w trakcie pracy (na przykład 4 Hz). 
  
2.39.6.1.4 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 
w 100% 
Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika  
w 100% są praktycznie takie same, jak dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana w 100% opisane w punkcie 2.21.1. 
Główna różnica polega na tym, że filtr środkowoprzepustowy (DDB 555, 64S Filter 
On) powinien być załączony w PSL na stałe. 
Człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika w 100% można wybrać 
ustawiając w komórce 64S 100%St EF opcję Enabled. 
Współczynnik 64S R Factor nastawia się w sposób opisany poniżej. 
W trakcie testów po stronie pierwotnej należy wyznaczyć i nastawić kąt korekcji 
(64S Angle Comp) i rezystancję przesyłu (R Factor) przekładnika napięciowego. 
Rezystancję strony pierwotnej oraz przelicznik dla rezystancji (R Factor) oblicza się 
w następujący sposób: 
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Wykorzystując dane przedstawione w przykładzie powyżej, przekładnia PN wynosi 
500/200 V, przekładnia PP wynosi 20/5, dzielnik napięcia wynosi 1:1 i przy 
założeniu, że wykorzystywane jest wejście prądu znamionowego 1 A, 
 

 
A więc, 
RFactor  = 0,625 
 
Wartość progową alarmu zabezpieczenia podrezystancyjnego, 64S Alarm Set, 
należy nastawić poniżej poziomu rezystancji występującej w normalnych 
warunkach. Rezystancję można ustalić sprawdzając ją w komórce 64S R w menu 
MEASUREMENTS 3. Typowa wartość ustawienia alarmu dla rezystancji zwarcia po 
stronie pierwotnej mieście się w zakresie 3-8 kΩ. 
Wartość progową dla wyzwolenia zabezpieczenia podrezystancyjnego, 64S  
R<2 Trip Set, należy nastawić poniżej poziomu rezystancji występującej  
w normalnych warunkach. Rezystancję można ustalić sprawdzając ją w komórce 
64S R w menu MEASUREMENTS 3. Typowa wartość ustawienia wyzwolenia dla 
rezystancji zwarcia po stronie pierwotnej mieście się w zakresie 1-2 kΩ. 
Wartość progową dla wyzwolenia zabezpieczenia nadprądowego, 64S I>1 Trip 
Set, należy nastawić powyżej poziomu prądu 20Hz występującego w normalnych 
warunkach. Ten prąd strony wtórnej można ustalić sprawdzając go w komórce 
64S I Magnitude w menu MEASUREMENTS 3. 
Opóźnienie czasowe dla tych członów można nastawić w komórkach 64S R<1 Alm 
Dly, 64S R<2 Trip Dly oraz 64S I>1 Trip Dly. Domyślne opóźnienia czasowe mają 
typowe wartości. 
 
Jeżeli napięcie 20 Hz spadnie poniżej wartości progowej nadzoru napięcia, 64S 
V<1 Set, a prąd 20 Hz pozostanie poniżej wartości progowej nadzoru prądu, 64S  
I< Set, wówczas na pewno występuje problem z połączeniem 20 Hz. Ustawienia 
domyślne dla członu nadzoru 64S, 64S V<1 Set (1 V) oraz 64S I<1 Set (10 mA), 
będą odpowiednie dla większości zastosowań. Gdy rezystor uziemiający ma 
wartość mniejszą niż 1 Ω, wartość progową napięcia nadzoru, 64S V<1 Set, należy 
obniżyć do 0,5 V, wartość progową prądu nadzoru, 64S I<1 Set, można zostawić 
na poziomie 10 mA. 
Ustawienie Comp Angle służy do kompensowania błędów kąta pomiędzy PP  
a transformatorem uziemiającym lub zerowym.  To ustawienie można ustalić na 
podstawie testów po stronie pierwotnej. 
 
Ustawienie 64S Series R służy do uwzględnienia rezystancji przesyłu 
uziemiającego lub zerowego przekładnika napięciowego oraz rezystancji fazowej 
RP obwodu uziemiającego wirnika. To ustawienie można oszacować na podstawie 
obliczeń lub testów po stronie pierwotnej, patrz punkt 2.22.3. Ustawienie 64S 
Parallel G można wykorzystać do uwzględnienia dodatkowej równoległej 
rezystancji obciążenia. Ustawienie domyślne wynosi 0, bez dodatkowego 
rezystora obciążającego, co jest normalne w zastosowaniach zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika. 
  
W przypadku zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika rezystancja przewodu 
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pomiędzy transformatorem uziemiającym a generatorem 20 Hz/filtrem 
środkowoprzepustowym może mieć znaczący wpływ na dokładność pomiaru 
rezystancji przez przekaźnik. Zatem jeżeli generator 20 Hz i filtr 
środkowoprzepustowy zostaną zamontowane w szafie ochronnej, rezystancję 
przewodu pętli należy najlepiej utrzymywać poniżej 0,5 Ω. Jeżeli generator 20 Hz  
i filtr środkowoprzepustowy zostaną zamontowane  
w pobliżu transformatora uziemiającego, to zminimalizuje błędy. Rezystancja 
przewodu z generatora 20 Hz/filtra środkowoprzepustowego do przekaźnika nie 
ma znaczącego wpływu na dokładność mierzonej rezystancji. 
 
2.39.6.2  Fazowe zwarciowe zabezpieczenie nadprądowe (50/51) 
W przekaźniku P348 zapewniono cztery stopnie niekierunkowego zabezpieczenia 
nadprądowego opartego na wartości szczytowej oraz cztery stopnie 
zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości skutecznej. Dla każdego 
stopnia można wybrać pomiar wejść prądów 3 faz wirnika (IA-1/IB-1/IC-1) lub 
stojana (IA-2/IB-2/IC-2), za pomocą ustawienia I>x CT Source. 
Pierwsze dwa stopnie oparte na wartości skutecznej mają charakterystykę 
zwłoczną, którą można nastawić jako charakterystykę czasowo zależną (IDMT) lub 
czasowo niezależną (DT) lub też krzywą użytkownika. Stopnie trzeci oraz czwarty 
mają opóźnienie niezależne czasowo, które w celu uzyskania natychmiastowego 
zadziałania można ustawić na zero.  Każdy stopień można oddzielnie załączyć lub 
wyłączyć. 
 
Wszystkie cztery poszczególne stopnie oparte na wartości szczytowej mają 
opóźnienie niezależne czasowo, które w celu uzyskania natychmiastowego 
zadziałania można ustawić na zero.  Każdy stopień można oddzielnie załączyć lub 
wyłączyć.  Aby zwiększyć stabilność zabezpieczenia, stosuje się dla wszystkich 
stopni zabezpieczenia opartych na wartości szczytowej strategię zliczania 
polegającą na tym, że timer stopnia nie zostanie uruchomiony, aż nie zostaną 
spełnione kryteria zabezpieczenia dla n kolejnych iteracji zabezpieczenia (stopnie 
oparte na wartości szczytowej wykonują iterację zabezpieczenia (cykl) co dwie 
próbki).  Wartość docelową licznika n można ustawić dla każdego stopnia 
zabezpieczenia za pomocą ustawienia SV Iterations. 
 
Każdy stopień nadprądowego zabezpieczenia wirnika oparty na wartości 
skutecznej zostaje zablokowany, gdy częstotliwość jest poniżej wartości progowej 
RMS F< Block z menu System Config. 
 
Stopnie zabezpieczenia nadprądowego stojana oparte na wartości skutecznej  
i szczytowej w przekaźniku P348 można wykorzystać jako zwłoczne zabezpieczenie 
rezerwowe na wypadek zwarć w systemie i w generatorze oraz wysokonastawne 
szybkie zabezpieczenie na wypadek zwarć w maszynie. Jeżeli stopnie 
zabezpieczenia nadprądowego oparte na wartości szczytowej zostaną nastawione 
jako bezzwłoczne, mogą one zapewnić szybsze zabezpieczenie niż zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości skutecznej w P348 oraz fourierowskie 
zabezpieczenie nadprądowe stosowane w innych przekaźnikach Px4x. Zazwyczaj 
zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo, podimedancyjne, nadprądowe 
NPS oraz nadprądowe stosuje się również w głównym zabezpieczeniu stojana  
(np. P345) dla zwłocznego zabezpieczenia rezerwowego na wypadek zwarć 
fazowych w systemie i zwarć fazowych w maszynach. 
 
Stopnie zabezpieczenia nadprądowego oparte na wartości szczytowej i skutecznej 
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można wykorzystać, aby zapewnić zabezpieczenie zwłoczne oraz wysokonastawne 
zabezpieczenie szybkie na wypadek zwarć 3-fazowych i międzyfazowych  
w wirniku. 
 
2.39.6.2.1 Zastosowanie funkcji zatrzymywania/resetowania timera 
Funkcja zatrzymywania/resetowania timera może być przydatna w pewnych 
zastosowaniach zabezpieczenia opartego na wartości skutecznej (I>5/6), np.  
w przypadku stopniowania zabezpieczenia z użyciem elektromechanicznych 
przekaźników nadprądowych, które mają własne opóźnienia czasowe 
resetowania. 
Inną sytuacją możliwego zastosowania funkcji zatrzymania timera do skracania 
czasów wyłączania zwarcia jest aplikacja z prawdopodobieństwem występowania 
zwarć przerywanych. Ustawienie natychmiastowego resetowania przekaźnika 
nadprądowego opartego na wartości skutecznej oznacza, że przekaźnik będzie 
wciąż resetowany i nie będzie w stanie wyzwolić zabezpieczenia dopóki zwarcie 
nie stanie się długotrwałym. Dzięki funkcji zatrzymywania timera zabezpieczenie 
oparte na wartości skutecznej będzie w stanie scalać impulsy prądu zwarciowego, 
redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. 
 
Każdy stopień zabezpieczenia nadprądowego oparty na wartości szczytowej  
w przekaźniku P348 posiada funkcję zatrzymywania timera, która może być 
ustawiona na zero albo na określoną wartość czasu. Funkcja zatrzymywania 
timera dostępna jest dla wszystkich stopni zabezpieczenia nadprądowego 
opartego na wartości szczytowej w postaci ustawień I>1/2/3/4 tRESET. 
W odniesieniu do zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej 
należy rozważyć kwestię możliwości zmian chwilowych stanu zestyku przekaźnika  
i wygenerowania dużej liczby zapisów zdarzeń dla przebiegu sinusoidalnego. 
Jednym ze sposobów zapobiegania takich chwilowym zmianom jest nastawienie 
opóźnienia opadania lub resetowania. 
 
Ustawienie I>x tReset należy nastawić na wartość większą od połowy okresu cyklu 
najniższej uwzględnianej częstotliwości, która jest najdłuższym możliwym czasem 
wyłączenia.  Zatem sygnał uruchomienia lub wyzwolenia nie zostanie zresetowany 
aż do czasu wyłączenia zwarcia. 
 
2.39.6.2.2 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadprądowego stojana 
(50/51S) 
Pierwszy i drugi stopień zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
skutecznej można wybrać ustawiając I>5/6 Function na dowolnie na ustawienie 
czasowo zależne lub niezależne (DT) albo na krzywą użytkownika lub też wyłączyć. 
Trzeci i czwarty czasowo niezależny stopień zabezpieczenia nadprądowego oparty 
na wartości skutecznej można załączyć lub wyłączyć nastawiając I>7/8 Status na 
opcję Enabled lub Disabled. Każdy czasowo niezależny stopień zabezpieczenia 
nadprądowego oparty na wartości szczytowej można załączyć lub wyłączyć 
nastawiając I>1/2/3/4 Status na opcję Enabled lub Disabled. 
 
Ustawienie I>x CT Source należy nastawić na IA-2/IB-2/IC-2 dla wszystkich stopni 
zabezpieczenia nadprądowego opartych na wartości skutecznej lub szczytowej 
zastosowanych dla zabezpieczenia nadprądowego stojana. 
Ustawienie SV Iterations dla stopni zabezpieczenia nadprądowego opartych na 
wartości szczytowej należy nastawić tak, aby zabezpieczenie nie zadziałało  
w przypadku bardzo krótkich impulsów pasożytniczych. Zalecana jest wartość 
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domyślna wynosząca 3 iteracje. 
 
Jeden ze stopni zabezpieczenia nadprądowego stojana opartych na wartości 
skutecznej (I>5/6/7/8) i jeden ze stopni zabezpieczenia nadprądowego stojana 
opartych na wartości szczytowej (I>1/2/3/4) można wykorzystać do zapewnienia 
zabezpieczenia rezerwowego na wypadek zwarć w stojanie dla generatora  
i systemu. Jako takie, powinno być one skoordynowane z zabezpieczeniem  
w dalszej części instalacji i zabezpieczeniem rezerwowym w głównym przekaźniku 
zabezpieczającym stojan (np. P345), co pozwala na rozróżnianie zwarć w systemie 
poprzez odpowiednie nastawienie wartości progowej prądu (I>5/6 Current Set 
(wartość skuteczna) oraz I>1/2/3/4 Current Set (wartość szczytowa)) a także 
opóźnienia czasowego. 
 
I>5/6 TMS – dla krzywych IEC; 
I>5/6 Time Dial – dla krzywych US/IEEE; 
I>1/2/3/4 Time Delay (wartość szczytowa), I>5/6 Time Delay (wartość skuteczna)  
–  dla charakterystyki czasowo niezależnej. 
 
Jeżeli wymagana jest niestandardowa charakterystyka czasowa, można dla stopni 
zabezpieczenia nadprądowego I>5/6 RMS wykorzystać programowalną krzywą 
użytkownika. 
Zazwyczaj zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo, podimedancyjne, 
nadprądowe NPS oraz nadprądowe stosuje się w głównym zabezpieczeniu P34x 
stojana dla zwłocznego zabezpieczenia rezerwowego na wypadek zwarć fazowych 
w systemie i zwarć fazowych w maszynach. 
Dla zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej ustawienie 
I>x tReset należy nastawić na wartość większą od połowy okresu cyklu najniższej 
uwzględnianej częstotliwości, aby zapobiec chwilowym zmianom stanu. 
Aby zapewnić zabezpieczenie rezerwowe dla generatora i systemu, człon musi być 
zasilany z przekładników prądowych podłączonych na końcach generatora 
(neutralnych). W przypadku używania przekładników prądowych z końca zacisków 
człon zapewni zabezpieczenie tylko dla systemu, chyba że generator zostanie 
podłączony równolegle do drugiego źródła zasilania. 
 
Gdy wykorzystywane są przekładniki prądowe po stronie zacisków, jeden ze 
stopni zabezpieczenia nadprądowego stojana opartych na wartości skutecznej 
(I>5/6/7/8) i jeden ze stopni zabezpieczenia nadprądowego stojana opartych na 
wartości szczytowej (I>1/2/3/4) można nastawić jako bezzwłoczne zabezpieczenie 
nadprądowe, zapewniając zabezpieczenie przed zwarciami wewnętrznymi  
w maszynie. Nastawę prądową, I>x Current Set, można nastawić na 120% 
maksymalnego zwarcia znamionowego generatora, zazwyczaj 8-krotność prądu 
pełnego obciążenia. Czas zadziałania,  
I>x Time Delay, należy nastawić na 0 s, aby zapewnić zadziałanie bezzwłoczne. 
Zatem zabezpieczenie będzie stabilne w przypadku zwarć zewnętrznych, gdy prąd 
zwarcia z generatora będzie mieć wartość poniżej ustawienia prądu tego stopnia. 
W przypadku zwarć wewnątrz maszyny prąd zwarcia będzie podawany z systemu  
i będzie mieć wartość powyżej ustawienia prądu, co zapewni szybkie wyłączenie 
zwarcia wewnętrznego. 
Podczas rozruchu maszyny w trybie pracy silnikowej stojan zostaje normalnie 
zwarty tak, że zabezpieczenie nadprądowe stojana nie jest czułe na żadne zwarcia 
w stojanie. 
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2.39.6.2.3 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadprądowego wirnika 
(50/51R) 
Zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości skutecznej (I>5/6/7/8)  
i zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości szczytowej można nastawić tak, 
aby zapewnić zabezpieczenie wirnika podobnie, jak w przypadku opisanego 
powyżej zabezpieczenia stojana. 
 
Wartość skuteczną oblicza się dla ruchomego okna w jednym cyklu. Zatem przy 
niższych częstotliwościach prąd skuteczny będzie wolniej narastał do wartości 
wyższej od ustawienia, zwłaszcza w przypadku niższych prądów zwarciowych. 
Jeżeli wymagany jest bardzo krótki czas zadziałania, wówczas lepsze są stopnie 
oparte na wartości szczytowej. 
Ustawienie I>x CT Source należy nastawić na IA-1/IB-1/IC-1 dla wszystkich stopni 
zabezpieczenia nadprądowego opartych na wartości skutecznej lub szczytowej 
zastosowanych dla zabezpieczenia nadprądowego stojana. 
Dla zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości szczytowej ustawienie 
I>x tReset należy nastawić na wartość większą od połowy okresu cyklu najniższej 
uwzględnianej częstotliwości, aby zapobiec chwilowym zmianom stanu. 
Ustawienie SV Iterations dla stopni zabezpieczenia nadprądowego opartych na 
wartości szczytowej należy nastawić tak, aby zabezpieczenie zadziałało tylko  
w przypadku długotrwałych prądów zwarciowych. Zalecana jest wartość domyślna 
wynosząca 3 iteracje. 
 
Jeżeli w trakcie zwarcia 3-fazowego lub międzyfazowego w wirniku lub w stojanie 
lub tego typu bliskiego zwarcia w systemie elektroenergetycznym maszyna jest 
podłączona do sieci, zarówno prąd wirnika jak i prąd stojana wzrosną do poziomu 
stanowiącego wielokrotność prądu obciążenia. Tak więc trudno jest rozróżniać 
zwarcia w stojanie od zwarć w wirniku na podstawie samego ustawienia prądu. 
Prądy zwarć w stojanie różnią się w zależności od częstotliwości poślizgowej  
w trakcie zwarć w wirniku i ich wartość rośnie wraz z częstotliwością wirnika. 
Zatem zabezpieczenie stojana nie może łatwo rozróżniać zwarć w stojanie od 
zwarć w wirniku na podstawie samego ustawienia prądu, zwłaszcza przy wysokich 
częstotliwościach poślizgowych. 
 
Zazwyczaj i wirnik i stojan są uziemione przez wysoką impedancję, zatem zwarcie 
doziemne w stojanie lub wirniku nie spowoduje widocznej zmiany prądów stojana 
lub wirnika, więc zabezpieczenie nadprądowe nie może wykryć tych zwarć. 
W trakcie międzyfazowego zwarcia w wirniku sprawna faza również może widzieć 
pewien prąd zwarcia ze względu na wzajemną indukcyjność pomiędzy trzema 
fazami wirnika. Prąd na sprawnej fazie indukowany przez fazy zwarte jest zależny 
liniowo od częstotliwości poślizgowej. Tym samym zabezpieczenie nadprądowe 
wirnika może nie być w stanie rozróżniać zwarć międzyfazowych od zwarć 3-
fazowych. 
Zabezpieczenie nadprądowe wirnika oparte na wartości skutecznej i szczytowej 
można wykorzystać jako zabezpieczenie rezerwowe, z opóźnieniem czasowym dla 
skoordynowania z systemowym zabezpieczeniem rezerwowym stojana 
i zabezpieczeniem stojana, aby uniknąć wyzwalania w przypadku zwarć  
w systemie i w stojanie podobnie, jak w przypadku opisanego powyżej 
zabezpieczenia nadprądowego stojana. Nastawę prądu I>x Current Set należy 
nastawić na >120% maksymalnego prądu wirnika. 
W trakcie zwarcia fazowego w wirniku napięcie wirnika spadnie do małej wartości 
na zwartej fazie, a w trakcie zwarcia fazowego w stojanie napięcie wirnika 
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wzrośnie do dużej wartości i prawdopodobnie spowoduje zadziałanie układu 
zabezpieczenia nadnapięciowego. W przypadku zwarcia w sieci napięcie wirnika 
również może wzrosnąć do wartości, która może spowodować zadziałanie układu 
zabezpieczenia nadnapięciowego, jeżeli nie nastąpi szybko wyzwolenie 
zabezpieczenia. Zatem rozróżnianie zwarć fazowych w wirniku od tych w stojanie 
można osiągnąć blokując zabezpieczenie nadprądowe wirnika za pomocą sygnału 
z zabezpieczenia nadnapięciowego wirnika opartego na wartości szczytowej  
w PSL. Zatem szybkie zabezpieczenie nadprądowe wirnika oparte na wartości 
szczytowej i skutecznej można uzyskać na wypadek zwarć fazowych wirnika 
blokując zabezpieczenie nadprądowe wirnika oparte na wartości szczytowej  
i skutecznej za pomocą sygnałów I>x Peak/RMS Inhibit (DDB 568-575) wraz  
z sygnałem uruchomienia z zabezpieczenia nadnapięciowego wirnika opartego na 
wartości szczytowej, V>1/2 Peak Start (DDB 1094, 1098) w PSL. Zaleca się 
nastawienie ustawienia V>1/2 SV Iterations na 3 po to, aby V>1/2 Peak Start 
zadziałało przed układem zabezpieczenia nadnapięciowego. Należy zastosować 
krótkie opóźnienie opadania do sygnałów V>1/2 Peak Start, aby skoordynować je 
z zabezpieczeniem stojana i systemu i zapewnić utrzymanie blokowania 
zabezpieczenia nadprądowego wirnika aż do momentu zadziałania zabezpieczenia 
stojana/systemu. Opóźnienie opadania powinno też uwzględniać czas 
wytrzymywania prądu zwarcia w wirniku. V>1/2 Voltage Set należy nastawić na 
120% znamionowego napięcia międzyfazowego przy maksymalnej normalnej 
częstotliwości wirnika. Zabezpieczenie nadnapięciowe należy nastawić na 
działanie w oparciu o napięcie międzyfazowe (Phase to Phase) zgodnie z opcją 
wybraną w komórce V> Measur’t Mode. Pracę jednofazową można ustawić w 
komórce V> Operate Mode wybierając ustawienie Any Phase po to, aby człon 
zadziałał, jeżeli napięcie dowolnej fazy będzie miałą wartość wyższą od 
ustawienia. Czas zadziałania, I >x Time Delay, należy nastawić na co najmniej 10 
ms, aby zapewnić czas na zadziałanie logiki blokowania zabezpieczenia 
nadnapięciowego przed wyzwoleniem zabezpieczenia nadprądowego  
w przypadku zwarć w stojanie. 
 
W czasie rozruchu maszyny w trybie silnikowym zwarcie 3-fazowe i fazowe  
w wirniku spowoduje, że prądy wirnika i stojana szybko zmaleją, w ciągu kilku 
sekund do niskiej wartości, ponieważ stojan będzie zwarty na czas uruchamiania  
a wirnik będzie zwarty z powodu zwarcia. Zatem zabezpieczenia nadprądowe 
stojana i wirnika nie są czułe na zwarcia fazowe wirnika i można je wyłączyć na 
czas rozruchu maszyny. 
  
2.39.6.3 Zabezpieczenie nadprądowego reagującego na składową przeciwną 
(NPS) (46S) 
Przekaźniki P348 oferują cztery niekierunkowe niezależne stopnie zabezpieczenia 
nadprądowego stojana reagującego na składową przeciwną, oparte na wartości 
skutecznej. Każdy stopień ma nastawę pobudzenia prądowego I2>1/2/3/4 
Current Set, a jego działanie jest opóźnione nastawnym timerem I2>1/2/3/4 Time 
Delay. Źródło prądu 3 faz ustawiono na stałe tak, aby korzystało z wejść IA-2/IB-
2/IC-2 w stojanie. Każdy stopień nadprądowego zabezpieczenia NPS stojana 
oparty na wartości skutecznej zostaje zablokowany, gdy częstotliwość jest poniżej 
wartości progowej RMS F< Block z menu System Config. 
Przy stosowaniu tradycyjnego fazowego zabezpieczenia nadprądowego konieczne 
jest ustawianie członów nadprądowych na wartości wyższe od prądu obciążenia 
maksymalnego, co ogranicza czułość tychże elementów. Większość układów 
zabezpieczających wykorzystuje również człon ziemnozwarciowy, który poprawia 
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czułość na zwarcia doziemne. Jednakże część zwarć może nie zostać wykryta przez 
te układy. 
 
Wszelkie zwarcia niezrównoważone będą powodowały powstawanie składowej 
przeciwnej prądu o pewnej amplitudzie. Tak więc nadprądowy człon 
zabezpieczający reagujący na składową przeciwną może wyłączać zarówno 
zwarcia międzyfazowe jak i doziemne fazowe (sieci z uziemieniem bezpośrednim). 
W przypadku maszyn o regulowanej prędkości stojan jest zazwyczaj uziemiony 
przez wysoką impedancję, zatem zwarcie doziemne w stojanie nie spowoduje 
widocznej zmiany prądów stojana i prądów NPS. 
 
W kolejnym rozdziale opisano stosowanie zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną w połączeniu ze standardowym 
zabezpieczeniem nadprądowym i ziemnozwarciowym celem niwelowania 
pewnych trudności spotykanych w niektórych zastosowaniach. 
 Nadprądowe człony zabezpieczające reagujące na składową przeciwną 

pozwalają uzyskać wyższą czułość na rezystancyjne zwarcia międzyfazowe, 
na które mogą nie reagować fazowe człony nadprądowe. Powszechnie 
stosuje się zależne napięciowo zabezpieczenie nadprądowe  
i podimpedancyjne, aby zapewnić czulsze zabezpieczenie rezerwowe na 
wypadek systemowych zwarć fazowych w generatorze niż proste 
zabezpieczenie nadprądowe.  Jednak zabezpieczenie nadprądowe reagujące 
na składową przeciwną również można użyć do zapewnienia czułego 
zabezpieczenia rezerwowego na wypadek zwarć międzyfazowych. 

 
Uwaga: Zabezpieczenie nadprądowe NPS nie zapewni żadnego 

rezerwowego zabezpieczenia systemu na wypadek zwarć 
trójfazowych. 

 
 W niektórych przypadkach, z racji takiej a nie innej konfiguracji instalacji 

prądy szczątkowe mogą nie być wykrywane przez przekaźnik reagujący na 
zwarcia doziemne. Przykładowo, przekaźnik reagujący na zwarcia doziemne 
zastosowany po stronie transformatora połączonej w trójkąt nie jest  
w stanie wykryć zwarć doziemnych strony połączonej w gwiazdę. 
Jednakże składowa przeciwna prądu będzie obecna po obu stronach 
transformatora bez względu na rodzaj zwarcia oraz układ połączeń 
transformatora. A zatem, w celu zapewnienie zwłocznego zabezpieczenia 
rezerwowego reagującego na wszelkie nie wyłączone zwarcia 
niesymetryczne dalszej części instalacji można zastosować człon 
nadprądowy reagujący na składową przeciwną. 

 W aplikacjach z maszynami z elementami wirującymi duży udział składowej 
przeciwnej prądu może być niebezpieczny dla takiej maszyny, gdyż 
powoduje on wzrost temperatury wirnika. Dlatego też w roli powszechnie 
stosowanego dla maszyny przepływowej rezerwowego zabezpieczenia 
termicznego reagującego na składową przeciwną można zastosować człon 
nadprądowy reagujący na składową przeciwną. 

 Jego działanie może polegać na prostym alarmowaniu o obecności 
składowych przeciwnych prądu w instalacji. Po takim alarmie operatorzy 
instalacji mogą rozpocząć dochodzenie przyczyn niezrównoważenia. 

 
W przypadku maszyn o regulowanej prędkości zabezpieczenie nadprądowe NPS 
stojana zawarte w P348 można wykorzystać jako rezerwowe względem 
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zabezpieczenia nadprądowego NPS stojana w głównym przekaźniku 
zabezpieczającym stojan np. P345, gdy maszyna jest podłączona do sieci. 
Główne przeznaczenie zabezpieczenia nadprądowego NPS stojana polega na 
wykrywaniu zwarć międzyfazowych w wirniku oraz usterek w postaci otwartego 
obwodu w stojanie w czasie uruchamiania maszyny. W czasie uruchamiania 
maszyny prądy stojana moga mieć standardową kolejność faz lub odwróconą  
w zależności od tego, czy maszyna jest uruchamiana w trybie pompowym czy 
generatorowym. Ustawienia konfiguracji systemu - Standard ABC (standardowa 
ABC) oraz Reverse ACB (odwrócona ACB) - można zastosować w 2 grupach 
ustawień i zmienić kolejność faz w zależności od trybu uruchamiania maszyny.  
W ten sposób można prawidłowo przeprowadzić obliczenia prądu NPS tak, że 
będzie miał małą wartość w trakcie sekwencji rozruchowej i będzie rósł  
w przypadku zwarcia międzyfazowego. Więcej informacji na temat uruchamiania 
maszyn o regulowanej prędkości można znaleźć w punkcie 2.39.3. 
  
2.39.6.3.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadprądowego NPS stojana 
Każdy czasowo niezależny stopień zabezpieczenia nadprądowego NPS można 
załączyć lub wyłączyć nastawiając I2>1/2/3/4 Status na opcję Enabled lub 
Disabled. 
Ustawienie wartości progowej pobudzenia prądem, I2>1/2/3/4 Current Set, 
należy ustawić powyżej wartości składowej przeciwnej prądu, której obecność 
związana jest z maksymalnym normalnym niezrównoważeniem obciążenia  
w instalacji, gdy zabezpieczenie jest używane jako rezerwowe względem 
głównego zabezpieczenia nadprądowego NPS stojana do wykrywania zwarć  
w sieci elektroenergetycznej.  Można go ustawić na etapie rozruchu, 
wykorzystując do tego celu funkcję pomiarową przekaźnika, która pozwoli 
wyświetlić falę stojącą składowej przeciwnej prądu (I2  CT2 RMS); ustawienie 
powinno być o co najmniej 20% wyższe od tej wartości. 
 
W zastosowaniach, które wymagają zadziałania członu NPS na określone, 
niewyłączone zwarcia niesymetryczne w systemie, z racji związanej z tym 
złożoności należy ustawienie wartości progowej sprecyzować w oparciu  
o indywidualną analizę zwarcia dla danej instalacji. Jednakże w celu zapewnienia 
zadziałania zabezpieczenia, pobudzenie prądowe powinno być ustawione ok. 20% 
poniżej najniższego obliczonego udziału składowej przeciwnej prądu zwarciowego 
w określonym zwarciu dalekim. 
Gdy analiza zwarcia nie jest dostępna, ustawienie to musi być zgodne z wcześniej 
omówionym progiem minimalnym i musi mieć przypisane odpowiednie 
opóźnienie czasowe, które zapewni koordynację z urządzeniami dalszej części 
instalacji. Jest to kluczowe dla zapobieżenia przed niepożądanymi przerwami  
w zasilaniu skutkującymi przypadkowością działania tego elementu. 
 
Jak wspomniano wcześniej, prawidłowe określenie czasu opóźnienia, I2>1/2/3/4 
Time Delay, dla tej funkcj jest kluczowe. Należy także zdawać sobie sprawę z tego, 
że człon ten jest stosowany głównie dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia 
do innych urządzeń zabezpieczających lub do zapewnienia funkcji alarmowania. 
Dlatego w praktyce, w razie zastosowania w roli zabezpieczenia rezerwowego lub 
alarmującego, będzie mu przypisany długi czas opóźnienia. 
 
W razie zastosowania tego elementu w roli zabezpieczenia rezerwowego lub 
alarmującego należy dopilnować, by opóźnienie było większe niż czas zadziałania 
dowolnego zabezpieczenia (na minimalnym poziomie zwarcia) w systemie, które 
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może reagować na zwarcia niesymetryczne, takie jak: 
 nadprądowe człony fazowe, 
 człony ziemnozwarciowe, 
 systemowe zabezpieczenie rezerwowe - napięciowo zależne 

podprądowe/podimpedancyjne, 
 detektory przerwania przewodu, 
 człony zabezpieczenia termicznego reagujące na składową przeciwną. 

 
Jeżeli w przypadku zwarć 3-fazowych i międzyfazowych w stojanie występuje duże 
przesunięcie DC w prądzie zwarciowym, może to doprowadzić do tego, że 
bazujący na próbkach algorytm zabezpieczenia nadprądowego NPS w P348 
zmierzy dużą wartość prądu NPS. Konwencjonalne fourierowskie zabezpieczenie 
nadprądowe NPS stojana zawarte w głównym przekaźniku zabezpieczającym 
stojan np. P345 może zapewnić zabezpieczenie 5-70 Hz, zaś algorytm Fouriera 
zapewni większą dokładność dzięki filtrowaniu składowej DC. Dlatego jeżeli 
zabezpieczenie nadprądowe NPS jest wymagane wtedy, gdy maszyna jest 
podłączona do sieci, zaleca się wykorzystanie zabezpieczenia nadprądowego NPS 
w P342-6 jako zabezpieczenia głównego oraz wyłączenie zabezpieczenia 
nadprądowego NPS w P348 lub nastawienie dla niego długiego czasu opóźnienia 
dla skoordynowania z innymi zabezpieczeniami (na minimalnym poziomie 
zwarcia) w instalacji, które mogą reagować na zwarcia niesymetryczne 
i symetryczne. 
Podczas rozruchu maszyny w trybie pracy silnikowej stojan zostaje normalnie 
zwarty tak, że zabezpieczenie nadprądowe i nadprądowe NPS stojana nie będzie 
w stanie wykryć żadnych usterek w postaci zwartego stojana. Jednak 
zabezpieczenie nadprądowe NPS stojana można wykorzystać do wykrywania 
stanów usterek polegających na otwartym obwodzie w stojanie i zwarciach 
międzyfazowych w wirniku. Wartość progową pobudzenia prądem, I2>1/2/3/4 
Current Set, należy ustawić powyżej wartości składowej przeciwnej prądu, 
którego obecność związana jest z maksymalnym niezrównoważeniem w trakcie 
rozruchu maszyny, gdy zabezpieczenie jest używane jako zabezpieczenie wirnika 
na czas rozruchu maszyny. Można go ustawić na etapie rozruchu, wykorzystując 
do tego celu funkcję pomiarową przekaźnika, która pozwoli wyświetlić falę stojącą 
składowej przeciwnej prądu (I2 CT2 RMS); ustawienie powinno być o co najmniej 
20% wyższe od tej wartości. Prąd NPS o amplitudzie podobnej do zwarcia 
międzyfazowego może zostać zmierzony przez algorytm bazujący na próbkach 
NPS w przypadku zwarcia 3-fazowego w wirniku ze względu na przesunięcie DC 
zwarcia 3-fazowego oraz ze względu na to, jak działa algorytm bazujący na 
próbkach. Prądy fazowe i prądy NPS stojana zanikają po kilku sekundach  
w przypadku zwarcia 3-fazowego i międzyfazowego w wirniku. Aby zatem 
zapewnić szybkie zabezpieczenie na wypadek usterek w postaci otwartego 
obwodu w stojanie i zwartego obwodu w wirniku, należy zastosować krótki czas 
opóźnienia, <1 s, np. 0 s, I2>1/2/3/4 Time Delay. Jak jednak wyjaśniono powyżej, 
nie będzie możliwe rozróżnienie w trakcie wykrywania zwarć 3-fazowych  
i międzyfazowych. 
Aby uniknąć problemów związanych z koordynacją z zabezpieczeniem 
rezerwowym stojana i systemu, gdy maszyna jest podłączona do sieci, należy 
zablokować lub wyłączyć zabezpieczenie nadprądowe NPS albo zmienić 
ustawienia czasu pobudzenia i zadziałania po sekwencji rozruchowej przed 
synchronizacją z siecią. Można wyłączyć zabezpieczenie nadprądowe NPS lub 
zmienić ustawienia po sekwencji rozruchowej zmieniając grupy ustawień. 
W czasie uruchamiania maszyny prądy stojana mogą mieć standardową kolejność 
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faz lub odwróconą w zależności od tego, czy maszyna jest uruchamiana w trybie 
pompowym czy generatorowym. W trakcie sekwencji rozruchowej można wybrać 
wymagane opcje ustawień System Config - Standard ABC lub Reverse ACB  
w 2 grupach ustawień, aby zmienić kolejność faz. Więcej informacji na temat 
zmian grup ustawień można znaleźć w rozdziale Obsługa, punkt 2.12. 
 
2.39.6.4  Zabezpieczenie nadnapięciowe wirnika (59R) 
Zabezpieczenie nadnapięciowe wirnika zawarte w przekaźniku P348 składa się  
z dwóch niezależnych stopni zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na 
wartości skutecznej (V>3/4) oraz dwóch niezależnych stopni zabezpieczenia 
nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej (V>1/2). Każdy stopień 
zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej ma ustawienie 
SV iterations (powtórzenia wartości próbkowanych) dla liczby próbek, która musi 
zostać przekroczona dla uruchomienia. 
Każdy stopień nadnapięciowego zabezpieczenia wirnika oparty na wartości 
skutecznej zostaje zablokowany, gdy częstotliwość jest poniżej wartości progowej 
RMS F< Block z menu System Config. 
W maszynach o regulowanej prędkości może wystąpić w wirniku duży wzrost 
napięcia do wartości wynoszącej od 3 do 5 razy tyle, co poziom napięcia przed 
zwarciem, w przypadku zwarć międzyfazowych i trójfazowych w stojanie, co 
prawdopodobnie spowoduje zadziałanie układu zabezpieczenia nadnapięciowego. 
W przypadku zwarcia w sieci napięcie wirnika również może wzrosnąć do 
wartości, która może spowodować zadziałanie układu zabezpieczenia 
nadnapięciowego, jeżeli nie nastąpi szybko wyzwolenie zabezpieczenia. Napięcie 
fazowe w wirniku również wzrasta aż do poziomu międzyfazowego w przypadku 
zwarć doziemnych w wirniku, ponieważ wirnik jest zwykle uziemiony przez 
wysoką impedancję. 
Napięcie wirnika wzrasta wraz z częstotliwością wirnika, zatem nadnapięcie jest 
większe w przypadku zwarć w stojanie przy wyższych częstotliwościach wirnika. 
Również w fazach następują podobne wzrosty napięcia w przypadku zwarć  
3-fazowych i międzyfazowych w stojanie. W trakcie zwarcia międzyfazowego  
w stojanie sprawna faza wirnika widzi to samo napięcie zwarcia, co pozostałe fazy 
ze względu na wzajemną indukcyjność pomiędzy trzema fazami wirnika. 
Zabezpieczenie nadnapięciowe w P348 należy nastawić tak, aby zapobiec 
możliwemu uszkodzeniu izolacji wirnika generatora. Zabezpieczenie 
przekształtnika energoelektronicznego elektronicznego zawiera zabezpieczenie 
nadnapięciowe, które w ostateczności uruchamia układ zabezpieczenia 
nadnapięciowego, aby zewrzeć wirnik i ochronić przekształtnik 
energoelektroniczny. P348 jest wymagany przede wszystkim po to, aby zapewnić 
zabezpieczenie nadnapięciowe dla wirnika maszyny. 
Zwarcie międzyfazowe lub 3-fazowe w wirniku podczas rozruchu maszyny 
spowoduje stan podnapięcia w co najmniej 2 fazach wirnika. Do wykrywania tego 
stanu można wykorzystać jeden ze stopni zabezpieczenia nadnapięciowego 
opartych na wartości skutecznej V>3/4 poprzez odwrócenie sygnału uruchomienia 
zabezpieczenia nadnapięciowego w PSL i wykorzystanie tego członu dla 
zabezpieczenia podnapięciowego. Tą funkcjonalność można załączyć stosując inny 
schemat PSL dla rozruchu maszyny, korzystając z grup ustawień, które można 
zmienić za pomocą wejścia cyfrowego. Na czas gdy maszyna jest odłączona 
konieczne będzie zablokowanie tej logiki zabezpieczenia stosowanej podczas 
rozruchu maszyny. 
 
2.39.6.4.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadnapięciowego wirnika 
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Stopnie 1 i 2 zabezpieczenia nadnapięciowego oparte na wartości szczytowej 
(V>1/2) mają tylko charakterystykę DT a do ich załączania (Enabled)/wyłączania 
służy komórka V>1/2 status. 
Wartość skuteczną oblicza się dla ruchomego okna w jednym cyklu. Zatem przy 
niższych częstotliwościach napięcie skuteczne będzie wolniej narastało do 
wartości wyższej od ustawienia. Jeżeli wymagany jest bardzo krótki czas 
zadziałania, wówczas lepsze są stopnie oparte na wartości szczytowej. Jest mało 
prawdopodobne, aby stopnie oparte na wartości skutecznej były szybsze od 
zadziałania układu zabezpieczenia nadnapięciowego. 
Ustawienie SV Iterations dla stopni zabezpieczenia nadprądowego opartych na 
wartości szczytowej należy nastawić tak, aby zabezpieczenie zadziałało tylko  
w przypadku długotrwałych prądów zwarciowych. Zalecana jest wartość domyślna 
wynosząca 3 iteracje. 
  
Stopień 1 zabezpieczenia nadnapięciowego oparty na wartości skutecznej, (V>3) 
można ustawić jako IDMT, Default Curve 1/2/3/4, DT lub Disabled, w komórce 
V>3 Function. Stopień 2 (V>4) ma tylko charakterystykę DT i można go załączyć 
(Enabled)/wyłączyć (Disabled) w komórce V>4 status. Należy odpowiednio do 
wymagań dobrać opóźnienie czasowe dla zabezpieczenia nadnapięciowego 
opartego na wartości skutecznej (V>3 TMS - dla krzywej IDMT; V>3/4 Time Delay, 
dla charakterystyki czasowo niezależnej) oraz opóźnienie czasowo niezależne 
zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej, V>1/2 Time 
Delay. 
Dla zabezpieczenia wirnika opartego na wartości skutecznej (zab. nadprądowe 
oparte na wartości skutecznej, nadnapięciowe oparte na wartości skutecznej, 
NVD) należy dobrać ustawienie częstotliwości blokowania RMS F< Block w menu 
System Config dla wymaganego zakresu częstotliwości zadziałania zabezpieczenia. 
Na tym poziomie częstotliwości konieczne może być uwzględnienie dokładności 
czujnika pomiarowego dla niższych częstotliwości. Zabezpieczenie nadprądowe 
NPS też jest mniej dokładne przy bardzo niskich częstotliwościach w przypadku 
szybkich zmian częstotliwości. Ustawienie domyślne wynoszące 1 Hz będzie 
odpowiednie dla większości zastosowań. Ustawienie RMS F< Block nie ma wpływu 
na zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości szczytowej i nadnapięciowe 
oparte na wartości szczytowej. To ustawienie nie ma wpływu na zabezpieczenie 
nadprądowe oparte na wartości szczytowej i nadnapięciowe oparte na wartości 
szczytowej. 
Dla zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej ustawienie 
V>1/2 tReset należy nastawić na wartość większą od połowy okresu cyklu 
najniższej uwzględnianej częstotliwości, aby zapobiec chwilowym zmianom stanu. 
Zabezpieczenie nadnapięciowe można nastawić na działanie w oparciu o napięcie 
międzyfazowe (Phase-Phase) lub fazowe (Phase-Neutral) zgodnie z opcją wybraną 
w komórce V> Measur’t Mode. W komórce V> Operate Mode można wybrać 
działanie jedno- lub trójfazowe. W przypadku wybrania opcji Any Phase człon 
będzie reagował, gdy napięcie dowolnej fazy będzie powyżej wartości ustawionej, 
jeżeli wybrano opcję Three-phase człon będzie reagował, gdy napięcia wszystkich 
trzech faz będą powyżej wartości ustawionej. 
Izolacja generatora jest w stanie zazwyczaj wytrzymać utrzymujące się w sposób 
ciągły 5% nadnapięcie. Czasy wytrzymywania wirnika w przypadku wyższych 
nadmiarów napięciowych powinny być wyspecyfikowane przez producenta 
generatora. 
Aby zapobiec zadziałaniu w momencie wystąpienia zwarcia doziemnego  
w wirniku, człon powinien opierać swoje działanie na pomiarze napięcia 
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międzyfazowego. Aby to uzyskać, można ustawić V>1 Measur’t Mode na opcję 
Phase-Phase. 
Parametr V>1 Operating Mode należy nastawić na opcję Any Phase, aby 
wykrywać każdy stan nadnapięcia międzyfazowego. 
Wartość progową jednego ze stopni zabezpieczenia nadnapięciowego opartych na 
wartości szczytowej, V>1 Voltage Set oraz wartość progową zabezpieczenia 
nadnapięciowego opartego na wartości skutecznej V>3 Voltage Set nastawia się 
zazwyczaj na 120% znamionowego napięcia międzyfazowego przy maksymalnej 
normalnej częstotliwości wirnika.  Opóźnienie czasowe, V>1 Time Delay, powinno 
mieć wartość zapobiegającą niepożądanym wyzwoleniom funkcji zwłocznego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, powodowanym krótkotrwałymi nadmiarami 
napięciowymi, które nie zagrażają wirnikowi np. po zwarciach w sieci 
elektroenergetycznej. Typowo stosowane opóźnienie wynosi 1-3 s, przy czym 
większe opóźnienia stosowane są dla ustawień niższych progowych wartości 
napięcia. Dla zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej 
ustawienie V>1/2 tReset należy nastawić na wartość większą od połowy okresu 
cyklu najniższej uwzględnianej częstotliwości, aby zapobiec chwilowym zmianom 
stanu. 
Normalnie układ zabezpieczenia nadnapięciowego zadziała bardzo szybko i zewrze 
wirnik w przypadku stanów dużego nadnapięcia. Wartość progową drugiego 
stopnia zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na wartości szczytowej, V>2 
Voltage Set oraz wartość progową zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na 
wartości skutecznej V>4 Voltage Set można wykorzystać do zapewnienia 
bezzwłocznego wysokonastawnego zabezpieczenia nadnapięciowego jako 
zabezpieczenia rezerwowego względem układu zabezpieczenia nadnapięciowego. 
Typowe ustawienie wartości progowej, V>2/4 Voltage Set, będzie podobne do 
ustawienia układu zabezpieczenia nadnapięciowego i zależne od zaleceń 
producentów instalacji. Dla zadziałania bezzwłocznego należy ustawić opóźnienie 
czasowe, V>2/4 Time Delay, na 0 s. W przypadku wybrania działania w oparciu o 
napięcie fazowe, należy zwrócić uwagę na stopniowanie tego członu w przypadku 
zwarć doziemnych wirnika, kiedy to może dojść do znacznego wzrostu napięcia 
fazowego na sprawnych fazach do poziomu napięcia międzyfazowego. 
Zwarcie międzyfazowe lub 3-fazowe w wirniku podczas rozruchu maszyny 
spowoduje stan podnapięcia w co najmniej 2 fazach wirnika.  Zabezpieczenie 
nadnapięciowe oparte na wartości skutecznej można skonfigurować w PSL, aby 
działało jako funkcja podnapięciowa, odwracając wyjściowy sygnał DDB 
uruchomienia w celu wykrywania tych stanów zwarciowych.  Aby zmniejszyć 
czułość tego członu w trakcie zwarć doziemnych w wirniku, człon powinien 
opierać swoje działanie na pomiarze napięcia międzyfazowego. Aby to uzyskać, 
można ustawić V>1 Measur’t Mode na opcję Phase-Phase.  Parametr V>1 
Operating Mode należy nastawić na opcję Any Phase, aby wykrywać każdy stan 
podnapięcia międzyfazowego. Wartość progową zabezpieczenia nadnapięciowego 
opartego na wartości skutecznej V>3/4 można wykorzystać, aby zapewnić 
bezzwłoczne zabezpieczenie podnapięciowe. Ustawienie progu, V>2/4 Voltage 
Set, można nastawić na niską wartość np. 20% Vn, aby wykrywać możliwie jak 
najwięcej zwarć w trakcie cyklu rozruchu. Opóźnienie czasowe, V>3/4 Time Delay, 
należy nastawić na 0 s. Jeżeli wymagane jest wyzwalanie zwłoczne, można 
wówczas podłączyć timer PSL do sygnałów DDB V>3/4 RMS Start (DDB 1111, 
1115).  Napięcie pozostaje na niskim poziomie w trakcie wstępnego rozruchu 
maszyny. Dlatego konieczne byłoby zablokowanie wyzwolenia zabezpieczenia 
podnapięciowego za pomocą timera PSL w trakcie tej wstępnej fazy, co można 
ocenić podczas oddawania do eksploatacji. 
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Jeden ze stopni zabezpieczenia nadnapięciowego opartych na wartości szczytowej 
można wykorzystać do zapewnienia logiki blokowania dla zabezpieczenia 
nadprądowego wirnika. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.39.6.2.3. 
 
2.39.6.5 Funkcja zabezpieczenia przed nadnapięciem 
szczątkowym/przesunięciem napięcia punktu neutralnego w wirniku (59NR) 
W poprawnie działających trójfazowych instalacjach zasilających, wkład każdej  
z trzech faz do napięć doziemnych jest nominalnie zerowy, z racji tego, że wkład 
ten jest sumą trzech zrównoważonych wektorów przesuniętych względem siebie 
o 120° . Normalnie w wirniku będzie obecna pewna wielkość fali stojącej napięcia 
punktu neutralnego. Normalne napięcie punktu neutralnego nie różni się zbytnio 
przy różnych częstotliwościach wirnika, ale jest najwyższe przy najwyższej 
częstotliwości wirnika. Jednak w momencie pojawienia się zwarcia doziemnego na 
wirniku równowaga ta zostaje zakłócona i wytworzone zostaje duże napięcie 
‘punktu neutralnego’, ponieważ wirnik jest zazwyczaj uziemiony przez wysoką 
impedancję. Napięcia faz wirnika rosną wraz ze wzrostem częstotliwości wirnika. 
Zatem w przypadku zwarcia doziemnego napięcie punktu neutralnego również 
wzrośnie wraz z częstotliwością wirnika. 
Duże napięcie punktu neutralnego w wirniku może powstać także w wirniku 
maszyny o regulowanej prędkości podczas zwarć międzyfazowych i trójfazowych 
w stojanie/w sieci. Przyczyna tego powiązana jest ze sterowaniem przetwornika, 
które może spowodować pojawienie się niektórych składowych częstotliwości 
sygnału PWM w kolejności zerowej np. trzeciej harmonicznej oraz harmonicznych 
stanowiących wielokrotność 3. 
W przypadku zwarć fazowych w stojanie/sieci napięcie wirnika wzrośnie do dużej 
wartości, lecz zwarcia powinny zostać wyłączone, zanim zadziała układ 
zabezpieczenia nadnapięciowego i ograniczy wszelkie napięcie faz i punktu 
neutralnego w wirniku. W przypadku zwarcia doziemnego w wirniku układ 
zabezpieczenia nadnapięciowego nie zadziała, ponieważ napięcia międzyfazowe 
nie zmieniają się, więc duże napięcie punktu neutralnego nie zostaje ograniczone. 
Zwarcie doziemne w stojanie nie powoduje dużej zmiany napięcia punktu 
neutralnego w wirniku. 
Napięcie punktu neutralnego jest obliczane z pomiarów napięcia skutecznego 
trzech faz względem punktu neutralnego w wirniku. Stan zwarcia doziemnego 
powoduje wzrost napięcia punktu neutralnego w odniesieniu do ziemi, co jest 
powszechnie znane jako „przesuniecie napięcia punktu neutralnego” lub NVD. 
W przypadku zwarć blisko punktu neutralnego uzwojenia wirnika napięcie 
szczątkowe będzie niewielkie. Zatem, tak jak w przypadku zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana, zazwyczaj można zapewnić niezawodne 
zabezpieczenie tylko dla 95% uzwojenia wirnika. Procentowy udział uzwojenia, 
który jest zabezpieczany, będzie zależeć od częstotliwości wirnika, ponieważ 
napięcie punktu neutralnego jest wyższe przy wyższych częstotliwościach wirnika. 
Funkcja zabezpieczenia przed przesunięciem napięcia punktu neutralnego  
w przekaźnikach P348 składa się z dwóch obliczeniowych stopni zabezpieczenia 
nadnapięciowego punktu neutralnego opartego na wartości skutecznej,  
z nastawnymi opóźnieniami czasowymi. Uwzględniono dwa stopnie dla 
zastosowań, które wymagają zarówno stopnia alarmowania jak i stopnia 
wyzwalania. 
Głównie zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika zostaje zapewnione przez 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika w 100% opisane w punkcie 2.39.6.1  
a zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego służy jako rezerwowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 
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2.39.6.5.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia przed nadnapięciem 
szczątkowym/przesunięciem napięcia punktu neutralnego w wirniku 
VN>1 może pracować na charakterystyce IDMT (charakterystyka opóźnienia 
czasowo zależnego), na charakterystyce DT (charakterystyka opóźnienia czasowo 
niezależnego) lub może być wyłączone (Disabled) - ustawień tych dokonuje się  
w komórce VN>1 Function. Stopień VN>2 może być jedynie czasowo niezależny  
i jest załączany(Enabled)/wyłączany (Disabled) w komórce VN>2 Status. Należy 
odpowiednio dobrać opóźnienie czasowe (VN>1 TMS - dla krzywej IDMT; VN>1 
Time Delay, VN>2 Time Delay - dla opóźnienia czasowo niezależnego), aby 
zapewnić stabilność w przypadku zwarć fazowych w stojanie. Duże napięcie 
punktu neutralnego w wirniku może powstać w wirniku maszyny o regulowanej 
prędkości podczas zwarć międzyfazowych i trójfazowych w stojanie/w sieci. 
Jednak zwarcia w stojanie i w wirniku powinny zostać szybko wyłączone przez ich 
własne zabezpieczenie główne, które zmniejszy napięcie punktu neutralnego do 
niskiej wartości. Jeżeli główne zabezpieczenie jest powolne, układ zabezpieczenia 
nadnapięciowe prawdopodobnie zadziała podczas zwarcia fazowego w stojanie 
lub w sieci i zmniejszy napięcie punktu neutralnego do bardzo niskiej wartości. 
Dlatego można zastosować krótki czas opóźnienia dłuższy od zadziałania układu 
zabezpieczenia nadnapięciowego. 
Ustawienie progu napięcia punktu neutralnego, VN>1 Voltage Set, należy 
nastawić na wartość wyższą od napięcia punktu neutralnego w wirniku  
w normalnych warunkach roboczych przy maksymalnej częstotliwości wirnika. 
Można go ustawić na etapie rozruchu, wykorzystując do tego celu funkcję 
pomiarową przekaźnika, która pozwoli wyświetlić falę stojącą napięcia punktu 
neutralnego (VN-1 Derived RMS); ustawienie powinno być o co najmniej 20% 
wyższe od tej wartości. 
Napięcie punktu neutralnego w rezystorze uziemiającym w trakcie zwarcia 
doziemnego można obliczyć w sposób przedstawiony w punkcie 2.39.6.1.2. 
  
2.39.6.6 Funkcja zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (81OR) 
Wirnik maszyny o regulowanej prędkości będzie mieć maksymalną dozwoloną 
częstotliwość w trakcie normalnej pracy, gdy jest podłączona do sieci. 
Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe można wykorzystać do wykrywania 
przekroczenia tego limitu częstotliwości wirnika. 
Częstotliwość może wzrastać przejściowo w trakcie stanów zwarć. 
Można podjąć w elektrowni działania naprawcze bez konieczności wyłączenia 
generatora. 
Zapewniono dwa niezależne zwłoczne stopnie zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego. Uwzględniono dwa stopnie dla zastosowań, które 
wymagają zarówno stopnia alarmowania jak i stopnia wyzwalania. 
 
2.39.6.6.1 Wytyczne dot. konfiguracji zabezpieczenia nadczęstotliwościowego 
Każdy stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego może być załączony 
(Enabled)/wyłączony (Disabled) w komórkach F>1/2/3/4 Status. Dla ustawienia 
pobudzenia częstotliwościowego, F>x Setting należy dobrać wartość wyższą od 
maksymalnej dozwolonej częstotliwości wirnika w trakcie normalnej pracy.  Niższe 
ustawienia można zastosować dla celów alarmowania. Producent generatora 
powinien podać maksymalną częstotliwość wirnika podczas normalnej pracy. 
Ustawienia opóźnień czasowych dla zabezpieczenia nadczęstotliwościowego, 
F>1/2/3/4 Time Delay, należy dobrać tak, aby skoordynować je z normalnymi 
przejściowymi nagłymi wzrostami częstotliwości w wirniku podczas normalnej 
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pracy i podczas stanów zwarć. Producent generatora powinien określić 
spodziewane przejściowe zachowanie nadczęstotliwościowe. Zazwyczaj 
opóźnienie rzędu 1 s będzie odpowiednie do tego, aby zapewnić stabilność  
w przypadku przejściowych stanów nadczęstotliwościwych spowodowanych przez 
zwarcie w wirniku lub w stojanie. 
 
Zabezpieczenia nadczęstotliwościowe powinno zostać zablokowane za pomocą 
sygnałów DDB F>1/2/3/4/ Inhibit (DDB 620- 623) w czasie rozpędzania  
i zatrzymywania maszyny. Jest to spowodowane tym, że częstotliwość wirnika 
będzie wzrastać od zera prawie do częstotliwości znamionowej (50 lub 60Hz)  
w trakcie na przykład rozruchu maszyny. 
 
Sygnał DDB 671 Machine Start powinien być nastawiony jako włączony po tym, 
jak maszyna zostanie zsynchronizowana z siecią. Ten sygnał DDB służy do 
włączania filtra dolnoprzepustowego 2 po uruchomieniu maszyny, aby umożliwić 
dokładny pomiar częstotliwości wirnika w czasie pracy maszyny. Więcej informacji 
na temat filtrowania w P348 można znaleźć w rozdziale Obsługa. 
 
2.39.6.7  Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia do wykrywania usterek w postaci 
otwartego obwodu w wirniku (40) 
Usterki w postaci zwartego obwodu w wirniku mogą zostać łatwo wykryte przez 
zabezpieczenie nadprądowe wirnika/stojana. Jednak usterki w postaci otwartego 
obwodu w wirniku można łatwo wykryć jedynie za pomocą członów 
zabezpieczenia impedancyjnego od utraty wzbudzenia zawartych w P345. 
Jeżeli chodzi o usterki w postaci otwartego obwodu dla dwóch lub trzech faz, 
zabezpieczenie od utraty wzbudzenia z ujemnym przesunięciem reaktancji, FFail1 
Xa1 = -1 pu, i z ustawieniem średnicy, FFail1 Xb1 = Xd, jest w stanie wykrywać te 
usterki. Opóźnienie czasowe zabezpieczenia od utraty wzbudzenia, FFail1 Time 
Delay, należy ustawić tak, aby zminimalizować ryzyko zadziałania funkcji 
zabezpieczenia w trakcie stabilnych kołysań mocy następujących po zakłóceniach 
w sieci lub synchronizacji. Zazwyczaj stosuje się opóźnienie krótsze niż 10 s. 
Minimalne dopuszczalne opóźnienie, pozwalające uniknąć problemów  
z fałszywym wyzwalaniem spowodowanym stabilnymi kołysaniami mocy przy 
powyższych ustawieniach impedancji, miałoby wartość rzędu 0,5 s. 
W przypadku stanu otwartego obwodu dla jednej fazy mierzone impedancje na 
wszystkich trzech fazach przesuwają się w postaci kół na płaszczyźnie X/R, co 
wynika z oscylującej obwiedni prądów stojana, podobnej do obwiedni widzianej  
w stanie poślizgu biegunów. Częstotliwość oscylacji prądu jest dwukrotnie wyższa 
od częstotliwości poślizgowej wirnika. 
 
Timer resetowania (opóźnionego opadania) zabezpieczenia od utraty wzbudzenia, 
FFail1 DO Timer, można wykorzystać do zapewnienia funkcji integrującej na 
wypadek, gdy impedancja cyklicznie wchodzi do charakterystyki i wychodzi z nich, 
patrz punkt Błąd! Nie odnaleziono źródła odniesienia. 
 
Aby uzyskać szybsze wyzwalanie, można do wykrywania usterki w postaci 
otwartego obwodu dla jednej fazy wirnika wykorzystać liczniki w PSL, które 
zliczają liczbę wejść impedancji do charakterystyki zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia i wyjść z niej w określonym czasie, patrz punkt 2.14.2. Czas cyklu 
impedancji wynosi zazwyczaj dwukrotność częstotliwości poślizgowej wirnika, 
może zatem wynosić 0,1 s dla 5 Hz i 2,5 s dla 0,2 Hz. Należy unikać 
nieprawidłowego zadziałania w przypadku kołysań mocy korzystając z licznika PSL 
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i nastawiając właściwą strategię zliczania np. >2 doliczeń w ciągu 5 s. Ewentualnie 
można również wykorzystać funkcję od poślizgu biegunów zawartą w P345, która 
powinna mieć lepszą stabilność w przypadku kołysań mocy, ponieważ impedancja 
musi przejść przez całą charakterystykę zadziałania, patrz punkt Błąd! Nie 
odnaleziono źródła odniesienia. 
 

 

3 ZASTOSOWANIE FUNKCJI 
NIEZABEZPIECZAJĄCYCH 

 

3.1 Kontrola synchronizacji 
 
3.1.1 Podstawowa zasada działania 
W przypadku zamknięcia wyłącznika przy obecnym napięciu zarówno po stronie 
generatora jak i szyny, przy dużym kącie fazowym, częstotliwości lub różnicy 
potencjałów pomiędzy nimi, istnieje ryzyko niedopuszczalnego udaru 
skutkującego utratą stabilności oraz możliwością uszkodzenia podłączonego 
generatora i generatora-transformatora. 
Kontrole systemowe obejmują monitorowanie napięć po obu stronach 
wyłącznika. Jeżeli obie strony wyłącznika są pod napięciem, przeprowadzana jest 
kontrola synchronizmu w celu określenia, czy różnice wartości kąta fazowego, 
częstotliwości oraz amplitudy napięcia pomiędzy wektorami napięć mieszczą się  
w dozwolonych granicach. 
Parametry przed zamknięciem konkretnego wyłącznika zależą od konfiguracji 
sieci, natomiast parametry samoczynnego ponawiania zamykania zależą od 
wybranego programu SPZ. Na przykład wyłączniki na obu końcach linii zasilającej  
z opóźnionym samoczynnym zamykaniem są zwykle tak ustawione, aby zamykać 
się w innym czasie. Pierwszy koniec linii, który ma być zamknięty, w chwili 
bezpośrednio przed ponownym zamknięciem ma zwykle stronę linii bez napięcia  
i stronę szyny pod napięciem oraz ładuje linię (ładowanie linii martwej) przy 
zamykaniu wyłącznika. Wyłącznik na drugim końcu linii „widzi” szynę pod 
napięciem i linię pod napięciem po ponownym zamknięciu pierwszego wyłącznika. 
Jeśli pomiędzy końcami linii zasilającej, na której wystąpiło wyzwolenie 
wyłącznika, jest połączenie równoległe, utrata synchronizmu jest mało 
prawdopodobna. Zatem częstotliwości pozostaną identyczne, jednakże 
jakikolwiek wzrost impedancji może spowodować wzrost kąta fazowego pomiędzy 
dwoma napięciami.  Dlatego też drugi wyłącznik, który ma być zamknięty, może 
wymagać kontroli synchronizmu w celu upewnienia się, że wartość kąta fazowego 
nie zwiększyła się do poziomu, który mógłby spowodować niedozwolony udar  
w sieci w momencie zamknięcia wyłącznika. 
 
Jeśli pomiędzy końcami linii zasilającej, w której nastąpiło wyzwolenie wyłącznika, 
nie ma połączeń równoległych, dwie sekcje sieci mogą utracić wzajemny 
synchronizm, a częstotliwość na jednym z końców może „poślizgnąć” się 
względem drugiego końca. W takiej sytuacji niezbędna jest kontrola synchronizmu 
drugiego końca linii obejmująca zarówno kąt fazowy jak i kontrole częstotliwości 
poślizgowej. 
Jeśli szyna zbiorcza na drugim końcu linii nie ma podłączonych innych źródeł mocy 
poza linią zasilania, w której nastąpiło wyzwolenie wyłącznika, wyłącznik będzie 
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„widział” linię pod napięciem i szynę bez napięcia, przy założeniu, że pierwszy 
wyłącznik ponownie się zamknął. Po zamknięciu wyłącznika drugiego końca linii 
dojdzie do naładowania szyny z linii znajdującej się pod napięciem (ładowanie 
szyny z odciętym zasilaniem). 
W zastosowaniach dla generatora przed zamknięciem wyłącznika częstotliwość  
i napięcie z maszyny są zmieniane automatycznie lub ręcznie do momentu, gdy 
napięcie generatora będzie zsynchronizowane z napięciem sieci 
elektroenergetycznej. Przekaźnik do kontroli synchronizmu służy do sprawdzania, 
czy napięcie generatora jest zsynchronizowane z napięciem systemu pod kątem 
amplitudy napięcia, różnicy napięć, kąta fazowego i częstotliwości poślizgowej, 
zanim dozwolone zostanie zamknięcie wyłącznika generatora. 
 
 

 

Rysunek 75:  Typowe połączenie pomiędzy siecią a zespołem generator-transformator 

 
3.1.2 Wybór PN 
P34x posiada wejście trójfazowe Main VT oraz wejście jednofazowe Check Sync 
VT. W zależności od układu sieci strony pierwotnej, główny trójfazowy przekładnik 
napięciowy przekaźnika może znajdować się albo po stronie szyny zbiorczej, albo 
stronie generatora względem wyłącznika, przy czym przekładnik napięciowy 
kontroli synchr. powinien być umieszczony po drugiej stronie wyłącznika. A zatem, 
przekaźnik musi znać położenie głównego PN. W tym celu korzystamy  
z ustawienia the Main VT Location - Gen/Bus w menu SYSTEM CONFIG. Jest to 
niezbędne, aby monitory napięcia mogły prawidłowo zdefiniować sygnały DDB 
Live Gen/Dead Gen (generator pod napięciem/generator bez napięcia) oraz Live 
Bus/Dead Bus (szyna pod napięciem/szyna bez napięcia). 
  
Przekładnik napięciowy kontroli synchr. może być podłączony albo pod napięcie 
międzyfazowe albo fazowe i dla prawidłowego działania kontroli synchronizmu 
przekaźnik musi być zaprogramowany dla wymaganego połączenia. Parametr C/S 
Input w menu CT & VT RATIOS należy odpowiednio nastawić na A-N, B-N, C-N, A-
B, B-C lub C-A. 
P342/3 wykorzystuje wejście napięcia punktu neutralnego, VNeutral, dla 
przekładnika napięciowego kontroli synchr. i dlatego użytkownik nie może 
jednocześnie używać kontroli synchronizmu oraz zabezpieczenia napięcia punktu 
neutralnego opartego na wartościach mierzonych (59N) (VN>3, VN>4). Jednak 
obliczeniowe zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego (VN>1, VN>2)  
z trójfazowego wejścia napięciowego może być używane razem z funkcją kontroli 
synchronizmu. 
 
P3443 wykorzystuje wejście napięcia punktu neutralnego, VN2, dla przekładnika 
napięciowego kontroli synchr. i dlatego użytkownik nie może jednocześnie używać 
kontroli synchronizmu oraz zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego opartego 
na wartościach mierzonych (59N) z VN2 (VN>5, VN>6). Jednak obliczeniowe 
zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego (VN>1, VN>2) z trójfazowego wejścia 
napięciowego i zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego oparte na 
wartościach mierzonych (VN>3, VN>4) z wejścia napięcia VN1 mogą być używane 
razem z funkcją kontroli synchronizmu. 
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P345 wykorzystuje dedykowane wejście napięcia V Check Sync dla przekładnika 
napięciowego kontroli synchr., zatem nie ma ograniczeń w zakresie używania 
funkcji kontroli synchronizmu i innych funkcji zabezpieczających zawartych  
w przekaźniku. 
 
3.1.3 Korekta napięcia i kąta fazowego 
 
3.1.3.1 Korekcja przekładni przekładnika napięciowego kontroli synchronizmu 
Różnice amplitudy napięcia szyny i napięcia generatora mogą powstać na skutek 
niedopasowanych lub nieco błędnych przekładni przekładnika napięciowego lub 
transformatora podwyższającego napięcie. Różnice te powinny być niewielkie, ale 
mogą się sumować i przez to stać się znaczne. Aby skompensować różnice 
amplitudy pomiędzy napięciem szyny a napięciem generatora, można wyregulować 
napięcie generatora za pomocą mnożnika, C/S V Ratio Corr i skorygować 
ewentualne niedopasowanie. 
Współczynnik korekcji napięcia można obliczyć w sposób przedstawiony poniżej: 
 

 
 
Gdzie: 
 
TVR = przekładnia napięciowa transformatora podwyższającego napięcie 

(znamionowe GN/znamionowe DN) 
VTG = przekładnia przekładnika napięciowego generatora (strona pierwotna 

głównego PN/strona wtórna głównego PN)  
VTB = przekładnia przekładnika napięciowego szyny (strona pierwotna PN 

kontroli synchr./strona wtórna PN kontroli synchr.) 
 
Na przykład: 
Jeżeli TVR = 38,5 kV /10,5 kV, VTG = 10 kV/100 V, VTB = 35 kV/100 V I Vgen = 
VGab, Vbus = VBab 
Wtedy, Vgen = 10500/100 = 105 V (napięcie wtórne), Vbus = 38500/350 = 110 V, i: 
 

  
Zatem: Vgen’ = Vgen x C/S V Corr = 110 V = Vbus 
 
3.1.3.2 Korekta wektorowa przekładnika napięciowego kontroli synchronizmu 
Jeżeli wyłącznik generatora znajduje się po stronie GN, a transformator 
podwyższający napięcie generatora zazwyczaj z PN synchr. po stronie GN 
transformatora, przekaźnik P34X wykorzystuje ustawienie Main VT Vect Grp do 
skompensowania przesunięcia fazowego pomiędzy przekładnikami napięciowymi 
generatora a PN synchr. powodowanego przez połączenia transformatora: 
 

 
 
Tutaj N = grupa połączeń głównego PN, N = 0, 1,…11. 
Przesunięcie fazowe skompensowane napięciem generatora, Vgen, to .  
W większości przypadków N równa się 1, 11 i 0, a odpowiadające temu 
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skompensowane przesunięcie fazowe wynosi +30°, -30° (330°) i 0°. Grupa 
połączeń. (N) to 0 dla głównego PN i PN synchr. or the Main VT and synch VT po 
stronie transformatora od strony generatora lub wtedy, gdy nie ma 
transformatora podwyższającego napięcie. 
 
Przykładowo, gdy rodzaj połączeń transformatora podwyższającego napięcie to 
Yd11, wektor DN jest ustawiony na godzinie 11, a schematy połączeń i wektorów 
przedstawiono poniżej. Zazwyczaj główny PN znajduje się po stronie 
transformatora od strony DN generatora, zatem ustawienie Main VT Vect Grp 
odpowiada grupie połączeń transformatora np. Main VT Vect Grp = 11 dla 
transformatora Yd11. 
 

 

Rysunek 76: Typowe połączenie pomiędzy siecią a zespołem generator-transformator 
Połączenie transformatora 
 

 

Rysunek 77:  Schemat wektorowy transformatora 

 
Jak widać, Vab = Vb , wektor Vab jest do przodu względem VAB 30°, zatem 
skompensowane przesunięcie fazowe powinno wynosić -30°, czyli wektor Vab 
powinien zostać przesunięty o 30° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
Main VT Vect Grp = 11, przy założeniu, że główny PN znajduje się po stronie DN 
transformatora. 
 
3.1.4 Monitory napięcia 
Funkcja kontroli systemowych zawarta w P34x obejmuje monitory napięcia 
sygnalizujące, czy generator i szyna systemu znajdują się pod napięciem czy nie. 
Sygnałów monitorów napięcia nie używa się zwykle na potrzeby logiki zamykania 
wyłącznika generatora. Do tego zastosowania wykorzystuje się zasadniczo tylko 
logikę kontroli synchronizmu. Sygnały monitorów napięcia wykorzystuje się 
zwykle dla samoczynnego ponawiania zamykania linii zasilających, kiedy to 
pierwszy wyłącznik linii zasilania, który ma się zamknąć, używa sygnałów 
monitorów napięcia do sprawdzania na przykład, czy szyna jest pod napięciem 
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(Live Bus), a linia jest bez napięcia (Dead Line). Ustawienia domyślne mają 
wartości typowe, Dead (bez napięcia) = 0,2 Vn i Live (pod napięciem) = 0,5 Vn. 
  
W razie potrzeby można zestawiać sygnały DDB monitorów napięcia w PSL tak, 
aby utworzyć logikę kontroli synchronizacji dla ręcznego zamykania wyłącznika np. 
Dead Line/Live Gen (Linia bez napięcia/Generator pod napięciem) (Przekaźnik 
P34x nie zawiera logiki SPZ). Sygnały DDB są połączone z sygnałem DDB Man 
Check Synch DDB (1362), który podaje wejście dla logiki sterowania wyłącznikiem, 
aby zasygnalizować, że spełniono warunek ręcznej kontroli synchronizacji. 
Sygnały monitorów napięcia mogą być przydatne w zastosowaniach 
generatorowych dla sygnalizowania, czy generator lub szyna systemu są pod 
napięciem czy nie. Można też używać ich z timerami w PSL, aby zapewnić 
dodatkowe zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe. 
Gdy amplituda Vgen > wartość pod napięciem (Live Voltage), uznaje się, że 
generator jest pod napięciem (DDB 1328, Live Gen) 
Gdy amplituda Vgen < wartość bez napięcia (Dead Voltage), uznaje się, że  
w generatorze nie ma napięcia (DDB 1329, Dead Gen) 
Gdy amplituda Vbus > wartość pod napięciem (Live Voltage), uznaje się, że szyna 
jest pod napięciem (DDB 1330, Live Bus) 
Gdy amplituda Vbus < wartość bez napięcia (Dead Voltage), uznaje się, że w szynie 
nie ma napięcia (DDB 1331, Dead Bus) 
 
3.1.5 Kontrola synchronizacji 
Funkcja kontroli systemowych w P34x zawiera 2 człony kontroli synchronizacji, 
Kontrola synchr. 1 (Check Sync 1) oraz Kontrola synchr. 2 (Check Sync 2). W razie 
potrzeby stosuje się w PSL sygnały DDB Check Synch 1 OK (1332) oraz Check Synch 
2 OK (1333) w celu utworzenia logiki kontroli synchronizacji dla ręcznego 
zamykania wyłącznika. 
 
Sygnały DDB są połączone z sygnałem DDB Man Check Synch DDB (1362), który 
podaje wejście dla logiki sterowania wyłącznikiem, aby zasygnalizować, że 
spełniono warunek ręcznej kontroli synchronizacji. 
 
Każdy człon kontroli synchronizacji sprawdza, czy częstotliwość, amplituda 
napięcia i kąt fazowy generatora odpowiadają częstotliwości, amplitudzie napięcia 
i kątowi fazowemu systemu, zanim dozwolone zostanie zamknięcie wyłącznika 
generatora. Każdy człon zawiera ustawienia dla różnicy kąta fazowego oraz 
częstotliwości poślizgowej pomiędzy napięciami generatora i szyny systemu. 
Ponadto P34x zawiera niezależne monitory pod-/nadnapięciowe dla stron 
wyłącznika - od strony generatora i od strony systemu - a także monitor różnicy 
napięć, który można zastosować do obu członów: Kontroli synchr. 1 i 2.  
 
Użytkownik może wybrać szereg opcji blokowania kontroli synchronizacji  
w oparciu o niedomiar/nadmiar/różnicę napięcia, korzystając z ustawienia CS 
Voltage Block – None, V<, V>, Vdiff>, V< and V>, V< and Vdiff>, V> and Vdiff>,  
V< V> Vdiff>. 
 
3.1.5.1 Kontrola poślizgu 
Częstotliwość poślizgową wykorzystywaną przez człony Kontroli synchr. 1/2 
można wyliczyć z ustawień CS1/2 Phase Angle oraz CS1/2 Slip Timer w sposób 
opisany poniżej albo zmierzyć bezpośrednio poprzez pomiary częstotliwości, 
częstotliwość poślizgowa = |Fgen-Fbus|. Użytkownika może wybrać szereg opcji 



P34x/EN AP/Ia7 Uwagi dotyczące zastosowania 

621 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

dotyczących częstotliwości poślizgowej za pomocą ustawień CS1 Slip Control – 
None, Timer Only, Frequency Only, Both oraz CS2 Slip Control – None, Timer, 
Frequency, Timer + Freq, Freq + CB Comp. 
 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą na timerze (Timer) albo zarówno na 
częstotliwości jak i na timerze/na obu elementach (Frequency + Timer/Both), 
kombinacja ustawień kąta fazowego (CS Phase Angle) oraz timera (CS Slip Timer) 
determinuje efektywną maksymalną częstotliwość poślizgową, wyliczaną w 
sposób następujący: 
 

 Hz dla Kontroli synchr. lub 

 Hz dla Kontroli synchr. 2 
 
A = ustawienie kąta fazowego (°) 
T = ustawienie timera poślizgu (w sekundach) 
 
Na przykład dla Kontroli synchr. 1 ustawieniem CS 1 Phase Angle na 30° oraz CS 1 
Slip Timer na 3,3 s, wektor „poślizgowy” musi pozostać w zakresie ±30°  
w stosunku do wektora wzorcowego przez przynajmniej 3,3 sekundy. Zatem 
wyjście kontroli synchronizmu nie zostanie wystawione, jeżeli poślizg jest większy 
niż 2 x 30° przez czas 3,3 sekundy.  Wykorzystując równanie: 2 x 30 ÷ (3,3 x 360)  
= 0,0505 Hz (50,5 mHz). 
 
Dla Kontroli synchr. 2 z ustawieniem CS2 Phase Angle na 10°oraz CS2 Slip Timer 
na 0,1 s, wektor poślizgowy musi pozostać w zakresie 10°w stosunku do wektora 
wzorcowego, przy malejącym kącie, przez czas 0,1 s. Gdy kąt minie zero stopnie  
i zacznie wzrastać, wyjście kontroli synchronizmu jest blokowane. A zatem wyjście 
kontroli synchronizmu nie zostanie wystawione, jeżeli poślizg jest większy niż 
10°przez czas 0,1 sekundy.  Wykorzystując poniższe równanie: 10°÷ (0,1 x 360)  
= 0,278 Hz (278 mHz).  
 
Kontrola poślizgu bazująca na timerze (Timer) nie jest praktycznym rozwiązaniem 
w przypadku aplikacji o „dużym poślizgu/małym kącie fazowym”, ponieważ wtedy 
wymagane są bardzo krótkie ustawienia czasu timera, czasem < 0,1 s. W takich 
wypadkach zalecana jest kontrola poślizgu bazująca na częstotliwości (Frequency). 
Jeżeli wybrano kontrolę poślizgu bazującą zarówno na częstotliwości jak i na 
timerze (CS Slip Control - Frequency + Timer (CS1) lub Both (CS2)), częstotliwość 
poślizgowa musi być mniejsza ZARÓWNO od nastawy CS1/2 Slip Freq jak i wartości 
determinowanej nastawami CS1/2 Phase Angle i CS1/2 Slip Timer. 
 
3.1.5.2 Kompensacja czasu zamykania wyłącznika 
Ustawienie CS2 Slip Control – Freq + Comp (częstotliwość + kompensacja czasu 
zamknięcia wyłącznika) modyfikuje funkcję kontroli synchronizmu 2 w celu 
uwzględnienia czasu zamknięcia wyłącznika. Mierząc częstotliwość poślizgową 
oraz przyjmując nastawę czasu zamknięcia wyłącznika CB Close Time, przekaźnik 
wygeneruje komendę zamknięcia, która spowoduje, że wyłącznik zostanie 
zamknięty w chwili, gdy kąt poślizgu zrówna się z nastawą kąta fazowego CS2 
Phase Angle. 
Poniższe równanie opisuje zależność pomiędzy skompensowanym  kątem δK  
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a czasem narastania do zamknięcia wyłącznika tK , aby wyłącznik zamknął się  
w chwili, gdy kąt poślizgu zrówna się z nastawą kąta fazowego CS2, przy założeniu, 
że częstotliwość poślizgowa jest stała. 
 

 
 
ᵟMEA = kąt MEA 
∆Ѡ prędkość kąta poślizgu 
δK   = skompensowany kąt 
tK  = czas narastania do zamknięcia wyłącznika 
  
 

 

Rysunek 78:  Schemat kątów fazowych kontroli synchronizacji 2 
 
W przeciwieństwie do Kontr. synchr. 1, Kontr. synchr. 2 dopuszcza zamknięcie 
wyłącznie dla zmniejszających się kątów poślizgu, w związku z czym wyłącznik 
powinien zawsze być zamykany w zakresie granic określonych przez Kontro. 
synchr. 2. Gdy kąt fazowy CS2 = 0, wyłącznik powinien zostać zamknięty jak tylko 
napięcia będą ze sobą w fazie. 
 
Pomiar czasu zamknięcia wyłącznika (CB Close Time) jest dostępny w menu CB 
Condition dla ostatniego zamknięcia wyłącznika. Przekaźnik oblicza parametr CB 
Close Time od momentu wydania komendy zamknięcia do momentu zamknięcia 
wyłącznika zgodnie ze wskazaniem logiki 3 martwych biegunów. Pomiar 
parametru CB close Time może być przydatny podczas nastawiania kompensacji 
czasu zamknięcia wyłącznika (CB Close Time) w menu System Checks. 
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Rysunek 79:  Schemat funkcjonalny kontroli synchronizacji 2 
 
3.1.5.3 Kontrola synchr. 2 i rozdział instalacji 
Funkcje Kontroli synchr. 2 i rozdziału instalacji są stosowane w sytuacji, gdy 
maksymalna dopuszczalna częstotliwość poślizgowa oraz kąt fazowy dla kontroli 
synchronizmu mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków pracy 
systemu. Typowym zastosowaniem są ściśle połączone sieci, w których 
synchronizm jest zwykle zachowywany po wyzwoleniu wyłącznika na linii 
zasilającej, lecz w pewnych sytuacjach, kiedy połączenia równoległe są wyłączone 
z pracy, końce linii zasilającej mogą utracić synchronizm po wyzwoleniu 
wyłącznika na linii zasilającej. Uwzględniając charakterystykę sieci oraz urządzeń, 
warunki bezpiecznego zamknięcia wyłącznika mogą być jak w podanym 
przykładzie: 
  
Warunek 1: Sieci zsynchronizowane o zerowym bądź bardzo małym poślizgu: 

Poślizg 50 mHz; kąt fazowy <30° 
Warunek 2: Sieci rozsynchronizowane o znacznym poślizgu:  
 Poślizg 250 mHz; kąt fazowy <10° i malejący 
 
Poprzez załączanie zarówno Kontroli synchr. 1 ustawionej dla warunku 1 jak  
i Kontroli synchr. 2 ustawionej dla warunku 2, urządzenie P34x może być 
skonfigurowane do zezwalania na zamknięcie wyłącznika, gdy jeden z dwóch 
powyższych warunków zostanie wykryty. 
W przypadku wyłącznika zamykanego ręcznie z kontrolą synchronizmu, niektóre 
instalacje mogą preferować wykorzystanie logiki do wstępnego zaistnienia 
warunku 1 (i tylko tego warunku). Jednakże, jeżeli rozdział instalacji wykryty został 
przed zaistnieniem warunku 1, przekaźnik przejdzie do sprawdzania warunku 2, 
bazując na założeniu, że po wykryciu rozdziału instalacji musiał wystąpić znaczący 
poślizg. Można to ustawić za pomocą odpowiedniej logiki PSL, wykorzystując 
sygnały DDB kontroli systemowej. 
 
3.1.5.4 Kontrola synchronizmu generatora 
W zastosowaniach z zamykaniem wyłącznika generatora wymagany jest 
zasadniczo tylko jeden człon kontroli synchronizmu, a zatem wykorzystuje się albo 
Kontrolę synchr. 1 albo Kontrolę synchr. 2. 
Człon Kontroli synchr. 2 zawiera kompensację czasu zamknięcia wyłącznika  
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i w przeciwieństwie do Kontroli synchr.1 Kontrola synchr. 2 zezwala na zamknięcie 
wyłącznie przy malejących kątach poślizgu. 
 
Istnieje kilka metod synchronizacji, które można wykorzystać, aby zminimalizować 
możliwość uszkodzenia generatora podczas zamykania wyłącznika generatora: 
 synchronizacja automatyczna, 
 synchronizacja półautomatyczna, 
 synchronizacja ręczna. 

 
Wraz z tymi wszystkimi układami często stosuje się przekaźniki do kontroli 
synchronizmu w celu nadzorowania zamknięcia wyłącznika. 
 
Zazwyczaj producent generatora podaje wartości graniczne synchronizacji, jeżeli 
chodzi o kąt zamknięcia wyłącznika i dopasowanie napięcia, po to, aby uniknąć 
uszkodzenia generatora w trakcie synchronizacji. Typowe wartości graniczne: 
 
1. Kąt zamknięcia wyłącznika: ±10 stopni elektrycznych. Zamknięcie 

wyłącznika powinno nastąpić najlepiej wtedy, gdy generator i system mają 
względem siebie kąt fazowy równy zero stopni lub zbliżony do zera stopni. 
W tym celu należy nastawić wyłącznik na zamknięcie się, zanim nastąpi 
zbieżność kąta fazowego, z uwzględnieniem czasu zamknięcia wyłącznika. 
 

2. Dopasowanie napięcia: 0% do +5%. Należy zminimalizować różnicę 
napięcia i nie powinna ona przekraczać 5%. To przyczynia się do 
utrzymania stabilności systemu poprzez zapewnienie przepływu pewnej 
wielkości mocy biernej (VAR) do systemu. Ponadto, jeżeli napięcie 
generatora jest znacznie niższe od napięcia sieci, gdy wyłącznik jest 
zamknięty, przekaźniki stanowiące czułe zabezpieczenie od mocy 
wstecznej mogą doprowadzić do wyzwolenia. 

 
3. Częstotliwość poślizgowa: <0,067 Hz. Należy zminimalizować 

częstotliwość poślizgową do poziomu praktycznych ograniczeń 
sterowania/reakcji danego źródła napędu. Duża różnica częstotliwości 
powoduje nagłe pobudzenie obciążenia lub nadmierną pracę silnikową 
maszyny. To może spowodować kołysania mocy w systemie i momenty 
mechaniczne w maszynie. Ponadto jeżeli maszyna zostanie uruchomiona 
w trybie pracy silnikowej, przekaźniki stanowiące czułe zabezpieczenie od 
mocy wstecznej mogą doprowadzić do wyzwolenia. 

 
Ograniczenia częstotliwości poślizgowej stosowane do niektórych rodzajów 
maszyn oparto na wytrzymałości danego turbogeneratora oraz sterowności 
turbogeneratora i MVA. 
 
Aby zapobiec przepływowi mocy z systemu do generatora, w niektórych dużych 
turbogeneratorach parowych niezbędna jest obecność dodatniego poślizgu  
o niskiej wartości, gdy wyłącznik generatora jest zamknięty. Zespoły prądnicowe  
z silnikiem wysokoprężnym z kolei mogą wymagać obecności zerowego lub 
ujemnego poślizgu, aby na krótko odciążyć wał i korbę, gdy wyłącznik generatora 
jest zamknięty. Sygnały DDB CS1/2 Slipfeq>, CS1/2 Slipfeq<, CS Ang Rot ACW oraz 
CS Ang Rot CW można wykorzystać w tych zastosowaniach jako sygnały 
wzajemnego uzależnienia z sygnałem ManCheck Synch DDB. 
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3.1.6 Sterowanie częstotliwością/napięciem 
Sygnały DDB CS Vgen>Vbus, CS Vgen<Vbus, CS1 Fgen>Fbus, CS1 Fgen<Fbus, CS2 
Fgen>Fbus oraz CS2 Fgen<Fbus można wykorzystać dla wyjść prostego sterowania 
częstotliwością i sterowania napięciem lub do celów sygnalizacyjnych. W razie 
potrzeby można za pomocą PSL utworzyć wyjść impulsowe. 
 

 

Rysunek 80:  Schemat funkcjonalny kontroli częstotliwości/napięcia 

 

3.2 Nadzór przekładnika napięciowego 
Funkcja nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) służy do wykrywania usterek na 
wejściach napięciowych AC w przekaźniku. Mogą one być powodowane 
wewnętrznymi zwarciami przekładnika, przeciążeniem lub zwarciami  
w okablowaniu przyłączeniowym przekaźników. Na skutek takich usterek dochodzi 
zazwyczaj do przepalenia jednego lub większej liczby bezpieczników przekładnika 
napięciowego. W rezultacie wystąpienia zwarcia na wejściu napięcia AC nastąpi 
błędne odczytanie mierzonych przez przekaźnik napięć fazowych w instalacji 
elektroenergetycznej, co może doprowadzić do nieprawidłowego działania 
przekaźnika. 
 
Logika systemu VTS przekaźnika ma za zadanie wykrywać nieprawidłowości 
związane z napięciem oraz automatycznie regulować konfigurację elementów 
zabezpieczających, których stabilność w innym przypadku byłaby zagrożona. 
Dostępne jest również zwłoczne wyjście alarmowe. 
 
3.2.1 Konfigurowanie członu nadzoru PN (P342-6) 
Nastawienie parametru VTS Status na opcję blokowania (Blocking)/sygnalizacji 
(Indication) określa, czy poniższe operacje zostaną wykonane w momencie 
detekcji VTS. 
 VTS skonfigurowany jedynie do alarmowania. 
 Opcjonalne blokowanie zależnych napięciowo członów zabezpieczających. 
 Opcjonalne przekształcanie kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego 

na zabezpieczenia niekierunkowe (dostępne jedynie w przypadku 
ustawienia trybu blokującego). Ustawienia te znajdują się w komórce 
powiązania funkcji, w kolumnie menu odpowiedniego członu 
zabezpieczającego. 

 
Blok VTS zostanie zablokowany po ustawionym przez użytkownika opóźnieniu 
czasowym VTS Zwłoka czasowa. Dla zablokowanego sygnału dostępne są dwie 
metody resetujące. Pierwsza to metoda ręczna, za pośrednictwem interfejsu 
panelu przedniego (lub połączenia zdalnego), gdy parametr VTS Reset Mode 



Uwagi dotyczące zastosowania P34x/EN AP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 626 

nastawiono na opcję Manual. Druga jest metodą automatyczną, aktywowaną 
przez ustawienie VTS Reset Mode na wartość Auto, pod warunkiem usunięcia 
przyczyn zadziałania VTS oraz przywrócenia napięć 3 faz do poziomu wyższego niż 
ustawienie detektora poziomów napięć fazowych na czas dłuższy niż 240 ms. 
To ustawienie nadprądowe VTS I> Inhibit wykorzystywane jest do blokowania 
systemu nadzoru przekładnika napięciowego (VTS) w przypadku zaniku wszystkich 
3 napięć fazowych, spowodowanego krótkim zwarciem trójfazowym 
występującym w instalacji po zamknięciu wyłącznika na zasilaniu linii. Człon ten 
należy ustawić na wartość przekraczającą wszelkie spodziewane prądy 
niezwarciowe występujące dla zasilonej linii (prąd obciążenia, ładowania linii, 
rozruchu transformatora, jeśli znajduje zastosowanie), ale poniżej wartości prądu 
powstającego podczas krótkiego zwarcia trójfazowego. 
  
To ustawienie członu nadprądowego NPS VTS I2> Inhibit blokuje system nadzoru 
przekładnika napięciowego (VTS) w przypadku wystąpienia zwarcia w instalacji, 
objawiającego się składową przeciwną prądu przekraczającą to ustawienie. Próg 
pobudzenia składową przeciwną prądu musi być ustawiony powyżej wartości 
składowej przeciwnej prądu, której obecność w instalacji związana jest  
z maksymalnym normalnym niezrównoważeniem obciążenia w instalacji. Można 
go ustawić na etapie rozruchu, wykorzystując do tego celu funkcję pomiarową 
przekaźnika, która pozwoli wyświetlić falę stojącą składowej przeciwnej prądu; 
ustawienie powinno być o co najmniej 20% wyższe od tej wartości. 
 
3.2.2 Konfigurowanie członu nadzoru PN (P348) 
Nastawienie parametru VTS Status na opcję blokowania (Blocking)/sygnalizacji 
(Indication)/wyłączenie (Disabled) określa, czy poniższe operacje zostaną 
wykonane w momencie detekcji VTS. 
 
 VTS skonfigurowany jedynie do alarmowania. 
 Opcjonalne blokowanie zależnych napięciowo członów zabezpieczających 

(zabezpieczenie napięcia w punkcie neutralnym). 
 VTS jest wyłączony. 

 
Po utworzeniu bloku VTS niepożądane jest, by późniejsze zwarcia instalacji 
pomijały ten blok. Blok VTS zostanie zatem zostanie zablokowany po ustawionym 
przez użytkownika opóźnieniu czasowym VTS Time Delay. Po zablokowaniu 
sygnału VTS jest resetowany automatycznie w momencie usunięcia przyczyn 
zadziałania VTS. Alarm VTS zostanie podany po upłynięciu czasu VTS Time Delay. 
Funkcja VTS zawarta w przekaźniku P348 działa w oparciu o zasadę równowagi 
napięcia i polega na wykrywaniu różnicy napięcia, VTS V Diff Set, pomiędzy 
napięciami poszczególnych faz z 2 zestaów przekładników napięciowych (VA-1 
RMS/VB-1 RMS/VC-1 RMS oraz VA-2 RMS/VB-2 RMS/VC-2 RMS) podłączonych do 
wirnika. Jeżeli w użyciu jest tylko jeden zestaw przekładników napięciowych, 
wówczas należy wyłączyć tę funkcję w ustawieniu VTS Status - Disabled. 
 
Próg pobudzenia VTS V Diff Set należy nastawić na różnicę napięcia równą 5 V po 
stronie wtórnej, chyba że przekładniki napięciowe mają różne przekładnie lub  
w trakcie normalnej pracy występuje nierównowaga napięcia. 
Nierównowagę napięcia można sprawdzić na etapie przekazywania do 
eksploatacji, za pomocą funkcji pomiarowej przekaźnika, która pozwala wyświetlić 
falę stojącą napięć fazowych (VA-1 RMS/VB-1 RMS/VC-1 RMS oraz VA-2 RMS/VB-
2 RMS/VC-2 RMS), sprawdzają, czy ustawienie jest wyższe o co najmniej 20% od 
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maksymalnej różnicy napięcia na fazę pomiędzy Vx-1 RMS a Vx-2 RMS. 
 

3.3 Nadzór przekładnika prądowego 
Funkcja nadzoru przekładnika prądowego (CTS) służy do wykrywania usterek na 
jednym fazowym wejściu prądowym AC przekaźnika lub na większej liczbie takich 
wejść. Uszkodzenie przekładnika prądowego lub przerwa w obwodzie 
przyłączeniowym może skutkować nieprawidłowym działaniem wyzwalanych 
prądowo członów. 
Dodatkowo przerwa w obwodzie prądowym AC stwarza niebezpieczeństwo 
pojawienia się groźnych napięć wtórnych przekładnika prądowego. 
 
3.2.3 Konfigurowanie członu nadzoru PP (P342-6) 
Ustawienie napięcia szczątkowego, CTS1/2 Vn< Inhibit oraz ustawienie prądu 
szczątkowego, CTS1/2 In> set, powinny mieć takie wartości, aby nie dochodziło 
do niepożądanego zadziałania w warunkach prawidłowej pracy instalacji. 
Na przykład ustawienie CTS1/2 Vn< Inhibit powinno mieć wartość równą 120% 
maksymalnej wartości napięcia szczątkowego stanu ustalonego. Ustawienie 
CTS1/2 In> set nastawia się typowo na wartość niższą niż minimalny prąd 
obciążenia. Opóźniony czasowo alarm, CTS1/2 Time Delay, ustawiany jest zwykle 
na 5 sekund. 
Jeżeli nie można przewidzieć amplitudy napięcia szczątkowego w przypadku 
wystąpienia zwarcia doziemnego, człon może zostać wyłączony, by zapobiec 
zablokowaniu członów zabezpieczających podczas zwarć. 
 
3.2.4 Konfigurowanie członu nadzoru PP (P343-6) 
Składowa zgodna prądu dla co najmniej dwóch wejść prądowych przekracza 
wartość ustawienia CTS I1. Ustawienie CTS I1 powinno być mniejsze od 
minimalnego prądu obciążenia zabezpieczanego obiektu. A zatem można 
zastosować wartość równą 10% prądu znamionowego. 
  
Wysokonastawny stosunek składowej przeciwnej do zgodnej prądu, CTS I2/I1>2, 
należy nastawić na wartość niższą od stosunku składowej przeciwnej do zgodnej 
prądu dla minimalnego prądu niezrównoważonego zwarcia.  Można zastosować 
standardowe ustawienie rzędu 40%. 
Niskonastawny stosunek składowej przeciwnej do zgodnej prądu, CTS I2/I1> 1, 
należy nastawić na wartość wyższą od maksymalnej niesymetrii obciążenia.  
W praktyce poziomy fali stojącej składowej przeciwnej prądu obecnej w instalacji 
determinują to ustawienie minimum. Można to określić na podstawie analizy 
instalacji lub wykorzystując na etapie rozruchu funkcje pomiarowe przekaźnika. 
Przy zastosowaniu drugiego sposobu ważne jest, by pomiary wykonane zostały 
przy maksymalnym obciążeniu instalacji, uzyska się w ten sposób pewność, że 
uwzględnione zostały wszystkie obciążenia jednofazowe. Można użyć ustawienia 
20%. 
 
Jeżeli podczas rozruchu przekaźnik zapisał następujące informacje:  
Ifull load = 500 A (prąd pełnego obciążenia)  
I2 = 50 A 
 
Tak więc stosunek I2/I1 wynosi I2/I1 = 50/500 = 0,1 
Jako, że 20% ustawienie uwzględnia tolerancje i odchyłki obciążenia, jest 
ustawieniem stosowanym standardowo.  
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Zatem należy nastawić CTS I2/I1>1 = 20%. 
Z tego powodu, że zastosowano czułe nastawy, niezbędny jest długi czas 
opóźnienia, aby upewnić się, że w PP rzeczywiście wystąpiła usterka.  Typowe 
ustawienie zwłoki czasowej może wynosić 60 sekund. 
 
3.2.5 Konfigurowanie członu nadzoru PP (P348) 
Za pomocą ustawienia CTS2 Status na opcję Enabled/Disabled można załączyć lub 
wyłączyć funkcję nadzoru PP stojana. 
Ustawienie napięcia szczątkowego oraz ustawienie prądu szczątkowego, CTS2 In> 
Set, powinny mieć takie wartości, aby nie dochodziło do niepożądanego 
zadziałania w warunkach prawidłowej pracy instalacji. 
Nie ma możliwości zmierzenia napięcia szczątkowego stojana w P348, ponieważ 
P348 nie mierzy napięć stojana.  Zatem napięcie szczątkowe musi pochodzić  
z zewnętrznego źródła np. z przekaźnika zabezpieczającego P34x do stojana  
(VN>x Start DDB). Zestyk wyjściowy z przekaźnika generatora stojana (DDB 1088-
1093: VN>x Start) powinien być podłączony do wejścia cyfrowego w P348 (DDB 
1268: CTS2 No Vn), aby wskazywać, kiedy obecne jest napięcie szczątkowe 
powyżej wartości ustawienia. Ewentualnie można też użyć sygnału GOOSE.  
W logice CTS w P348 wprowadzono stałe opóźnienie wynoszące 80 ms, aby 
umożliwić odebranie i przetworzenie przez P348 zewnętrznego sygnału cyfrowego 
z członu reagującego na napięcie szczątkowe. 
Użyte połączenie przekładników napięciowych stojana musi umożliwiać 
przeniesienie napięć szczątkowych ze strony pierwotnej na wtórną. Dlatego jeżeli 
3-fazowy przekładnik napięciowy jest wykorzystywany do obliczania napięcia 
punktu neutralnego, człon reagujący na napięcie szczątkowe powinien być 
załączany tylko wtedy, gdy trójfazowy przekładnik napięciowy jest konstrukcji 
pięciordzeniowej lub w przypadku zastosowania trzech osobnych przekładników 
jednofazowych oraz gdy posiada uziemiony punkt gwiazdy strony pierwotnej. 
Można wykorzystać obliczeniowe napięcie szczątkowe lub mierzone napięcie 
szczątkowe. 
Napięcie szczątkowe (VN>x Start in the P34x) należy zwykle nastawiać na 120% 
maksymalnej wartości napięcia szczątkowego stanu ustalonego. Ustawienie CTS2 
In> Set nastawia się typowo na wartość niższą niż minimalny prąd obciążenia. 
Opóźniony czasowo alarm, CTS2 Time Delay, ustawiany jest zwykle na 5 sekund. 
Jeżeli nie można przewidzieć amplitudy napięcia szczątkowego w przypadku 
wystąpienia zwarcia doziemnego, człon może zostać wyłączony, by zapobiec 
zablokowaniu członu zabezpieczającego podczas zwarć. 
 

3.4 Monitorowanie stanu wyłącznika 
Okresowa konserwacja wyłącznika jest konieczna w celu zapewnienia 
prawidłowego działania mechanizmu i obwodu wyzwalającego, a ponadto, aby 
zapobiec ograniczeniu zdolności wyłączeniowej powstałemu na skutek wyłączania 
wcześniejszych zwarć. Zasadniczo, tego typu konserwacja oparta jest na stałym 
przedziale czasu lub stałej liczbie wyłączeń prądów zwarciowych. Tego typu 
metody monitorowania stanu wyłącznika pozwalają na uzyskanie jedynie 
ogólnych wskazówek oraz mogą prowadzić do nadmiernej konserwacji. 
  
3.4.1 Wytyczne dotyczące konfiguracji 
 
3.4.1.1 Ustawianie wartości progowych ƩI^ 
Gdy linie napowietrzne są podatne na częste zwarcia i są zabezpieczone 
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wyłącznikami olejowymi, ubytki oleju stanowią poważną część kosztów 
eksploatacyjnych rozdzielnicy. Z reguły wymiany oleju są realizowane po 
wykonaniu przez wyłącznik ustalonej liczby operacji w reakcji na zwarcie. Może to 
jednak skutkować przeprowadzeniem zbyt wczesnego przeglądu konserwacyjnego 
wyłącznika, wtedy gdy prądy zwarciowe są raczej niewielkie i gdy degradacja oleju 
może być wolniejsza niż się tego spodziewano. Liczniki ƩI^ monitorują stopień 
obciążenia elementu przerywającego obwód, pozwalając dokonać dokładniejszej 
oceny stanu wyłącznika. 
W przypadku wyłączników olejowych, wytrzymałość dielektryczna oleju zmniejsza 
się z reguły wg funkcji ƩI2t. ‘I’ oznacza tutaj przerwany prąd zwarciowy a ‘t’ jest 
czasem palenia łuku w komorze gaszeniowej wyłącznika (a nie czasem 
wyłączania). Ponieważ czas palenia łuku nie może być wyznaczony dokładnie, 
przekaźnik jest zwykle konfigurowany na monitorowanie sumy prądów 
przerwanych podniesionych do kwadratu, poprzez ustawienie parametru ‘Broken 
I^’ = 2. 
Dla innego rodzaju wyłączników, w szczególności tych pracujących w sieciach  
o wyższych napięciach, praktyka sugeruje, że ustawienie parametru ‘Broken I^’ 
= 2 może nie być właściwe. W takich instalacjach współczynnik ‘Broken I^’ można 
ustawić na wartość niższą, typowo na 1,4 lub 1,5. Alarm aktywowany w takim 
przypadku może np. wskazywać na konieczność przeprowadzenia ciśnieniowych 
badań wysokonapięciowych wyłącznika gazowego/próżniowego. 
Zakres nastaw dla współczynnika ‘Broken I^’ zawiera się w granicach od 1,0 do 2,0 
w krokach 0,1. Konieczne jest, aby jakikolwiek program konserwacyjny był 
przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta wyłącznika. 
 
3.4.1.2 Ustawianie progu liczby zadziałań 
Każde zadziałanie wyłącznika prowadzi w pewnym stopniu do zużycia jego 
podzespołów. Dlatego rutynowe zabiegi konserwacyjne, takie jak olejenie 
mechanizmu, mogą zależeć od liczby zadziałań wyłącznika. Odpowiednie 
ustawienie konserwacyjnych wartość progowych spowoduje wyzwolenie alarmu, 
sygnalizującego konieczność przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej. Jeżeli 
konserwacja nie może zostać przeprowadzona, to w tym wypadku przekaźnik 
można ustawić na blokowanie funkcji SPZ po osiągnięciu drugiej wartości 
progowej liczby zadziałań. Zapobiegnie to kolejnym ponowieniom zamknięcia, gdy 
wyłącznik nie zostanie przywrócony do stanu opisanego w procedurach 
konserwacyjnych producenta aparatury rozdzielczej. 
Niektóre wyłączniki, np. olejowe (OCB), mogą wykonać tylko pewną liczbę 
wyłączeń zwarcia przed wymaganym przeprowadzeniem konserwacji. Jest to 
spowodowane tym, że każde wyłączenie zwarcia prowadzi do zwęglenia oleju, 
zmniejszając tym samym jego właściwości dielektryczne. Możliwe jest ustawienie 
progu dla alarmu konserwacyjnego, No CB Ops. Maint, dla sygnalizowania 
konieczności pobrania próbek oleju i przeprowadzenia próby dielektrycznej oleju 
lub dokładniejszej konserwacji. 
Podobnie, wartość progowa blokowania No CB Ops. Lock może być ustawiona na 
przerywanie cyklu SPZ, jeżeli kolejna próba wyłączenia zwarcia nie może być 
zagwarantowana. Minimalizuje to ryzyko zapalenia się oleju lub eksplozji. 
 
3.4.1.3 Ustawianie progowego czasu zadziałania 
Również wolne działanie mechanizmu wyłącznika wskazuje na konieczność 
przeprowadzenia konserwacji mechanizmu. Dlatego też progi alarmu i blokowania 
(CB Time Maint./CB Time Lockout) można skonfigurować w zakresie od 5 do 500 
ms. Zakres czasu ustawia się w odniesieniu do określonego czasu przerywania 
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obwodu przez wyłącznik. 
 
3.4.1.4 Ustawianie progów dla nadmiernej częstotliwości zwarć 
Parametry znamionowe wyłącznika mogą określać konkretną liczbę przerwań 
prądu zwarciowego do momentu, gdy konieczna będzie konserwacja. Jednak 
następujące kolejno po sobie, w krótkim czasie, zadziałania wyłącznika mogą 
zwiększyć wymagania w zakresie konserwacji. Z tego powodu możliwe jest 
ustawienie w przekaźniku licznika częstych operacji, który pozwala na 
monitorowanie określonej liczby operacji Fault Freq Count w ustawionym 
przedziale czasu Fault Freq Time.  Możliwe jest ustawienie indywidualnych 
wartości progowych dla alarmów oraz blokady. 
  

3.5 Monitoring obwodu wyzwalającego (TCS) 
Obwód wyzwalający w większości układów zabezpieczeń wychodzi poza obudowę 
przekaźnika i przechodzi przez takie elementy jak bezpieczniki, łączniki, zestyki 
przekaźnikowe, przełączniki pomocnicze oraz inne płytki zaciskowe. Taki 
rozbudowany układ w połączeniu ze znaczeniem obwodu wyzwalającego 
doprowadził do opracowania układów dedykowanych do jego nadzoru. 
 
Kilka układów monitoringu obwodu wyzwolenia o różnej funkcjonalności może 
być zbudowanych za pomocą przekaźników z serii P34x. Chociaż przekaźniki P34x 
nie mają ustawień dedykowanych systemowi TCS, można zbudować następujące 
układy zabezpieczające w kodzie PSL. W kodzie PSL alarm użytkownika 
wykorzystywany jest do zainicjowania komunikatu alarmowego na przednim 
wyświetlaczu przekaźnika. Jeżeli to konieczne, alarm użytkownika może być 
przemianowany z poziomu edytora opisów menu, dzięki temu możliwe jest 
uzyskanie przejrzystszych wskazań nieprawidłowości na obwodzie zasilającym. 
 
3.5.1 Układ TCS 1 
 
3.5.1.1 Opis układu 
 

 

Rysunek 81:  Układ TCS 1 

 
Układ ten zapewnia monitoring cewki wyzwalającej dla otwartego lub 
zamkniętego wyłącznika; monitoring stanu przed zamknięciem nie jest 
realizowany. Układ ten nie jest kompatybilny z zapadkowymi zestykami 
wyzwalającymi, gdyż zestyki zapadkowe będą zwierać wejścia optyczne na czas 
dłuższy niż zalecane ustawienie timera DDO wynoszące 400 ms. Jeżeli wymagany 
jest monitoring stanu wyłącznika, konieczne jest użycie kolejnych wejść 
optycznych, jednego albo dwóch. 
 
Uwaga: Pomocniczy zestyk wyłącznika 52a odzwierciedla pozycję wyłącznika, 
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podczas gdy zestyk 52b jest jego zanegowaniem. 
 
Gdy wyłącznik jest zamknięty, prąd monitoringu przepływa przez wejście 
optyczne, diodę blokowania oraz cewkę wyzwalającą. Gdy wyłącznik jest otwarty, 
prąd nadal przepływa przez wejście optyczne i trafia na cewkę wyzwalającą przez 
zestyk pomocniczy 52b. 
Gdy wyłącznik jest otwarty, nie jest aktywny monitoring połączenia 
wyzwalającego. Jakakolwiek nieprawidłowość w połączeniu wyzwalającym 
zostanie wykryta jedynie w momencie zamykania wyłącznika, po 400 ms 
opóźnieniu. 
Rezystor R1 jest opcjonalny i może być włączony w obwód w celu zapobieżenia 
nieprawidłowości w działaniu wyłącznika, gdy wejście optyczne jest nieumyślnie 
zwierane przez ograniczenie prądu do wartości <60 mA. Rezystora tego nie należy 
stosować dla napięć pomocniczych 30/34 V lub niższych, ponieważ nie może to 
zagwarantować prawidłowego działania. W tabeli poniżej zestawiono 
odpowiednie wartości rezystorów oraz ustawienia napięcia (w menu OPTO 
CONFIG) dla tego układu. 
Ten układ TCS będzie funkcjonował prawidłowo również bez rezystora R1, 
ponieważ wejście optyczne automatycznie ogranicza prąd monitorujący do 10 mA. 
Jednakże, jeżeli dojdzie do przypadkowego zwarcia wejścia optycznego, wyłącznik 
może zostać wyzwolony. 
 

Napięcie pomocnicze 
(Vx) 

Rezystor R1 (omy) Ustawienia napięcia wejścia 
optycznego z podłączonym 
rezystorem R1 

24/27 - - 

30/34 - - 

48/54 1.2 k 24/27 

110/250 2.5 k 48/54 

220/250 5.0 k 110/125 
 

Tabela 17: Wartości rezystora dla układu TCS 1 

 
Uwaga: Gdy rezystor R1 nie jest podłączony, ustawienia napięcia wejścia 

optycznego muszą być równe napięciu zasilania obwodu 
monitorującego. 

 
3.5.2 Schemat PSL układu 1 
Na rysunku 82 przedstawiono schemat logiczny dla układu TCS 1. Dowolne z wejść 
optycznych może być użyte jako informujące o stanie obwodu wyzwalającego. 
Timer opóźnienia odpadnięcia zostaje aktywowany w momencie podania sygnału 
na wejście optyczne, ale opadnięcie/reset w przypadku usterki na obwodzie 
wyzwalającym zajmie 400 ms. 400-ms opóźnienie zapobiega wyzwalaniu 
fałszywych alarmów, spowodowanych przysiadami napięcia związanymi ze 
zwarciami w innych obwodach lub normalnym wyzwalaniem, gdy wejście 
optyczne jest zwarte przez samoresetujący zestyk wyzwalający. Gdy aktywowany 
jest timer, wyjście przekaźnikowe normalnie zamknięte otwiera się i resetowana 
jest dioda oraz alarmy użytkownika. 
 
50-ms timer opóźnienia pobudzenia zapobiega fałszywym wskazaniom diod oraz 
fałszywym alarmom użytkownika podczas zasilania przekaźnika po przerwie  
w zasilaniu pomocniczym. 
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Rysunek 82:  Kod PSL dla układów TCS 1 oraz 3 

 
3.5.3 Układ TCS 2 
 
3.5.3.1 Opis układu 
 

 

Rysunek 83:  Układ TCS 2 

 
Bardzo podobnie jak w przypadku układu 1, układ ten zapewnia monitoring cewki 
wyzwalającej przy otwartym lub zamkniętym wyłączniku i również nie zapewnia 
monitoringu stanu przed zamknięciem. Jednakże wykorzystanie dwóch wejść 
optycznych pozwala na prawidłowe monitorowanie przez przekaźnik stanu 
wyłącznika. Wynika to z tego, że są one połączone szeregowo z pomocniczymi 
zestykami wyłącznika.  Jest to realizowane poprzez przypisanie Opto A do zestyku 
52a oraz Opto B do zestyku 52b.  Jeżeli parametr Circuit Breaker Status 
nastawiono na 52a and 52b (kolumna CB CONTROL) i wejścia optyczne A i B 
podłączono do CB Aux 3ph (52a) (DDB 611) oraz CB Aux 3ph (52b) (DDB 612), 
przekaźnik będzie prawidłowo monitorować stan wyłącznika.  Jako że prąd 
monitorujący będzie utrzymywany na zestyku 52b po zamknięciu zestyku 
wyzwalającego, układ ten jest również całkowicie kompatybilny z zestykami 
zapadkowymi. 
 
Gdy wyłącznik jest zamknięty, prąd monitorujący przepływa przez wejście 
optyczne A oraz cewkę wyzwalającą. Gdy wyłącznik jest otwarty, prąd przepływa 
przez wejście optyczne B oraz cewkę wyzwalającą. Podobnie jak w przypadku 
układu 1, gdy wyłącznik jest otwarty, nie jest aktywny monitoring połączenia 
wyzwalającego. Jakakolwiek nieprawidłowość w połączeniu wyzwalającym 
zostanie wykryta jedynie w momencie zamykania wyłącznika, po 400 ms 
opóźnieniu. 
  
Podobnie jak w przypadku układu 1, w celu zapobieżenia przed wyzwoleniem 
wyłącznika w reakcji na zwarcie wejścia optycznego w obwód włączane są 
opcjonalne rezystory R1 oraz R2. Wartości rezystora R1 oraz R2 są takie same  
i mogą być ustawione podobnie jak w przypadku rezystora R1 układu 1. 
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3.5.4 Schemat PSL układu 2 
Kod PSL dla tego układu (rysunek 84) jest praktycznie taki sam jak dla układu 1. 
Główna różnica polega na tym, że oba wejścia optyczne muszą być wyłączone 
przed wystawieniem alarmu usterki w obwodzie wyzwalającym. 
 

 

Rysunek 84:  Kod PSL dla układu TCS 2 

 
 
3.5.5 Układ TCS 3 
 
3.5.5.1 Opis układu 
 

 
Rysunek 85:  Układ TCS 2 

 
Układ 3 zaprojektowany został z myślą o zapewnieniu monitoringu cewki 
wyzwalającej przy otwartym lub zamkniętym wyłączniku, ale w przeciwieństwie 
do układów 1 oraz 2 zapewnia również monitoring stanu przed zamknięciem. 
Ponieważ wykorzystywane jest tylko jedno wejście optyczne, układ ten nie jest 
kompatybilny z zestykami zapadkowymi. Jeżeli wymagany jest monitoring stanu 
wyłącznika, konieczne jest użycie kolejnych wejść optycznych, jednego lub dwóch. 
Gdy wyłącznik jest zamknięty, prąd monitorujący przepływa przez wejście 
optyczne, rezystor R2 oraz cewkę wyzwalającą. Gdy wyłącznik jest otwarty, prąd 
przepływa przez wejście optyczne, rezystory R1 oraz R2 (połączone równolegle), 
rezystor R3 oraz cewkę wyzwalającą.  W przeciwieństwie do układów 1 oraz 2 
prąd monitorujący jest utrzymywany na połączeniu wyzwalającym przy wyłączniku 
w dowolnej pozycji, zapewniając w ten sposób również monitoring stanu przed 
zamknięciem. 
  
Podobnie jak w przypadku układów 1 oraz 2, rezystory R1 oraz R2 służą 
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zapobieganiu fałszywym wyzwoleniom w reakcji na przypadkowe zwarcia wejścia 
optycznego. Jednakże w przeciwieństwie do dwóch pozostałych układów, ten 
układ jest zależny od umiejscowienia oraz wartości rezystorów. Ich usunięcie 
skutkuje niekompletnym systemem monitoringu obwodu wyzwalającego.  
W tabeli poniżej zestawiono wartości rezystorów oraz ustawienia napięć 
niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania monitoringu. 
 

Napięcie pomocnicze 
(Vx) 

Rezystor R1 oraz R2 
(omy) 

Rezystor R3 
(omy) 

Ustawienie napięcia 
wejścia optycznego 

24/27 - - - 

30/34 - - - 

48/54 1.2 k 0.6 k 24/27 

110/250 2.5 k 1.2 k 48/54 

220/250 5.0 k 2.5 k 110/125 
 

Tabela 18: Wartości rezystora dla układu TCS 2 

 
Uwaga: Układ 3 nie jest kompatybilny z napięciami zasilania pomocniczego 

30/34 V i niższymi. 
 
 
3.5.6 Schemat PSL układu 3 
Kod PSL układu 3 jest identyczny jak ten dla układu 1 (patrz rysunek 81). 
 

3.6 Układy połączeń przekładnika napięciowego 
 
3.6.1 Przekładniki napięciowe połączone w otwarty trójkąt (połączenie typu „V”) 
Przekaźnik P342/3/4/5/6 może współpracować z przekładnikami napięciowymi 
połączonymi w układ w kształcie litery „V”. Należy podłączyć strony wtórne 
przekładników napięciowych do zacisków wejść C19, C20 i C21, przy czym wejście 
C22 pozostaje niepodłączone (patrz rysunki 2 i 18 w dokumencie P34x/EN IN). 
 
Tego typu układ połączeń przekładników napięciowych nie potrafi zapewnić 
sygnału napięcia kolejności zerowej (szczątkowego) dla przekaźnika, ani nie jest  
w stanie przekazać wielkości napięć fazowych. Tym samym wszelkie 
zabezpieczenia działające w oparciu o pomiar składowej zerowej napięcia 
powinny zostać wyłączone, chyba że możliwy jest bezpośredni pomiar przez 
wejście mierzonego VN1 (C23 - C24). Tak więc należy wyłączyć zabezpieczenie 
przed przesunięciem napięcia w punkcie neutralnym, czułe, kierunkowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe oraz nadzór PP, chyba że napięcie szczątkowe 
jest mierzone bezpośrednio ze strony wtórnej transformatora uziemiającego lub  
z uzwojenia PN w układzie otwartego trójkąta w 5-rdzeniowym PN. 
 
Zabezpieczenie pod- i nadnapięciowe może być określone na podstawie pomiaru 
międzyfazowego z przekładnikami napięciowymi w układzie typu „V”. 
Zabezpieczenie podimpedancyjne oraz zab. nadprądowe zależne napięciowo i tak 
wykorzystują napięcia międzyfazowe, dlatego ich dokładność nie powinna ulec 
zmianie. Funkcje zabezpieczenia, które wykorzystują napięcia fazowe, to 
zabezpieczenie mocowe, od utraty wzbudzenia i od poślizgu biegunów; wszystkie 
one służą do wykrywania nieprawidłowej pracy generatora w warunkach symetrii 
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trójfazowej, dlatego punkt 'neutralny', mimo, że będzie zmienny, będzie 
znajdować się mniej więcej w centrum wektorów napięć trzech faz. 
 
Dla układu połączeń przekładników napięciowych typu „V”, dokładność pomiarów 
napięcia jednofazowego może być pogorszona. Przekaźnik będzie obliczał napięcia 
fazowe na podstawie wektorów napięć międzyfazowych. Jeżeli impedancja wejść 
napięciowych została idealnie dopasowania, pomiary napięcia fazowego będą 
prawidłowe, pod warunkiem, że wektory napięcia międzyfazowego zostały 
zrównoważone (są symetryczne). Jednakże w praktyce jest niewielka różnica  
w impedancji wejść napięciowych, która może wprowadzać nieduże błędy do 
pomiarów napięcia fazowego. Może to powodować wzrost pozornego napięcia 
szczątkowego. Problem ten dotyczy również pomiarów mocy i impedancji na 
jednej fazie, które również zależą od odpowiadających im napięć fazowych. 
Dokładność pomiarów napięcia fazowego poprawia się poprzez włączenie trzech 
dobrze dopasowanych rezystorów obciążających pomiędzy wejścia napięć 
fazowych (C19, C20, C21) oraz neutralne C22, tworząc w ten sposób ‘wirtualny’ 
punkt neutralny. Wartości rezystorów obciążających muszą być tak dobrane, by 
straty energii na nich mieściły się w granicach przyjętych dla przekładnika 
napięciowego. Zaleca się użycie rezystorów 10 kΩ±1% (6 W) dla przekaźnika 110 V 
(Vn), przy założeniu, że przekładnik napięciowy jest w stanie takie obciążenie 
zasilić. 
  
3.6.2 Jednopunktowe uziemienie przekładnika napięciowego 
Przekaźniki z serii P34x będą poprawnie współpracowały z konwencjonalnymi 
trójfazowymi przekładnikami napięciowymi uziemionymi w dowolnym punkcie ich 
obwodu wtórnego. Typowymi przykładami takiego uziemienia są uziemienie 
punktu neutralnego oraz uziemienie fazy żółtej. 
 

 

4 WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIKOM 
PRĄDOWYM 
 
Wymagania względem przekładników prądowych dla każdego z wejść zależą od 
funkcji zabezpieczającej, z którą są powiązane oraz od tego czy przekładniki 
prądowe linii są współdzielone z innymi wejściami prądowymi. W przypadkach,  
w których te same przekładniki prądowe wykorzystywane są przez wiele wejść 
prądowych, wymagania dotyczące napięcia punktu załamania powinny być 
obliczone dla każdego wejścia i należy użyć najwyższej z wyliczonych wartości. 
Przekaźniki P342/3/4/5/6 mogą utrzymywać działanie wszystkich funkcji 
zabezpieczenia w szerokim zakresie częstotliwości roboczej dzięki systemowi 
śledzenia częstotliwości (5 - 70 Hz). 
 
Gdy wymagana jest dokładna praca funkcji zabezpieczenia w P342/3/4/5/6 przy 
niskiej częstotliwości, konieczne będzie użycie PP z większymi rdzeniami.  
W rezultacie wymagania wobec PP należy pomnożyć przez fn/f, gdzie f to 
minimalna wymagana częstotliwość robocza, zaś fn to znamionowa częstotliwość 
robocza. 
 

4.1 Funkcja zabezpieczenia różnicowego generatora 



Uwagi dotyczące zastosowania P34x/EN AP/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 636 

 
4.1.1 Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe 
Wymagania dotyczące napięcia punktu załamania dla przekładników prądowych 
używanych dla wejść prądowych funkcji różnicowej generatora w oparciu o 
nastawy Is1 = 0,05 In, k1 = 0%, Is2 = 1,2 In, k2 = 150%, i przy warunku granicznym 
prądu zwarcia bezpośredniego ≤10 In wyglądają następująco:  
 
Dla zwarć fazowych doziemnych 

Vk ≥ 50In (Rct + 2RL + Rr) z minimum  
60

𝐼𝑛
  dla X/R <120 jeżeli <10 In  

  

Vk ≥ 30In (Rct + 2RL + Rr) z minimum 
60

𝐼𝑛
  dla X/R < 40 jeżeli < 10 In  

 
Jeżeli generator jest uziemiony przez impedancję, a maksymalny wtórny prąd 
zwarcia doziemnego wynosi mniej niż In, wówczas wymagania dotyczące napięcia 
punktu załamania PP wyglądają następująco: 
 
Dla zwarć międzyfazowych, 3-fazowych 
 

Vk ≥25In (Rct + RL + Rr) z minimum 
60

𝐼𝑛
   dla X/R <60 jeżeli <10 In  

  

Vk ≥30In (Rct + RL + Rr) z minimum 
60

𝐼𝑛
  dla X/R <100 jeżeli  <10 In, X/R <120 jeżeli 

<5In 
 

Vk ≥40In (Rct + RL + Rr) z minimum  
60

𝐼𝑛
  dla X/R <120 jeżeli  <10 In  

 
Gdzie: 
Vk = minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego dla 

stabilności podczas zwarć bezpośrednich 
In = prąd znamionowy przekaźnika 
Rct = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (Ω) 
RL = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (Ω) 
Rr = rezystancja dowolnego innego przekaźnika zabezpieczającego 

korzystającego z tego samego przekładnika prądowego (Ω)  
If = maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego 
 
W przypadku przekładników prądowych klasy X prąd wzbudzenia przy obliczonych 
wymaganiach dotyczących napięcia punktu załamania powinien wynosić mniej niż 
2,5 In (<5% maksymalnego spodziewanego prądu zwarcia 50 In, na którym oparto 
te wymagania dotyczące PP). W przypadku przekładników prądowych danej klasie 
ochronności IEC należy dopilnować, aby użyto klasy 5P. 
 
4.1.2 Wysokoimpedancyjne zabezpieczenie różnicowe 
Jeżeli funkcja zabezpieczenia różnicowego generatora jest wykorzystywana do 
zaimplementowania wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego, 
wówczas wymagania dotyczące przekładników prądowych na wypadek zwarć 
fazowych wyglądają następująco: 
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Gdzie: 
Rs  =  wartość rezystancji rezystora stabilizującego (omy) 
If =  maksymalny poziom wtórnego prądu zwarcia bezpośredniego (ampery)  
VK =  napięcie punktu załamania PP (wolty) 
IS1 =  nastawa prądowa członu różnicowego (ampery) 
RCT =  rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (omy) 
RL =  rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (omy)  
Vs =  napięcie stabilności 
 

4.2 Funkcja zabezpieczenia różnicowego generatora-
transformatora 
 
4.2.1 Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe 
Wymagania dotyczące napięcia punktu załamania dla przekładników prądowych 
używanych dla wejść prądowych funkcji różnicowej generatora w oparciu  
o nastawy Is1 = 0,2 In, k1 = 30%, Is2 = 1,0 In, k2 = 80%, i przy warunku granicznym 
prądu zwarcia bezpośredniego ≤16 In wyglądają następująco:  
 
Dla zwarć fazowych doziemnych 
 

Vk ≥80In (Rct + 2RL + Rr) z minimum  
60

𝐼𝑛
 dla X/R <120 jeżeli <16 In, X/R <600 jeżeli 

<10 In 
 

Vk ≥30In (Rct + 2RL + Rr) z minimum  
60

𝐼𝑛
   dla X/R < 120 jeżeli < 10 In  

 

Vk ≥110In (Rct + 2RL + Rr) z minimum  
60

𝐼𝑛
  dla X/R <600 jeżeli <16 In  

  
Jeżeli generator jest uziemiony przez impedancję, a maksymalny wtórny prąd 
zwarcia doziemnego wynosi mniej niż In, wówczas wymagania dotyczące napięcia 
punktu załamania PP wyglądają następująco: 
Dla zwarć międzyfazowych, 3-fazowych 
 

Vk ≥25In (Rct + RL + Rr) z minimum 
60

𝐼𝑛
  dla X/R <60 jeżeli <10 In  

 

Vk ≥30In (Rct + RL + Rr) z minimum 
60

𝐼𝑛
  dla X/R <100 jeżeli  <10 In, X/R <120 jeżeli < 

5In 
 

Vk ≥40In (Rct + RL + Rr) z minimum 
60

𝐼𝑛
  dla X/R <120 jeżeli  <10 In  

 
Gdzie: 
Vk = minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego dla 

stabilności podczas zwarć bezpośrednich 
In = prąd znamionowy przekaźnika 
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Rct = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (Ω) 
RL = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (Ω) 
Rr = rezystancja dowolnego innego przekaźnika zabezpieczającego 

korzystającego z tego samego przekładnika prądowego (Ω)  
If = maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego 
 
W przypadku przekładników prądowych klasy X prąd wzbudzenia przy obliczonych 
wymaganiach dotyczących napięcia punktu załamania powinien wynosić mniej niż 
2,5 In (<5% maksymalnego spodziewanego prądu zwarcia 50 In, na którym oparto 
te wymagania dotyczące PP). W przypadku przekładników prądowych danej klasie 
ochronności IEC należy dopilnować, aby użyto klasy 5P. 
 

4.3 Funkcje zabezpieczenia nadprądowego zależnego 
napięciowo, od utraty wzbudzenia, termicznego 
przeciążeniowego, od poślizgu biegunów, podimpedancyjnego 
oraz reagującego na składową przeciwną 
Przy ustalaniu wymagań dotyczących przekładników prądowych dla wejścia, które 
zasila kilka funkcji zabezpieczających, należy dopilnować spełnienia najbardziej 
uciążliwego warunku. Zostało to uwzględnione we wzorze podanym poniżej. Wzór 
ten można tak samo zastosować do przekładników prądowych zainstalowanych na 
neutralnym końcu jak i do tych na końcu z zaciskami generatora. 
 
Vk ≥20  In (Rct + 2RL + Rr)  
 
Gdzie: 
Vk = minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego dla 

stabilności podczas zwarć bezpośrednich 
In = prąd znamionowy przekaźnika 
Rct = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (Ω) 
RL = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (Ω) 
Rr = rezystancja dowolnego innego przekaźnika zabezpieczającego 

korzystającego z tego samego przekładnika prądowego (Ω) 
 

4.4 Wejście prądu szczątkowego dla funkcji czułego 
kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
 
4.4.1 Liniowe przekładniki prądowe z połączeniem szczątkowym 
W odniesieniu do punktu 2.19, przekładnik prądowy wejścia czułego 
kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego może być napędzany przez 
trzy liniowe przekładniki prądowe z połączeniem szczątkowym. 
Przyjęto, że funkcję czułego kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stosuje się tylko wtedy, gdy prąd zwarcia doziemnego w stojanie jest ograniczony 
do prądu znamionowego uzwojenia stojana lub niższej wartości. Przyjmuje się 
również, że maksymalny stosunek X/R dla impedancji do zwarcia doziemnego 
szyny będzie wynosić maksymalnie 10.  Wymagane minimalne napięcie punktu 
załamania będzie zatem następujące: 
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Vk ≥6 In (Rct + 2RL + Rr)   
Gdzie: 
Vk = minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego dla 

stabilności podczas zwarć bezpośrednich 
In = prąd znamionowy przekaźnika 
Rct = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (Ω) 
RL = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (Ω) 
Rr = rezystancja dowolnego innego przekaźnika zabezpieczającego 

korzystającego z tego samego przekładnika prądowego (Ω) 
  
4.4.2 Przekładniki Ferrantiego 
W przeciwieństwie do liniowego przekładnika prądowego znamionowy prąd 
pierwotny dla przekładnika Ferrantiego nie może być równy wartości prądu 
znamionowego uzwojenia stojana. Zostało to uwzględnione w następującym 
wzorze: 
Vk > 6NIn (Rct + 2RL + Rr)   
 
Gdzie: 
Vk = minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego dla 

stabilności podczas zwarć bezpośrednich 

N = 
Stator earth fault current

Core balanced current transformer rated primary current
  

In = prąd znamionowy przekaźnika 
Rct = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (Ω) 
RL = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (Ω) 
Rr = rezystancja dowolnego innego przekaźnika zabezpieczającego 

korzystającego z tego samego przekładnika prądowego (Ω) 
 
Uwaga: N nie powinno wynosić więcej niż 2.  Należy odpowiednio dobrać 

przekładnię przekładnika Ferrantiego. 
 

4.5 Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
Funkcja zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana wykorzystuje wejście prądu 
In zwarcia doziemnego. 
 
4.5.1 Niekierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe z charakterystyką 
czasowo niezależną/IDMT 
Wymagania względem PP dla zwłocznych zabezpieczeń nadprądowych 
ziemnozwarciowych 
VK ≥Icn/2 * (RCT + 2RL + Rrn) 
 
4.5.2 Niekierunkowe, bezzwłoczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
Wymagania względem PP dla bezzwłocznych zabezpieczeń nadprądowych 
ziemnozwarciowych 
VK ≥Isn (RCT + 2RL + Rrn) 
 
Gdzie: 
VK = wymagane napięcie punktu załamania PP (wolty) 
Icn = maksymalna wartość spodziewanego wtórnego prądu zwarcia 
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doziemnego lub 31-krotność nastawy I> (w zależności od tego, która 
wartość jest niższa) (ampery) 

Isn = ustawienie ziemnozwarciowe (ampery) 
RCT = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (omy) 
RL = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (omy)  
Rrn = impedancja wejścia prądu neutralnego w przekaźniku przy In (omy) 
 

4.6 Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
 
4.6.1 Niska impedancja 
VK ≥24 * In * (RCT + 2RL) dla X/R < 40 i If < 15 In  
VK ≥48 * In * (RCT + 2RL) dla X/R < 40, 15 In < If < 40 In i 40 <X/R < 120, If < 15 In  
  
Gdzie: 
VK = wymagane napięcie punktu załamania PP (wolty) 
In = znamionowy prąd wtórny (ampery) 
RCT = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (omy) (Ω) 
RL = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (Ω) 
If  = maksymalny poziom prądu zwarcia bezpośredniego (ampery) 
 
4.6.2 Wysoka impedancja 
Wysokoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (REF) utrzyma 
stabilność w przypadku zwarć bezpośrednich oraz zadziała w czasie krótszym niż 40 
ms w przypadku zwarć wewnętrznych, pod warunkiem że podczas ustalania 
wymagań dotyczących PP oraz wartości powiązanego rezystora stabilizującego 
spełnione zostaną następujące równania: 
 

 
 
Gdzie: 
Rs = wartość rezystancji rezystora stabilizującego (omy) 
If = maksymalny poziom wtórnego prądu zwarcia bezpośredniego (ampery)  
VK = napięcie punktu załamania PP (wolty) 
IS1 = nastawa prądowa członu REF (ampery) 
RCT = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (omy) 
RL = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 

przekładnika prądowego (omy)  
Vs = napięcie stabilizacji 
 

4.7 Funkcje zabezpieczenia od mocy wstecznej i niedoboru 
mocy do przodu 
Jeżeli w przypadku zabezpieczenia od mocy zwrotnej i niedoboru mocy do przodu 
zastosowane zostały nastawy, których wartość jest większa niż 3% Pn, błędy kąta 
fazowego przekładnika prądowego o odpowiedniej klasie ochronności nie będą 
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skutkowały żadnym zagrożeniem dla prawidłowego działania lub zadziałania 
zabezpieczenia. Jednak jeżeli ustawienie czułego zabezpieczenia mocowego 
wynosi mniej niż 3%, zaleca się, aby wejście prądowe było sterowane przez 
prawidłowo obciążony przekładnik prądowy o klasie pomiarowej. 
 
4.7.1 Przekładniki pomiarowe o klasie ochronnej 
W przypadku mniej czułych nastaw funkcji mocowych (>3%Pn) wejście prądu 
fazowego w P34x powinno być sterowane przez prawidłowo obciążony 
przekładnik prądowy o klasie ochronności 5P. 
 
Aby prawidłowo obciążyć przekładnik prądowy, jego wartość znamionowa VA 
powinna być dopasowana do obciążenia VA (przy prądzie znamionowym) 
zewnętrznego obwodu wtórnego, przez który ma przepuszczać prąd. 
 
4.7.2 Przekładniki pomiarowe o klasie pomiarowej 
W przypadku niskich nastaw mocy (>3%Pn) czułe wejście prądowe In w P34x 
powinno być sterowane przez prawidłowo obciążony przekładnik prądowy o klasie 
pomiarowej. Klasa dokładności przekładnika prądowego będzie zależna od 
wymaganej czułości dla mocy wstecznej i niedoboru mocy do przodu. 
 
W poniższej tabeli wyszczególniono klasy pomiarowe przekładników prądowych 
wymagane dla różnych ustawień mocy poniżej 3%Pn. 
 
Aby prawidłowo obciążyć przekładnik prądowy, jego wartość znamionowa VA 
powinna być dopasowana do obciążenia VA (przy prądzie znamionowym) 
zewnętrznego obwodu wtórnego, przez który ma przepuszczać prąd. W tej sytuacji 
pomocne jest zastosowanie funkcji kompensacji przesunięcia fazowego czułej mocy 
w P34x. 
 
Ustawienia mocy wstecznej i niedoboru mocy do przodu %Pn Klasa PP pomiarowego 

0,5 0,1 

0,6 0,1 

0,8 0,2 

1,0 0,2 

1,2 0,2 

1,4 0,2 

1,6 0,5 

1,8 0,5 

2,0 0,5 

2,2 0,5 

2,4 0,5 

2,6 0,5 

2,8 0,5 

3,0 1,0 
 

Tabela 19: Wymagania stawiane przekładnikom prądowym czułego zabezpieczenia mocowego 
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4.8 Wejścia 20 Hz funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana w 100% (P345) 
 
4.8.1 Liniowe przekładniki prądowe 
 
4.8.1.1 Generator uziemiony przez rezystor strony pierwotnej w punkcie gwiazdy 
generatora 
Przyjęto, że funkcję zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% stosuje 
się tylko wtedy, gdy prąd zwarcia doziemnego w stojanie jest ograniczony do 
wartości <2x prąd znamionowy lub niższej wartości, ponieważ zakres liniowy 
czułego wejścia prądowego wynosi 2 In. Zaleca się stosowanie przekładników 
prądowych o klasie 5P. Wymagane minimalne napięcie punktu załamania wynosi: 
 
Vk ≥fn/20 x 2 In (Rct + 2RL + Rr)   
 
Gdzie: 
Vk =  minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego dla 
stabilności podczas zwarć bezpośrednich 
In =  prąd znamionowy przekaźnika 
Rct =  rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (omy) (Ω) 
RL =  rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 
przekładnika prądowego (Ω). 
Rr =  rezystancja dowolnego innego przekaźnika zabezpieczającego 
korzystającego z tego samego przekładnika prądowego (Ω).   
fn     =  częstotliwość podstawowa 50 lub 60 Hz (fn/20 dla działania przy 20 Hz) 
 
4.8.1.2 Generator uziemiony przez transformator uziemiający i rezystor strony 
wtórnej na zaciskach lub w punkcie gwiazdy generatora 
Dla tego zastosowania można zamówić przekładnik prądowy 400/5A, Vk = 720 V 
(50/60 Hz) 
 
4.8.2 Transformatory uziemiające 
Aby zapobiec zbytniemu zmniejszeniu się rezystancji obciążenia po stronie 
wtórnej (o ile to możliwe, powinna wynosić > 0,5 ), należy dobrać wysoką 
wartość napięcia po stronie wtórnej, np. 500 V, dla transformatora zerowego lub 
uziemiającego. 
 
Ważne jest, aby nigdy nie doszło do nasycenia transformatora uziemiającego, 
ponieważ w przeciwnym razie może wystąpić ferrorezonans. Wystarczy, aby 
napięcia punktu załamania transformatora było równe znamionowemu napięciu 
liniowemu generatora, Vn. 
 
4.8.2.1 Generator uziemiony przez rezystor strony pierwotnej w punkcie gwiazdy 
generatora 
Dane znamionowe przekładnika napięciowego: 
Vn/√3 / 500 V, 3000 VA (dla 20 s) klasa 0,5 
(nienasycony aż do Vn,Generator)  
Vn  = znamionowe napięcie liniowe generatora (międzyfazowe) 
 
4.8.2.2 Generator uziemiony przez transformator uziemiający i rezystor strony 

wtórnej na zaciskach generatora 
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Dane znamionowe przekładnika napięciowego:  
Vn/√3 / 500/3 V (nienasycony aż do Vn,Generator)  
Dane znamionowe VA transformatora dla 20 s na fazę = 1,3 x 1/3 x If x Vn x √3 x 
√10/√20 dla 3 jednofazowych transformatorów. 
 
If = pierwotny prąd zwarcia 
Wartość 1,3 uwzględnia współczynnik nadnapięcia ze wzmocnienia wzbudzenia. 
√10/√20 zwiększa wartość znamionową z 10 do 20 s. 
W przypadku przekładnika 3-fazowego dane znamionowe VA są 3-krotnie wyższe. 
 
4.8.2.3 Generator uziemiony przez transformator uziemiający i rezystor strony 

wtórnej w punkcie gwiazdy generatora 
 
Dane znamionowe przekładnika napięciowego:  
Vn/√3 / 500 V (nienasycony aż do Vn, Generator)  
Dane znamionowe VA transformatora dla 20 s na fazę = 1,3 x If x Vn x √3 x 
√10/√20 
Wartość 1,3 uwzględnia współczynnik nadnapięcia ze wzmocnienia wzbudzenia.  
√10/√20 zwiększa wartość znamionową z 10 do 20 s. 
 

4.9 Wejścia 20 Hz funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
wirnika w 100% dla maszyn o regulowanej prędkości (P345) 
 
4.9.1 Przekładnik prądu doziemnego 
Przyjęto, że funkcję zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika w 100% stosuje 
się tylko wtedy, gdy prąd zwarcia doziemnego w wirniku jest ograniczony do 
wartości <2x prąd znamionowy lub niższej wartości, ponieważ zakres liniowy 
czułego wejścia prądowego wynosi 2 In. Zaleca się stosowanie przekładników 
prądowych o klasie 5P.  
Wymagane minimalne napięcie punktu załamania wynosi: 
 
Vk ≥ Ifn (Rct + 2RL + Rr)   
 
Gdzie: 
Vk = minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego dla stabilności 
podczas zwarć bezpośrednich  
Rct  = rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (Ω) 
RL   = rezystancja pojedynczego przewodu biegnącego od przekaźnika do 
przekładnika prądowego (Ω). 
Rr = rezystancja dowolnego innego przekaźnika zabezpieczającego korzystającego 
z tego samego przekładnika prądowego (Ω).  
Ifn    = maksymalny wtórny prąd zwarcia doziemnego 
 
4.9.2 Transformator uziemiający 
Dane znamionowe przekładnika napięciowego:  
500V/200 V, 3000 VA (dla 20 s) klasa 0,5 
(nienasycony aż do Vn,Generator) 
 
Dla przekładni PN dobiera się wartość 500/200 V, aby ograniczyć maksymalne 
napięcie do wejść napięciowych w P345 do wartości <200 V w trakcie zwarć 
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doziemnych wirnika. Wejścia napięciowe w przekaźniku P345 mają zakres liniowy 
0-200 V i mogą wytrzymywać w sposób ciągły 2 Vn. 
  

4.10 Przeliczanie przekładników prądowych standardowej 
klasyfikacji ochronnej IEC185 do napięcia punktu załamania 
Możliwe jest sprawdzenie, czy przekładnik prądowy danej klasy ochronności IEC 
odpowiada wcześniej wyspecyfikowanym wymaganiom dot. napięcia punktu 
załamania. 
Przykładowo, jeżeli dostępne przekładniki prądowe oznaczone są symbolem 15 VA 
5P 10, szacunkowe napięcie punktu załamania można dla nich wyliczyć w sposób 
następujący: 
 

 
Gdzie: 
 
Vk =  Wymagane napięcie punktu załamania 
VA =  Znamionowe napięcie przekładnika prądowego (VA) ALF  =  Graniczny 

współczynnik dokładności 
In =  Znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego (A) 
Rct =  Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego (Ω) 
 
Jeżeli wartość Rct nie jest dostępna, wtedy drugie wyrażenie z powyższego 

równania może zostać pominięte.  
 
Przykład: 400/5A, 15VA 5P 10, Rct = 0,2 Ω  
 

 
 

4.11 Przeliczanie przekładników prądowych standardowej 
klasyfikacji ochronnej IEC185 do klasyfikacji napięciowej normy 
ANSI/IEEE 
Zabezpieczenie z serii Px40 jest kompatybilne z przekładnikami prądowymi 
ANSI/IEEE wyspecyfikowanymi normą IEEE C57.13. Właściwa klasa zabezpieczenia 
to „C”, wskazuje ona na rdzeń bez szczelin powietrznych. Konstrukcja takiego 
przekładnika prądowego jest identyczna jak tego klasy P z normy IEC lub klasy X  
z normy brytyjskiej, inne są jednak ich parametry znamionowe. 
 
Napięcie znamionowe określone klasą „C” normy ANSI/IEEE będzie niższe od 
napięcia punktu załamania normy IEC. Jest to spowodowane tym, że napięcie 
znamionowe normy ANSI/IEEE definiowane jest w odniesieniu do użytecznego 
napięcia wyjściowego na zaciskach przekładnika prądowego, podczas gdy napięcie 
punktu załamania IEC obejmuje spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej 
uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego, który to dodawany jest do wartości 
użytecznej na wyjściu. Również punkt załamania IEC/BS jest o 5% większy od 
punktu załamania z normy ANSI/IEEE. 
Dlatego: 
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Vc = [ Vk  -  wewnętrzny spadek napięcia ]  / 1,05 
 = [ Vk  -  (In . RCT . ALF) ]  / 1,05  
 
Gdzie: 
Vc = Napięcie znamionowe przekładników prądowych klasy „C”  
Vk = Wymagane napięcie punktu załamania IEC 
In = Prąd znamionowy przekładnika prądowego = 5A w USA 
RCT = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego 

(w przypadku przekładników prądowych 5A typowa rezystancja to 
0,002 om/zwój uzwojenia wtórnego) 

ALF = graniczny współczynnik dokładności PP, znamionowy prąd 
dynamiczny wyjścia przekładników prądowych klasy "C" (Kssc) jest 
zawsze równy 20 x In 

Graniczny współczynnik dokładności IEC jest taki sam jak 20-krotność wtórnego 
prądu znamionowego z normy ANSI/IEEE. Dlatego: 
Vc = [ Vk  -  (100 . RCT ) ]/1,05  
 

 

5 OBCIĄŻALNOŚĆ DOPUSZCZALNA 
BEZPIECZNIKA ZASILANIA POMOCNICZEGO 

 
W paragrafie Bezpieczeństwo niniejszego podręcznika podano dopuszczalną 
obciążalność prądową bezpiecznika na poziomie 16 A. W celu umożliwienia 
stopniowania czasowego dla kolejnych bezpieczników na linii, często preferowane 
jest stosowanie wkładek bezpiecznikowych o mniejszej dopuszczalnej 
obciążalności prądowej. 
Zaleca się stosowanie wkładek o obciążalności z zakresu 6 do 16 A. Dopuszczalne 
jest stosowanie wkładek bezpiecznikowych niskonapięciowych, na napięcie min. 
250 V, zgodnych z normą IEC 60269-2, ogólnego zastosowania, typu gG,  
o wysokiej zdolności wyłączeniowej. Oznacza to charakterystykę równoważną do 
tej, jaką mają bezpieczniki HRC "red spot", typu NIT/TIA, pojawiające się często  
w starszych specyfikacjach. 
W tabeli 20 przedstawiono zalecane pomocnicze wartości graniczne dla 
przekaźników podłączonych do osobnych wyłączników z bezpiecznikiem. Dotyczą 
one urządzeń serii Px40 o oznaczeniu C i wyższym, ponieważ tych modeli dotyczą 
ograniczenia związane z prądem rozruchowym, jaki pojawia się w momencie ich 
załączenia, pozwalające zachować ciągłość wkładki bezpiecznikowej. 
 

Maksymalna zalecana liczba przekaźników Px40 podłączonych do jednego bezpiecznika 

Znamionowe napięcie 
bateryjne 

6A 
Bezpiecznik 
10 A 

Bezpiecznik 
15 lub 16 A 

Dopuszczalna 
obciążalność 
bezpiecznika > 16A 

24 do 54 V 2 4 6 Niedozwolone 

60 do 125 V 4 8 12 Niedozwolone 

138 do 250 V 6 10 16 Niedozwolone 
 

Tabela 20: Maksymalna zalecana liczba przekaźników Px40 podłączonych do jednego 
bezpiecznika 

 
Alternatywnie do zabezpieczenia obwodów zasilania pomocniczego można 
zastosować wyłączniki miniaturowe MCB.  
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 1 LOGIKA PROGRAMOWALNA 
 

1.1 Informacje ogólne 
Celem logiki PSL jest umożliwienie użytkownikowi przekaźnika skonfigurowania 
indywidualnego systemu ochrony dla własnych potrzeb i zastosowań. Cel ten 
osiąga się poprzez zastosowanie programowalnych bramek logicznych i zegarów 
opóźnienia. 
 
Sygnałem wejściowym dla PSL jest dowolna kombinacja stanu wejść optycznych. 
Jest również stosowana do przypisywania mapowania funkcji do wejść optycznych 
i zestyków wyjściowych, wyjść członów zabezpieczenia, np. takich jak 
uruchomienia i wyzwolenia, oraz wyjścia stałej logiki PSL. Stała logika oferuje 
standardowe systemy ochrony przekaźnika. Sam PSL składa się z programowych 
bramek logicznych i timerów. Bramki logiczne można zaprogramować do 
wykonywania wielu różnych funkcji logicznych i mogą przyjąć dowolną liczbę 
wejść. Timery stosuje się do tworzenia programowalnego opóźnienia i/lub 
ustalania wyjść logicznych, na przykład do tworzenia impulsu o określonym czasie 
trwania na wyjściu bez względu na długość impulsu na wejściu. Wyjścia PSL to 
diody LED znajdujące się na przednim panelu przekaźnika oraz zestyki wyjściowe  
z tyłu. 
 
Realizacja logiki PSL jest sterowana zdarzeniami: logika jest przetwarzana przy 
każdej zmianie stanów wejściowych, na przykład w wyniku zmiany w jednym  
z cyfrowych sygnałów wejściowych lub wyjścia wyzwalającego z członu 
zabezpieczającego. Także przetwarzana jest tylko część logiki PSL będąca pod 
wpływem określonej zmiany sygnału wejściowego. Skraca to czas przetwarzania 
wykorzystywany przez PSL; nawet w przypadku dużych, złożonych systemów PSL, 
czas wyłączenia przekaźnika nie wydłuży się. 
 
System ten zapewnia użytkownikowi elastyczność tworzenia własnych konstrukcji 
systemu logiki. Oznacza to również, że PSL można konfigurować w bardzo złożony 
system, stąd ustawienia PSL są realizowane za pomocą pakietu S1 Agile na 
komputerze PC. 

 

1.2 Edytor S1 Agile Px40 PSL 
Aby przejść do menu edytora Px40 PSL, należy kliknąć 
 
Moduł edytora PSL pozwala na podłączenie do dowolnego portu przedniego 
urządzenia, pobieranie i edytowanie jego plików logiki PSL i wysłanie 
zmodyfikowanych plików z powrotem do urządzenia Px40. 
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1.3 Jak korzystać z edytora Px40 PSL 
 Edytor Px40 PSL pozwala: 
 utworzyć nowy schemat PSL, 
 odczytać plik PSL z IED Px40, 
 otworzyć schemat z pliku PSL, 
 dodawać elementy logiki do pliku PSL, 
 przemieszczać  elementy w obrębie pliku PSL, 
 edytować łącze pliku PSL, 
 dodać łącze do pliku PSL, 
 zaznaczać ścieżkę w pliku PSL, 
 używać wyjścia kondycjonującego do kontrolowania logiki, 
 pobrać plik PSL do urządzenia IED Px40, 
 drukować pliki PSL. 

 
Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z tych funkcji można 
znaleźć w pomocy online w zakresie programu S1 Agile lub w podręczniku 
użytkownika oprogramowania konfiguracyjnego do serii modułowych  
i kompaktowych MiCOM P40 Agile (‘MiCOM P40 Agile Modular and Compact 
Ranges, Settings Application Software User Guide’, P40-M&CR-UG). 

 

1.4 Ostrzeżenia 
Przed wysłaniem układu do przekaźnika wykonuje się testy. W wyniku tych 
kontroli mogą być wyświetlane różne komunikaty ostrzegawcze. 
Edytor najpierw odczytuje numer modelu podłączonego przekaźnika, a następnie 
porównuje go z zapisanym numerem modelu.  Stosuje się  porównanie „wildcard”.  
Jeżeli występuje niezgodność modelu, generowane jest ostrzeżenie, zanim 
rozpocznie się wysyłanie. Zarówno zapisany numer modelu i numer odczytany  
z przekaźnika są wyświetlane wraz z ostrzeżeniem. Jednak użytkownik musi 
zdecydować, czy ustawienia do wysłania są zgodne z podłączonym przekaźnikiem.  
Niewłaściwe zignorowanie ostrzeżenia może prowadzić do niepożądanego 



LOGIKA PROGRAMOWALNA P34x/EN PL/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 650 

zachowania przekaźnika. 
Jeśli występują potencjalne problemy o oczywistym charakterze, generowana jest 
lista. Rodzaje potencjalnych problemów, które program próbuje wykryć: 
 Jedna lub więcej bramek, sygnały LED, sygnały zestyków lub timery mają 

wyjścia połączone bezpośrednio do wejść. Błędne łącze tego typu może 
zablokować przekaźnik lub spowodować inne bardziej subtelne problemy. 

 Wejścia do wyzwolenia (ITT) przekraczają liczbę wejść. Programowalna 
bramka ma ustawioną wartość ITT na wyższą niż liczba faktycznych wejść, 
bramki nie można włączyć. Nie ma sprawdzenia dolnej wartości ITT. 
Wartość 0 nie generuje ostrzeżenia. 

 Zbyt wiele bramek. Teoretycznie istnieje górna granica 256 bramek  
w schemacie, ale praktyczna granica jest określona przez złożoności logiki. 
W praktyce system musiałby być bardzo skomplikowany i ten błąd jest mało 
prawdopodobny. 

 Zbyt wiele łączy. Nie ma ustalonej górnej granicy liczby połączeń  
w systemie. Jednakże, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
maksymalnej liczby bramek, złożoność logiki określa praktyczną granicę.  
W praktyce system musiałby być bardzo skomplikowany i ten błąd jest mało 
prawdopodobny. 

 

1.5 Pasek narzędzi i poleceń 
Aby ułatwić nawigację i edycję PSL, dostępnych jest kilka pasków narzędzi. 

 
1.5.1 Standardowe narzędzia 

 Do zarządzania plikami i drukowania. 
 

  
  
1.5.2 Narzędzia dopasowywania 

 Do łączenia elementów logicznych w grupy wyrównane poziomo lub pionowo. 
 

  
 

1.5.3 Narzędzia do rysowania 

 Pozwalają dodawać komentarze, tekst i inne notatki, ułatwiające czytanie 
schematów PSL 

 

  
 

1.5.4 Narzędzi do przesuwania 

 Do przenoszenia elementów logicznych. 
 

  
 

1.5.5 Narzędzia do obracania 

 Narzędzia dla obracania, kopiowania i odwracania. 
 

  
 
1.5.6 Narzędzia zmiany struktury 

 Do zmiany kolejności ułożenia elementów logicznych. 
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1.5.7 Narzędzia powiększania i przesuwania 

 Do skalowania wyświetlanego ekranu, przeglądania całego PSL lub powiększania 
wybranego obszaru. 

 

  
 

1.5.8 Symbole logiki 

 Symbole logiki P343/4/5/6 
 

 
 

 Symbole logiki P342 
 

 
 
Ten pasek narzędzi zapewnia ikony do umieszczania każdego typu elementu logiki na 
schemacie. Nie wszystkie elementy są dostępne we wszystkich urządzeniach. Ikony są 
wyświetlane tylko dla elementów dostępnych w wybranym urządzeniu. 

 

Łącze  
Tworzenie łącza między dwoma symbolami logiki. 

Sygnał optyczny  
Tworzenie sygnału optycznego. 

Sygnał wejściowy  
Tworzenie sygnału wejściowego. 

Sygnał wyjściowy  
Tworzenie sygnału wyjściowego. 

Wejście GOOSE  
Tworzenie sygnału wejściowego logiki do otrzymania komunikatu GOOSE IEC 61850  
przesyłanych z innego urządzenia IED. 

Wyjście GOOSE  
Tworzenie sygnału wyjściowego z logiki do wysłania komunikatu GOOSE IEC 61850 do innego IED. 

Wejście sterowania  
Tworzenie sygnału wejściowego do logiki, którym można sterować zewnętrznymi poleceniami.  

Przycisk funkcyjny  
Tworzenie sygnału wejściowego przycisku funkcyjnego. 

Sygnał wyzwalania  
Tworzenie sygnału wyzwolenia rejestratora zwarć. 

Sygnał LED  
Tworzenie sygnału wejściowego LED, który powtarza status trójkolorowej diody LED (P343/4/5/6). 

Tworzenie sygnału wejściowego LED, który powtarza status czerwonej diody LED (P342).  

Sygnał zestyku  
Tworzenie sygnału zestyku. 

Kondycjoner LED  

Tworzenie kondycjonera LED dla trójkolorowej diody LED (P343/4/5/6)  
Tworzenie kondycjonera LED dla czerwonej diody LED (P342) 
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Kondycjoner zestyku  
Tworzenie kondycjonera zestyku. 

Timer  
Tworzenie timera. 

Bramka AND  
Tworzenie bramki AND. 

Bramka OR  
Tworzenie bramki OR. 

Bramka programowalna  
Tworzenie programowalnych bramek. 

Licznik  
Tworzenie licznika. 
 

1.6 Właściwości sygnałów logicznych PSL 
Pasek narzędzi sygnału logicznego jest używany do wyboru sygnałów logicznych. 
Kliknięcie prawym klawiszem myszy na dowolny sygnał logiczny otwiera menu 
kontekstowe, a jedną z opcji dla danego elementu logicznego jest polecenie Właściwości... 
Wybór opcji Properties (Właściwości) spowoduje otwarcie okna Component Properties 
(Właściwości elementu), którego format zależy od wybranego sygnału logicznego. 
Właściwości każdego sygnału logicznego, wraz z oknem Component Properties 
(Właściwości elementu), są wyświetlane w następujących podsekcjach: 

 
Menu właściwości sygnału 
Zakładka Signals List (Lista sygnałów) jest używana do wyboru sygnałów logicznych. 
Wyświetlone sygnały będą odpowiadały rodzajowi logiki symbolu dodawanego do 
schematu. Będzie to jeden z poniższych typów: 
 

1.6.1 Właściwości łącza  
Łącza tworzą logiczny związek między sygnałem wyjściowym, bramką lub stanem  
i wejściem do dowolnego elementu. 
 

 
 
Każde łącze podłączone do wejścia bramki można odwrócić poprzez okno właściwości. 
Odwrócone łącze pokazane jest z niewielkim „kółeczkiem” na wejściu bramki. Nie jest 
możliwe odwrócenie łącza, które nie jest podłączone do wejścia bramki. 
 
Łącza można uruchomić tylko z wyjścia sygnału, bramki lub kondycjonera i mogą być 
zakończone tylko na wejściu do dowolnego elementu. 
Sygnały mogą być tylko wejściowe lub wyjściowe. Zgodnie z konwencją dla bramek  
i kondycjonerów,  
sygnały wejściowe są połączone od lewej a sygnały wyjściowe od prawej. Edytor 
automatycznie wymusza tę konwencję. 
Jeśli zostanie naruszona jedna lub kilka zasad, próba utworzenia łącza zakończy się 
niepowodzeniem. Łącze zostanie odrzucone z następujących powodów: 

 próba podłączenia do sygnału, który jest już sterowany. Powód odrzucenia może 
nie być oczywisty, ponieważ symbol sygnału może pojawić się gdzie indziej na 
schemacie. Należy użyć opcji „Highlight a Path” (Wyświetl ścieżkę), aby znaleźć 
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ten drugi sygnał, 

 wykonywana jest próba powtórnego połączenia między dwoma symbolami. 
Powód odrzucenia może nie być oczywisty, ponieważ istniejące łącze może być 
przedstawione gdzieś indziej na schemacie. 

  
1.6.2 Właściwości sygnału optycznego 

Sygnał optyczny  
Każde wejście optyczne może być wybrane i stosowane do programowania w PSL. 
Aktywacja wejścia optycznego steruje powiązanym sygnałem DDB. 
Na przykład aktywowanie wejścia optycznego L1 ustawia DDB 032 w PSL. 
 

 
 
1.6.3 Właściwości sygnału wejściowego 

Sygnał wejściowy  
Funkcje logiczne przekaźnika zapewniają logiczne sygnały wyjściowe, które można 
wykorzystać do programowania w PSL. W zależności od funkcjonalności przekaźnika, 
działanie aktywnych funkcji przekaźnika steruje powiązanym sygnałem DDB w PSL. 
Na przykład, DDB 768 jest ustawiony w PSL, gdy 1 stopień zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 1 zadziała lub wyłączy się. 
 

 
 
 

1.6.4 Właściwości sygnału wyjściowego 

Sygnał wyjściowy  
Funkcje logiczne przekaźnika zapewniają logiczne sygnały wejściowe, które można 
wykorzystać do programowania w PSL. W zależności od funkcji przekaźnika, aktywacja 
sygnału wyjściowego będzie wysterowywać powiązany sygnałem DDB w kodzie PSL, co 
spowoduje określoną reakcję funkcji przekaźnika. 
Przykładowo, jeśli DDB 548 jest ustawiony w PSL, spowoduje to zablokowanie timera 
stopnia 1 członu czułego ziemnozwarciowego. 
 

 
 
 

1.6.5 Właściwości sygnału wejściowego GOOSE 
 

Wejście GOOSE  
Programowalny schemat logiczny jest połączony ze schematem logicznym GOOSE (patrz 
instrukcja  użytkownika S1) za pomocą 32 sygnałów wejść wirtualnych. Sygnały wejść 
wirtualnych mogą być używane w taki sam sposób jak sygnały wejść optycznych. 
Logika, która steruje każdym z wirtualnych wejść, znajduje się w pliku logiki systemu 
GOOSE w przekaźniku. Za pomocą bramek logicznych istnieje możliwość powiązania 
dowolnej liczby par bitów z dowolnego subskrybowanego urządzenia, z wejściami 
wirtualnymi (więcej szczegółów w dokumentacji S1). 
Na przykład, DDB 1408 zostanie ustawiony w PSL, jeśli wirtualne wejście 1 i powiązana 
para bitów zadziałają. 
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1.6.6 Właściwości sygnału wyjściowego GOOSE 

Wyjście GOOSE   
Programowalny schemat logiczny jest połączony ze schematem logicznym GOOSE za 
pomocą 32 sygnałów wyjść wirtualnych. 
Aby przesyłać sygnały wyjściowe do dowolnego subskrybowanego urządzenia, można 
powiązać wyjścia wirtualne z parami bitów (więcej szczegółów w instrukcji użytkownika 
S1). 
  
Na przykład, jeśli DDB 1696 zostanie ustawiony w PSL, wirtualne wyjście 32 i powiązane 
odwzorowania par bitów zadziałają. 
 

  
 
1.6.7 Właściwości wejściowego sygnału sterującego 
 

Wejścia sterownicze  
Istnieje 32 wejść sterujących, które mogą być aktywowane za pomocą menu przekaźnika, 
skrótów klawiszowych lub za pomocą tylnych portów komunikacyjnych. W zależności od 
zaprogramowanego ustawienia wejścia (zatrzaskowe lub impulsowe), powiązany sygnał 
DDB zostanie aktywowany w kodzie PSL w momencie zadziałania wejścia sterującego. 
Na przykład,  należy aktywować wejście sterownicze 1, aby ustawić DDB 1376 w PSL. 

 
 

1.6.8 Właściwości klawiszy funkcyjnych (tylko P343/4/5/6/8) 

Przycisk funkcyjny  
Każdy przycisk funkcyjny można wybrać i stosować do programowania w PSL. Aktywacja 
przycisku funkcyjnego steruje powiązanym sygnałem DDB i sygnał DDB pozostaje aktywny 
w zależności od zaprogramowanych ustawień (tj. przełączane lub normalne). Tryb 
przełączany oznacza, że sygnał DDB pozostanie w stanie zablokowanym lub 
odblokowanym po wciśnięciu klawisza, a tryb normalny oznacza, że sygnał DDB będzie 
aktywny jedynie przez czas wciśnięcia przycisku. 
Na przykład, należy użyć przycisku funkcyjnego 1, aby  ustawić DDB 256 w PSL. 
 

 
 
 

1.6.9 Właściwości wyzwolenia rejestratora zwarć 

Wyzwalanie rejestratora zwarć  
Rejestrator zwarć można aktywować przez wysterowanie sygnału DDB wyzwolenia 
rejestratora zwarć. Na przykład, należy ustawić DDB 623, aby włączyć rejestrację awarii  
w PSL. 

 
 
1.6.10 Właściwości sygnału LED 

Dioda LED    
Wszystkie diody LED, gdy będą aktywowane, wysterują powiązany sygnał DDB. 
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Na przykład DDB 108 jest ustawiany, gdy trójkolorowa dioda LED 7 jest aktywna 
(P343/4/5/6/8) a DDB 230 dla czerwonej diody LED 7 (P342). 
 

 
 
1.6.11 Właściwości sygnału zestyku 

Sygnał zestyku  
Wszystkie zestyki wyjść przekaźnikowych, gdy zostaną aktywowane, będą wysterowywać 
powiązane sygnały DDB. 
  
Na przykład, DDB 009 jest ustawiony, gdy wyjście R10 jest aktywowane. 
 

 
 
1.6.12 Właściwości kondycjonera LED 
 

Kondycjoner trójkolorowej LED (P343/4/5/6/8)  
1. Należy wybrać nazwę diody LED z listy (pojawia się jedynie podczas wprowadzania 

nowego symbolu). 
2. Skonfigurować wyjście LED na kolor czerwony, żółty lub zielony. 
3. Skonfigurować zieloną LED sterując zielonym wejściem DDB. 
4. Skonfigurować CZERWONĄ LED sterując CZERWONYM wejściem DDB. 
5. Skonfigurować Żółtą LED sterując CZERWONYM i ZIELONYM wejściem DDB 

jednocześnie. 
 

 
 
6. Skonfigurować wyjście LED jako blokujące lub nieblokujące. 

 

Kondycjoner czerwonej LED (P342)  
1. Należy wybrać nazwę diody LED z listy (pojawia się jedynie podczas 

wprowadzania nowego symbolu). 
2. Skonfigurować wyjście LED jako blokujące lub nieblokujące. 
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1.6.13 Właściwości kondycjonera zestyku  
Każdy zestyk można kondycjonować powiązanym timerem, który można wybrać do pracy 
w trybie pobudzenia, opadania, uśpienia, impulsu, pobudzenia/opadania, przepustowej 
lub blokowania. 
Praca przepustowa "Straight-through" oznacza, że sygnał nie jest kondycjonowany, 
natomiast "Blokada" ("latching") służy do tworzenia funkcji zamkniętych lub typu blokady. 

 

 
1. Wybrać nazwę zestyku z listy (pojawia się jedynie podczas wprowadzania nowego 

symbolu). 
2. Zaznaczyć typ wymaganego kondycjonera na liście trybów - Mode. 
3. Ustawić czas pobudzenia - Pick-up (w milisekundach), w razie potrzeby. 
4. Ustawić czas opadania - Drop-off (w milisekundach), w razie potrzeby. 
 

1.6.14 Właściwości timera  
Każdy timer można może pracować w trybie pobudzenia, opadania, uśpienia, impulsu lub 
pobudzenia/opadania. 
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Wybrać tryb pracy z listy Timer Mode (tryb timera). 
1. Wybrać opcję Allow changes in the setting menu (Zezwól na zmiany w menu 

ustawień). Zaznaczyć pole, jeżeli chcemy zmienić ustawienia timera w pliku 
ustawień poprzez komórki System Config – Timer 1-16. W przeciwnym razie 
ustawienia timera można nastawić w PSL. 

2. Ustawić czas opadania (w milisekundach), w razie potrzeby. 
 

1.6.15 Właściwości bramki   lub  lub  
 
Brama może być typu AND, OR lub Programmable Gate. 

W bramce AND   wszystkie wejścia muszą być ustawione na TRUE (PRAWDA), aby 
wyjście ustawiło się na TRUE (PRAWDA). 

W bramce OR   przynajmniej jedno wejście musi być ustawione na TRUE (PRAWDA), 
aby wyjście ustawiło się na TRUE (PRAWDA). 
  
Aby wyjście miało wartość TRUE, wymagane jest, aby liczba wejść o wartości TRUE we 

właściwości Programmable Gate   (programowalna bramka), równała się lub była 
większa niż wpisana w ustawieniu 'Inputs to Trigger' (wejścia potrzebne do wyzwolenia). 
 

 
 

 
1. Wybrać tryb bramki AND, OR lub Programmable. 
2. Ustawić liczbę wejść do wyzwolenia, gdy wybrana jest bramka programowalna. 
3. Wybrać wyjście bramki, które ma być zanegowane, zaznaczając pole wyboru Invert 

Output (zanegować wyjście). Zanegowane wyjście zostanie wyświetlone w postaci 
„kółeczka” na wyjściu bramki. 

 

1.6.16 Właściwości bramki programowalnej (przerzutnika SR)  
Każda bramka PSL S-R ma wejście wystawiania (Set - S) oraz resetowania (Reset - R) oraz 
wyjście (Q). 
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Programowalny przerzutnik SR może działać z trzema opcjami zatrzaskiwania 
(zablokowania): 
 

Wystawianie Reset 

Q0 
(Poprzedni 
stan na 
wyjściu) 

Q1 
nadrzędność 
wystawienia 

Q1 
nadrzędność 
resetu 

Q1 bez 
nadrzędności 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 

0 1 1 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

1 1 0 1 0 0 

1 1 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 

 
Q0 to stan poprzedni na wyjściu zatrzaskowym, sprzed zmiany stanu wejścia. Q1 to stan 
na wyjściu zatrzaskowym po po zmianie stanu wejścia. 
Ustawienie nadrzędności wystawienia zatrzasku powoduje ignorowanie resetu, gdy 
aktywne jest wystawienie (Set). Ustawienie nadrzędności resetu zatrzasku powoduje 
ignorowanie wystawienia, gdy aktywny jest Reset. 
 

Jeżeli aktywny jest zarówno Set jak i Reset, stan na wyjściu zatrzasku bez nadrzędności 
zależy od jego wcześniejszego stanu na wyjściu Q0. Zatem, jeżeli na wejścia Set i Reset 
zostanie podane zasilanie w tym samym czasie, stan na wyjściu nie zmienia się. 

 
Uwaga: Należy określić nadrzędność dla wystawiania lub resetowania zatrzasku  Nie 

należy używać zatrzasku bez nadrzędności, jeżeli nie jest to wymagane. 
 
1.6.17 Właściwości zatrzasku przerzutnika SR 
W okienku dialogowym właściwości komponentów można wybrać zatrzaski przerzutnika S-
R jako Standard (no input dominant) - Standard (bez nadrzędnego wejścia), Set input 
dominant (nadrzędność wejścia wystawiania) lub Reset input dominant (nadrzędność 
wejścia resetowania). 
 
Jeżeli wyjście ma zostać odwrócone, należy zaznaczyć pole wyboru Invert Output. 
Zanegowane wyjście zostanie wyświetlone w postaci „kropki” na wyjściu bramki. 
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1.6.18 Właściwości liczników  
Każdy licznik PSL ma wejście przyrostu (+), ubytku (-) oraz resetu (R) i wyjście zliczania (Q), 
które przechodzi w stan wysoki w momencie przekroczenia wartości progowej zliczania. 

 
W okienku dialogowym właściwości liczników (Counter Properties) można wybrać rodzaj 
wyzwalania (Trigger type) - zbocze narastające (Rising Edge) lub zbocze opadające (Falling 
Edge). Wartość progową licznika można ustawić w polu Trigger threshold a liczbę 
liczników - w polu Available counters. 
 

 
 
1. Należy wybrać tryb pracy wyzwalania, Rising Edge lub Falling Edge w polu Trigger 

Type. 
2. Ustawić wartość progową licznika (1-65535) w polu Trigger threshold. 
 
Uwaga: Wartość progową licznika można ustawić w ustawieniach menu, System 

Config - Counters 1-16 , jeżeli ustawienie CounterSourcePSL = 
0000000000000000 dla wszystkich 16 liczników. 
Jeżeli ustawienie CounterSourcePSL = 1111111111111111, wszystkie 16 
liczników można ustawić za pomocą własności liczników w PSL. 

3. Wybrać liczbę liczników (1-16) w polu Available counters. 
  



LOGIKA PROGRAMOWALNA P34x/EN PL/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 660 

1.7 Opis węzłów logicznych 
 

Nr DDB 
Tekst w języku 

angielskim 
Źródło Opis 

0 
Output R1 
(Output Label Setting) 

Kondycjoner 
przekaźnika 

Przekaźnik wyjściowy 1 jest włączony (P342-
6/8) 

31 
Output R32 
(Output Label Setting) 

Kondycjoner 
przekaźnika 

Przekaźnik wyjściowy 32 jest włączony (P342-
6/8) 

32 
Input L1 
(Input Label Setting) 

Wejście 
izolowane 
optycznie 

Wejście optyczne 1 jest włączone (P342-6/8) 

63 
Input L32 
(Input Label Setting) 

Wejście 
izolowane 
optycznie 

Wejście optyczne 32 jest włączone (P342-6/8) 

64 Relay Cond 1 PSL 
Sygnał wejściowy sterujący przekaźnikiem 1 
jest włączony (P342-6/8) 

95 Relay Cond 32 PSL 
Sygnał wejściowy sterujący przekaźnikiem 32 
jest włączony (P342-6/8) 

96 LED1 Red PSL 
Programowalna czerwona dioda LED 1 jest 
włączona (P343-6/8) 

97 LED1 Grn. PSL 
Programowalna zielona dioda LED 1 jest 
włączona (P343-6/8) 

110 LED8 Red PSL 
Programowalna czerwona dioda LED 8 jest 
włączona (P343-6/8) 

111 LED8 Grn. PSL 
Programowalna zielona dioda LED 8 jest 
włączona (P343-6/8) 

112 FnKey LED1 Red PSL 
Programowalna czerwona dioda LED 1 
przycisku funkcyjnego jest włączona (P343-
6/8) 

113 FnKey LED1 Grn. PSL 
Programowalna zielona dioda LED 1 przycisku 
funkcyjnego jest włączona (P343-6/8) 

130 FnKey LED10 Red PSL 
Programowalna czerwona dioda LED 10 
przycisku funkcyjnego jest włączona (P343-
6/8) 

131 FnKey LED10 Grn. PSL 
Programowalna zielona dioda LED 10 
przycisku funkcyjnego jest włączona 
(P343/4/5/6/8) 

132 do 159 Not Used   

160 LED1 Con R PSL 
Sygnał wejściowy sterujący czerwoną diodą 
LED 1 jest włączony(P343-6/8) 

 
161 

 
LED1 Con G 

 
PSL 

Sygnał wejściowy sterujący zieloną diodą LED 
1 jest włączony. Do zasilenia żółtej diody LED 
1, sygnały DDB 160 oraz DDB 161 muszą być 
włączone w tym samym czasie. (P343-6/8) 

174 LED8 Con R PSL 
Sygnał wejściowy sterujący czerwoną diodą 
LED 8 jest włączony(P343-6/8) 

 
175 

 
LED8 Con G 

 
PSL 

Sygnał wejściowy sterujący zieloną diodą LED 
8 jest włączony.  Do zasilenia żółtej diody LED 
8, sygnały DDB 174 oraz DDB 175 muszą być 
włączone w tym samym czasie (P343-6/8) 

 
176 

 
FnKey LED1 ConR 

 
PSL 

Sygnał wejściowy sterujący czerwoną diodą 
LED 1 przycisku funkcyjnego jest włączony.  Ta 
dioda powiązana jest z przyciskiem 
funkcyjnym 1 (P343-6/8) 

 
 

177 

 
 
FnKey LED1 ConG 

 
 

PSL 

Sygnał wejściowy sterujący zieloną diodą LED 
1 przycisku funkcyjnego jest włączony.  Ta 
dioda powiązana jest z przyciskiem 
funkcyjnym 1.  Aby dioda LED przycisku 
funkcyjnego 1 była żółta, sygnały DDB 176 
oraz DDB 177 muszą być włączone w tym 
samym czasie (P343-6/8) 
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194 

 
FnKey LED10 ConR 

 
PSL 

Sygnał wejściowy sterujący czerwoną diodą 
LED 10 przycisku funkcyjnego jest włączony.  
Ta dioda powiązana jest z przyciskiem 
funkcyjnym 10 (P343-6/8) 

 
 

195 

 
 
FnKey LED10 ConG 

 
 

PSL 

Sygnał wejściowy sterujący zieloną diodą LED 
10 przycisku funkcyjnego jest włączony.  Ta 
dioda powiązana jest z przyciskiem 
funkcyjnym 10.  Aby dioda LED przycisku 
funkcyjnego 10 była żółta, sygnały DDB 194 
oraz DDB 195 muszą być włączone w tym 
samym czasie (P343-6/8) 

196 do 223 Not Used   

224 LED1 Kondycjoner LED 
Programowalna dioda LED 1 jest włączona 
(P341/2) 

231 LED8 Kondycjoner LED 
Programowalna dioda LED 8 jest włączona 
(P341/2) 

232 LED Cond IN 1 PSL 
Sygnał wejściowy sterujący diodą LED 1 jest 
włączony (P341/2) 

239 LED Cond IN 8 PSL 
Sygnał wejściowy sterujący diodą LED 8 jest 
włączony (P341/2) 

240 do 255 Not Used   

 
256 

 
Function Key 1 

 
Kontrola 

użytkownika 

Przycisk funkcyjny 1 jest włączony.  W trybie 
„Normalnym” znajduje się w stanie wysokim 
po naciśnięciu przycisku, natomiast w trybie 
„Toggle” (dwustabilnym) zmienia stan 
pomiędzy niskim a wysokim po każdym 
naciśnięciu (P343/4/5/6/8). 

 
265 

 
Function Key 10 

 
Kontrola 

użytkownika 

Przycisk funkcyjny 10 jest włączony.  W trybie 
„Normalnym” znajduje się w stanie wysokim 
po naciśnięciu przycisku, natomiast w trybie 
„Toggle” (dwustabilnym) zmienia stan 
pomiędzy niskim a wysokim po każdym 
naciśnięciu (P343/4/5/6/8). 

266 do 287 Not Used   

288 Timer out 1 
Wyjście timera 
pomocniczego 

Wyjście z timera pomocniczego 1 jest 
włączone (P342-6/8) 

303 Timer out 16 
Wyjście timera 
pomocniczego 

Wyjście z timera pomocniczego 16 jest 
włączone (P342-6/8) 

304 do 319 Not Used   

320 Timer in 1 PSL 
Wejście do timera pomocniczego 1 jest 
włączone (P342-6/8) 

335 Timer in 16 PSL 
Wejście do timera pomocniczego 16 jest 
włączone (P342-6/8) 

336 do 352 Not Used   

353 F out of Range 
Śledzenie 

częstotliwości 

Częstotliwość poza zakresem. Zakres 
śledzenia częstotliwościowego to 5-70 Hz 
(P342-6/8) 

 
354 

 
SG-DDB Invalid 

 
Wybór grupy 

Wejścia DDB wyboru grupy ustawień wykryły 
nieważną (wyłączoną) grupę ustawień (P342-
6/8) 

355 Prot'n Disabled Próba odbiorcza 
Zabezpieczenie wyłączone – zazwyczaj nie 
działa ze względu na tryb testowy (P342-6/8) 

356 VT Fail Alarm Nadzór PN 
Alarm sygnalizacji VTS - usterka PN 
(przepalony bezpiecznik) wykryta przez 
nadzór PN (P342-8) 

357 CT-1 Fail Alarm Nadzór PP 
Alarm wskazania CTS dla IA/IB/IC (alarm 
nadzoru PP) (P342-6) 

358 CB Fail Alarm 
Usterka 

wyłącznika 
Alarm usterki wyłącznika (P342-6) 

359 I ^ Maint Alarm 
Monitorowanie 

wyłącznika 

Sumaryczny prąd wyłączony wyłącznika 
przekroczył nastawę alarmu konserwacyjnego 
(P342-6) 
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360 I ^ Lockout Alarm 
Monitorowanie 

wyłącznika 

Sumaryczny prąd wyłączony wyłącznika 
przekroczył nastawę blokady konserwacyjnej 
(P342-6) 

361 CB Ops Maint. 
Monitorowanie 

wyłącznika 
Liczba wyzwoleń wyłącznika przekroczyła 
nastawę alarmu konserwacyjnego (P342-6) 

362 CB Ops Lockout 
Monitorowanie 

wyłącznika 
Liczba wyzwoleń wyłącznika przekroczyła 
nastawę blokady konserwacyjnej (P342-6) 

363 CB Op Time Maint. 
Monitorowanie 

wyłącznika 

Czas zadziałania wyłącznika przekroczył 
nastawę alarmu konserwacyjnego (długi czas 
przerywania) (P342-6) 

364 CB Op Time Lock 
Monitorowanie 

wyłącznika 

Czas zadziałania wyłącznika przekroczył 
nastawę blokady konserwacyjnej (byt długi 
czas przerywania) (P342-6) 

365 Fault Freq. Lock 
Monitorowanie 

wyłącznika 

Alarm blokady od nadmiernej częstotliwości 
zwarć (zbyt wiele wyzwoleń w nastawionym 
czasie) (P342-6) 

366 CB Status Alarm Stan wyłącznika 

Sygnalizacja problemów poprzez 
monitorowanie stanu wyłącznika – na 
przykład defekt zestyków pomocniczych 
(P343-6) 

367 Man CB Trip Fail 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Nieudane wyzwolenie wyłącznika (po 
poleceniu wyzwalania wydanym 
ręcznie/operatora) (P343-8) 

368 Man CB Cls. Fail 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Nieudane zamknięcie wyłącznika (po 
poleceniu zamknięcia wydanym ręcznie/przez 
operatora) (P343-6) 

369 Man CB Unhealthy 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Sygnał wyjściowy niesprawności ręcznego 
zamknięcia wyłącznika sygnalizuje, że po 
wystawieniu polecenia ręcznego zamknięcia 
wyłącznik nie został zamknięty.  (Do 
prawidłowego zamknięcia wymagane jest 
pojawienie się sygnału sprawności w czasie 
trwania "okna sprawności") (P343-6) 

370 NPS Thermal Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne NPS 

Alarm zab. termicznego reagującego na 
składową przeciwną (P342-6) 

371 Gen Thermal Alm Alarm termiczny Alarm termiczny (P342-6) 

372 V/Hz Alarm 

Zabezpieczenie 
przed 

przemagnesowa
niem 

Alarm zab. przed przemagnesowaniem 
(napięcie/częstotliwość) (P342-6) 

373 Field Fail Alarm 
Zabezpieczenie 

od utraty 
wzbudzenia 

Alarm zabezpieczenia od utraty wzbudzenia 
(P342-6) 

374 RTD Thermal Alarm 
Zabezpieczenie 

RTD 
Zadziałanie dowolnego alarmu RTD 1-10 (DDB 
1031- 1040) (P342-6) 

375 RTD Open Cct 
Zabezpieczenie 

RTD 

Otwarty obwód RTD (komórka RTD Open Cct 
w Measurements 3 wskazuje, który RTD ma 
otwarty obwód) (P342-6) 

376 RTD Short Cct 
Zabezpieczenie 

RTD 

Zwarcie RTD (komórka RTD Short Cct w 
Measurements 3 wskazuje, który RTD ma 
otwarty obwód) (P342-6) 

377 RTD Data Error 
Zabezpieczenie 

RTD 

Błąd niespójności danych RTD (komórka RTD 
Data Error cell w Measurements 3 wskazuje, 
w którym RTD jest błąd danych) (P342-6) 

378 RTD Board Fail 
Zabezpieczenie 

RTD 
Samokontrola wykryła usterkę płytki RTD 
(P342-6) 

379 Freq Prot Alarm PSL 

Wyzwolenie F<1 LUB wyzwolenie F<2 LUB 
wyzwolenie F<3 LUB wyzwolenie F>1 (P343-
6).  Wyzwolenie F>1 LUB wyzwolenie F>2 
(P348) (Te sygnały DDB są przypisane do 
alarmu zab. częstotliwościowego w 
domyślnym schemacie PSL) (P343-6) 
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380 Voltage Prot Alarm PSL 

Wyzwolenie V<1 LUB wyzwolenie V>1 (P342-
6).  Wyzwolenie zab. szczyt. V>1 
 LUB wyzwolenie zab. szczyt. V>2 LUB 
wyzwolenie zab. skutecz. V>3 LUB wyzwolenie 
zab. skutecz. V>4 (P348).  (Te sygnały DDB są 
przypisane do alarmu zab. napięciowego w 
domyślnym schemacie PSL) 

381 CT-2 Fail Alarm Nadzór PP 
Alarm wskazania CTS dla IA-2/IB-2/IC-2 (alarm 
nadzoru PP). (P343-6/8) 

382 64S R<1 Alarm 

Zab. 
ziemnozwarcio- 

we stojana w 
100% 64S 

Alarm stopnia 1 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego podrezystancyjnego 
stojana w 100% z wstrzykiwaniem sygnału o 
niskiej częstotliwości (P345) 

383 64S Fail Alarm 

Zab. 
ziemnozwarcio- 

we stojana w 
100% 64S 

Alarm nadzoru zab. ziemnozwarciowego 
stojana w 100% z wstrzykiwaniem sygnału o 
niskiej częstotliwości (P345) DDB 383 jest 
powiązany z DDB 1076 ‘64S Fail’ w 
domyślnym schemacie PSL w celu 
wystawiania alarmu nadzoru. 

384 CL Card I/P Fail 
Wejścia pętli 

prądowej 
Usterka wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) (P343-6/8) 

385 CL Card O/P Fail 
Wyjścia pętli 

prądowej 
Usterka wyjścia pętli prądowej (wyjścia 
przetwornika) (P343-6/8) 

386 CL Input 1 Alarm 
Wejścia pętli 

prądowej 
Alarm wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 1 (P343-6/8) 

387 CL Input 2 Alarm 
Wejścia pętli 

prądowej 
Alarm wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 2 (P343-6/8) 

388 CL Input 3 Alarm 
Wejścia pętli 

prądowej 
Alarm wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 3 (P343-6/8) 

389 CL Input 4 Alarm 
Wejścia pętli 

prądowej 
Alarm wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 4 (P343-6/8) 

390 CLI1 I< Fail Alm 
Wejścia pętli 

prądowej 

Alarm podprądowy wejścia pętli prądowej 
(wejścia przetwornika) 1 (prąd wynosi <4 mA 
dla wejścia 4-20 mA) 

391 CLI2 I< Fail Alm 
Wejścia pętli 

prądowej 

Alarm podprądowy wejścia pętli prądowej 
(wejścia przetwornika) 2 (prąd wynosi <4 mA 
dla wejścia 4-20 mA) (P343-6/8) 

392 CLI3 I< Fail Alm 
Wejścia pętli 

prądowej 

Alarm podprądowy wejścia pętli prądowej 
(wejścia przetwornika) 3 (prąd wynosi <4 mA 
dla wejścia 4-20 mA) (P343-6/8) 

393 CLI4 I< Fail Alm 
Wejścia pętli 

prądowej 

Alarm podprądowy wejścia pętli prądowej 
(wejścia przetwornika) 4 (prąd wynosi <4 mA 
dla wejścia 4-20 mA) (P343-6/8) 

394 64R R<1 Alarm 
Zab. 

ziemnozwarciow
e wirnika 64R 

Alarm stopnia 1 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego podrezystancyjnego 
wirnika (P342-6) 

395 64R CL I/P Fail 
Zab. 

ziemnozwarcio- 
we wirnika 64R 

Usterka wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika (P342-6) 

394 9-2LE Data Alarm NCIT 
Nieprawidłowy stan próbki IEC 61850-9-2LE 
(P348) 

395 9-2LE Cfg Alarm NCIT Błąd w konfiguracji IEC 61850-9-2LE (P348) 

396 CT Mismatch Alm 
Korekcja 

przekładni 
Alarm niedopasowania parametrów PP (P342-
6) 

397 Loss of Life Alarm 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 
Alarm utraty trwałości (P342-6) 

398 FAA Alarm 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Alarm współczynnika przyspieszenia starzenia 
(P342-6) 

399 Thru Fault Alm 
Monitorowanie 

zwarć 
Alarm zwarcia bezpośredniego (P342-6) 
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bezpośrednich 

400 Circuit Flt Alm 
Uszkodzenie 

obwodu 
Alarm uszkodzenia obwodu (P342-6) 

401 XThermPretrp Alm 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Alarm przedwyzwolenia dla górnej warstwy 
oleju w zab. termicznym transformatora 
(P342-6) 

402 Diff CTS Alm Różnicowy CTS Alarm usterki różnicowego PP 

403 Man No Checksync 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Wskazuje, że brakuje sygnału kontroli 
synchronizmu dla ręcznego zamknięcia (P343-
6) 

404 System Split Alm 
Kontrola 

systemowa 

Alarm rozdziału instalacji - zostanie 
wystawiony w przypadku rozdziału instalacji 
(trwały brak synchronizacji) na czas timera 
rozdziału instalacji (P342-6) 

405 Pslip Angle Alm PSL 
Alarm poślizgu biegunów z logiki metody kąta 
fazowego (P342-6) 

406 Pslip Power Alm PSL 
Alarm poślizgu biegunów z logiki metody 
mocy (P342-6) 

405 MR User Alarm 11 PSL 
Alarm 11 użytkownika (resetowanie ręczne) 
(P348) 

406 MR User Alarm 10 PSL 
Alarm 10 użytkownika (resetowanie ręczne) 
(P348) 

407 MR User Alarm 9 PSL 
Alarm 9 użytkownika (resetowanie ręczne) 
(P343-6/8) 

411 MR User Alarm 5 PSL 
Alarm 5 użytkownika (resetowanie ręczne) 
(P343-6/8) 

412 SR User Alarm 4 PSL 
Alarm 4 użytkownika (samoresetowanie) 
(P343-6/8) 

415 SR User Alarm 1 PSL 
Alarm 1 użytkownika (samoresetowanie) 
(P343-6/8) 

416 Battery Fail Samokontrola 
Usterka miniaturowej baterii panelu 
czołowego - bateria wyjęta z gniazda lub 
rozładowana (P343-6/8) 

417 Field Volts Fail Samokontrola Usterka napięcia wzbudzenia 48 V (P343-6/8) 

418 Rear Comms 2 Fail InterMiCOM 
Usterka drugiego tylnego portu kom. (P343-
6/8) 

419 GOOSE IED Absent UCA2 
IED nie jest subskrybowane do 
rozgłaszającego IED w aktualnym układzie 
(P343-6/8) 

420 NIC Not Fitted UCA2 
Nie ma zamontowanej płytki Ethernet (P343-
6/8) 

421 NIC No Response UCA2 Płytka Ethernet nie odpowiada (P343-6/8) 

422 NIC Fatal Error UCA2 Błąd krytyczny płytki Ethernet (P343-6/8) 

423 NIC Soft Reload UCA2 
Alarm przeładowania oprogramowania płytki 
Ethernet (P343-6/8) 

424 Bad TCP/IP Cfg UCA2 
Alarm nieprawidłowej konfiguracji TCP/IP 
(P343-6/8) 

425 Bad OSI Config UCA2 
Alarm nieprawidłowej konfiguracji OSI (P343-
6/8) 

426 NIC Link Fail UCA2 Utracone połączenie Ethernet (P343-6/8) 

427 NIC SW Mis-Match UCA2 
Oprogramowanie płyty ethernetowej 
niekompatybilne z głównym CPU (P343-6/8) 

428 IP Addr Conflict UCA2 
Adres IP danego IED używany aktualnie przez 
inne IED (P343-6/8) 

429 do 432 Not Used   

433 Backup Setting Samokontrola 

Alarm aktywowany w momencie nieudanej 
zmiany jakiejkolwiek nastawy podczas 
procesu zmiany ustawień.  W takiej sytuacji 
przekaźnik użyje ostatnie znane prawidłowe 
ustawienie (P343-6/8) 

434 Reserved Samokontrola Nieprawidłowe ustawienia DNP (P343-6/8) 
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435 Backup Usr Curve Samokontrola 

Alarm aktywowany w razie niepowodzenia 
dowolnej krzywej użytkownika w trakcie 
procesu pobierania krzywych użytkownika. W 
takiej sytuacji przekaźnik użyje ostatnią znaną 
prawidłową krzywą użytkownika (P343-6/8) 

436 SNTP Failure UCA2 Usterka SNTP (P342-8) 

437 NIC MemAllocFail UCA2 
Nieudany przydział pamięci bibliotek MMS 
(P342-8) 

438 do 511 Not Used   

512 Gen Diff Block PSL 
Blokowanie wyzwolenia zabezpieczenia 
różnicowego generatora (P343-6) 

513 Xform Diff Block PSL 
Blokowanie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora (P343-6) 

514 Inhibit Diff CTS PSL 
Wstrzymanie nadzoru różnicowego 
przekładnika prądowego (P343-6) 

515 do 543 Not Used   

544 IN>1 Timer Blk PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 1 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego (P342-6) 

545 IN>2 Timer Blk PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 2 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego (P342-6) 

546, 547 Not Used   

548 ISEF>1 Timer Blk PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 1 
zabezpieczenia SEF (P342-6) 

549 do 551 Not used PSL  

552 64S I>1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie zabezpieczenia nadprądowego 
64S (P345) 

553 64S R<1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego 64S (P345) 

554 64S R<2 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego 64S (P345) 

555 64S Filter On PSL 
Załączanie filtra środkowoprzepustowego na 
stałe (P345) 

556 64R R<1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego 64R (P342-6) 

557 64R R<2 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego 64R (P342-6) 

558 do 567 Not Used   

568 I>1 Peak Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego - wartość 
szczyt. (P348) 

569 I>2 Peak Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego - wartość 
szczyt. (P348) 

570 I>3 Peak Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego - wartość 
szczyt. (P348) 

571 I>4 Peak Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego - wartość 
szczyt. (P348) 

572 I>5 RMS Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego - wartość 
skutecz. (P348) 

573 I>6 RMS Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego - wartość 
skutecz. (P348) 

574 I>7 RMS Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego - wartość 
skutecz. (P348) 

575 I>8 RMS Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego - wartość 
skutecz. (P348) 
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576 I>1 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia stopnia 
1 fazowego zabezpieczenia nadprądowego 
(P342-6) 

577 I>2 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia stopnia 
2 fazowego zabezpieczenia nadprądowego 
(P342-6) 

578 I>3 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia stopnia 
3 fazowego zabezpieczenia nadprądowego 
(P342-6) 

579 I>4 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia stopnia 
4 fazowego zabezpieczenia nadprądowego 
(P342-6) 

580 do 581 Not Used   

582 I2> Inhibit PSL 
Wstrzymanie wszystkich stopni 
zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną (P342-6) 

583 I2>1 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia stopnia 
1 zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną (P342-6) 

584 I2>2 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia stopnia 
2 zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną (P342-6) 

585 I2>3 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia stopnia 
3 zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną (P342-6) 

586 I2>4 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia stopnia 
4 zabezpieczenia nadprądowego reagującego 
na składową przeciwną (P342-6) 

587 I2>1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P348) 

588 I2>2 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P348) 

589 I2>3 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P348) 

590 I2>4 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P348) 

591 V<3 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 3 
zabezpieczenia podnapięciowego (P342-6) 

592 VN>1 Timer Blk PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 1 
zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego (P342-6) 

593 VN>2 Timer Blk PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 2 
zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego (P342-6) 

594 VN>3 Timer Block PSL 
Blokowanie timera stopnia 3 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego (P342-6) 

595 VN>4 Timer Block PSL 
Blokowanie timera stopnia 4 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego (P342-6) 

596 VN>5 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwalania stopnia 
5 zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego (tylko P344/5) (P342-6) 

597 VN>6 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwalania stopnia 
6 zabezpieczenia nadnapięciowego 
szczątkowego (tylko P344/5) (P342-6) 

598 V>1 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 1 
zabezpieczenia nadnapięciowego (P342-6) 

599 V>2 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 2 
zabezpieczenia nadnapięciowego (P342-6) 
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600 V2>1 Accelerate PSL 
Przyspieszanie uruchomienia stopnia 1 
zabezpieczenia nadnapięciowego NPS (P342-
6) 

601 V<1 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 1 
zabezpieczenia podnapięciowego (P342-6) 

602 V<2 Timer Block PSL 
Blokowanie opóźnienia stopnia 2 
zabezpieczenia podnapięciowego (P342-6) 

603 Not Used   

604 V>1 Peak Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na 
wartości szczytowej (P348) 

605 V>2 Peak Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na 
wartości szczytowej (P348) 

606 V>3 RMS Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na 
wartości skutecznej (P348) 

607 V>4 RMS Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego opartego na 
wartości skutecznej (P348) 

608 VDepOC Timer Blk PSL 

Blokowanie opóźnionego wyzwolenia 
zabezpieczenia nadprądowego zależnego 
napięciowo (zab. nadprądowego sterowanego 
napięciowo lub ograniczonego napięciowo) 
(P342-6) 

609 UnderZ Timer Blk PSL 
Blokowanie opóźnionego wyzwolenia 
zabezpieczenia podimpedancyjnego (stopnia 
1 i 2) (P342-6) 

610 VN>1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego (P348) 

611 VN>2 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego (P348) 

612 do 619 Not Used   

620 F>1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P348) 

621 F>2 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P348) 

622 F>3 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P348) 

623 F>4 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P348) 

624 Not Used   

625 V/Hz>1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 zabezpieczenia V/Hz 
(P342-6) 

626 F<1 Timer Block PSL 
Blokowanie timera stopnia 1 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

627 F<2 Timer Block PSL 
Blokowanie timera stopnia 2 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

628 F<3 Timer Block PSL 
Blokowanie timera stopnia 3 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

629 F<4 Timer Block PSL 
Blokowanie timera stopnia 4 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

630 F>1 Timer Block PSL 
Blokowanie timera stopnia 1 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P342-6) 

631 F>2 Timer Block PSL 
Blokowanie timera stopnia 2 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P342-6) 

632 Turbine F Inh PSL 
Wstrzymanie zabezpieczenia przed 
nieprawidłową częstotliwością turbiny (P342-
6) 

633 df/dt> Inhibit PSL Wstrzymanie zabezpieczenia df/dt (P342-6) 

634 df/dt>1 Tmr Blk PSL Wstrzymanie timera stopnia 1 df/dt (P342-6) 
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635 df/dt>2 Tmr Blk PSL Wstrzymanie timera stopnia 2 df/dt (P342-6) 

636 df/dt>3 Tmr Blk PSL Wstrzymanie timera stopnia 3 df/dt (P342-6) 

637 df/dt>4 Tmr Blk PSL Wstrzymanie timera stopnia 4 df/dt (P342-6) 

638 do 639 Not used   

640 Reset I2 Thermal PSL Resetowanie stanu cieplnego NPS (P342-6) 

641 Reset GenThermal PSL 
Resetowanie stanu przeciążenia termicznego 
(P342-6) 

642 to 648 Not used   

649 Reset XThermal PSL 
Resetowanie stanu przeciążenia termicznego 
transformatora (P342-6) 

650 Forced Air Cool PSL 

Jeżeli DDB 650 = 1, wówczas tryb chłodzenia 
to Forced Air Cooling (wymuszone chłodzenie 
powietrzne); jeżeli DDB 651 = 1, wówczas tryb 
chłodzenia to Forced Oil Cooling (wymuszone 
chłodzenie olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 
= 1, wówczas tryb chłodzenia to Forced Air Oil 
Cooling (wymuszone chłodzenie powietrzne i 
olejowe); jeżeli DDB 650 oraz 651 = 0, 
wówczas tryb chłodzenia to Natural Cooling 
(chłodzenie naturalne) (P342-6) 

651 Forced Oil Cool PSL Jak wyżej (P342-6) 

652 TFR De-energized PSL 
Stan odłączenia zasilania transformatora 
(P342-6) 

653 Field Fail1 Inh PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia 1 (P342-6) 

654 Field Fail2 Inh PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia 1 (P342-6) 

655 FFail Alarm Inh PSL 
Wstrzymanie alarmu zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia (P342-6) 

656 CL1 Input 1 Blk PSL 
Blokowanie wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 1 (P342-6/8) 

657 CL1 Input 2 Blk PSL 
Blokowanie wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 2 (P342-6/8) 

658 CL1 Input 3 Blk PSL 
Blokowanie wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 3 (P342-6/8) 

659 CL1 Input 4 Blk PSL 
Blokowanie wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 4 (P342-6/8) 

660 SPower1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 czułego 
zabezpieczenia mocowego (P342-6) 

661 SPower2 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 czułego 
zabezpieczenia mocowego (P342-6) 

662 SPower3 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 3 czułego 
zabezpieczenia mocowego (P342-6) 

663 SPower4 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 4 czułego 
zabezpieczenia mocowego (P342-6) 

664 V<1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 1 zabezpieczenia 
podnapięciowego (P342-6) 

665 V<2 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia 
podnapięciowego (P342-6) 

666 V<3 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 3 zabezpieczenia 
podnapięciowego (P342-6) 

667 Power1 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

668 Power2 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 3 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

669 Power3 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 4 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

670 Power4 Inhibit PSL 
Wstrzymanie stopnia 2 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

671 Machine Start PSL 
Ten sygnał DDB służy do włączania filtra 
dolnoprzepustowego 2 po uruchomieniu 
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maszyny, aby umożliwić dokładny pomiar 
częstotliwości wirnika w czasie pracy maszyny 
(P348) 

672 Fault REC TRIG PSL 
Sygnał wyzwalający rejestrator zwarć (P342-
6/8) 

673 Not used   

674 Any Trip PSL 

Dowolne wyzwolenie – wszystkie sygnały 
wyzwolenia, które są niezbędne do 
spowodowania zadziałania diody wyzwolenia, 
inicjują zabezpieczenie na wypadek usterki 
wyłącznika i inicjują liczniki monitorowania 
wyłącznika, które są przypisane do tego 
sygnału w PSL (P342-6/8) 

675 SG Select x1 PSL 

Wybierak X1 grupy ustawień (bit niski) - 
wybiera SG2, jeżeli włączony jest tylko sygnał 
DDB 624. 
SG1 jest aktywna, jeżeli oba sygnały DDB 624 
oraz DDB 625 = 0 
SG4 jest aktywna, jeżeli oba sygnały DDB 624 
oraz DDB 625 = 1 (P342-6/8) 

676 SG Select 1x PSL 

Wybierak 1X grupy ustawień (bit wysoki) - 
wybiera SG3, jeżeli aktywny jest tylko sygnał 
DDB 625. 
SG1 jest aktywna, jeżeli oba sygnały DDB 624 
oraz DDB 625 = 0 
SG4 jest aktywna, jeżeli oba sygnały DDB 624 
oraz DDB 625 = 1 (P342-6/8) 

677 Test Mode PSL 

Próby odbiorcze – automatycznie przełącza 
przekaźnik w tryb testowy, który wyłączy 
przekaźnik i pozwoli to na przeprowadzenie 
wtórnego testu iniekcji na przekaźniku. W 
przypadku 
protokołu IEC 60870-5-103 zdarzenia 
spontaniczne oraz cyklicznie mierzone dane 
przesyłane podczas trybu testowego 
przekaźnika będą oznaczone powodem 
transmisji COT „tryb testowy” (P342-6/8) 

678 Init Trip CB PSL 
Inicjacja wyzwolenia wyłącznika na skutek 
polecenia ręcznego (P342-6) 

679 Init Close CB PSL 
Inicjacja zamknięcia wyłącznika na skutek 
polecenia ręcznego (P342-6) 

680 Ext. Trip 3ph PSL 

Zewn. wyzw. 3 faz. – pozwala, by zewnętrzne 
zabezpieczenie inicjowało liczniki 
monitorowania nieprawidłowego zdziałania 
wyłącznika i stanu wyłącznika (P342-6) 

681 CB Aux 3ph(52-A) PSL 
Wejście pomocnicze 52-A wyłącznika (CB 
zamknięty) (3 fazy) (P342-6) 

682 CB Aux 3ph(52-B) PSL 
Wejście pomocnicze 52-B wyłącznika (CB 
otwarty) (3 fazy) (P342-6) 

683 CB Healthy PSL 

Wyłącznik sprawny (sygnał wejściowy dla 
zamknięcia ręcznego, informujący, że CB ma 
dość energii, aby zezwolić na zamknięcie) 
(P342-6) 

684 MCB/VTS PSL 
Sygnał wejściowy nadzoru PN – sygnał z 
zewnętrznego wyłącznika miniaturowego 
MCB informujący o jego wyzwoleniu (P342-6) 

685 Monitor Blocked PSL 

Tylko dla protokołu IEC-870-5-103, służy do 
blokowania monitorowania (przekaźnik jest 
wyciszony - nie wysyła żadnych komunikatów 
przez port SCADA) (P342-6/8) 

686 Command Blocked PSL 
Tylko dla protokołu IEC-870-5-103, służy do 
blokowania poleceń (przekaźnik ignoruje 
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polecenia SCADA) (P342-6/8) 

687 Time Synch PSL 
Synchronizacja czasu impulsami wejścia 
optycznego (P342-6/8) 

688 Reset Close Dly. PSL 
Resetowanie zwłoki czasowej ręcznego 
zamknięcia wyłącznika (P342-6) 

689 Reset Relays/LED PSL 

Resetowanie blokowanych przekaźników oraz 
diod (ręczne resetowanie wszelkich 
blokowanych zestyków wyzwalających i diod) 
(P342-6/8) 

690 Reset Lockout PSL 
Resetowanie blokad monitorowania 
wyłącznika (P342-6) 

691 Reset All Values PSL 
Resetowanie wartości monitorowania stanu 
wyłącznika (P342-6) 

692 RP1 Read Only PSL Tylny port 1 tylko zdalny odczyt (P342-6/8) 

693 RP2 Read Only PSL Tylny port 2 tylko zdalny odczyt (P342-6/8) 

694 NIC Read Only PSL 
Tylny port Ethernet tylko zdalny odczyt (P342-
6/8) 

695 103 MonitorBlock PSL 
Blokowanie monitorowania IEC 60870-5-103 
(P342-6/8) 

696 103 CommandBlock PSL 
Blokowanie poleceń IEC 60870-5-103 (P342-
6/8) 

697 do 727 Not used   

728 Monitor Bit 1 Próba odbiorcza Bit 1 portu monitorowania Status 

735 Monitor Bit 8 Próba odbiorcza Bit 8 portu monitorowania Status 

736 Gen Diff Trip 
Różnicowe 
generatora 

Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
generatora (P343-6) 

737 Gen Diff Trip A 
Różnicowe 
generatora 

Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
generatora, A (P343-6) 

738 Gen Diff Trip B 
Różnicowe 
generatora 

Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
generatora, B (P343-6) 

739 Gen Diff Trip C 
Różnicowe 
generatora 

Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
generatora, C (P343-6) 

740 Xform Dif Trp 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora, 3 fazy (P343-6) 

741 Xform Dif Trp A 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora, A (P343-6) 

742 Xform Dif Trp B 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora, B (P343-6) 

743 Xform Dif Trp C 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora, C (P343-6) 

744 Xform Bias Trp A 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie niskonastawnego zabezpieczenia 
różnicowego transformatora, A (P343-6) 

745 Xform Bias Trp B 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie niskonastawnego zabezpieczenia 
różnicowego transformatora, B (P343-6) 

746 Xform Bias Trp C 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie niskonastawnego zabezpieczenia 
różnicowego transformatora, C (P343-6) 

747 Xform HS1 Trp A 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie wysokonastawnego 
zabezpieczenia różnicowego 1 
transformatora, A (P343-6) 

748 Xform HS1 Trp B 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie wysokonastawnego 
zabezpieczenia różnicowego 1 
transformatora, B (P343-6) 

749 Xform HS1 Trp C 
Różnicowe 
generatora-

Wyzwolenie wysokonastawnego 
zabezpieczenia różnicowego 1 
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transformatora transformatora, C (P343-6) 

750 Xform HS2 Trp A 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie wysokonastawnego 
zabezpieczenia różnicowego 2 
transformatora, A (P343-6) 

751 Xform HS2 Trp B 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie wysokonastawnego 
zabezpieczenia różnicowego 2 
transformatora, B (P343-6) 

752 Xform HS2 Trp C 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie wysokonastawnego 
zabezpieczenia różnicowego 2 
transformatora, C (P343-6) 

753 PSlip Angle Trip 
Wewnętrzny kąt 

poślizgu 
biegunów 

Wyzwolenie dla kąta poślizgu biegunów 

754 PSlip Power Trip 

Zabezpieczenie 
mocowe od 

poślizgu 
biegunów 

Wyzwolenie zabezpieczenia mocowego od 
poślizgu biegunów 

755 FFail1 Cnt Trip 
Licznik utraty 
wzbudzenia 

Wyzwolenie licznika stopnia 1 zabezpieczenia 
od utraty wzbudzenia 

756 FFail2 Cnt Trip 
Licznik utraty 
wzbudzenia 

Wyzwolenie licznika stopnia 2 zabezpieczenia 
od utraty wzbudzenia 

757 PSlip Angle In 
Wewnętrzny kąt 

poślizgu 
biegunów 

Wejście kąta poślizgu biegunów 

758 PSlip Power In 

Zabezpieczenie 
mocowe od 

poślizgu 
biegunów 

Wejście mocy poślizgu biegunów 

759 FFail1 Cnt In 
Licznik utraty 
wzbudzenia 

Wejście licznika stopnia 1 zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia 

760 FFail2 Cnt In 
Licznik utraty 
wzbudzenia 

Wejście licznika stopnia 2 zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia 

761 PSlip Ang Alm In 
Wewnętrzny kąt 

poślizgu 
biegunów 

Wejście alarmu kąta poślizgu biegunów 

762 PSlip PowAlm In 

Zabezpieczenie 
mocowe od 

poślizgu 
biegunów 

Wejście alarmu zabezpieczenia mocowego od 
poślizgu biegunów 

763 do 767 Not Used   

768 IN>1 Trip 
Zabezpieczenie 

ziemnozwarciow
e 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego (P342-6) 

769 IN>2 Trip 
Zabezpieczenie 

ziemnozwarciow
e 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego (P342-6) 

770 do 771 Not used   

772 IREF> Trip 

Strefowe 
zabezpieczenie 

ziemnozwarciow
e 

Wyzwolenie strefowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego (P342-6) 

773 ISEF>1 Trip 

Czułe 
zabezpieczenie 

ziemnozwarciow
e 

Wyzwolenie stopnia 1 czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego (P342-6) 

774 do 776 Not Used   

777 100%StEF3H Trip 

Zabezpieczenie 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 

Wyzwolenie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100% (trzecia 
harmoniczna) (P343/4/5) 

778 64S I>1 Trip 
Zab. 

ziemnozwarciow
Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego nadprądowego stojana 
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e stojana w 
100% 64S 

w 100% (wstrzykiwanie sygnału o niskiej 
częstotliwości) (P345) 

779 64S R<2 Trip 

Zab. 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 64S 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego podrezystancyjnego 
stojana w 100% (wstrzykiwanie sygnału o 
niskiej częstotliwości) (P345) 

780 64R R<2 Trip 
Zab. 

ziemnozwarciow
e wirnika 64R 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego podrezystancyjnego 
wirnika (P342-6) 

784 I>1 Peak Trip 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość szczyt. (P348) 

785 I>1 Peak Trip A 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość szczyt. (P348) 

786 I>1 Peak Trip B 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość szczyt. (P348) 

787 I>1 Peak Trip C 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość szczyt. (P348) 

788 I>2 Peak Trip 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość szczyt. (P348) 

789 I>2 Peak Trip A 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość szczyt. (P348) 

790 I>2 Peak Trip B 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość szczyt. (P348) 

791 I>2 Peak Trip C 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość szczyt. (P348) 

792 I>3 Peak Trip 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość szczyt. (P348) 

793 I>3 Peak Trip A 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość szczyt. (P348) 

794 I>3 Peak Trip B 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość szczyt. (P348) 

795 I>3 Peak Trip C 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość szczyt. (P348) 

796 I>4 Peak Trip 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość szczyt. (P348) 

797 I>4 Peak Trip A 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość szczyt. (P348) 

798 I>4 Peak Trip B 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość szczyt. (P348) 

799 I>4 Peak Trip C 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość szczyt. (P348) 

800 I>5 RMS Trip 
Fazowe 

nadprądowe 

Wyzwolenie stopnia 5 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość skutecz. 
(P348) 

801 I>5 RMS Trip A 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 5 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość skutecz. (P348) 

802 I>5 RMS Trip B 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 5 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość skutecz. (P348) 

803 I>5 RMS Trip C 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 5 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość skutecz. (P348) 

804 I>6 RMS Trip 
Fazowe 

nadprądowe 

Wyzwolenie stopnia 6 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość skutecz. 
(P348) 

805 I>6 RMS Trip A 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 6 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość skutecz. (P348) 

806 I>6 RMS Trip B 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 6 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość skutecz. (P348) 

807 I>6 RMS Trip C 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 6 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość skutecz. (P348) 

808 I>7 RMS Trip 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 7 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość skutecz. 
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(P348) 

809 I>7 RMS Trip A 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 7 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość skutecz. (P348) 

810 I>7 RMS Trip B 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 7 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość skutecz. (P348) 

811 I>7 RMS Trip C 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 7 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość skutecz. (P348) 

812 I>8 RMS Trip 
Fazowe 

nadprądowe 

Wyzwolenie stopnia 8 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość skutecz. 
(P348) 

813 I>8 RMS Trip A 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 8 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość skutecz. (P348) 

814 I>8 RMS Trip B 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 8 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość skutecz. (P348) 

815 I>8 RMS Trip C 
Fazowe 

nadprądowe 
Wyzwolenie stopnia 8 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość skutecz. (P348) 

816 do 823 Not Used   

824 I2>1 Trip 

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6/8) 

825 I2>2 Trip 

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6/8) 

826 I2>3 Trip 

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6/8) 

827 I2>4 Trip 

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6/8) 

828 Bfail1 Trip 3ph 
Awaria 

wyłącznika 
Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia na 
wypadek awarii wyłącznika (P342-6) 

829 Bfail2 Trip 3ph 
Awaria 

wyłącznika 
Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia na 
wypadek awarii wyłącznika (P342-6) 

830 do 831 Not Used   

832 VN>1 Trip 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(obliczeniowe nadnapięciowe) (P342-6/8) 

833 VN>2 Trip 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(obliczeniowe nadnapięciowe) (P342-6/8) 

834 VN>3 Trip 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(nadnapięciowe z mierzonym VN1) (P342-6) 
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NVD 

835 VN>4 Trip 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(nadnapięciowe z mierzonym VN1) (P342-6) 

836 VN>5 Trip 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(nadnapięciowe z mierzonym VN2) (P344/5) 

837 VN>6 Trip 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(nadnapięciowe z mierzonym VN2) (P344/5) 

838 V>1 Peak Trip 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy - 
wartość szczyt. (P348) 

839 V>1PeakTrip A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB - 
wartość szczyt. (P348) 

840 V>1PeakTrip B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC - 
wartość szczyt. (P348) 

841 V>1PeakTrip C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA - 
wartość szczyt. (P348) 

842 V>2 Peak Trip 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy - 
wartość szczyt. (P348) 

843 V>2PeakTrip A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB - 
wartość szczyt. (P348) 

844 V>2PeakTrip B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC - 
wartość szczyt. (P348) 

845 V>2PeakTrip C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA - 
wartość szczyt. (P348) 

838 V>1 Trip 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 

839 V>1 Trip A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

840 V>1 Trip B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

841 V>1 Trip C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

842 V>2  Trip 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 

843 V>2 Trip A/AB Nadnapięciowe Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
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fazowe zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

844 V>2 Trip B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

845 V>2 Trip C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

846 V2>1 Trip 

Zab. 
nadnapięciowe 

reagujące na 
składową 
przeciwną 

Wyzwolenie zabezpieczenia nadnapięciowego 
reagującego na składową przeciwną (P342-6) 

847 V<1 Trip 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 

848 V<1 Trip A/AB 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

849 V<1 Trip B/BC 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

850 V<1 Trip C/CA 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

851 V<2 Trip 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 

852 V<2 Trip A/AB 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

853 V<2 Trip B/BC 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

854 V<2 Trip C/CA 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

855 V>3 RMS Trip 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy - 
wartość skutecz. (P348) 

856 V>3RMS Trip A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB - 
wartość skutecz. (P348) 

857 V>3RMS Trip B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC - 
wartość skutecz. (P348) 

858 V>3RMS Trip C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA - 
wartość skutecz. (P348) 

859 V>4 RMS Trip 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy - 
wartość skutecz. (P348) 

860 V>4RMS Trip A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB - 
wartość skutecz. (P348) 

861 V>4RMS Trip B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC - 
wartość skutecz. (P348) 

862 V>4RMS Trip C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA - 
wartość skutecz. (P348) 

863 Not Used   
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864 Field Fail1 Trip 
Zabezpieczenie 

od utraty 
wzbudzenia 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia (P342-6) 

865 Field Fail2 Trip 
Zabezpieczenie 

od utraty 
wzbudzenia 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia (P342-6) 

866 PSlipz Z1 Trip 
Poślizg 

biegunów 
Wyzwolenie strefy 1 poślizgu biegunów 
(P343/4/5) 

867 PSlipz Z2 Trip 
Poślizg 

biegunów 
Wyzwolenie strefy 2 poślizgu biegunów 
(P343/4/5) 

868 V Dep OC Trip 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo (P342-6) 

869 V Dep OC Trip A 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo A (P342-6) 

870 V Dep OC Trip B 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo B (P342-6) 

871 V Dep OC Trip C 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo C (P342-6) 

872 Z<1 Trip 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego (P342-6) 

873 Z<1 Trip A 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego A (P342-6) 

874 Z<1 Trip B 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego B (P342-6) 

875 Z<1 Trip C 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego C (P342-6) 

876 Z<2 Trip 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego (P342-6) 

877 Z<2 Trip A 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego A (P342-6) 

878 Z<2 Trip B 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego B (P342-6) 

879 Z<2 Trip C 
Rezerwa 
systemu 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego C (P342-6) 

880 DeadMachine Trip 
Maszyna bez 

napięcia 
Wyzwolenie zabezpieczenia maszyny bez 
napięcia (P343/4/5) 

881 S2>1 Trip 

Zabezpieczenie 
nadmocowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Wyzwolenie zabezpieczenia reagującego na 
składową przeciwną VA (S2 = V2 x I2) (P342-6) 

882 Power1 Trip Mocowe 
Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

883 Power2 Trip Mocowe 
Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

884 SPower1 Trip Czułe mocowe 
Wyzwolenie stopnia 1 czułego zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

885 SPower2 Trip Czułe mocowe 
Wyzwolenie stopnia 2 czułego zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

886 Power3 Trip Mocowe 
Wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

887 Power4 Trip Mocowe 
Wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

888 SPower3 Trip Czułe mocowe 
Wyzwolenie stopnia 3 czułego zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

889 SPower4 Trip Czułe mocowe 
Wyzwolenie stopnia 4 czułego zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

886 do 907 Not Used   

908 V<3 Trip 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 
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909 V<3 Trip A/AB 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

910 V<3 Trip B/BC 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

911 V<3 Trip C/CA 
Podnapięciowe 

fazowe 

Wyzwolenie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

912 V/Hz>1 Trip 

Zabezpieczenie 
przed 

przemagnesowa
niem 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem (napięcie/częstotliwość) 
(P342-6) 

913 V/Hz>2 Trip 

Zabezpieczenie 
przed 

przemagnesowa
niem 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem (napięcie/częstotliwość) 
(P342-6) 

914 V/Hz>3 Trip 

Zabezpieczenie 
przed 

przemagnesowa
niem 

Wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem (napięcie/częstotliwość) 
(P342-6) 

915 V/Hz>4 Trip 

Zabezpieczenie 
przed 

przemagnesowa
niem 

Wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem (napięcie/częstotliwość) 
(P342-6) 

916 F<1 Trip 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwoś

ciowe 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

917 F<2 Trip 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwoś

ciowe 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

918 F<3 Trip 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwoś

ciowe 

Wyzwolenie stopnia 3 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

919 F<4 Trip 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwoś

ciowe 

Wyzwolenie stopnia 4 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

920 F>1 Trip 
Zabezpieczenie 

nadczęstotliwośc
iowe 

Wyzwolenie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P342-6/8) 

921 F>2 Trip 
Zabezpieczenie 

nadczęstotliwośc
iowe 

Wyzwolenie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P342-6/8) 

922 Freq Band1 Trip 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Wyzwolenie dla 1 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

923 Freq Band2 Trip 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Wyzwolenie dla 2 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

924 Freq Band3 Trip 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Wyzwolenie dla 3 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

925 Freq Band4 Trip 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Wyzwolenie dla 4 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

926 Freq Band5 Trip 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Wyzwolenie dla 5 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

927 Freq Band6 Trip 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Wyzwolenie dla 6 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

928 df/dt>1 Trip df/dt Wyzwolenie stopnia 1 detekcji prędkości 
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zmian częstotliwości (P342-6) 

929 df/dt>2 Trip df/dt 
Wyzwolenie stopnia 2 detekcji prędkości 
zmian częstotliwości (P342-6) 

930 df/dt>3 Trip df/dt 
Wyzwolenie stopnia 3 detekcji prędkości 
zmian częstotliwości (P342-6) 

931 df/dt>4 Trip df/dt 
Wyzwolenie stopnia 4 detekcji prędkości 
zmian częstotliwości (P342-6) 

932 do 935 Not used   

936 df/dt>1 Under F df/dt 
Stopień 1 detekcji prędkości zmian 
częstotliwości podczęstotliwościowy (P342-6) 

937 df/dt>1 Over F df/dt 
Stopień 1 detekcji prędkości zmian 
częstotliwości nadczęstotliwościowy (P342-6) 

938 do 943 Not Used   

944 NPS Thermal Trip 
Zabezpieczenie 
termiczne NPS 

Wyzwolenie zabezpieczenia termicznego 
reagującego na składową przeciwną (P342-6) 

945 Gen Thermal Trip 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Wyzwolenie zabezpieczenia przeciążeniowego 
termicznego (P342-6) 

946 Hot Spot>1 Trip 

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie stopnia 1 dla temperatury 
gorącego punktu (P342-6) 

947 Hot Spot>2 Trip 

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie stopnia 2 dla temperatury 
gorącego punktu (P342-6) 

948 Hot Spot>3 Trip 

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie stopnia 3 dla temperatury 
gorącego punktu (P342-6) 

949 Top Oil>1 Trip 

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie stopnia 1 dla temperatury górnej 
warstwy oleju (P342-6) 

950 Top Oil>2 Trip 

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie stopnia 2 dla temperatury górnej 
warstwy oleju (P342-6) 

951 Top Oil>3 Trip 

Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 
generatora-

transformatora 

Wyzwolenie stopnia 3 dla temperatury górnej 
warstwy oleju (P342-6) 

952 do 975 Not used   

976 RTD 1 Trip 
Zabezpieczenie 

RTD 
Wyzwolenie RTD 1 (P342-6) 

985 RTD 10 Trip 
Zabezpieczenie 

RTD 
Wyzwolenie RTD 10 (P342-6) 

986 Any RTD Trip 
Zabezpieczenie 

RTD 
Wyzwolenie dowolnego RTD 1-10 (P342-6) 

987 CL Input 1 Trip 
Wejścia pętli 

prądowej 
Wyzwolenie wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 1 (P342-6/8) 

988 CL Input 2 Trip 
Wejścia pętli 

prądowej 
Wyzwolenie wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 2 (P342-6/8) 

989 CL Input 3 Trip 
Wejścia pętli 

prądowej 
Wyzwolenie wejścia pętli prądowej (wejścia 
przetwornika) 3 (P342-6/8) 

990 CL Input 4 Trip Wejścia pętli Wyzwolenie wejścia pętli prądowej (wejścia 
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prądowej przetwornika) 4 (P342-6/8) 

991 Not used   

992 Any Start 
Wszystkie 

zabezpieczenia 
Dowolne uruchomienie (P342-6/8) 

993 Xform Bias StrtA 
Różnicowe 

transformatora 
Uruchomienie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora, A (P343-6) 

994 Xform Bias StrtB 
Różnicowe 

transformatora 
Uruchomienie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora, B (P343-6) 

995 Xform Bias StrtC 
Różnicowe 

transformatora 
Uruchomienie zabezpieczenia różnicowego 
transformatora, C (P343-6) 

996 do 1007 Not used   

1008 IN>1 Start 
Zabezpieczenie 

ziemnozwarciow
e 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego (P342-6) 

1009 IN>2 Start 
Zabezpieczenie 

ziemnozwarciow
e 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego (P342-6) 

1010 do 
1011 

Not used   

1012 ISEF>1 Start 

Czułe 
zabezpieczenie 

ziemnozwarciow
e 

Uruchomienie stopnia 1 czułego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego (P342-6) 

1013 do 
1015 

Not Used   

1016 100%StEF3H Start 

Zabezpieczenie 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 

Uruchomienie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100% (trzecia 
harmoniczna) (P343/4/5) 

1017 64S I<1 Start 

Zab. 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 64S 

Uruchomienie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego podprądowego stojana 
w 100% (wstrzykiwanie sygnału o niskiej 
częstotliwości) (P345) - wykorzystywane przez 
człon nadzoru (P345) 

1018 64S V< Start 

Zab. 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 64S 

Uruchomienie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego podnapięciowego 
stojana w 100% (wstrzykiwanie sygnału o 
niskiej częstotliwości) (P345) - 
wykorzystywane przez człon nadzoru (P345) 

1019 64S I>1 Start 

Zab. 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 64S 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego nadprądowego stojana 
w 100% (wstrzykiwanie sygnału o niskiej 
częstotliwości) (P345) 

1020 64S Start R<1 Alm 

Zab. 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 64S 

Uruchomienie alarmu stopnia 1 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
podrezystancyjnego stojana w 100% 
(wstrzykiwanie sygnału o niskiej 
częstotliwości) (P345) 

1021 64S R<2 Start 

Zab. 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 64S 

Uruchomienie wyzwolenia alarmu stopnia 2 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
podrezystancyjnego stojana w 100% 
(wstrzykiwanie sygnału o niskiej 
częstotliwości) (P345) 

1022 64R Start R<1Alm 
Zab. 

ziemnozwarciow
e wirnika 64R 

Uruchomienie alarmu stopnia 1 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
podrezystancyjnego wirnika 

1023 64R R<2 Start 
Zab. 

ziemnozwarciow
e wirnika 64R 

Uruchomienie wyzwolenia stopnia 2 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
podrezystancyjnego wirnika 

1024 I>1 Peak Start 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość szczyt. (P348) 

1025 I>1 Peak Start A Fazowe Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
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nadprądowe nadprądowego, A - wartość szczyt. (P348) 

1026 I>1 Peak Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość szczyt. (P348) 

1027 I>1 Peak Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość szczyt. (P348) 

1028 I>2 Peak Start 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość szczyt. (P348) 

1029 I>2 Peak Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość szczyt. (P348) 

1030 I>2 Peak Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość szczyt. (P348) 

1031 I>2 Peak Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość szczyt. (P348) 

1032 I>3 Peak Start 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość szczyt. (P348) 

1033 I>3 Peak Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość szczyt. (P348) 

1034 I>3 Peak Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość szczyt. (P348) 

1035 I>3 Peak Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość szczyt. (P348) 

1036 I>4 Peak Start 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość szczyt. (P348) 

1037 I>4 Peak Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość szczyt. (P348) 

1038 I>4 Peak Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość szczyt. (P348) 

1039 I>4 Peak Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość szczyt. (P348) 

1040 I>5 RMS Start 
Fazowe 

nadprądowe 

Uruchomienie stopnia 5 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość skutecz. 
(P348) 

1041 I>5 RMS Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 5 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość skutecz. (P348) 

1042 I>5 RMS Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 5 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość skutecz. (P348) 

1043 I>5 RMS Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 5 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość skutecz. (P348) 

1044 I>6 RMS Start 
Fazowe 

nadprądowe 

Uruchomienie stopnia 6 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość skutecz. 
(P348) 

1045 I>6 RMS Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 6 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość skutecz. (P348) 

1046 I>6 RMS Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 6 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość skutecz. (P348) 

1047 I>6 RMS Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 6 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość skutecz. (P348) 

1048 I>7 RMS Start 
Fazowe 

nadprądowe 

Uruchomienie stopnia 7 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość skutecz. 
(P348) 

1049 I>7 RMS Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 7 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość skutecz. (P348) 

1050 I>7 RMS Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 7 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość skutecz. (P348) 

1051 I>7 RMS Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 7 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość skutecz. (P348) 

1052 I>8 RMS Start 
Fazowe 

nadprądowe 

Uruchomienie stopnia 8 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy - wartość skutecz. 
(P348) 

1053 I>8 RMS Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 8 zabezpieczenia 
nadprądowego, A - wartość skutecz. (P348) 
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1054 I>8 RMS Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 8 zabezpieczenia 
nadprądowego, B - wartość skutecz. (P348) 

1055 I>8 RMS Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 8 zabezpieczenia 
nadprądowego, C - wartość skutecz. (P348) 

1040 I>1 Start 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy (P342-6) 

1041 I>1 Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, A (P342-6) 

1042 I>1 Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, B (P342-6) 

1043 I>1 Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego, C (P342-6) 

1044 I>2 Start 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy (P342-6) 

1045 I>2 Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, A (P342-6) 

1046 I>2 Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, B (P342-6) 

1047 I>2 Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadprądowego, C (P342-6) 

1048 I>3 Start 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy (P342-6) 

1049 I>3 Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, A (P342-6) 

1050 I>3 Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, B (P342-6) 

1051 I>3 Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
nadprądowego, C (P342-6) 

1052 I>4 Start 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, 3 fazy (P342-6) 

1053 I>4 Start A 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, A (P342-6) 

1054 I>4 Start B 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, B (P342-6) 

1055 I>4 Start C 
Fazowe 

nadprądowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadprądowego, C (P342-6) 

1056 do 
1063 

Not Used   

1064 I2>1 Start 

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6/8) 

1065 I2>2 Start 

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6/8) 

1066 I2>3 Start 

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6/8) 

1067 I2>4 Start 

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
reagujące na 

składową 
przeciwną 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6/8) 

1068 IA< Start 
Zabezpieczenie 

podprądowe 

Uruchomienie zabezpieczenia podprądowego 
fazy A (wykorzystywane w logice zab. na 
wypadek usterki wyłącznika) (P342-6) 
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1069 IB< Start 
Zabezpieczenie 

podprądowe 

Uruchomienie zabezpieczenia podprądowego 
fazy B (wykorzystywane w logice zab. na 
wypadek usterki wyłącznika) (P342-6) 

1070 IC< Start 
Zabezpieczenie 

podprądowe 

Uruchomienie zabezpieczenia podprądowego 
fazy C (wykorzystywane w logice zab. na 
wypadek usterki wyłącznika) (P342-6) 

1071 ISEF< Start 
Zabezpieczenie 

podprądowe 

Uruchomienie czułego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego podprądowego 
(wykorzystywane w logice zab. na wypadek 
usterki wyłącznika) (P342-6) 

1072 IN< Start 
Zabezpieczenie 

podprądowe 

Uruchomienie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego podprądowego 
(wykorzystywane w logice zab. na wypadek 
usterki wyłącznika) (P342-6) 

1073, 1074 Not Used   

1075 TF OC Start 
Monitorowanie 

zwarć 
bezpośrednich 

Uruchomienie zabezpieczenia nadprądowego 
od zwarć bezpośrednich (P342-6) 

1076 Not Used   

1077 TF Recorder trig 
Monitorowanie 

zwarć 
bezpośrednich 

Sygnał wyzwalania rejestratora zwarć 
bezpośrednich. Zdarzenie zwarcia 
bezpośredniego jest rejestrowane, gdy 
którykolwiek z prądów fazowych przekroczy 
wartość ustawioną w parametrze TF I> Trigger 
(P342-6) 

1078 do 
1087 

Not Used   

1088 VN>1 Start 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(obliczeniowe nadnapięciowe) (P342-6/8) 

1089 VN>2 Start 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(obliczeniowe nadnapięciowe) (P342-6/8) 

1090 VN>3 Start 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(nadnapięciowe z mierzonym VN1) (P342-6) 

1091 VN>4 Start 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(nadnapięciowe z mierzonym VN1) (P342-6) 

1092 VN>5 Start 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(nadnapięciowe z mierzonym VN2) (P344/5) 
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1093 VN>6 Start 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 

szczątkowe 
przesuniecie 

napięcia punktu 
neutralnego - 

NVD 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadnapięciowego szczątkowego 
(nadnapięciowe z mierzonym VN2) (P344/5) 

1094 V>1 Peak Start 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy - 
wartość szczyt. (P348) 

1095 V>1 PeakStrt A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB - 
wartość szczyt. (P348) 

1096 V>1PeakStrt B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC - 
wartość szczyt. (P348) 

1097 V>1PeakStrt C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA - 
wartość szczyt. (P348) 

1098 V>2 Peak Start 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy - 
wartość szczyt. (P348) 

1099 V>2PeakStrt A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB - 
wartość szczyt. (P348) 

1100 V>2PeakStrt B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC - 
wartość szczyt. (P348) 

1101 V>2PeakStrt C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA - 
wartość szczyt. (P348) 

1094 V>1 Start 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 

1095 V>1 Start A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

1096 V>1 Start B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

1097 V>1 Start C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

1098 V>2 Start 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 

1099 V>2 Start A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

1100 V>2 Start B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

1101 V>2 Start C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

1102 V2>1 Start 

Zab. 
nadnapięciowe 

reagujące na 
składową 
przeciwną 

Uruchomienie zabezpieczenia 
nadnapięciowego reagującego na składową 
przeciwną (P342-6) 

1103 V<1 Start 
Podnapięciowe 

fazowe 
Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, 3 fazy 
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(P342-6) 

1104 V<1 Start A/AB 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

1105 V<1 Start B/BC 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

1106 V<1 Start C/CA 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 1 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

1107 V<2 Start 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 

1108 V<2 Start A/AB 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

1109 V<2 Start B/BC 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

1110 V<2 Start C/CA 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 2 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

1111 V>3 RMS Start 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy - 
wartość skutecz. (P348) 

1112 V>3RMS Strt A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB - 
wartość skutecz. (P348) 

1113 V>3RMS Strt B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego reagującego 
na wartość skuteczną B/BC 
- wartość skutecz. (P348) 

1114 V>3RMS Strt C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA - 
wartość skutecz. (P348) 

1115 V>4 RMS Start 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, 3 fazy - 
wartość skutecz. (P348) 

1116 V>4RMS Strt A/AB 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, A/AB - 
wartość skutecz. (P348) 

1117 V>4RMS Strt B/BC 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, B/BC - 
wartość skutecz. (P348) 

1118 V>4RMS Strt C/CA 
Nadnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 4 fazowego 
zabezpieczenia nadnapięciowego, C/CA - 
wartość skutecz. (P348) 

1119 FFail Line Start 
Zabezpieczenie 

od utraty 
wzbudzenia 

Uruchomienie linii kierunkowej 
zabezpieczenia od utraty wzbudzenia (P342-6) 

1120 FFail1 Start 
Zabezpieczenie 

od utraty 
wzbudzenia 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia (P342-6) 

1121 FFail2 Start 
Zabezpieczenie 

od utraty 
wzbudzenia 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia (P342-6) 

1122 PSlipz Z1 Start 
Poślizg 

biegunów 
Poślizg biegunów wykryty w Strefie 1 
(P343/4/5) 

1123 PSlipz Z2 Start 
Poślizg 

biegunów 
Poślizg biegunów wykryty w Strefie 2 
(P343/4/5) 

1124 PSlipz LensStart 
Poślizg 

biegunów 
Mierzona impedancja mieści się w soczewce 
(P343/4/5) 
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1125 PSlipz BlindStrt 
Poślizg 

biegunów 
Impedancja leży po lewej stronie blokady 
(P343/4/5) 

1126 PSlipz ReactStrt 
Poślizg 

biegunów 
Impedancja leży w Strefie 1 wydzielonej przez 
linię reaktancji (P343/4/5) 

1127 V Dep OC Start 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo (P342-6) 

1128 V Dep OC Start A 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo, A (P342-6) 

1129 V Dep OC Start B 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo, B (P342-6) 

1130 V Dep OC Start C 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo, C (P342-6) 

1131 Z<1 Start 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego (P342-6) 

1132 Z<1 Start A 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego, A (P342-6) 

1133 Z<1 Start B 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego, B (P342-6) 

1134 Z<1 Start C 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego, C (P342-6) 

1135 Z<2 Start 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego (P342-6) 

1136 Z<2 Start A 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego, A (P342-6) 

1137 Z<2 Start B 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego, B (P342-6) 

1138 Z<2 Start C 
Rezerwa 
systemu 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
podimpedancyjnego, C (P342-6) 

1139 S2>1 Start Mocowe 
Uruchomienia zabezpieczenia reagującego na 
składową przeciwną VA (S2 = V2 x I2) (P342-6) 

1140 Power1 Start Mocowe 
Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

1141 Power2 Start Mocowe 
Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

1142 SPower1 Start Czułe mocowe 
Uruchomienie stopnia 1 czułego 
zabezpieczenia mocowego (P342-6) 

1143 SPower2 Start Czułe mocowe 
Uruchomienie stopnia 2 czułego 
zabezpieczenia mocowego (P342-6) 

1144 Power3 Start Mocowe 
Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

1145 Power4 Start Mocowe 
Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
mocowego (P342-6) 

1146 SPower3 Start Czułe mocowe 
Uruchomienie stopnia 3 czułego 
zabezpieczenia mocowego (P342-6) 

1147 SPower4 Start Czułe mocowe 
Uruchomienie stopnia 4 czułego 
zabezpieczenia mocowego (P342-6) 

1148 do 
1163 

Not Used   

1164 V<3 Start 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, 3 fazy 
(P342-6) 

1165 V<3 Start A/AB 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, A/AB 
(P342-6) 

1166 V<3 Start B/BC 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, B/BC 
(P342-6) 

1167 V<3 Start C/CA 
Podnapięciowe 

fazowe 

Uruchomienie stopnia 3 fazowego 
zabezpieczenia podnapięciowego, C/CA 
(P342-6) 

1168 V/Hz>1 Start Zabezpieczenie Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia przed 
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przed 
przemagnesowa

niem 

przemagnesowaniem (napięcie/częstotliwość) 
(P342-6) 

1169 V/Hz>2 Start 

Zabezpieczenie 
przed 

przemagnesowa
niem 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem (napięcie/częstotliwość) 
(P342-6) 

1170 V/Hz>3 Start 

Zabezpieczenie 
przed 

przemagnesowa
niem 

Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem (napięcie/częstotliwość) 
(P342-6) 

1171 V/Hz>4 Start 

Zabezpieczenie 
przed 

przemagnesowa
niem 

Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem (napięcie/częstotliwość) 
(P342-6) 

1172 F<1 Start 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwoś

ciowe 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

1173 F<2 Start 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwoś

ciowe 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

1174 F<3 Start 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwoś

ciowe 

Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

1175 F<4 Start 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwoś

ciowe 

Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego (P342-6) 

1176 F>1 Start 
Zabezpieczenie 

nadczęstotliwośc
iowe 

Uruchomienie stopnia 1 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P342-6) 

1177 F>2 Start 
Zabezpieczenie 

nadczęstotliwośc
iowe 

Uruchomienie stopnia 2 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P342-6) 

1178 Freq Band1 Start 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Uruchomienie dla 1 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

1179 Freq Band2 Start 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Uruchomienie dla 2 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

1180 Freq Band3 Start 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Uruchomienie dla 3 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

1181 Freq Band4 Start 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Uruchomienie dla 4 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

1182 Freq Band5 Start 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Uruchomienie dla 5 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

1183 Freq Band6 Start 
Zab. 

częstotliwościow
e turbiny 

Uruchomienie dla 6 pasma częstotliwości - 
zabezpieczenie częstotliwościowe turbiny 
(P342-6) 

1184 df/dt>1 Start df/dt 
Uruchomienie stopnia 1 detekcji prędkości 
zmian częstotliwości (P342-6) 

1185 df/dt>2 Start df/dt 
Uruchomienie stopnia 2 detekcji prędkości 
zmian częstotliwości (P342-6) 

1186 df/dt>3 Start df/dt 
Uruchomienie stopnia 3 detekcji prędkości 
zmian częstotliwości (P342-6) 

1187 df/dt>4 Start df/dt 
Uruchomienie stopnia 4 detekcji prędkości 
zmian częstotliwości (P342-6) 

1188 do 
1197 

Not Used   

1198 F>3 Start Zabezpieczenie Uruchomienie stopnia 3 zabezpieczenia 
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nadczęstotliwośc
iowe 

nadczęstotliwościowego (P348) 

1199 F>4 Start 
Zabezpieczenie 

nadczęstotliwośc
iowe 

Uruchomienie stopnia 4 zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego (P348) 

1200 Hot Spot>1 Start 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Uruchomienie stopnia 1 dla temperatury 
gorącego punktu (P342-6) 

1201 Hot Spot>2 Start 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Uruchomienie stopnia 2 dla temperatury 
gorącego punktu (P342-6) 

1202 Hot Spot>3 Start 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Uruchomienie stopnia 3 dla temperatury 
gorącego punktu (P342-6) 

1203 Top Oil>1 start 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Uruchomienie stopnia 1 dla temperatury 
górnej warstwy oleju (P342-6) 

1204 Top Oil>2 start 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Uruchomienie stopnia 2 dla temperatury 
górnej warstwy oleju (P342-6) 

1205 Top Oil>3 start 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 

termiczne 

Uruchomienie stopnia 3 dla temperatury 
górnej warstwy oleju (P342-6) 

1206 do 
1231 

Not Used   

1232 CLI1 Alarm Start 
Wejścia pętli 

prądowej 
Uruchomienie alarmu wejścia pętli prądowej 
(wejścia przetwornika) 1 (P342-6/8) 

1233 CLI2 Alarm Start 
Wejścia pętli 

prądowej 
Uruchomienie alarmu wejścia pętli prądowej 
(wejścia przetwornika) 2 (P342-6/8) 

1234 CLI3 Alarm Start 
Wejścia pętli 

prądowej 
Uruchomienie alarmu wejścia pętli prądowej 
(wejścia przetwornika) 3 (P342-6/8) 

1235 CLI4 Alarm Start 
Wejścia pętli 

prądowej 
Uruchomienie alarmu wejścia pętli prądowej 
(wejścia przetwornika) 4 (P342-6/8) 

1236 CLI1 Trip Start 
Wejścia pętli 

prądowej 
Uruchomienie wyzwolenia wejścia pętli 
prądowej (wejścia przetwornika) 1 (P342-6/8) 

1237 CLI2 Trip Start 
Wejścia pętli 

prądowej 
Uruchomienie wyzwolenia wejścia pętli 
prądowej (wejścia przetwornika) 2 (P342-6/8) 

1238 CLI3 Trip Start 
Wejścia pętli 

prądowej 
Uruchomienie wyzwolenia wejścia pętli 
prądowej (wejścia przetwornika) 3 (P342-6/8) 

1239 CLI4 Trip Start 
Wejścia pętli 

prądowej 
Uruchomienie wyzwolenia wejścia pętli 
prądowej (wejścia przetwornika) 4 (P342-6/8) 

1240 do 
1247 

Not Used   

1248 VTS Fast Block Nadzór PN 

Szybka blokada nadzoru PN - blokuje człony, 
które w przeciwnym wypadku działałyby 
nieprawidłowo natychmiast po wystąpieniu 
awarii bezpiecznika (P342-6/8) 

1249 VTS Slow Block Nadzór PN 

Powolna blokada nadzoru PN - blokuje człony, 
które w przeciwnym wypadku działałyby 
nieprawidłowo po pewnym czasie po 
wystąpieniu awarii bezpiecznika (P342-6/8) 

1252 VT Fail A Nadzór PN 

Nadzór PN wykrywa usterkę fazy A i blokuje 
zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego, 
które w przeciwnym wypadku działałoby 
nieprawidłowo po wystąpieniu awarii 
bezpiecznika (P348) 

1253 VT Fail B Nadzór PN 

Nadzór PN wykrywa usterkę fazy B i blokuje 
zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego, 
które w przeciwnym wypadku działałoby 
nieprawidłowo po wystąpieniu awarii 
bezpiecznika (P348) 

1254 VT Fail C Nadzór PN Nadzór PN wykrywa usterkę fazy C i blokuje 
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zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego, 
które w przeciwnym wypadku działałoby 
nieprawidłowo po wystąpieniu awarii 
bezpiecznika (P348) 

1263 CTS-1 Block Nadzór PP 

Blokowanie nadzoru PP dla IA/IB/IC (nadzór 
przekładnika prądowego). Sygnały DDB CTS-1 
Block oraz CTS-2 Block można wykorzystać do 
blokowania funkcji zabezpieczenia, które nie 
są blokowane automatycznie np. 
zabezpieczenia różnicowego generatora 
(P342-6) 

1264 CTS-2 Block Nadzór PP 

Blokowanie nadzoru PP dla IA-2/IB-2/IC-2 
(nadzór przekładnika prądowego). Sygnały 
DDB CTS-1 Block oraz CTS-2 Block można 
wykorzystać do blokowania funkcji 
zabezpieczenia, które nie są blokowane 
automatycznie np. zabezpieczenia 
różnicowego generatora (P343-8) 

1265 Diff CTS BLK Nadzór PP Blokowanie nadzoru różnicowego PP (P343-6) 

1266 Diff CTS CT1 Nadzór PP Nadzór różnicowego PP dla IA/IB/IC (P343-6) 

1267 Diff CTS CT2 Nadzór PP 
Nadzór różnicowego PP dla IA-2/IB-2/IC-2 
(P343/4/5/6) 

1268 CTS2 No Vn Nadzór PP 
Nadzór PP stojana, nie wykryto napięcia 
punktu neutralnego (P348) 

1269 CctFail Blk A 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 
Alarm uszkodzenia obwodów A (P343-6) 

1270 CctFail Blk B 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 
Alarm uszkodzenia obwodów B (P343-6) 

1271 CctFail Blk C 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 
Alarm uszkodzenia obwodów C (P343-6) 

1272 2nd Har Blk A 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

2. harmoniczna zablokowana A.  2. 
harmoniczna prądu jest powyżej Xform 
Ih(2)%> dla fazy A. (P343-6) 

1273 2nd Har Blk B 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

2. harmoniczna zablokowana B.  2. 
harmoniczna prądu jest powyżej Xform 
Ih(2)%> dla fazy B. (P343-6) 

1274 2nd Har Blk C 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

2. harmoniczna zablokowana C.  2. 
harmoniczna prądu jest powyżej Xform 
Ih(2)%> dla fazy C. (P343-6) 

1275 5th Har Blk A 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

5. harmoniczna zablokowana A.  5. 
harmoniczna prądu jest powyżej Xform 
Ih(5)%> dla fazy A. (P343-6) 

1276 5th Har Blk B 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

5. harmoniczna zablokowana B.  5. 
harmoniczna prądu jest powyżej Xform 
Ih(5)%> dla fazy B. (P343-6) 

1277 5th Har Blk C 
Różnicowe 
generatora-

transformatora 

5. harmoniczna zablokowana C.  5. 
harmoniczna prądu jest powyżej Xform 
Ih(5)%> dla fazy C. (P343-6) 

1278 Control Trip 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Wyzwolenie kontrolne - polecenie 
wyzwolenia wydane przez operatora 
wyłącznikowi za pomocą menu lub systemu 
SCADA. (Nie działa dla wyzwalania członów 
zabezpieczających) (P342-6) 

1279 Control Close 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Sterownicze polecenie zamknięcia dla 
wyłącznika. Działa dla ręcznie wydawanych 
poleceń zamknięcia (menu, SCADA) (P342-6) 

1280 Close in Prog 
Sterowanie 

wyłącznikiem 

Zamknięcie kontrolne w toku - przekaźnik 
otrzymał polecenie zamknięcia wyłącznika, 
ale nie zakończyło się jeszcze odliczanie 
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timera opóźnienia zamykania ręcznego (P342-
6) 

1281 Lockout Alarm 
Monitorowanie 

wyłącznika 

Alarm złożonej blokady z funkcji 
monitorowania wyłącznika (alarm blokady I ^ 
LUB blokada zadziałań wyłącznika LUB 
blokada czasu działania wyłącznika LUB 
blokada częstotliwości zwarć) (P342-6/8) 

1282 CB Open 3 ph Stan wyłącznika 
Status otwarty wyłącznika trójfazowego 
(P342-6) 

1283 CB Closed 3 ph Stan wyłącznika 
Status zamknięty wyłącznika trójfazowego 
(P342-6) 

1284 All Poles Dead Biegun martwy 
Logika martwego bieguna wykrywa otwarcie 
wyłącznika trójfazowego (P342-6) 

1285 Any Pole Dead Biegun martwy 
Logika martwego bieguna wykrywa otwarcie 
przynajmniej na jednym biegunie wyłącznika 
(P342-6) 

1286 Pole Dead A Biegun martwy Martwy biegun fazy A (P342-6) 

1287 Pole Dead B Biegun martwy Martwy biegun fazy B (P342-6) 

1288 Pole Dead C Biegun martwy Martwy biegun fazy C (P342-6) 

1289 do 
1292 

Not Used   

1293 Freq High 
Śledzenie 

częstotliwości 

Pomiar częstotliwości wykrywa częstotliwość 
ponad dozwolonym zakresem. 
Częstotliwość stojana (P342-6), częstotliwość 
wirnika (P348) 

1294 Freq Low 
Śledzenie 

częstotliwości 

Pomiar częstotliwości wykrywa częstotliwość 
poniżej dozwolonego zakresu. 
Częstotliwość stojana (P342-6), częstotliwość 
wirnika (P348) 

1295 Freq Not found 
Śledzenie 

częstotliwości 

Częstotliwość nie odnaleziona przez pomiar 
częstotliwości. 
Częstotliwość stojana (P342-6), częstotliwość 
wirnika (P348) 

1297 64S F Band Block 

Zab. 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 64S 

Zab. ziemnozwarciowe stojana w 100% 64S - 
częstotliwość sieci w paśmie blokowania 
(P345) 

1298 64S Fail 

Zab. 
ziemnozwarciow

e stojana w 
100% 64S 

Zab. ziemnozwarciowe stojana w 100% 64S - 
nieudane wstrzykiwanie (P345) 

1304 RTD 1 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 1 (P342-6) 

1305 RTD 2 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 2 (P342-6) 

1306 RTD 3 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 3 (P342-6) 

1307 RTD 4 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 4 (P342-6) 

1308 RTD 5 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 5 (P342-6) 

1309 RTD 6 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 6 (P342-6) 

1310 RTD 7 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 7 (P342-6) 

1311 RTD 8 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 8 (P342-6) 

1312 RTD 9 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 9 (P342-6) 

1313 RTD 10 Alarm 
Zabezpieczenie 
termiczne RTD 

Alarm RTD 10 (P342-6) 
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1314 Blk Rmt. CB Ops PSL 
Blokuje zdalne polecenia 
wyzwalania/zamknięcia wyłącznika, gdy są 
wystawione (P342-6) 

1315 Freq2 High 
Śledzenie 

częstotliwości 

Pomiar częstotliwości wykrywa Częstotliwość 
2 (stojan) ponad dozwolonym zakresem 
(P348) 

1316 Freq2 Low 
Śledzenie 

częstotliwości 

Pomiar częstotliwości wykrywa Częstotliwość 
2 (stojan) poniżej dozwolonego zakresu 
(P348) 

1317 Freq2 Not Found 
Śledzenie 

częstotliwości 
Częstotliwość 2 (stator) nie odnaleziona przez 
pomiar częstotliwości (P348) 

1319 do 
1327 

Not Used   

1328 Live Gen 
Monitorowanie 

napięcia 
Sygnalizuje wykrycie stanu generatora pod 
napięciem (P342-6) 

1329 Dead Gen 
Monitorowanie 

napięcia 
Sygnalizuje wykrycie stanu braku napięcia 
generatora (P342-6) 

1330 Live Bus 
Monitorowanie 

napięcia 
Sygnalizuje wykrycie stanu szyny pod 
napięciem (P342-6) 

1331 Dead Bus 
Monitorowanie 

napięcia 
Sygnalizuje wykrycie stanu braku napięcia 
szyny (P342-6) 

1332 Check Sync 1 OK 
Kontrola 

synchronizacji 
Kontrola synchronizacji stopień 1 OK (P342-6) 

1333 Check Sync 2 OK 
Kontrola 

synchronizacji 
Kontrola synchronizacji stopień 1 OK (P342-6) 

1334 Not Used   

1335 SysChks Inactive 
Kontrola 

synchronizacji 

Kontrole systemowe nieaktywne (wyjście z 
kontroli synchronizmu i inne kontrole 
napięciowe) (P342-6) 

1336 CS1 Enabled 
Kontrola 

synchronizacji 
Kontrola synchr. stopień 1 OK (P342-6) 

1337 CS2 Enabled 
Kontrola 

synchronizacji 
Kontrola synchr. stopień 2 OK (P342-6) 

1338 SysSplit Enabled 
Kontrola 

synchronizacji 
Funkcja rozdziału instalacji załączona (P342-6) 

1339 CS1 Slipfreq> 
Kontrola 

synchronizacji 

Pracuje, kiedy częstotliwość poślizgowa 1 
stopnia kontroli synchronizacji jest powyżej 
ustawionej częstotliwości poślizgowej kontroli 
synchronizacji 1 (P342-6) 

1340 CS1 Slipfreq< 
Kontrola 

synchronizacji 

Pracuje, kiedy częstotliwość poślizgowa 1 
stopnia kontroli synchronizacji jest poniżej 
ustawionej częstotliwości poślizgowej kontroli 
synchronizacji 1 (P342-6) 

1341 CS2 Slipfreq> 
Kontrola 

synchronizacji 

Pracuje, kiedy częstotliwość poślizgowa 2 
stopnia kontroli synchronizacji jest powyżej 
ustawionej częstotliwości poślizgowej kontroli 
synchronizacji 2 (P342-6) 

1342 CS2 Slipfreq< 
Kontrola 

synchronizacji 

Pracuje, kiedy częstotliwość poślizgowa 2 
stopnia kontroli synchronizacji jest poniżej 
ustawionej częstotliwości poślizgowej kontroli 
synchronizacji 2 (P342-6) 

1343 CS Vgen< 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że napięcie generatora jest niższe 
od nastawy podnapięcia dla kontroli 
synchronizacji 

1344 CS Vbus< 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że napięcie szyny jest niższe od 
nastawy podnapięcia dla kontroli 
synchronizacji (P342-6) 

1345 CS Vgen> 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że napięcie generatora jest wyższe 
od nastawy nadnapięcia dla kontroli 
synchronizacji (P342-6) 

1346 CS Vbus> 
Kontrola 

synchronizacji 
Wskazuje, że napięcie szyny jest wyższe od 
nastawy nadnapięcia dla kontroli 



P34x/EN PL/Ia7 LOGIKA PROGRAMOWALNA 

691 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

synchronizacji (P342-6) 

1347 CS Freq Low 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość generatora jest 
niższa od nastawy podczęstotliwości 
generatora (P342-6) 

1348 CS Freq High 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość generatora jest 
wyższa od nastawy nadczęstotliwości 
generatora (P342-6) 

1349 CS Vgen>Vbus 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że napięcie generatora jest wyższe 
od napięcia szyny + nastawy różnicy napięcia 
dla kontroli synchronizacji (P342-6) 

1350 CS Vgen<Vbus 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że napięcie szyny jest wyższe od 
napięcia linii + nastawy różnicy napięcia dla 
kontroli synchronizacji (P342-6) 

1351 CS1 Fgen>Fbus 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość generatora jest 
wyższa od częstotliwości szyny + nastawy 
częstotliwości poślizgowej dla kontroli 
synchronizacji 1, gdzie kontrola poślizgu dla 
kontroli synchronizacji 1 jest nastawiona na 
częstotliwość (P342-6) 

1352 CS1 Fgen<Fbus 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość szyny jest wyższa 
od częstotliwości generatora + nastawy 
częstotliwości poślizgowej dla kontroli 
synchronizacji 1, gdzie kontrola poślizgu dla 
kontroli synchronizacji 1 jest nastawiona na 
częstotliwość (P342-6) 

1353 CS1 Ang Not OK + 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że kąt generatora wyprzedza kąt 
szyny i mieści się w zakresie + kąt fazowy CS1 

-6) 

1354 CS1 Ang Not OK - 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że kąt linii opóźnia się względem 
kąta szyny i mieści się w zakresie - kąt fazowy 
CS1 (stopnie)  do 
- -6) 

1355 CS2 Fgen>Fbus 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość generatora jest 
wyższa od częstotliwości szyny + nastawy 
częstotliwości poślizgowej dla kontroli 
synchronizacji 2, gdzie kontrola poślizgu dla 
kontroli synchronizacji 1 jest nastawiona na 
częstotliwość (P342-6) 

1356 CS2 Fgen<Fbus 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że częstotliwość szyny jest wyższa 
od częstotliwości generatora + nastawy 
częstotliwości poślizgowej dla kontroli 
synchronizacji 2, gdzie kontrola poślizgu dla 
kontroli synchronizacji 1 jest nastawiona na 
częstotliwość (P342-6) 

1357 CS2 Ang Not OK + 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że kąt generatora wyprzedza kąt 
szyny i mieści się w zakresie + kąt fazowy CS2 

-6) 

1358 CS2 Ang Not OK - 
Kontrola 

synchronizacji 

Wskazuje, że kąt linii opóźnia się względem 
kąta szyny i mieści sie w zakresie - kąt fazowy 
CS2 (stopnie)  do 
- -6) 

1359 CS Ang Rot ACW 
Kontrola 

synchronizacji 

Kierunek rotacji kąta generatora, stosując 
kierunek rotacji kąta szyny jako referencyjny, 
jest przeciwny do kierunku obrotu wskazówek 
zegara (ACW) (P342-6) 

1360 CS Ang Rot CW 
Kontrola 

synchronizacji 

Kierunek rotacji kąta generatora, stosując 
kierunek rotacji kąta szyny jako referencyjny, 
jest zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek 
zegara (CW) (P342-6) 

1361 CS Guard Enabled 
Kontrola 

synchronizacji 

Zabezpieczenie kontroli synchr. jest włączone. 
Kontrola synchronizacji jest zablokowana 
(P342-6) 
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1362 Man Check Synch PSL 

Sygnał wejściowy do logiki sterowania 
wyłącznikiem sygnalizujący spełnienie 
warunków ręcznej kontroli synchronizacji 
(P342-6) 

1363 CS Guard Enable PSL 
Wejście załączania zabezpieczenia kontroli 
synchronizacji (wejście blokowania kontroli 
synchr.) (P342-6) 

1364 do 
1375 

Not Used   

1376 Control Input 1 
Polecenie 

wejścia 
sterowniczego 

Wejście sterownicze 1 - dla poleceń SCADA i 
menu do PSL (P342-6/8) 

1407 Control Input 32 
Polecenie 

wejścia 
sterowniczego 

Wejście sterownicze 32 - dla poleceń SCADA i 
menu do PSL (P342-6/8) 

1408 Virtual Input 1 
Polecenie 
wejściowe 

GOOSE 

Wejście wirtualne 1 - pozwala na połączenie 
sygnałów binarnych, które są przypisane do 
wejść wirtualnych, z interfejsem w PSL (P342-
6/8) 

1471 Virtual Input 64 
Polecenie 
wejściowe 

GOOSE 

Wejście wirtualne 64 - pozwala na połączenie 
sygnałów binarnych, które są przypisane do 
wejść wirtualnych, z interfejsem w PSL (P342-
6/8) 

1472 do 
1503 

Not Used   

1504 Quality VIP 1 GOOSE 
Bit jakości wirtualnego wejścia 1 GOOSE 
(P342-6/8) 

1567 Quality VIP 64 GOOSE 
Bit jakości wirtualnego wejścia 64 GOOSE 
(P342-6/8) 

1568 do 
1599 

Not Used   

1600 PubPres VIP 1 GOOSE 
Bit publikacji wirtualnego wejścia 1 GOOSE 
(P342-6/8) 

1663 PubPres VIP 64 GOOSE 
Bit publikacji wirtualnego wejścia 64 GOOSE 
(P342-6/8) 

1664 do 
1695 

Not Used   

1696 Virtual Output 01 GOOSE 

Wyjście wirtualne 1 - wyjście umożliwia 
użytkownikowi kontrolę sygnału binarnego, 
który można przypisać za pośrednictwem 
wyjściowego sygnału z protokołu SCADA do 
innych urządzeń (P342-6/8) 

1759 Virtual Output 64 GOOSE 

Wyjście wirtualne 64 - wyjście umożliwia 
użytkownikowi kontrolę sygnału binarnego, 
który można przypisać za pośrednictwem 
wyjściowego sygnału z protokołu SCADA do 
innych urządzeń 
(P342-6/8) 

1760 do 
1791 

Not Used   

1792 PSL Int 1 PSL Wewnętrzny węzeł PSL (P342-6/8) 

2047 PSL Int 256 PSL Wewnętrzny węzeł PSL (P342-6/8) 
 

Tabela 1: Opis dostępnych węzłów logicznych 
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1.8 Domyślnie fabryczne PSL 
Poniższy rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące ustawień domyślnych PSL. 
Opcje modelu P342/3/4/5/6/8 są następujące: 
 

Model Wejścia optyczne Wyjścia przekaźnikowe 

P342xxxxxxxxxxP 8-24 7-24 

P343xxxxxxxxxxM 16-32 14-32 

P344xxxxxxxxxxM 16-32 16-32 

P345xxxxxxxxxxM 16-32 16-32 

P346xxxxxxxxxxM 16-32 16-32 

P348xxxxxxxxxxM 16-32 16-32 
 

Tabela 2: Ustawienia domyślne 

 

1.9 Mapowanie wejścia logicznego 
Domyślnie mapowanie dla każdego z optoizolowanych wejść pokazano w poniższej tabeli: 
 

Numer wejścia 
optycznego 

Tekst przekaźnika P342 Funkcja 

1 Input L1 L1 Wybór grupy ustawień 

2 Input L2 L2 Wybór grupy ustawień 

3 Input L3 L3 blokada timera IN>2 

4 Input L4 L4 Blokada timera I>2 

5 Input L5 L5 Reset przekaźników i diod 

6 Input L6 L6 Zewn. wyzwolenie zabezpieczenia 

7 Input L7 L7 52a (stan wyłącznika) 

8 Input L8 L8 52b (stan wyłącznika) 

9 Input L9 L9 Nie używane 

10 Input L10 L10 Nie używane 

11 Input L11 L11 Nie używane 

12 Input L12 L12 Nie używane 

13 Input L13 L13 Nie używane 

14 Input L14 L14 Nie używane 

15 Input L15 L15 Nie używane 

16 Input L16 L16 Nie używane 

17 Input L17 L17 Nie używane 

18 Input L18 L18 Nie używane 

19 Input L19 L19 Nie używane 

20 Input L20 L20 Nie używane 

21 Input L21 L21 Nie używane 

22 Input L22 L22 Nie używane 

23 Input L23 L23 Nie używane 

24 Input L24 L24 Nie używane 
 

Tabela 3:  Przypisania domyślne wejść optycznych P342 
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Numer wejścia 
optycznego 

Tekst przekaźnika 
P343/4/5/6 

Funkcja 

1 Input L1 L1 Wybór grupy ustawień 

2 Input L2 L2 Wybór grupy ustawień 

3 Input L3 L3 blokada timera IN>2 

4 Input L4 L4 Blokada timera I>2 

5 Input L5 L5 Reset przekaźników i diod 

6 Input L6 L6 Zewn. wyzwolenie zabezpieczenia 

7 Input L7 L7 52a (stan wyłącznika) 

8 Input L8 L8 52b (stan wyłącznika) 

9 Input L9 L9 Nie używane 

10 Input L10 L10 Nie używane 

11 Input L11 L11 Nie używane 

12 Input L12 L12 Nie używane 

13 Input L13 L13 Nie używane 

14 Input L14 L14 Nie używane 

15 Input L15 L15 Nie używane 

16 Input L16 L16 Nie używane 

17 Input L17 L17 Nie używane 

18 Input L18 L18 Nie używane 

19 Input L19 L19 Nie używane 

20 Input L20 L20 Nie używane 

21 Input L21 L21 Nie używane 

22 Input L22 L22 Nie używane 

23 Input L23 L23 Nie używane 

24 Input L24 L24 Nie używane 

25 Input L25 L25 Nie używane 

26 Input L26 L26 Nie używane 

27 Input L27 L27 Nie używane 

28 Input L28 L28 Nie używane 

29 Input L29 L29 Nie używane 

30 Input L30 L30 Nie używane 

31 Input L31 L31 Nie używane 

32 Input L32 L32 Nie używane 
 

Tabela 4: Przypisania domyślne wejść optycznych P343/4/5/6 
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Numer wejścia 
optycznego 

Tekst przekaźnika P348 Funkcja 

1 Input L1 L1 Wybór grupy ustawień 

2 Input L2 L2 Wybór grupy ustawień 

3 Input L3 L3 Wstrzymanie zab. nadprądowego 

4 Input L4 L4 Wstrzymanie zab. nadnapięciowego 

5 Input L5 L5 Reset przekaźników i diod 

6 Input L6 L6 Wstrzymanie zab. nadprądowego NPS 

7 Input L7 L7 Wstrzymanie zab. napięcia punktu neutralnego 

8 Input L8 L8 Uruchomienie maszyny i wstrzymanie zab. 
nadczęstotliwościowego 9 Input L9 L9 CTS-2 Brak napięcia punktu neutralnego 

10 Input L10 L10 Nie używane 

11 Input L11 L11 Nie używane 

12 Input L12 L12 Nie używane 

13 Input L13 L13 Nie używane 

14 Input L14 L14 Nie używane 

15 Input L15 L15 Nie używane 

16 Input L16 L16 Nie używane 

17 Input L17 L17 Nie używane 

18 Input L18 L18 Nie używane 

19 Input L19 L19 Nie używane 

20 Input L20 L20 Nie używane 

21 Input L21 L21 Nie używane 

22 Input L22 L22 Nie używane 

23 Input L23 L23 Nie używane 

24 Input L24 L24 Nie używane 

25 Input L25 L25 Nie używane 

26 Input L26 L26 Nie używane 

27 Input L27 L27 Nie używane 

28 Input L28 L28 Nie używane 

29 Input L29 L29 Nie używane 

30 Input L30 L30 Nie używane 

31 Input L31 L31 Nie używane 

32 Input L32 L32 Nie używane 
 

Tabela 5: Przypisania domyślne wejść optycznych P348 
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1.10 Przypisanie zestyków wyjściowych przekaźnika 
Domyślnie mapowanie dla każdego z zestyków wyjściowych przekaźnika pokazano  
w poniższej tabeli: 

 
Numer zestyku 

przekaźnika 
Tekst przekaźnika P342 

Kondycjoner 
przekaźnika P342 

Funkcja 

1 Output R1 
Czas podtrzymywania 
100 ms 

R1 Wyzwalanie wyłącznika 

2 Output R2 
Czas podtrzymywania 
100 ms 

R2 Wyzwalanie źródła napędu 

3 Output R3 
Czas podtrzymywania 
100 ms 

R3 Dowolne wyzwolenie 
przekaźnika 

4 Output R4 
Timer opóźnionego 
opadania 500 ms 

R4 Alarm ogólny 

5 Output R5 
Czas podtrzymywania 
100 ms 

R5 Awaria wyłącznika 

6 Output R6 Nienegowane 
R6 Wyzwolenie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

7 Output R7 Nienegowane 
R7 Wyzwolenie zabezpieczenia 
napięciowego lub 
częstotliwościowego 

8 Output R8 Nienegowane R8 Nie używane 

9 Output R9 Nienegowane R9 Nie używane 

10 Output R10 Nienegowane R10 Nie używane 

11 Output R11 Nienegowane R11 Nie używane 

12 Output R12 Nienegowane R12 Nie używane 

13 Output R13 Nienegowane R13 Nie używane 

14 Output R14 Nienegowane R14 Nie używane 

15 Output R15 Nienegowane R15 Nie używane 

16 Output R16 Nienegowane R16 Nie używane 

17 Output R17 Nienegowane R17 Nie używane 

18 Output R18 Nienegowane R18 Nie używane 

19 Output R19 Nienegowane R19 Nie używane 

20 Output R20 Nienegowane R20 Nie używane 

21 Output R21 Nienegowane R21 Nie używane 

22 Output R22 Nienegowane R22 Nie używane 

23 Output R23 Nienegowane R23 Nie używane 

24 Output R24 Nienegowane R24 Nie używane 
 

Tabela 6:  Przypisanie domyślne zestyków wyjściowych przekaźnika P342 

 

Numer zestyku 
przekaźnika 

Tekst przekaźnika 
P343/4/5/6 

Kondycjoner 
przekaźnika 
P343/4/5/6 

Funkcja 

1 Output R1 
Czas podtrzymywania 
100 ms 

R1 Wyzwalanie wyłącznika 

2 Output R2 
Czas podtrzymywania 
100 ms 

R2 Wyzwalanie źródła napędu 

3 Output R3 
Czas podtrzymywania 
100 ms 

R3 Dowolne wyzwolenie 
przekaźnika 

4 Output R4 
Timer opóźnionego 
opadania 500 ms 

R4 Alarm ogólny 

5 Output R5 
Czas podtrzymywania 
100 ms 

R5 Awaria wyłącznika 

6 Output R6 Nienegowane 
R6 Wyzwolenie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

7 Output R7 Nienegowane 
R7 Wyzwolenie zabezpieczenia 
napięciowego 

8 Output R8 Nienegowane 
R8 Wyzwolenie zabezpieczenia 
częstotliwościowego 
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9 Output R9 Nienegowane 
R9 Wyzwolenie zabezpieczenia 
różnicowego 

10 Output R10 Nienegowane 
R10 Wyzwolenie zabezpieczenia 
rezerwowego systemu 

11 Output R11 Nienegowane 
R11 Wyzwolenie zabezpieczenia 
NPS 

12 Output R12 Nienegowane 
R12 Wyzwolenie zabezpieczenia od 
utraty wzbudzenia 

13 Output R13 Nienegowane 
R13 Wyzwolenie zabezpieczenia 
mocowego 

14 Output R14 Nienegowane 
R14 Wyzwolenie zabezpieczenia 
V/Hz 

15 Output R15 Nienegowane R15 Nie używane 

16 Output R16 Nienegowane R16 Nie używane 

17 Output R17 Nienegowane R17 Nie używane 

18 Output R18 Nienegowane R18 Nie używane 

19 Output R19 Nienegowane R19 Nie używane 

20 Output R20 Nienegowane R20 Nie używane 

21 Output R21 Nienegowane R21 Nie używane 

22 Output R22 Nienegowane R22 Nie używane 

23 Output R23 Nienegowane R23 Nie używane 

24 Output R24 Nienegowane R24 Nie używane 

25 Output R25 Nienegowane R25 Nie używane 

26 Output R26 Nienegowane R26 Nie używane 

27 Output R27 Nienegowane R27 Nie używane 

28 Output R28 Nienegowane R28 Nie używane 

29 Output R29 Nienegowane R29 Nie używane 

30 Output R30 Nienegowane R30 Nie używane 

31 Output R31 Nienegowane R31 Nie używane 

32 Output R32 Nienegowane R32 Nie używane 
 

Tabela 7: Przypisanie domyślne zestyków wyjściowych przekaźnika P343/4/5/6 

 
Numer zestyku 

przekaźnika 
Tekst przekaźnika P348 

Kondycjoner 
przekaźnika P348 

Funkcja 

1 Output R1 Nienegowane R1 Wyzwolenie zab. nadprądowego 

2 Output R2 Nienegowane R2 Wyzwolenie zab. nadnapięciowego 

3 Output R3 
Czas 
podtrzymywania 
100 ms 

R3 Dowolne wyzwolenie przekaźnika 

4 Output R4 
Timer opóźnionego 
opadania 500 ms 

R4 Alarm ogólny 

5 Output R5 Nienegowane 
R5 Wyzwolenie zab. nadprądowego 
NPS 

6 Output R6 Nienegowane 
R6 Wyzwolenie zab. napięcia punktu 
neutralnego 

7 Output R7 Nienegowane 
R7 Wyzwolenie zab. 
nadczęstotliwościowego 

8 Output R8 Nienegowane R8 Wyzwolenie wejścia pętli prądowej 

9 Output R9 
Timer opóźnionego 
opadania 500 ms 

R9 Alarm IEC 61850-9-2 

10 Output R10 Nienegowane R10 Nie używane 

11 Output R11 Nienegowane R11 Nie używane 

12 Output R12 Nienegowane R12 Nie używane 

13 Output R13 Nienegowane R13 Nie używane 

14 Output R14 Nienegowane R14 Nie używane 

15 Output R15 Nienegowane R15 Nie używane 

16 Output R16 Nienegowane R16 Nie używane 

17 Output R17 Nienegowane R17 Nie używane 

18 Output R18 Nienegowane R18 Nie używane 
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19 Output R19 Nienegowane R19 Nie używane 

20 Output R20 Nienegowane R20 Nie używane 

21 Output R21 Nienegowane R21 Nie używane 

22 Output R22 Nienegowane R22 Nie używane 

23 Output R23 Nienegowane R23 Nie używane 

24 Output R24 Nienegowane R24 Nie używane 

25 Output R25 Nienegowane R25 Nie używane 

26 Output R26 Nienegowane R26 Nie używane 

27 Output R27 Nienegowane R27 Nie używane 

28 Output R28 Nienegowane R28 Nie używane 

29 Output R29 Nienegowane R29 Nie używane 

30 Output R30 Nienegowane R30 Nie używane 

31 Output R31 Nienegowane R31 Nie używane 

32 Output R32 Nienegowane R32 Nie używane 
 

Tabela 8: Przypisanie domyślne zestyków wyjściowych przekaźnika P348 

 
Uwaga: Zapis zwarć można wygenerować przypisując jeden lub kilka zestyków do 

wyzwalania rejestratora zwarć „Wyzwalacz rejestru zwarć” w PSL. Zaleca się, by 
zestyk wyzwalający był samoresetujący i nie blokujący. Jeśli wykorzystany jest 
zestyk blokujący, zapis zwarcia nie jest generowany aż zestyk wyzeruje się 
całkowicie. 

 

1.11 Przypisania programowalnych wyjść LED 
W poniższej tabeli przedstawiono domyślne powiązania każdej  
z programowalnych diod LED dla wersji P342, która ma czerwone diody: 
 

Nr diody 
Połączenie wejścia LED / 

tekst 
Zablokowane Wskazanie funkcji LED w P342 

1 LED 1 Red Tak 
Wyzwolenie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

2 LED 2 Red Tak Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 

3 LED 3 Red Tak 
Wyzwolenie zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia 

4 LED 4 Red Tak Wyzwolenie zabezpieczenia NPS 

5 LED 5 Red Tak Wyzwolenie zabezpieczenia napięciowego 

6 LED 6 Red Tak 
Wyzwolenie zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

7 LED 7 Red Tak Wyzwolenie zabezpieczenia mocowego 

8 LED 8 Red Nie Dowolne uruchomienie 
 

Tabela 9: Domyślne przypisania programowalnych diod LED P342 
 

W poniższych tabelach przedstawiono domyślnie powiązania każdej  
z programowalnych diod LED dla wersji P343/4/5/6/8, które mają diody 
trójkolorowe (czerwony/żółty/zielony): 
 

Nr diody 
Połączenie wejścia LED / 

tekst 
Zablokowane Wskazanie funkcji LED w P343/4/5/6 

1 LED 1 Red Tak 
Wyzwolenie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

2 LED 2 Red Tak Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 

3 LED 3 Red Tak 
Wyzwolenie zabezpieczenia od utraty 
wzbudzenia 

4 LED 4 Red Tak Wyzwolenie zabezpieczenia NPS 

5 LED 5 Red Tak Wyzwolenie zabezpieczenia napięciowego 

6 LED 6 Red Tak 
Wyzwolenie zabezpieczenia 
częstotliwościowego 

7 LED 7 Red Tak Wyzwolenie zabezpieczenia mocowego 
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8 LED 8 Red Nie Dowolne uruchomienie 

9 FnKey LED1 Nie Nie używane 

10 FnKey LED2 Nie Nie używane 

11 FnKey LED3 Nie Nie używane 

12 
FnKey LED4 Red 
(przycisk funkcyjny  
w trybie przełączania) 

Nie 
Wstrzymanie zabezpieczenia przed 
nieprawidłową częstotliwością turbiny 

13 
FnKey LED5 Red 
(przycisk funkcyjny  
w trybie przełączania) 

Nie Załączanie grupy ustawień 2 

14 FnKey LED6 Nie Nie używane 

15 
FnKey LED7 Yellow 
(przycisk funkcyjny  
w trybie normalnym) 

Nie Resetowanie pomiaru cieplnego NPS do 0 

16 
FnKey LED8 Yellow 
(przycisk funkcyjny  
w trybie normalnym) 

Nie 
Resetowanie pomiaru przeciążenia termicznego 
do 0 

17 
FnKey LED9 Yellow 
(przycisk funkcyjny  
w trybie normalnym) 

Nie Reset przekaźników i diod 

18 
FnKey LED10 Yellow 
(przycisk funkcyjny  
w trybie normalnym) 

Nie Wyzwalanie rejestratora zakłóceń 

 

Tabela 10: Domyślne przypisania programowalnych diod LED P343/4/5/6 
 

Nr diody 
Połączenie wejścia LED / 

tekst 
Zablokowane Wskazanie funkcji LED w P348 

1 LED 1 Red Nie Wyzwolenie zabezpieczenia nadprądowego 

2 LED 2 Red Nie Wyzwolenie zabezpieczenia nadnapięciowego 

3 LED 3 Red Nie Wyzwolenie zab. nadprądowego NPS 

4 LED 4 Red Nie Wyzwolenie zab. napięcia punktu neutralnego 

5 LED 5 Red Nie 
Wyzwolenie zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego 

6 LED 6 Red Nie Wyzwolenie wejścia pętli prądowej 

7 LED 7 Red Nie 
Uruchomienie maszyny i wstrzymanie zab. 
nadczęstotliwościowego 

8 LED 8 Red Nie Dowolne uruchomienie 

9 FnKey LED1 Nie Klawisz funkcyjny 1 

10 FnKey LED2 Nie Klawisz funkcyjny 2 

11 FnKey LED3 Nie Klawisz funkcyjny 3 

12 
FnKey LED4 Red 
(przycisk funkcyjny  
w trybie przełączania) 

Nie Klawisz funkcyjny 4 

13 
FnKey LED5 Red 
(przycisk funkcyjny  
w trybie przełączania) 

Nie Załączona 2 grupa ustawień 

14 FnKey LED6 Nie Klawisz funkcyjny 6 

15 
FnKey LED7 Yellow 
(przycisk funkcyjny  
w trybie normalnym) 

Nie Klawisz funkcyjny 7 

16 
FnKey LED8 Yellow 
(przycisk funkcyjny  
w trybie normalnym) 

Nie Klawisz funkcyjny 8 

17 
FnKey LED9 Yellow 
(przycisk funkcyjny 
w trybie normalnym) 

Nie Reset przekaźników i diod 

18 
FnKey LED10 Yellow 
(przycisk funkcyjny  
w trybie normalnym) 

Nie Wyzwalanie rejestratora zakłóceń 

 

Tabela 11: Domyślne przypisania programowalnych diod LED P348 
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1.12 Odwzorowanie uruchamiania rejestratora zwarć 
Domyślne mapowanie dla sygnału, który inicjuje rejestr zwarć, pokazano  
w poniższej tabeli. 
 
Sygnał inicjalizujący Wyzwolenie na zwarcie 

Przekaźnik 3 (DDB 002) 
Rozpocznij rejestrowanie zwarcia z wyzwolenia 
zabezpieczenia głównego 

 

1.13 Kolumna PSL DATA 
Przekaźnik P34x zawiera kolumnę PSL DATA (DANE PSL), którą można wykorzystać 
do śledzenia modyfikacji PSL. W kolumnie PSL DATA znajduje się w sumie 12 
komórek, po 3 dla każdej grupy ustawień. Funkcja każdej komórki została opisana 
poniżej: 
 

 Podczas załadowywania schematu PSL do przekaźnika, 
użytkownik będzie proszony o podanie, której grupy dotyczy 
dany schemat PSL i wprowadzenie jej numeru identyfikującego. 
W tej komórce będą wyświetlane pierwsze 32 znaki numeru ID. 

Za pomocą klawiszy  i  można przewijać te 32 znaki, z racji 
tego, że możliwe jest wyświetlenie jedynie 16 takich znaków na 
raz. 

 

 W komórce tej wyświetlana jest data i godzina załadowania 
schematu PSL do przekaźnika. 

 

 Jest to unikalny numer wprowadzonego schematu PSL. 
Jakakolwiek zmiana schematu PSL będzie skutkowała zmianą 
tego wyświetlanego numeru 

 
 
Uwaga: Powyższe komórki powtarzają się w przypadku każdej  

z grup ustawień. 
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2 PROGRAMOWALNY SCHEMAT 
LOGICZNY P342 

 

2.1 Przypisania wejść 
 

 

Rysunek 1: Przypisania wejść optycznych 
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2.2 Przypisania wyjść 
 

 

Rysunek 2: Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 
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Rysunek 3: Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 
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Rysunek 4: Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
 

 

Rysunek 5: Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
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Rysunek 6: Przypisania przekaźników wyjściowych R4 (alarm ogólny) 
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Rysunek 7: Przypisania przekaźników wyjściowych 
 

2.3 Przypisanie kontroli synchronizacji 
 

 

Rysunek 8: Przypisanie kontroli synchronizmu oraz monitorowania napięć 
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2.4 Przypisania LED 
 

 

Rysunek 9: Przypisania wyjść LED 
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3 PROGRAMOWALNY SCHEMAT  
LOGICZNY P343 
 

3.1 Przypisania wejść 
 

 

Rysunek 10:  Przypisania wejść optycznych 

 
 

3.2 Przypisania wyjść 
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Rysunek 11:  Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 
 

 

Rysunek 12:  Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 
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Rysunek 13:  Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 
 

 

Rysunek 14:  Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 
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Rysunek 15:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 

 

Rysunek 16:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
 



LOGIKA PROGRAMOWALNA P34x/EN PL/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 712 

 

Rysunek 17:  Przypisania przekaźników wyjściowych R4 (alarm ogólny) 
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Rysunek 18:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
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Rysunek 19:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
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3.3 Przypisanie LED 
 

 

Rysunek 20:  Przypisania wyjść LED 
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3.4 Przypisanie klawiszy funkcyjnych i LED 
 

 

Rysunek 21:  Przypisanie klawiszy funkcyjnych i LED 
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3.5 Przypisanie kontroli synchronizacji 
 

 

Rysunek 22:  Przypisanie kontroli synchronizmu oraz monitorowania napięć 
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4 PROGRAMOWALNY SCHEMAT 
LOGICZNY P344 

 

4.1 Przypisania wejść 
 

 

Rysunek 23:  Przypisania wejść optycznych 
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4.2 Przypisania wyjść 
 

 

Rysunek 24:  Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 

 

 

Rysunek 25:  Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 
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Rysunek 26:  Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 

 

 

Rysunek 27:  Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 
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Rysunek 28:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 

 

 

Rysunek 29:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
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Rysunek 30:  Przypisania przekaźników wyjściowych R4 (alarm ogólny) 
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Rysunek 31:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
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Rysunek 32:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
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4.3 Przypisanie klawiszy funkcyjnych i LED 
 

 

Rysunek 33:  Odwzorowanie przycisku funkcyjnego i LED funkcyjnej 
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4.4 Przypisanie LED 
 

 

Rysunek 34:  Przypisania wyjść LED 
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4.5 Przypisanie kontroli synchronizacji 
 

 

Rysunek 35:  Przypisanie kontroli synchronizmu oraz monitorowania napięć 
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5 PROGRAMOWALNY SCHEMAT 
LOGICZNY P345 

 

5.1 Przypisania wejść 
 

 

Rysunek 36:  Przypisania wejść optycznych 
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5.2 Przypisania wyjść 
 

 

Rysunek 37:  Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 
 

 

Rysunek 38:  Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 
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Rysunek 39:  Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 
 

 

Rysunek 40:  Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 
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Rysunek 41:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
 

 

Rysunek 42:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
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Rysunek 43:  Przypisania przekaźników wyjściowych R4 (alarm ogólny) 
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Rysunek 44:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
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Rysunek 45:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
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5.3 Przypisanie klawiszy funkcyjnych i LED 
 

 

Rysunek 46:  Odwzorowanie przycisku funkcyjnego i LED funkcyjnej 
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5.4 Przypisanie LED 
 

 

Rysunek 47:  Przypisania wyjść LED 
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5.5 Przypisanie kontroli synchronizacji 
 

 

Rysunek 48:  Przypisanie kontroli synchronizacji oraz monitorowania napięć 
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6 PROGRAMOWALNY SCHEMAT 
LOGICZNY P346 

6.1 Przypisania wejść 
 

 

Rysunek 49:  Przypisanie wejść optycznych 
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6.2 Przypisania wyjść 
 

 

Rysunek 50:  Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 
 

 

Rysunek 51:  Przypisania przekaźników wyjściowych R1 (wyzwalanie wyłącznika) 
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Rysunek 52:  Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 
 

 

Rysunek 53:  Przypisania przekaźników wyjściowych R2 (wyzwalanie źródła napędu) 
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Rysunek 54:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
 

 

Rysunek 55:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
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Rysunek 56:  Przypisania przekaźników wyjściowych R4 (alarm ogólny) 
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Rysunek 57:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
 



LOGIKA PROGRAMOWALNA P34x/EN PL/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 744 

 

Rysunek 58:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
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6.3 Przypisanie LED 
 

 

Rysunek 59:  Przypisania wyjść LED 
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6.4 Przypisanie klawiszy funkcyjnych i LED 
 

 

Rysunek 60:  Odwzorowanie przycisku funkcyjnego i LED funkcyjnej 

 
 

6.5 Przypisanie kontroli synchronizacji 
 

 

Rysunek 61:  Przypisanie kontroli synchronizacji oraz monitorowania napięć 
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7 PROGRAMOWALNY SCHEMAT 
LOGICZNY P348 
 

7.1 Przypisania wejść 
 

 

Rysunek 62:  Przypisania wejść optycznych 
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7.2 Przypisania wyjść 
 

 

Rysunek 63:  Przypisania przekaźników wyjściowych 
 

 

Rysunek 64:  Przypisania przekaźników wyjściowych R3 (dowolne wyzwolenie) 
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Rysunek 65:  Przypisania przekaźników wyjściowych R4 (alarm ogólny) 
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7.3 Przypisanie LED 
 

 

Rysunek 66:  Przypisania wyjść LED 
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7.4 Przypisanie klawiszy funkcyjnych i LED 
 

 

Rysunek 67:  Odwzorowanie przycisku funkcyjnego i LED funkcyjnej 
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POMIARY I REJESTRACJA 
 
 
Data: Marzec 2014 
Końcowe oznaczenie modelu: P (P342) 

 M (P343/4/5/6/8) 
A (P391) 

Wersja oprogramowania: 38 (P342/3/4/5/6) 
 37 (P348) 
 

Spis treści 

POMIARY I REJESTRACJA 752 

1 POMIARY I REJESTRACJA 752 
1.2 Wprowadzenie 752 

1.3 Zapisy zdarzeń i zwarć 752 

OFF 8  I^ Lockout Alarm 759 
1.3 Rejestrator zakłóceń 760 

1.4 Pomiary 762 

 

1 POMIARY I REJESTRACJA 
 

1.2 Wprowadzenie 
Przekaźnik P34x jest wyposażony w zintegrowane funkcje wykonywania pomiarów oraz 
zapisywania zdarzeń, zwarć i zakłóceń odpowiednie do analizy zakłóceń występujących  
w złożonych instalacjach. 
Przekaźnik jest na tyle elastyczny, że umożliwia programowanie tych funkcji według 
konkretnych wymagań danego zastosowania użytkownika, co omówiono poniżej. 

 

1.3 Zapisy zdarzeń i zwarć 
Przekaźnik rejestruje i znakuje czasowo do 512 zdarzeń i przechowuje je w nieulotnej 
pamięci (zasilanej bateryjnie). Pozwala to operatorowi ustalić kolejność zdarzeń, które 
wystąpiły w przekaźniku po określonym stanie instalacji elektroenergetycznej, sekwencji 
przełączania itp. Gdy cała dostępna pamięć zostanie zapisana, najstarsze zapisy są 
automatycznie nadpisywane nowymi. 
Zegar czasu rzeczywistego dostępny w przekaźniku opatruje każde zdarzenie znacznikiem 
czasowym z rozdzielczością rzędu 1 ms. 
Rejestry zdarzeń są dostępne do podglądu zarówno poprzez ekran LED panelu przedniego 
lub zdalnie, poprzez porty komunikacyjne (tylko w wersjach Courier oraz MODBUS). 

Miejscowy podgląd przez LCD jest możliwy dzięki kolumnie o nazwie "VIEW 
RECORDS" (WYŚWIETLANIE ZAPISÓW). Kolumna umożliwia przeglądanie zapisów 
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zdarzeń, zwarć i czynności konserwacyjnych i przedstawiono ją w Tabeli 1: 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  
VIEW RECORDS (WYŚWIETLANIE ZAPISÓW) 

Select Event 0 0 511  
Zakres nastawy od 0 do 511.  Ten parametr służy do wyboru wymaganego zapisu zdarzenia spośród 512, które 
mogą być przechowywane.  Wartość 0 odpowiada najnowszemu zdarzeniu itd. 

Menu Cell Ref (From record) 

Latched alarm active, Latched alarm inactive, Self 
reset alarm active, Self reset alarm inactive, Relay 
contact event, Opto-isolated input event, Protection 
event, General event, Fault record event, 
Maintenance record event 

Wskazuje rodzaj zdarzenia. 

Time and Date Data 

Znacznik godziny i daty dla zdarzenia nadany przez wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego. 

Event text Data. 

Składający się z maksymalnie 32 znaków edytowalny opis zdarzenia.  Patrz karta zdarzeń w dokumencie Relay 
Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Event Value Data. 

Składający się z 32 znaków ciąg binarny wskazujący status włączenia lub wyłączenia (1 lub 0) zestyku 
przekaźnika lub wejścia optycznego lub alarmu lub zdarzenia zabezpieczenia w zależności od rodzaju zdarzenia.  
Do zapisów konserwacji używa się liczb całkowitych bez znaku.  Patrz karta zdarzeń w dokumencie Relay Menu 
Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Select Fault 0 0 19 1 

Zakres nastawy od 0 do 19.  Ten parametr służy do wyboru wymaganego zapisu zwarcia, spośród 5, które mogą 
być przechowywane.  Wartość 0 odpowiada najnowszemu zwarciu itd. 

Faulted Phase 00000000 

Wyświetlana jest w postaci ciągu binarnego faza, na której wystąpiło zwarcie, bity 0 – 8 = Początek A/B/C/N 
Wyzwolenie A/B/C/N. 

Start elements 1 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status pierwszej grupy 32 sygnałów uruchomienia.  Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G84 (Typ danych G84) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Start elements 2 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status drugiej grupy 32 sygnałów uruchomienia.  Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G107 (Typ danych G107) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Start elements 3 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status trzeciej grupy 32 sygnałów uruchomienia.  Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G129 (Typ danych G129) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Start elements 4 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status trzeciej grupy 32 sygnałów uruchomienia.  Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G131 (Typ danych G131) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Trip elements 1 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status pierwszej grupy 32 sygnałów wyzwalania.  Szczegółowe informacje, 
patrz Data Type G85 (Typ danych G85) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Trip elements 2 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status drugiej grupy 32 sygnałów wyzwalania.  Szczegółowe informacje, patrz 
Data Type G86 (Typ danych G86) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), 
P34x/EN/MD. 

Trip elements 3 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status trzeciej grupy 32 sygnałów wyzwalania.  Szczegółowe informacje, patrz 
Data Type G130 (Typ danych G130) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), 
P34x/EN/MD. 

Trip elements 4 00000000000000000000000000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status trzeciej grupy 32 sygnałów wyzwalania.  Szczegółowe informacje, patrz 
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Data Type G132 (Typ danych G132) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), 
P34x/EN/MD. 

Fault Alarms 0000001000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status sygnałów alarmów zwarć.  Szczegółowe informacje, patrz Data Type 
G87 (Typ danych G87) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Fault Alarms2 0000001000000000 

32-bitowy ciąg binarny wskazuje status sygnałów alarmów zwarć.  Szczegółowe informacje, patrz Data Type 
G89 (Typ danych G89) w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN/MD. 

Fault Time Data. 

Wyświetlana jest godzina oraz data wystąpienia zwarcia. 

Active Group Data. 

Aktywna grupa ustawień od 1 do 4. 

System Frequency Data 

Częstotliwość sieci. 

System Frequency2 Data 

Częstotliwość sieci 2.  (Tylko P348). 
W P348 Częstotliwość sieci 2 jest mierzona z wejść prądowych IA-2/IB-2/IC-2 (normalnie podłączonych do 
stojana) zaś Częstotliwość sieci jest mierzona z IA-1/IB-1/IC-1 (normalnie podłączonych do wirnika).  W innych 
modelach P34x Częstotliwość sieci jest mierzona z VA/VB/VC lub IA-1/IB-1/IC-1 (normalnie podłączonych do 
stojana). 
Fault Duration  
Czas trwania zwarcia.  Czas od momentu uruchomienia lub wyzwalania do momentu, gdy człony podprądowe 
zasygnalizują, że wyłącznik jest otwarty 

CB Operate Time Data. 

Czas zadziałania wyłącznika.  Czas od momentu wyzwolenia zabezpieczenia do momentu, gdy człony 
podprądowe zasygnalizują, że wyłącznik jest otwarty. 

Relay Trip Time Data. 

Czas wyzwalania przekaźnika.  Czas, jaki upłynął od uruchomienia zabezpieczenia do wyzwolenia 
zabezpieczenia. 
The following cells provide measurement information of the fault: (P341-6) 
System Frequency, IA/IA-1, IB/IB-1, IC/IC-1, VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, IA-2, IB-2, IC-2, IA 
Differential, IB Differential, IC Differential, IA Diff PU, IB Diff PU, IC Diff PU, IA Diff 2H, IB Diff 2H, IC Diff 2H, IA 
Diff 5H, IB Diff 5H, IC Diff 5H, VN/VN1 Measured, VN2 Measured, VN Derived, IN Measured, I Sensitive1, I 
Sensitive2, IREF Diff, IREF Bias, I2, V2, 3 Phase Watts, 3 Phase VARs, 3Ph Power Factor, Sen Watts, Sen VArs, 
Sen Power Factor, RTD 1-10, CLIO Input 1-4, df/dt, 64S V 
Magnitude, 64S I Magnitude, 64S Rprimary, 64R CL Input, 64R R Fault, IA Peak Mag, IB Peak Mag, IC Peak Mag, 
I2t  Phase A, I2t  Phase B, I2t  Phase C. 
P348 only 
System frequency, System Frequency 2, IA-1 RMS, IB-1 RMS, IC-1 RMS, VA-1 RMS, VB-1 RMS, VC-1 RMS, IA-2 
RMS, IB-2 RMS, IC-2 RMS, VA-1 Peak, VB-1 Peak, VC-1 Peak, VN-1 Derived Peak, VA-2 RMS, VB-2 RMS, VC-2 
RMS, VN-1 Derived RMS, I2 CT2 Peak, I2 CT2 RMS, CLIO Input 1-4, 
IA-1 Peak, IB-1 Peak, IC-1 Peak, IA-2 Peak, IB-2 Peak, IC-2 Peak. 

Select Maint 0 0 9 1 

Zakres nastawy od 0 do 9.  Ten parametr służy do wyboru wymaganego raportu konserwacyjnego, spośród 10, 
które mogą być przechowywane.  Wartość 0 odpowiada najnowszemu raportowi itd. 

Maint Text Data. 

Składający się z maksymalnie 32 znaków opis zdarzenia. 

Maint Type Data. 

Rodzaj zwarcia dla zapisu konserwacji.  Będzie to liczba określająca rodzaj zwarcia. 

Maint Data 0 0 4 1 

Kod błędu związany z usterką wykrytą podczas autokontroli.  Komórki Maintenance Type oraz Maintenance 
Data zawierają liczby reprezentujące zdarzenie.  Tworzą one określony kod błędu, który powinien być podany  
w jakiejkolwiek powiązanej korespondencji, której celem jest przekazanie danych. 

Evt Iface Source Data. 

Interfejs, na którym zdarzenie zostało zarejestrowane. 

Evt Access Level Data. 

Zdarzenie bezpieczeństwa wskazujące na działanie użytkownika, np. wyłączenie portu, powoduje także 
rejestrację aktywnego poziomu uprawnień dla interfejsu, który zainicjował dane zdarzenie.  Zostanie to 
zapisane w polu „Event State” (stan zdarzenia) danego zdarzenia. 

Evt Extra Info Data. 

Każde zdarzenie posiada unikalny identyfikator zdarzenia. Identyfikator zdarzenia jest 32-bitową liczbą 
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całkowitą bez znaku, która jest zwiększana dla każdego nowego zapisu zdarzenia oraz jest przechowywana  
w rejestrze w podtrzymywanej bateryjnie pamięci (BBRAM).  Bieżący identyfikator zdarzenia musi być nieulotny 
tak, aby mógł być zachowany w trakcie cykli zasilania, a zatem będzie on również przechowywany w pamięci 
BBRAM.  Identyfikator zdarzenia wróci z powrotem do zera, gdy osiągnie swoją maksymalną wartość  
(4,294,967,295).  Identyfikator zdarzenia będzie wykorzystywany przez narzędzia komputerowe podczas 
porządkowania odczytanych z urządzenia IED dzienników. 

Reset Indication No No, Yes N/A 

Resetuje zablokowane diody i zablokowane zestyki przekaźnika, pod warunkiem, że zresetował się właściwy 
człon zabezpieczający. 
 

Tabela 1: Lokalne wyświetlanie zapisów 
 

Dla odczytu zdalnego poprzez porty komunikacyjne, należy odwołać się do sekcji dot. 
komunikacji SCADA (P34x/EN SC), gdzie w pełni wyjaśniono procedurę. 

 
Uwaga: Pełną listę wszystkich rodzajów zdarzeń oraz znaczenie ich wartości podano  

w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu  
w przekaźniku) P34x/EN MD. 

 
1.1.1 Rodzaje zdarzeń 

Zdarzenie może wynikać ze zmiany stanu wejścia sterującego lub wyjścia 
przekaźnikowego, stanu alarmowego, zmiany ustawień itp. Poniższe sekcje 
przedstawiają różne pozycje, powodujące zdarzenie: 
 
 
1.1.1.1 Zmiana stanu wejść z izolacją optyczną 
Jeżeli od momentu ostatniego uruchomienia algorytmu zabezpieczającego, stan na 
jednym lub na kilku wejściach zostanie zmieniony, to nowy stan zostanie zarejestrowany 
jako zdarzenie. Gdy tego typu zdarzenie zostanie wybrane do podglądu na LCD, trzy 
komórki będą widoczne jak poniżej: 
 

Time & date of event 

“LOGIC INPUTS” 

“Event Value 0101010101010101” 

 
Event Value (Wartość zdarzenia) to 12-, 16-, 24- lub 32-bitowe wyrażenie, przedstawiające 
status wejść opto, gdzie bit o najmniejszym znaczeniu (pierwszy od prawej) odpowiada 
wejściu opto 1, itd. Taka sama informacja jest dostępna, gdy zdarzenie jest przeglądane 
przez PC. 

 
1.1.1.2 Zmiana stanu jednego lub więcej wyjściowych zestyków przekaźnika 
Jeżeli od momentu ostatniego uruchomienia algorytmu zabezpieczającego, stan na 
jednym lub na kilku wejściach zostanie zmieniony, to nowy stan zostanie zarejestrowany 
jako zdarzenie. Gdy tego typu zdarzenie zostanie wybrane do podglądu na LCD, trzy 
komórki będą widoczne jak poniżej: 
 

Time & date of event 

“OUTPUT CONTACTS” 

“Event Value 010101010101010101010” 

 
Event Value (Wartość zdarzenia) to 7-, 11-, 14-, 15-, 16-, 22-, 24- lub 32-bitowe wyrażenie, 
przedstawiające status zestyków wyjściowych, gdzie bit o najmniejszym znaczeniu 
(pierwszy od prawej) odpowiada zestykowi wyjściowemu 1, itd. Taka sama informacja jest 
dostępna, gdy zdarzenie jest przeglądane przez PC. 

 
1.1.1.3 Stany alarmowe przekaźnika 
Wszelkie stany alarmowe, generowane przez przekaźniki, będą również rejestrowane jako 
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niezależne zdarzenia. W Tabeli 2 przedstawiono przykłady niektórych stanów alarmowych 
i sposób przedstawienia ich na liście zdarzeń: 
 

Stan alarmowy Zdarzenie wynikowe 

 Tekst zdarzenia Wartość zdarzenia 

Alarm Status 1 (Alarms 1 - 32) (32 bits) (Status alarmu 1 (Alarmy od 1 do 32) (32 bity)) 

Grupa ustawień wybrana przez wejście 
optyczne nieważna 

Setting Grp Invalid ON/OFF Pozycja bitu 2 w 32-bitowym polu 

Zabezpieczenie wyłączone Prot’n Disabled ON/OFF Pozycja bitu 3 w 32-bitowym polu 

Częstotliwość poza zakresem Freq out of Range ON/OFF Pozycja bitu 13 w 32-bitowym polu 

Alarm funkcji monitorowania 
przekładnika napięciowego 

VT Fail Alarm ON/OFF Pozycja bitu 4 w 32-bitowym polu 

Zabezpieczenie od usterki wyłącznika CB Fail ON/OFF Pozycja bitu 6 w 32-bitowym polu 

Alarm Status 2 (Alarms 1 - 32) (32 bits) (Status alarmu 2 (Alarmy od 1 do 32) (32 bity)) 

Alarm użytkownika SR 1 - 4 
(Samoresetowanie) 

 

SR User Alarm 1 - 4 ON/OFF 
Pozycja bitu 17 - 31 w 32-bitowym 
polu 

Alarm użytkownika MR 5 - 16 
(ręczne resetowanie) 

 

MR User Alarm 5 - 16 ON/OFF 
Pozycja bitu 16 - 27 w 32-bitowym 
polu 

Alarm Status 3 (Alarms 1 - 32) (32 bits) (Status alarmu 3 (Alarmy od 1 do 32) (32 bity)) 

Usterka akumulatora Battery Fail ON/OFF Pozycja bitu 0 w 32-bitowym polu 

Awaria napięcia wzbudzenia Field V Fail ON/OFF Pozycja bitu 1 w 32-bitowym polu 
 

Tabela 2: Warunki alarmowe 

 
W tabeli 2 przedstawiono skrócone opisy dla różnych stanów alarmowych oraz 
odpowiadającą im wartość w zakresie do 0 do 31. Wartość ta zostaje dołączona do 
każdego zdarzenia alarmu podobnie, jak w przypadku opisanych uprzednio 
zdarzeń wejść i wyjść. Wykorzystuje ją oprogramowanie do wyodrębniania 
zdarzeń na przykład S1 Agile do identyfikowania alarmu i dlatego wartość ta jest 
niewidoczna w przypadku przeglądania zdarzenia na wyświetlaczu LCD. Po opisie 
można zobaczyć ON (wł.) lub OFF (wył.), co oznacza, że dany stan został 
wysterowany lub zresetowany. 
 
Alarmy użytkownika mogą być wysterowywane z wejścia izolowanego optycznie 
lub wejścia sterowniczego za pomocą schematu PSL. Zatem mogą one służyć do 
poinformowania o zewnętrznym stanie, za pomocą alarmowej diody LED oraz 
komunikatu na wyświetlaczu LCD a także wskazania alarmowego wysyłanego za 
pośrednictwem systemu komunikacyjnego, na przykład alarm monitorowania 
obwodu wyzwalającego lub alarm zwarcia doziemnego wirnika. Edytor tekstów 
menu z oprogramowania S1 Agile można użyć do edytowania tekstu alarmu 
użytkownika i tworzenia bardziej znaczących opisów wyświetlanych na 
wyświetlaczu LCD. 
 
1.1.1.4 Uruchomienia oraz wyzwolenia członów zabezpieczających 
Każdy przypadek zadziałania członów zabezpieczających (stan uruchomienia lub 
wyzwolenia) zostanie zarejestrowany jako zapis zdarzenia składający się z ciągu 
tekstowego, który wskazuje wysterowany człon oraz wartość zdarzenia. 
Ponownie, wartość ta jest przeznaczona dla oprogramowania do wyodrębniania 
zdarzeń, np. S1 Agile, raczej niż dla użytkownika i dlatego jest ona niewidoczna  
w przypadku przeglądania zdarzenia na wyświetlaczu LCD. 
 
1.1.1.5 Zdarzenia ogólne 
Wiele zdarzeń mieści się w kategorii "Zdarzeń ogólnych" - poniżej przedstawiono 
przykład: 
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Charakter zdarzenia 
Tekst wyświetlany w zapisie 

zdarzenia 
Wyświetlana wartość 

Hasło poziomu 1 zostało 
zmodyfikowane albo z poziomu 
interfejsu użytkownika albo przez 
przedni lub tylny port. 

PW1 modified UI, F, R or R2 
0 UI=6, F=11, R=16, 
R2=38 

 

Tabela 3: Zdarzenia ogólne 

 
Kompletną listę zdarzeń ogólnych można znaleźć w dokumencie Relay Menu Database 
(Baza danych menu w przekaźniku), 
P34x/EN MD. 

 
1.1.1.6 Zapisy zwarć 
Za każdym razem, gdy wygenerowany zostaje zapis zwarcia, powstaje również zdarzenie. 
To zdarzenie po prostu stwierdza, że wygenerowano zapis zwarcia, i podaje odpowiedni 
znacznik czasu. 
Wyświetlanie samego zapisu zwarcia dokonuje się w komórce "Select Fault’" (Wybierz 
zwarcie) w dalszej części kolumny "VIEW RECORDS". Można wybierać spośród 
maksymalnie 5 zapisów. Zapisy te zawierają flagi zwarć, lokalizację zwarć, pomiary 
dotyczące zwarć itd. Ponadto znacznik czasu podany w samym zapisie zwarcia jest bardziej 
dokładny niż odpowiadający mu znacznik podany w zapisie zdarzenia, gdyż zdarzenie jest 
rejestrowane jakiś czas po faktycznym wygenerowaniu zapisu zwarcia. 
Rejestracja zwarć jest wyzwalana sygnałem Fault REC. TRIG., który jest przypisywany  
w domyślnym schemacie logicznym do przekaźnika 3, wyzwolenie zabezpieczenia Pomiary 
parametrów zwarcia podane dla danego zapisu zwarcia odnoszą się do momentu 
uruchomienia zabezpieczenia. Ponadto rejestrator zwarć kontynuuje rejestrację do 
momentu, gdy sygnały dowolnego uruchomienia (DDB 992) lub dowolnego wyzwolenia 
(DDB 674) zresetują się, aby zarejestrować wszystkie flagi zabezpieczenia podczas zwarcia. 
Zaleca się, by zestyk wyzwalający (np. przekaźnika 3) był "samoresetujący" i nie blokujący. 
Jeśli wykorzystany jest zestyk blokujący, zapis zwarcia nie jest generowany aż zestyk 
wyzeruje się całkowicie. 

 
1.1.1.7 Raporty konserwacyjne 
Wewnętrzne uszkodzenia wykryte przez obwody samokontroli, takie jak uszkodzenie 
programu nadzorczego watchdog, awaria napięcia wzbudzenia, są rejestrowane jako 
raporty konserwacyjne. Raport konserwacyjny przechowuje do 10 takich 'zdarzeń' i jest 
dostępny w komórce "Select Report" w dolnej części kolumny "VIEW RECORDS". 
Każdy wpis składa się z jasnego ciągu znaków oraz komórki 'Type' i 'Data', które są opisane 
we fragmencie menu na początku tego rozdziału, a bardziej szczegółowo w dokumencie 
Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku) P34x/EN MD. 
Za każdym razem, gdy generowany jest raport konserwacyjny, tworzone jest również 
zdarzenie. Zdarzenie po prostu oznacza, że raport został wygenerowany, i podaje 
odpowiedni znacznik czasu.. 

 
1.1.1.8 Zmiany ustawień 

Zmiany jakichkolwiek ustawień przekaźnika są rejestrowane jako zdarzenie. Dwa 
przykłady przedstawiono w Tabeli 4. 
 

Rodzaj zmiany ustawień Tekst wyświetlany w zapisie zdarzenia 
Wyświetlana 

wartość 

Ustawienie kontroli/obsługi C & S Changed 22 

Zmiana grupy nr Group # Changed # 
 

Tabela 4: Zmiany ustawień 

 
Gdzie # = od 1 do 4 
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Uwaga: Ustawienia kontroli i obsługi dotyczą komunikacji, pomiarów, przekładni 
PP/PN itp., które nie są powielone w ramach czterech grup ustawień. Gdy 
dochodzi do zmiany dowolnych z tych ustawień, jednocześnie utworzony 
zostaje zapis zdarzenia. Jednakże, zmiany ustawień zabezpieczeń lub 
rejestratora zakłóceń generują zdarzenie jedynie po potwierdzeniu 
ustawień przez 'przechwycenie ustawień". 

 
1.2.2 Resetowanie zapisów zdarzeń/zwarć 
W celu wykasowania raportów ze zdarzeń, zwarć lub konserwacji należy 
skorzystać z kolumny "RECORD CONTROL" (KONTROLA ZAPISÓW) 
 
1.2.3 Wyświetlanie zapisów zdarzeń za pomocą oprogramowania pomocniczego 
S1 Agile 
Wydarzenia, które zostały wyodrębnione i są wyświetlane na komputerze, 
wyglądają nieco inaczej niż w przypadku wyświetlenia ich na wyświetlaczu LCD. 
Poniżej przedstawiono przykład ilustrujący różne zdarzenia wyświetlone za 
pomocą oprogramowania S1 Agile: 
 
Monday 08 January 2001 18:45:28.633 GMT V<1 Trip A/AB ON ALSTOM:
 MiCOM P343 
Model Number: P343314B2M0360J Address: 001 Column: 0F Row: 26 Event 
Type: Setting event 
Event Value:
 00000001000000000000000000000
000 
- Monday 08 January 2001 18:45:28.634 GMT Output Contacts ALSTOM:
 MiCOM P343 
Model Number: P343314B2M0360J Address: 001 Column: 00 Row: 21 Event 
Type: Device output changed state Event 
Value: 00000000001100 
OFF 0 R1 Trip CB 
OFF 1 R2 Trip PrimeMov ON 2  R3 Any Trip 
ON 3 R4 General Alarm OFF 4 R5 CB Fail 
OFF 5 R6 E/F Trip OFF 6 R7 Volt Trip OFF 7 R8 Freq Trip OFF 8 R9 Diff Trip 
OFF 9 R10 SysBack Trip 
OFF 10 R11 NPS Trip 
OFF 11 R12 FFail Trip 
OFF 12 R13 Power Trip 
OFF 13 R14 V/Hz Trip 
- Monday 08 January 2001 18:45:28.633 GMT Voltage Prot Alm ON  
ALSTOM: MiCOM P343 
Model Number: P343314B2AM0360J  
Address: 001 Column: 00 Row: 22  
Event Type: Alarm event 
Event Value: 00001000000000000000000000000000 
OFF 0 Freq out of range  
OFF 1 System Split Alm  
OFF 2 SG-opto Invalid  
OFF 3 Prot'n Disabled  
OFF 4 VT Fail Alarm  
OFF 5 CTS-1 Fail Alarm  
OFF 6  CB Fail 
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OFF 7  I^ Maint Alarm 
OFF 8  I^ Lockout Alarm 
OFF 9  CB OPs Maint  
OFF 10 CB OPs Lockout  
OFF 11 CB Op Time Maint  
OFF 12 CB Op Time Lock  
OFF 13 Fault Freq Lock  
OFF 14 CB Status Alarm  
OFF 15 CB Trip Fail 
OFF 16 CB Close Fail 
OFF 17 Man CB Unhealthy  
OFF 18 NPS Alarm 
OFF 19 Thermal Alarm  
OFF 20 V/Hz Alarm  
OFF 21 Field Fail Alarm 
OFF 22 RTD Thermal Alm  
OFF 23 RTD Open Cct  
OFF 24 RTD short Cct  
OFF 25 RTD Data Error  
OFF 26 RTD Board Fail 
OFF 27 Freq Prot Alm  
ON 28 Voltage Prot Alm  
OFF 29 CTS-2 Fail Alarm 
OFF 30 64S R<1 Alarm 
OFF 31 User Alarm 3  
OFF 31 64S Fail Alarm 
W pierwszym wierszu podano opis i znacznik czasu dla zdarzenia, zaś dodatkowe 
wyświetlone poniżej informacje można zwinąć za pomocą symbolu +/– . 
Dalsze informacje dotyczące zdarzeń oraz ich konkretnych znaczeń można znaleźć 
w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN 
MD. Jest to odrębny dokument nieuwzględniony w niniejszej instrukcji. 
 
1.2.4 Filtrowanie zdarzeń 
Możliwe jest wyłączenie raportowania zdarzeń we wszystkich interfejsach, które 
obsługują zmiany ustawień. Ustawienia służące do kontrolowania różnych 
rodzajów zdarzeń znajdują się w kolumnie Record Control (Kontrola zapisów).  
Skutek nastawienia poszczególnych parametrów na disabled (wyłączone) wygląda 
następująco: 
 
Tekst menu Ustawienie domyślne Dostępne ustawienia 

RECORD CONTROL (KONTROLA ZAPISÓW) 

Clear Events No No or Yes 

Wybór Yes (tak) spowoduje skasowanie istniejącego zapisu zdarzenia i wygenerowane zostanie zdarzenie 
wskazujące, że zdarzenia zostały usunięte. 

Clear Faults No No or Yes 

Wybór Yes (tak) spowoduje wymazanie dotychczasowych zapisów zwarć z pamięci przekaźnika. 

Clear Maint. No No or Yes 

Wybór Yes (tak) spowoduje wymazanie dotychczasowych zapisów konserwacyjnych z pamięci przekaźnika. 

Alarm Event Enabled Enabled or Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza brak generowania zdarzenia w przypadku wszystkich alarmów. 

Relay O/P Event Enabled Enabled or Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie  będzie generowane w przypadku jakiejkolwiek 
zmiany stanu zestyku wyjściowego  przekaźnika. 
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Opto Input Event Enabled Enabled or Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w przypadku jakiejkolwiek 
zmiany stanu wejścia logicznego. 

General Event Enabled Enabled or Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenia ogólne nie będą generowane.  Lista zdarzeń ogólnych, 
patrz karta zapisów zdarzeń w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN 
MD. 

Fault Rec Event Enabled Enabled or Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie wiążące się z odpowiednim zapisem w rejestrze nie 
będzie generowane dla zwarcia. 

Maint. Rec Event Enabled Enabled or Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane dla jakichkolwiek zapisów 
konserwacji. 

Protection Event Enabled Enabled or Disabled 

Wyłączenie tego parametru oznacza, że żadne zdarzenie nie będzie generowane w przypadku jakiegokolwiek 
zadziałania elementów zabezpieczających. 

Clear Dist Recs No No or Yes 

Komenda wyczyszczenia pamięci zapisów zakłóceń. 

DDB 31 - 0 11111111111111111111111111111111 

32-bitowe ustawienie służące do załączania lub wyłączania zapisu zdarzeń dla sygnałów DDB 0-31.  Dla każdego 
bitu 1 = rejestrowanie zdarzeń załączone, 0 = rejestrowanie zdarzeń wyłączone. 

DDB 2047 - 2016 11111111111111111111111111111111 

32-bitowe ustawienie służące do załączania lub wyłączania zapisu zdarzeń dla sygnałów DDB od 2047 do 2016. 
Dla każdego bitu 1 = rejestrowanie zdarzeń załączone, 0 = rejestrowanie zdarzeń wyłączone. Istnieją podobne 
komórki przedstawiające 32-bitowe ciągi binarne dla wszystkich sygnałów DDB od 0 do 2047. Tutaj pokazano 
jedynie pierwszy i ostatni 32-bitowe ciągi binarne. 
 

Tabela 5: Ustawienia kontroli zapisów 

 
Uwaga: Niektóre wydarzenia dają więcej niż jeden rodzaj zdarzeń, np. usterka baterii 

wygeneruje zdarzenie alarmu oraz zdarzenie zapisu konserwacji. 
 
Jeżeli ustawienie Protection Event (zdarzenie zabezpieczenia) jest nastawione na Enabled 
(załączone), pojawia się dalszy zbiór ustawień, które umożliwiają załączenie lub wyłączenie 
generowania zdarzenia przez poszczególne sygnały DDB. 
Dalsze informacje dotyczące zdarzeń oraz ich konkretnych znaczeń można znaleźć  
w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 

1.3 Rejestrator zakłóceń 
We wbudowanym rejestratorze zakłóceń wydzielony jest pewien obszar pamięci 
przeznaczony specjalnie na przechowywanie zapisów. Liczba rejestrów, które mogą być 
przechowywane w przekaźniku, zależy od wybranego czasu trwania rejestracji. Zazwyczaj 
przekaźnik może przechowywać co najmniej 50 zapisów, każdy o czasie trwania równym 
1,5 sekundy (8 kanałów analogowych i 32 kanały cyfrowe). Przekaźniki VDEW mają jednak 
taką samą całkowitą długość zapisu, lecz protokół VDEW pozwala na wyodrębnienie 
jedynie 8 zapisów poprzez tylny port. Rejestracja zakłóceń trwa nadal, do momentu 
wyczerpania dostępnej pamięci, gdy najstarszy wpisy jest nadpisywany, aby zrobić miejsce 
najnowszemu. 
Rejestrator zapisuje rzeczywiste próbki, które są pobierane z częstotliwością 24 próbek na 
cykl. 
Każdy zapis zakłócenia składa się z maksymalnie 9/12/13/15/15 analogowych kanałów 
danych dla przekaźnika P342/3/4/5/8  i trzydziestu dwóch cyfrowych kanałów danych. Do 
kanałów analogowych przypisywane są również odpowiednia przekładnie przekładnika 
napięciowego i prądowego, aby umożliwić skalowania do wartości pierwotnych. 
 
Uwaga: Jeżeli przekładnia PP wynosi mniej niż 1, przekaźnik wybierze współczynnik 

skalowania równy 0 dla odpowiedniego kanału. 
 
W Tabeli 6 przedstawiono kolumnę menu "DISTURBANCE RECORDER": 
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Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  
DISTURB RECORDER (REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ) 

Duration 1.5 s 0.1 s 10.5 s 0.01 s 

Ustawienie całkowitego czasu trwania rejestracji. 

Trigger Position 33.3% 0% 100% 0.1% 

Ustawienie punktu wyzwalania wyrażone jako procentowa wartość czasu trwania. Przykładowo, nastawy 
domyślne pokazują, że całkowity czas trwania rejestracji jest ustawiony na 1,5 s z punktem wyzwalania 33,3%, 
co w rezultacie daje czas rejestracji przed zakłóceniem 0,5 s i czas rejestracji po zakłóceniu 1 s. 

Trigger Mode Single Single, Extended 

W przypadku ustawienia trybu Single (pojedynczy), jeżeli podczas trwania rejestracji pojawią się kolejne 
sygnały wyzwalające, to rejestrator będzie je ignorował. Jeżeli został ustawiony tryb Extended 
(Rozszerzony), to timer czasu po wyzwoleniu jest zerowany i w ten sposób wydłużany jest czas rejestracji. 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  

Analog. Channel 1 
VA    (P342-6), 
VA-1 (P348) 

P341-6: 
Unused, VA, VB, VC, VN1, I A-1, I I B-1, I C-1, I N, 
ISensitive1, I A-2, I B-2, I C-2, VN2, ISensitive2, 
V64S, I64S, Frequency, 64R CL Input Raw 
(unfiltered), 64R R Fault Raw (unfiltered), 64R R 
Fault (filtered), C/S voltage, 3 Phase Watts, 
3 Phase VArs, 1Ph Sen Watts, 1Ph Sen VArs, 3Ph 
Sen Watts, 3Ph Sen VArs. 
Tylko P348: 
Unused, VA-1, VB-1, VC-1, VN-1 Derived, 
VAB-1, VBC-1, VCA-1, VA-2, VB-2, VC-2, IA-1, 
IB-1, IC-1, IA-2, IB-2, IC-2, I2 CT2, VA-1 RMS, VB-1 
RMS, VC-1 RMS, VN-1 Derived RMS, VAB-1 RMS, 
VBC-1 RMS, VCA-1 RMS, IA-1 RMS, IB-1 RMS, IC-1 
RMS, IA-2 RMS, IB-2 RMS, IC-2 RMS, I2 CTS RMS, 
IN-2 Derived 
RMS, Frequency, Frequency 2. 

Służy do wyboru dostępnego wejścia analogowego w celu przypisania go do tego kanału. 
 

Analog. Channel 2 
VB (P342-6), 
VB-1  (P348) 

 

Jak wyżej. 

 

Analog. Channel 3 
VC (P342-6), 
VC-1  (P348) 

 

Jak wyżej. 

 

Analog. Channel 4 
VN1   (P342-6), 
VN-1 Derived (P348) 

 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 5 I A-1 (P342-8) Jak wyżej. 

Analog. Channel 6 I B-1 (P342-8) Jak wyżej. 

Analog. Channel 7 I C-1 (P342-8) Jak wyżej. 
 

Analog. Channel 8 
I Sensitive (P342-6), 
IA-2    (P348) 

 

Jak wyżej. 

 

Analog. Channel 9 
I N 
IB-2 

(P342-6), 
(P348) 

 

Jak wyżej. 

 

Analog. Channel 10 
I A-2 (P343-6),  

Jak wyżej. IC-2 (P348) 

Analog. Channel 11 
I B-2   (P343-6), 
Frequency (P348) 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 12 
I C-2   (P343-6), 
Frequency 2 (P348) 

Jak wyżej. 

Analog. Channel 13 
VN2   (P344/5), 
Unused (P348) 

Jak wyżej. 

 

Analog. Channel 14 
V64S (P345), 
Unused (P348) 

 

Jak wyżej. 

 

Analog. Channel 15 
I 64S   (P345), 
Unused (P348) 

 

Jak wyżej. 
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Analog. Channel 16 Unused Jak wyżej. 

Analog. Channel 17 Unused Jak wyżej. 

Analog. Channel 18 Unused Jak wyżej. 

Analog. Channel 19 Unused Jak wyżej. 

Analog. Channel 20 Unused Jak wyżej. 

Digital Inputs 1 to 32 
Relays 1 to 12  and 
Opto’s 1 to 12 

Dowolny zestyk z 12 zestyków wyjściowych lub 
dowolne wejście z 12 wejść optycznych lub dowolne 
wewnętrzne sygnały cyfrowe 

Kanały cyfrowe oprócz wielu wewnętrznych sygnałów cyfrowych przekaźnika, takich jak sygnały 
uruchomienia zabezpieczeń, diod LED itd., mogą być przypisane do dowolnego izolowanego optycznie 
wejścia lub zestyków wyjściowych. 

Inputs 1 to 32 Trigger 

No Trigger except 
Dedicated Trip Relay 
O/P’s which are set to 
Trigger L/H 

No Trigger, Trigger L/H, Trigger H/L 

Do wyzwalania rejestratora zakłóceń przy zmianie stanu z niskiego na wysoki (L/H) lub z wysokiego na niski 
(H/L) wybrany może być dowolny kanał cyfrowy. 

 

Tabela 6: Ustawienia rejestratora zakłóceń 

 
Czasy rejestracji przed wystąpieniem zwarcia i po nim determinowane są 
kombinacją komórek "Duration" oraz "Trigger Position". Komórka "Duration" 
ustawia całkowity czas trwania rejestracji, natomiast komórka "Trigger Position" 
ustawia punkt wyzwolenia jako wartość procentową czasu trwania rejestracji.  
Przykładowo, nastawy domyślne pokazują, że całkowity czas trwania rejestracji 
jest ustawiony na 1,5 s z punktem wyzwalania 33,3%, co w rezultacie daje czas 
rejestracji przed zakłóceniem 0,5 s i czas rejestracji po zakłóceniu 1 s. 
Jeżeli podczas trwania rejestracji pojawi się kolejny sygnał wyzwalający, to 
rejestrator zignoruje ten sygnał, gdy w komórce Trigger Mode będzie ustawiona 
opcja Single. Jeżeli został ustawiony tryb Extended (Rozszerzony), to timer czasu 
po wyzwoleniu jest zerowany i w ten sposób wydłużany jest czas rejestracji. 
Jak widać w menu, wszystkie poszczególne kanały analogowe można wybrać  
z dostępnych wejść analogowych do przekaźnika. Kanały cyfrowe oprócz wielu 
wewnętrznych sygnałów cyfrowych przekaźnika, takich jak sygnały uruchomienia 
zabezpieczeń, diod LED itd., mogą być przypisane do dowolnego izolowanego 
optycznie wejścia lub zestyków wyjściowych.  Kompletną listę tych sygnałów 
można znaleźć przeglądając dostępne ustawienia w menu przekaźnika lub za 
pomocą pliku ustawień w S1 Agile. 
Do wyzwalania rejestratora zakłóceń przy zmianie stanu z niskiego na wysoki lub  
z wysokiego na niski) wybrany może być, w komórce "Input Trigger", dowolny 
kanał cyfrowy. Domyślne ustawienia wyzwalania (uruchamiania rejestracji) 
powodują, że dowolne dedykowane zestyki wyjść wyzwalających (np. przekaźnik 
3) będą wyzwalały rejestrator. 
 
Nie jest możliwe przeglądanie zapisów zakłóceń lokalnie na wyświetlaczu LCD; 
konieczne jest pozyskanie ich za pomocą odpowiedniego oprogramowania np. S1 
Agile. Szczegółowo objaśniono ten proces w rozdziale Komunikacja z systemem 
SCADA, P34x/EN SC. 
 
 

1.4 Pomiary 
Przekaźnik generuje wiele różnych, zarówno mierzonych bezpośrednio jak  
i obliczanych, wielkości dotyczących sieci elektroenergetycznej. Te wartości 
pomiarowe są aktualizowane co sekundę i można je przeglądać w kolumnach 
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“Measurements” (maksymalnie trzy) w przekaźniku lub za pomocą przeglądarki 
Measurements w oprogramowaniu MiCOM S1 Agile. Przekaźnik P34x może 
mierzyć i wyświetlać wyszczególnione poniżej wielkości: 
 
 napięcia i prądy fazowe, 
 napięcia i prądy międzyfazowe, 
 składowe napięcia i prądu, 
 częstotliwość poślizgową 
 wielkości mocy i energii, 
 wartości skuteczne, napięcia i prądy, 
 szczytowe, ustalone i ruchome wartości zapotrzebowania. 
 
Dostępne są również wartości pomiarowe z funkcji zabezpieczających, które 
również są wyświetlane w kolumnie pomiarów menu. Opisano je w punktach 
dotyczących poszczególnych funkcji zabezpieczających. 
 
1.4.1 Mierzone napięcia oraz prądy 
Przekaźniki P341-6 podają zarówno wartości fazowe jak i międzyfazowe napięcia  
i prądu. Są one generowane bezpośrednio z dyskretnej transformaty Fouriera 
(DFT) stosowanej przez funkcje zabezpieczające przekaźnika i przedstawiają one 
pomiary zarówno amplitudy jak i kąta fazowego. 
 
P348 podaje wartości szczytowe i skuteczne prądu wirnika/stojana oraz wartości 
szczytowe i skuteczne napięcia wirnika. 
 
1.4.2 Składowe napięcia i prądu 
Wielkości składowe są generowane przez przekaźniki P341-6 ze zmierzonych 
wartości Fouriera; są one wyświetlane jako wartości amplitudy i kąta fazowego. 
P348 oblicza wartości szczytowe składowych prądu stojana oraz wartości 
skuteczne prądu stojana przy użyciu sumy kwadratów próbek otrzymanych  
w trakcie cyklu pobierania danych. 
 
1.4.3 Częstotliwość poślizgowa 
Przekaźniki P341-1 generują pomiar częstotliwości poślizgowej, poprzez pomiar 
prędkości zmian kąta fazowego pomiędzy napięciami na szynie oraz linii zasilającej 
przez okres jednego cyklu.  Pomiar częstotliwości poślizgowej przyjmuje napięcie 
szyny za fazor odniesienia. 
 
1.4.4 Wielkości mocy i energii 
Używając wartości mierzonych napięć oraz prądów, przekaźniki P341-6 obliczają 
moc pozorną, czynną oraz bierną. Są one uzyskiwane dla każdej fazy oddzielnie 
wraz z wartościami trójfazowymi opartymi na sumie indywidualnych wartości 
fazowych.  Przypisywanie znaku mierzonej mocy czynnej i biernej może być 
sterowane za pomocą ustawienia trybu pomiaru.  Dostępne są cztery opcje 
zdefiniowane w poniższej tabeli: 
 
 
 

Tryb pomiarowy Parametr Znak 

0 
Moc oddawana + 
Moc pobierana – 

(Ustawienie Moc indukcyjna + 
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domyślne) Moc pojemnościowa – 

1 

Moc oddawana (waty) – 
Moc pobierana (waty) + 
Moc indukcyjna (wary pobierane) + 
Moc pojemnościowa (wary oddawane) – 

2 

Moc oddawana (waty) + 
Moc pobierana (waty) – 
Moc indukcyjna (wary pobierane) – 
Moc pojemnościowa (wary oddawane) + 

3 

Moc oddawana (waty) – 
Moc pobierana (waty) + 
Moc indukcyjna (wary pobierane) – 
Moc pojemnościowa (wary oddawane) + 

 

Tabela 7: Tryby mocy 
 

Oprócz mierzonych wielkości mocy przekaźnik oblicza współczynnik mocy do 
każdej fazy oddzielnie obok trójfazowego współczynnika mocy. 
Wartości mocy są również wykorzystywane do zwiększenia wartości pomiaru 
całkowitej energii czynnej i biernej. Oddzielne pomiary energii są prowadzone 
dla całkowitej energii oddawanej i pobieranej. Pomiary energii są zwiększane aż 
do maksymalnej wartości 1000 GWhr lub 1000 GVARhr, po osiągnięciu tych 
wartości zliczanie rozpoczyna się ponownie od zera. Istnieje również możliwość 
zerowania tych wartości przy użyciu komórki reset demand za pomocą menu 
lub poprzez zdalny interfejs komunikacyjny. 
 
W przypadku pomiarów energii moc oddawana waty/wary daje 
watogodziny/warogodziny w przód a moc pobierana waty/wary daje 
watogodziny/warogodziny w tył. 
 
1.4.4 Wartości skuteczne napięcia i prądów 
Wartości skuteczne napięcia fazowego i prądu są obliczane przez przekaźnik przy 
użyciu sumy kwadratów próbek otrzymanych w trakcie cyklu pobierania danych. 
 

Tekst menu Ustawienia domyślne Dostępne ustawienia 

MEASURE'T SETUP (KONFIGURACJA POMIARÓW) 

Default Display Description Description/Plant Reference/ 
Frequency/Access Level/3Ph + N 
Current/3Ph Voltage/Power/Date and 
Time 

Za pomocą tego parametru można wybrać ekran domyślny z szeregu dostępnych opcji. Ponadto można 

również z domyślnego poziomu wyświetlić pozostałe domyślne ekrany za pomocą klawiszy  oraz .  
Jednakże, po upływie 15-minutowego limitu czasu, domyślny ekran zostanie przywrócony do tego, który został 
ustawiony za pomocą powyższego parametru. 
P341-8. 

Local Values Primary Primary/Secondary 

Ten parametr określa, czy wartości mierzone za pośrednictwem znajdującego się na panelu przednim 
interfejsu użytkownika oraz przedniego portu obsługującego protokół Courier są wyświetlane jako wartości 
pierwotne czy wtórne. P341-8. Remote Values Primary Primary/Secondary 

Ten parametr określa, czy wartości mierzone za pośrednictwem tylnego portu komunikacyjnego są 
wyświetlane jako wartości pierwotne czy wtórne. P341-8. 

Measurement Ref. VA VA/VB/VC/IA/IB/IC 

Przy użyciu tego parametru wybrane może być odniesienie fazy dla wszystkich pomiarów kątowych 
przeprowadzanych za pomocą przekaźnika. P341-6. 

Measurement Mode 0 0 to 3 step 1 
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Ten parametr służy do określenia znaku wielkości mocy czynnej i biernej; zastosowano konwencję 
określenia znaku zdefiniowaną w sekcji 1.4.4. P341-6. 

Fix Dem Period 30 minutes 1 to 99 minutes step 1 minute 

Ten parametr określa długość ustalonego okna zapotrzebowania. P341-6. 

Roll Sub Period 30 minutes 1 to 99 minutes step 1 minute 

Zapotrzebowanie ruchome wykorzystuje okno przesuwające się/ruchome.  Ruchome okno zapotrzebowanie 
składa się z kilku mniejszych podokresów (Num Sub Periods).  Rozdzielczość ruchomego okna jest długością 
podokresu (Roll Sub Period), a wyświetlane wartości są aktualizowane pod koniec każdego podokresu. 
P341-6. 

Num Sub Periods 1 1 to 15 step 1 

Ten parametr służy do określenia liczby ruchomych podokresów zapotrzebowania. P341-6. 

MEASURE'T SETUP (KONFIGURACJA POMIARÓW) 

Remote 2 Values Primary Primary/Secondary 

Ten parametr określa, czy wartości mierzone za pośrednictwem drugiego tylnego portu komunikacyjnego są 
wyświetlane jako wartości pierwotne czy wtórne. P341-8. 

 

Tabela 8: Ustawienia konfiguracji pomiarów 

 
1.4.8 Wyświetlane wielkości pomiarowe 
Dostępne są cztery kolumny “Measurement” w przekaźniku do podglądu wielkości 
pomiarowych. Można wyświetlać je również za pomocą S1 Agile, co przedstawiono 
poniżej: 
 
1.4.8.1 Pomiary 1 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia 
Skok 

regulacji 

  Min. Maks.  
MEASUREMENTS 1 (POMIARY 1) 

IA / IA-1 Magnitude Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IA / IA-1 Phase Angle Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IB / IB-1 Magnitude Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IC / IB-1 Phase Angle Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IC / IC-1 Magnitude Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IC / IC-1 Phase Angle Dane. IA. P342/ IA-1. P343-6 

IN Measured Mag Dane. P342-6 

IN Measured Angle Dane. P342-6 

IN / IN-1 Derived Mag Dane. IN = IA+IB+IC. P342/ IN-1 = IA-1+IB-1+IC-1. P343-6 

IN Derived Angle Dane. P342-6 

I Sen1 Magnitude Dane. P342-6 

I Sen1 Angle Dane.  P342-6 

I1 Magnitude Dane. Składowa zgodna prądu. P342-6 

I2 magnitude Dane. Składowa przeciwna prądu. P342-6 

I0 Magnitude Dane. Składowa zerowa prądu. P342-6 

IA RMS Dane. P342-6 

IB RMS Dane. P342-6 

IC RMS Dane. P342-6 

IA-1 RMS Dane. P348 

IB-1 RMS Dane. P348 

IC-1 RMS Dane. P348 

IN-2 Derived Mag Dane. IN-2 = IA-2+IB-2+IC-2. P343-6 

VAB Magnitude Dane. P342-6 

VAB Phase Angle Dane. P342-6 

VBC Magnitude Dane. P342-6 

VBC Phase Angle Dane. P342-6 

VCA Magnitude Dane. P342-6 

VCA Phase Angle Dane. P342-6 
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VAN Magnitude Dane. P342-6 

VAN Phase Angle Dane. P342-6 

VBN Magnitude Dane. P342-6 

VBN Phase Angle Dane. P342-6 

VCN Magnitude Dane. P342-6 

VCN Phase Angle Dane. P342-6 

VN/VN1 Measured Mag Dane. VN.P342/VNI. P342-6 

VN/VN1 Measured Ang Dane. VN.P342/VNI. P342-6 

VN Derived Mag Dane. VN = VA+VB+VC. P342-6 

V1 Magnitude Dane. Składowa zgodna napięcia. P342-6 

V2 Magnitude Dane. Składowa przeciwna napięcia. P342-6 

V0 Magnitude Dane. Składowa zerowa napięcia. P342-6 

VAN RMS Dane. P342-6 

VBN RMS Dane. P342-6 

VCN RMS Dane. P342-6 

I Sen2 Magnitude Dane. P345 

I Sen2 Angle Dane. P345 

Frequency Dane. Częstotliwość stojana P 342-6, częstotliwość wirnika P348 
Frequency2 Dane. Częstotliwość stojana P348 

I1 Magnitude Dane. Składowa zgodna prądu. P342-6 

I1 Phase Angle P342-6 

I2 Magnitude Dane. Składowa przeciwna prądu. P342-6 

I2 Phase Angle Dane. P342-6 

I0 Magnitude Dane. Składowa zerowa prądu. P342-6 

I0 Phase Angle Dane. P342-6 

V1 Magnitude Dane. Składowa zgodna napięcia. P342-6 

V1 Phase Angle Dane. P342-6 

V2 Magnitude Dane. Składowa przeciwna napięcia. P342-6 

V2 Phase Angle Dane. P342-6 

V0 Magnitude Dane. Składowa zerowa napięcia. P342-6 

V0 Phase Angle Dane.  P342-6 

VN2 Measured Mag Dane. P344/5. P342-6 

VN2 Measured Ang Dane. P344/5. P342-6 

C/S Voltage Mag Dane. P342-6 

C/S Voltage Ang Dane. P342-6 

CS Gen-Bus Mag Dane. P342-6 

CS Gen-Bus Angle Dane. P342-6 

Slip Frequency Dane. P342-6 

CS Frequency Dane. P342-6 

IA-2 RMS Dane. P348 

IB-2 RMS Dane. P348 

IC-2 RMS Dane. P348 

I2 CT2 RMS Dane. P348 

IA-1 Peak Dane. P348 

IB-1 Peak Dane. P348 

IC-1 Peak Dane. P348 

IA-2 Peak Dane. P348 

IB-2 Peak Dane. P348 

IC-2 Peak Dane. P348 

I2 CT2 Peak Dane. P348 

VA-1 RMS Dane. P348 

VB-1 RMS Dane. P348 

VC-1 RMS Dane. P348 

VN-1 Derived RMS Dane. P348 

VA-1 Peak Dane. P348 

VB-1 Peak Dane. P348 

VC-1 Peak Dane. P348 

VN-1 DerivedPeak Dane. P348 

VAB-1 RMS Dane. P348 
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VBC-1 RMS Dane. P348 

VCA-1 RMS Dane. P348 

VAB-1 Peak Dane. P348 

VBC-1 Peak Dane. P348 

VCA-1 Peak Dane. P348 

VA-2 RMS Dane. P348 

VB-2 RMS Dane. P348 

VC-2 RMS Dane. P348 

IN-2 Derived RMS Dane. P348 
 

Tabela 9: Pomiary 1 

 
 
1.4.8.2 Pomiary 2 

 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  
MEASUREMENTS 2 (POMIARY 2) 

A Phase Watts Dane. P342-6 

B Phase Watts Dane. P342-6 

C Phase Watts Dane. P342-6 

A Phase VARs Dane. P342-6 

B Phase VARs Dane. P342-6 

C Phase VARs Dane. P342-6 

A Phase VA Dane. P342-6 

B Phase VA Dane. P342-6 

C Phase VA Dane. P342-6 

3 Phase Watts Dane. P342-6 

3 Phase VARs Dane. P342-6 

3 Phase VA Dane. P342-6 

NPS Power  S2 Dane. Składowa przeciwna mocy, S2 =V2xI2. P342-6 

3Ph Power Factor Dane. P342-6 

APh Power Factor Dane. P342-6 

BPh Power Factor Dane. P342-6 

CPh Power Factor Dane. P342-6 

3Ph WHours Fwd Dane. P342-6 

3Ph WHours Rev Dane. P342-6 

3Ph VArHours Fwd Dane. P342-6 

3Ph VArHours Rev Dane. P342-6 

3Ph W Fix Demand Dane. P342-6 

3Ph VAr Fix Demand Dane. P342-6 

IA Fixed Demand Dane. P342-6 

IB Fixed Demand Dane. P342-6 

IC Fixed Demand Dane. P342-6 

3Ph W Roll Demand Dane. P342-6 

3Ph VAr Roll Demand Dane. P342-6 

IA Roll Demand Dane. P342-6 

IB Roll Demand Dane. P342-6 

IC Roll Demand Dane. P342-6 

3Ph W Peak Demand Dane. P342-6 

3Ph VAr Peak Demand Dane. P342-6 

IA Peak Demand Dane. P342-6 

IB Peak Demand Dane. P342-6 

IC Peak Demand Dane. P342-6 

Reset Demand No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania pomiarów zapotrzebowania.  Można jej użyć do wyzerowania pomiarów wartości 
ustalonego, ruchomego i szczytowego zapotrzebowania. 

P342-6 

NPS Power S2 CT2 Dane. Składowa przeciwna mocy, S2 =V2xI2. P342-6 
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Tabela 10: Pomiary 2 
 
1.4.8.3 Pomiary 3 
 

Tekst menu 
Ustawienie 
domyślne 

Zakres ustawienia 
Skok 
regulacji 

  Min. Maks.  
MEASUREMENTS 3 (POMIARY 3) 

IA-2 Magnitude Dane. P343-6 

IA-2 Phase Angle Dane. P343-6 

IB-2 Magnitude Dane. P343-6 

IB-1 Phase Angle Dane. P343-6 

IC-2 Magnitude Dane. P343-6 

IC-2 Phase Angle Dane. P343-6 

IA Differential Dane. P343-6. Prąd różnicowy fazy A zabezpieczenia różnicowego generatora. 

IB Differential Dane. P343-6. Prąd różnicowy fazy B zabezpieczenia różnicowego generatora. 

IC Differential Dane. P343-6. Prąd różnicowy fazy C zabezpieczenia różnicowego generatora. 

IA Bias Dane. P343-6. Prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego generatora. 

IB Bias Dane. P343-6. Prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego generatora. 

IC Bias Dane. P343-6. Prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego generatora. 

IREF Diff Dane. Prąd różnicowy strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. P342-6 

IREF Bias Dane. Prąd adaptacyjny strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego. P342-6 

VN 3rd harmonic 
Dane. Trzecia harmoniczna napięcia punktu neutralnego wykorzystywana 
przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100%. P343-6. 

NPS Thermal Dane. Składowa przeciwna stanu cieplnego. P342-6 

Reset NPS Thermal No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania składowej przeciwnej stanu cieplnego.  Resetuje stan cieplny NPS do 0. P342-6 

RTD 1 Dane. P342-6 

RTD 2-10 Dane. P342-6 

RTD Open Cct 00000000 

W tej komórce, w postaci ciągu binarnego, wyświetlany jest stan ośmiu RTD, 0 = brak otwartego obwodu, 1 = 
otwarty obwód. Alarmy Open Cct są zablokowane. P342-6 

RTD Short Cct 00000000 

W tej komórce, w postaci ciągu binarnego, wyświetlany jest stan ośmiu RTD, 0 = brak zwarcia, 1 = zwarcie. 
Alarmy Short Cct są zablokowane. P342-6 

Błąd danych RDT 00000000 

W tej komórce, w postaci ciągu binarnego, wyświetlany jest stan ośmiu RTD, 0 = brak błędu danych, 1 = błąd 
danych. Alarmy Data Error są zablokowane. P342-6 

Reset RTD Flags No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania alarmów RTD. Resetowane są alarmy RTD Open Cct, Short Cct, Data Error. P342-6 

Sen Watts Dane 

Sen VArs Dane 

Sen Power Factor Dane 

Thermal Overload Dane. Stan cieplny. P342-6 

Reset Thermal O/L No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego. Resetuje stan cieplny do 0. P342-6 

CLIO Input 1 Dane. Wejście 1 pętli prądowej (przetwornik). P342-8 

CLIO Input 2 Dane. Wejście 2 pętli prądowej (przetwornik). P342-8 

CLIO Input 3 Dane. Wejście 3 pętli prądowej (przetwornik). P342-8 

CLIO Input 4 Dane. Wejście 4 pętli prądowej (przetwornik). P342-8 

F Band1 Time(s) 
Dane. Sumaryczny czas nieprawidłowej częstotliwości turbiny w paśmie 
częstotliwości 1. P342-6 

Reset Freq Band1 No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania pasma częstotliwości 1. Resetuje sumaryczny czas pasma częstotliwości 1 do 0 s. P342-6 

F Band2-6 Time(s) 
Dane. Sumaryczny czas nieprawidłowej częstotliwości turbiny w paśmie 
częstotliwości 26. P342-6 

Reset Freq Band2-6 No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania pasma częstotliwości 2-6 Resetuje sumaryczny czas pasma częstotliwości 2-6 do 0 s. 
P342-6 

Reset Freq Bands No No, Yes Nie dot. 
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Komenda resetowania pasm częstotliwości Resetuje sumaryczny czas wszystkich pasm częstotliwości (1-6) do 0 
s. P342-6 

df/dt Dane. P342-6 

Volts/Hz Dane. P342-6 

64S V Magnitude Dane. Napięcie 20 Hz zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. P345. 

64S I Magnitude Dane. Prąd 20 Hz zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. P345. 

64S I Angle 
Dane. Kąt prądu 20 Hz zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% w 
stosunku do napięcia. P345. 

64S R secondary 
Dane. Rezystancja strony wtórnej zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 
100%. P345. 

64S R primary 
Dane. Rezystancja strony pierwotnej zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 
w 100%. P345. 

64R CL Input 
Dane. Prąd wejścia pętli prądowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika (0-
20 mA). P342-6 

64R R Fault 
Dane. Rezystancja strony pierwotnej zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 
z wejścia pętli prądowej podłączonego do P391. P342-6 

IA Diff PU 
Dane. Jednostkowy prąd różnicowy fazy A zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IB Diff PU 
Dane. Jednostkowy prąd różnicowy fazy B zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IC Diff PU 
Dane. Jednostkowy prąd różnicowy fazy C zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IA Bias PU 
Dane. Jednostkowy prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IB Bias PU 
Dane. Jednostkowy prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IC Bias PU 
Dane. Jednostkowy prąd adaptacyjny fazy A zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IA Diff 2H 
Dane. Druga harmoniczna prądu fazy A zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IB Diff 2H 
Dane. Druga harmoniczna prądu fazy B zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IC Diff 2H 
Dane. Druga harmoniczna prądu fazy C zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IA Diff 5H 
Dane. Piąta harmoniczna prądu fazy A zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IB Diff 5H 
Dane. Piąta harmoniczna prądu fazy B zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

IC Diff 5H 
Dane. Piąta harmoniczna prądu fazy C zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. P343-6 

CT2 I1 Mag Dane. P343-6 

CT2 I1 Angle Dane. P343-6 

CT2 I2 Mag Dane. P343-6 

CT2 I2 Angle Dane. P343-6 

CT2 I0 Mag Dane. P343-6 

CT2 I0 Angle Dane. P343-6 

CT1 I2/I1 Dane. P343-6 

CT2 I2/I1 Dane. P343-6 

ZA Mag Dane. Impedancja fazy A 
 

Tabela 11: Pomiary 3 
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1.4.8.4 Pomiary 4 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

  Min. Maks.  

MEASUREMENTS 3 (POMIARY 3) 

Hot Spot T Dane. Temperatura gorącego punktu. P342-6 

Top Oil T Dane. Temperatura górnej warstwy oleju. P342-6 

Reset Thermal No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego. Resetuje stan cieplny do 0. P342-6 

Ambient T Dane. Temperatura otoczenia. P342-6 

TOL Pretrip left Dane. Czas do wyłączenia dla górnej warstwy oleju (TOL). P342-6 

LOL status Dane. Sumaryczny pomiar utraty trwałości (LOL) w godzinach. P342-6 

Reset LOL No No, Yes Nie dot. 

Komenda resetowania utraty trwałości (LOL). Resetuje LOL do 0. P342-6 

Rate of LOL Dane. Stopień zmniejszania trwałości (LOL) w %. P342-6 

LOL Ageing Fact Dane. Współczynnik przyspieszenia starzenia (FAA). P342-6 

Lres at Design T 
Dane. Trwałość resztkowa dla referencyjnej temperatury najgorętszego punktu. 
P342-6 

FAA,m Dane. Średni współczynnik przyspieszenia starzenia (FAA,m). P342-6 

Lres at FAA,m Dane. Trwałość resztkowa w godzinach dla FAA,m (Lres(FAA,m)). P342-6 

Counter 1 Dane. Wartość licznika 1 

Counter 2-16 Dane. Wartość licznika 2-16 

Reset Counter1 No No, Yes Nie dot. 

Reset Counter2-16 No No, Yes Nie dot. 
 

Tabela 12: Pomiary 4 
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1 OMÓWIENIE SYSTEMU PRZEKAŹNIKA 
 

1.1 Przegląd struktury sprzętowej 
Sprzętowo przekaźnik jest złożony z kilku modułów ze standardowego zakresu. 
Niektóre moduły są niezbędne, zaś inne są opcjonalne w zależności od wymagań 
użytkownika. 
Wszystkie moduły są połączone magistralą równoległą, adresową, przez którą 
płytka procesora może wysyłać i otrzymywać informacje do/z innych modułów,  
w zależności od potrzeb. 
Poszczególne moduły, które mogą znajdować się w przekaźniku, to: 
 
1.1.1 Płytka procesora 
Płytka procesora wykonuje wszystkie obliczenia dla przekaźnika oraz kontroluje 
działanie wszystkich innych modułów w przekaźniku. Ponadto płytka procesora 
zawiera i steruje interfejsami użytkownika (wyświetlaczem LCD, diodami LED, 
klawiaturą i interfejsami komunikacyjnymi). 
 
1.1.2 Moduł wejść 
Moduł wejściowy przetwarza informacje analogowych i cyfrowych wejść 
sygnałowych do formatu odpowiedniego dla przetwarzania przez płytkę 
procesora. Standardowy moduł wejść składa się dwóch płytek: płytki 
przekładników zapewniającej izolację elektryczną i głównej płytki wejść służącej 
do konwersji analogowo-cyfrowej oraz izolowanych wejść cyfrowych. 
 
1.1.3 Moduł zasilania 
Moduł zasilania zapewnia zasilanie wszystkim innym modułom przekaźnika, na 
trzech różnych poziomach napięć. Służy również jako połączenie elektryczne 
EIA(RS)485 dla tylnego portu komunikacyjnego. Druga płytka w module zasilania 
zawiera przekaźniki zapewniające zestyki wyjściowe. 
 
1.1.4 Płytka RTD 
Tę opcjonalną płytkę można wykorzystać do przetwarzania sygnałów  
z maksymalnie 10 rezystancyjnych czujników temperaturowych (RTD) służących 
do mierzenia temperatury uzwojeń i otoczenia. 
 
1.1.5 Płytka modulowana lub niemodulowana IRIG-B (opcjonalna) 
Ta opcjonalna płytka może być używana w przypadku, gdy dostępny jest sygnał 
IRIG-B dający dokładny czas odniesienia dla przekaźnika. Płytka ta daje możliwość 
określenia, czy tylny port komunikacyjny jest portem światłowodowym czy 
Ethernet. 
 
Wszystkie moduły są połączone magistralą równoległą, adresową, przez którą 
płytka procesora może wysyłać i otrzymywać informacje do/z innych modułów,  
w zależności od potrzeb. Dostępna jest również osobna magistrala szeregowa 
służąca do przesyłu danych próbkowanych z modułu wejść do procesora. Rysunek 
1 przedstawia moduły przekaźnika oraz przepływ informacji pomiędzy nimi. 
 
1.1.6 Druga tylna płytka komunikacyjna 
Opcjonalny drugi tylny port zazwyczaj jest przeznaczony do uzyskiwania 
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połączenia modemowego przez inżynierów/operatorów ds. zabezpieczeń, gdy 
główny port jest zarezerwowany dla ruchu SCADA. Komunikacja odbywa się przez 
jedno z trzech łącz fizycznych: K-Bus, EIA(RS)485 lub EIA(RS)232. Port obsługuje 
pełny dostęp lokalny lub zdalny dla zabezpieczenia i kontroli przez 
oprogramowanie S1 Agile. Drugi tylny port jest dostępny również w wersji  
z wejściem IRIG-B. 
 
1.1.7 Płytka Ethernet 
Jest ona wymagana dla przekaźników zgodnych z magistralą stacyjną IEC 61850  
i DNP 3.0 over Ethernet. Zapewnia ona komunikację sieciową za pośrednictwem 
ośrodków miedzianych lub światłowodowych, z prędkością równą 10 Mb/s (tylko 
w przypadku miedzi) lub 100 Mb/s lub portu redundantnego Ethernet 100 Mb/s. 
Płytka opcjonalnie może być również zamówiona z portem IRIG-B (modulowane 
lub niemodulowane). Płytka pojedynczego/redundantnego portu Ethernet, płytka 
IRIG-B opisana w punkcie 1.1.5 oraz druga tylna płytka komunikacyjna opisana  
w punkcie 1.1.6 wzajemnie wykluczają się, ponieważ wykorzystują gniazdo A  
w obudowie przekaźnika. 
P348 zawiera płytkę Ethernet magistrali procesowej IEC 61850-9-2 LE służącą do 
odbierania próbkowanych wartości prądu i napięcia, patrz sekcja 0. 
Wszystkie moduły są połączone magistralą równoległą, adresową, przez którą 
płytka procesora może wysyłać i otrzymywać informacje do/z innych modułów,  
w zależności od potrzeb. 
Dostępna jest również osobna magistrala szeregowa służąca do przesyłu danych 
próbkowanych z modułu wejść do procesora. Rysunek 1 przedstawia moduły 
przekaźnika oraz przepływ informacji pomiędzy nimi. 
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Rysunek 1: Moduły przekaźnika i przepływ informacji 

 
 

1.1.8 Moduł do wstrzykiwania, sprzęgania i pomiarów zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika P391 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika P391 podaje napięcie DC do obwodu 
wirnika; polaryzacja napięcia jest odwrócona przy niskich częstotliwościach  
i możliwy jest wybór częstotliwości przez użytkownika, za pomocą łącza 
połączeniowego wewnątrz urządzenia, spośród wartości 0,25 Hz, 0,5 Hz, 1 Hz. 
Źródło napięcia jest sprzężone z obwodem wzbudzenia za pośrednictwem 
rezystorów wysokorezystancyjnych. Jest ono połączone ze szczotką uziemiającą 
wirnika za pośrednictwem niskorezystancyjnego bocznika pomiarowego. P391 
zawiera zestyk watchdog służący do sygnalizowania wszelkich zwarć w urządzeniu. 
Zawiera również wyjście pętli prądowej 0-20 mA do pomiaru rezystancji, które jest 
podłączone do wejścia pętli prądowej 0-20 mA P34x w celu zapewnienia stopni 
alarmowania i wyzwalania zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika. 
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1.2 Przegląd oprogramowania 
Oprogramowanie przeznaczone dla przekaźnika można podzielić na cztery 
elementy: system operacyjny czasu rzeczywistego, oprogramowanie usług 
systemowych, oprogramowanie platformy oraz oprogramowanie zabezpieczająco-
sterujące. 
 
Te cztery elementy nie są rozróżniane przez użytkownika i wszystkie są 
obsługiwane przez tą samą płytkę procesora. Różnice pomiędzy czterema 
częściami oprogramowania objaśniono w poniższych sekcjach. 
 
1.1.9 System operacyjny czasu rzeczywistego 
System operacyjny czasu rzeczywistego stanowi ramy, w których pracują 
poszczególne części oprogramowania przekaźnika. Oprogramowanie jest 
rozdzielone pomiędzy zadania. System operacyjny czasu rzeczywistego szereguje 
przetwarzanie tych zadań tak, aby były wykonywane we właściwym czasie  
i według pierwszeństwa. System operacyjny służy również do wymiany informacji 
pomiędzy zadaniami w formie komunikatów. 
 
1.1.10 Oprogramowanie usług systemowych 
Oprogramowanie usług systemowych zapewnia sterowanie niskiego poziomu 
sprzętu przekaźnika. Na przykład oprogramowanie usług systemowych kontroluje 
rozruch oprogramowania przekaźnika z nieulotnej pamięci flash EPROM  
w momencie załączenia zasilania a także zapewnia oprogramowanie sterowników 
dla interfejsu użytkownika poprzez wyświetlacz LCD i klawiaturę oraz poprzez 
szeregowe porty komunikacyjne. Oprogramowanie usług systemowych zapewnia 
warstwę interfejsu pomiędzy sterowaniem sprzętem przekaźnika a pozostałą 
częścią oprogramowania przekaźnika. 
 
1.1.11 Oprogramowanie platformy 
Oprogramowanie platformy służy do zarządzania ustawieniami przekaźnika, 
interfejsami użytkownika oraz rejestracji zapisów zdarzeń, alarmów, zwarć 
i konserwacji. Wszystkie ustawienia przekaźnika są przechowywane w bazie 
danych przekaźnika. Ta baza danych jest bezpośrednio kompatybilna  
z komunikacją wykorzystującą protokół Courier. Dla wszystkich innych interfejsów 
(np. klawiatury na przednim panelu oraz interfejsu wyświetlacza LCD, MODBUS, 
IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz DNP3.0) oprogramowanie platformy przekształca 
informacje z bazy danych do żądanego formatu. Oprogramowanie platformy 
powiadamia oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące o wszystkich zmianach 
ustawień i rejestruje dane określone przez oprogramowanie zabezpieczająco-
sterujące. 
 
1.1.12 Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące 
Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące wykonuje obliczenia dla wszystkich 
algorytmów zabezpieczeń przekaźnika. Obejmuje to przetwarzanie sygnałów 
cyfrowych np. filtrację Fouriera oraz zadania pomocnicze takie jak rejestrator 
zakłóceń. Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące współpracuje  
z oprogramowaniem platformy w zakresie zmian ustawień i rejestracji zapisów 
oraz z oprogramowaniem usług systemowych w zakresie pozyskiwania danych 
próbek oraz dostępu do wyjść przekaźnikowych i cyfrowych wejść z izolacją 
optyczną. 
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1.1.13 Rejestrator zakłóceń 
Wartości analogowe i sygnały logiczne są kierowane z oprogramowania 
zabezpieczająco-sterującego do oprogramowania rejestratora zakłóceń. 
Oprogramowanie platformy współpracuje z rejestratorem zakłóceń, aby 
umożliwić pozyskanie zapisów przechowywanych w pamięci. 
 
 
  

2 MODUŁY SPRZĘTOWE 
Przekaźnik bazuje na modułowej konstrukcji sprzętu, gdzie każdy moduł pełni 
osobną funkcję.  W niniejszej sekcji opisano działanie poszczególnych modułów 
sprzętowych. 

2.1 Płytka procesora 
Płytka procesora głównego jest oparta na 32-bitowym zmiennoprzecinkowym 
procesorze sygnałowym (DSP). Wykonuje on wszystkie obliczenia oraz kontroluje 
działanie wszystkich pozostałych modułów w urządzeniu IED, łącznie 
z przesyłaniem danych oraz interfejsami użytkownika.  Płytka ta jest jedyną płytką, 
która nie pasuje do jednego ze slotów. Znajduje się ona w panelu czołowym i jest 
połączona z resztą systemu za pomocą wewnętrznego kabla taśmowego. 
 
Na płytce procesora zamontowano wyświetlacz LCD oraz diody LED wraz  
z portami komunikacyjnymi panelu przedniego. Cała komunikacja szeregowa jest 
obsługiwana przez bezpośrednio programowalną macierz bramek (FPGA). 
Pamięć znajdująca się na płytce procesora głównego została podzielona na dwie 
kategorie, ulotną oraz nieulotną: pamięć ulotną stanowi pamięć SRAM o szybkim 
dostępnie, która jest wykorzystywana do przechowywania i uruchamiania 
oprogramowania procesora oraz magazynowania danych wymaganych w trakcie 
obliczeń procesora. Pamięć nieulotna jest podzielona na dwie grupy: 
 Pamięć flash pełniącą rolę pamięci nieulotnej dla kodu oprogramowania, 

tekstu oraz danych konfiguracyjnych, włączając w to bieżące wartości 
nastaw 

 Pamięć SRAM z podtrzymywaniem bateryjnym, przeznaczoną do 
przechowywania danych z rejestracji zakłóceń, zdarzeń, zwarć oraz 
konserwacji 

 

2.2 Wewnętrzne magistrale komunikacyjne 
Przekaźnik ma dwie wewnętrzne magistrale służące do przekazywania danych 
pomiędzy modułami. Główna magistrala to równoległe łącze stanowiące część 64-
przewodowego kabla wstążkowego. Oprócz sygnałów sterowniczych i wszystkich 
linii elektroenergetycznych kabel taśmowy przenosi sygnały magistrali danych i 
adresowych. 
Pracą magistrali kieruje płytka głównego procesora, która działa jako urządzenie 
nadrzędne, podczas gdy wszystkie pozostałe moduły w przekaźniku są 
urządzeniami podrzędnymi. 
Druga magistrala to łącze szeregowe wykorzystywane wyłącznie do przekazywania 
wartości cyfrowych próbek z modułu wejść do płytki głównego procesora. 
Procesor DSP ma wbudowany port szeregowy służący do odczytywania danych 
próbek z magistrali szeregowej. Magistrala szeregowa również wchodzi w skład 
64-przewodowego kabla taśmowego. 
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2.3 Moduł wejść 
Moduł wejść stanowi interfejs pomiędzy płytką (płytkami) procesora  
w przekaźniku a analogowymi i cyfrowymi sygnałami docierającymi do 
przekaźnika. Moduł wejść w przekaźniku P342 składa się z dwóch płytek 
drukowanych: głównej płytki wejść oraz płytki przekładników. Ten przekaźnik 
zapewnia cztery wejścia napięciowe oraz pięć wejść prądowych. Moduł wejść 
przekaźnika P343/4/5/6 zawiera dodatkową płytkę przekładników, co razem daje 
4/5/7 wejść napięciowych oraz 8 lub 10 wejść prądowych. Moduł wejść w P344 
jest taki sam, jak w P343/6 z wyjątkiem tego, że zawiera dodatkowe wejście 
napięciowe, dając tym samym pięć wejść napięciowych oraz osiem wejść 
prądowych. Moduł wejść w P345 jest taki sam, jak w P344 z wyjątkiem tego, że 
zawiera dodatkowe wejście prądowe 20 Hz i napięciowe 20 Hz dla zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100%, dedykowane wejście napięciowe dla 
kontroli synchronizacji oraz dodatkowe czułe wejście prądowe dla 
watometrycznego czułego zabezpieczenia mocowego. P348 wykorzystuje 
próbkowane wartości prądu i napięcia z portu Ethernet IEC 61850-9-2 LE, dalsze 
informacje można znaleźć w sekcji 0. 
 
1.1.14 Płytka przekładników 
Płytka przekładników zawiera do czterech przekładników napięciowych (PN) oraz 
do pięciu przekładników prądowych (PP). Płytka przekładników pomocniczych 
dodaje jeszcze nawet pięć kolejnych PP i dwa kolejne PN. Wejścia prądowe 
akceptują prąd znamionowy 1A lub 5A (opcje menu i podłączenia), a wejścia 
napięciowe mogą być określone dla napięcia znamionowego 110 V lub 440 V 
(opcja zamówienia). Przekładniki są wykorzystywane do obniżania wartości 
prądów i napięć do poziomów odpowiednich dla obwodów elektronicznych 
przekaźnika oraz do skutecznej izolacji przekaźnika od układu zasilania.  Układy 
połączeń uzwojeń wtórnych zarówno przekładników prądowych jak i 
napięciowych zapewniają różnicowe sygnały wejściowe do głównej płytki wejść 
pozwalając zredukować szumy. 
 
1.1.15 Płytka wejść 
Główną płytkę wejść przedstawiono w postaci schematu blokowego na rysunku 2.  
Zapewnia ona obwody dla cyfrowych sygnałów wejściowych oraz konwersji 
analogowo-cyfrowej sygnałów analogowych. Pobiera ona różnicowe sygnały 
analogowe z PP oraz PN płytki przekładników, przetwarza te dane na próbki 
cyfrowe i przekazuje próbki do płytki głównego procesora poprzez magistralę 
danych szeregowych. Na płytce wejść sygnały analogowe są przepuszczane przez 
filtr przeciwutożsamieniowy, przed rozdzieleniem do pojedynczego układu 
scalonego konwertera cyfrowo-analogowego. Konwerter C-A zapewnia 
rozdzielczość 16-bitową oraz wyjście strumienia danych szeregowych. Cyfrowe 
sygnały wejściowe mają izolację optyczną na tej płytce, aby zapobiec wystąpieniu 
nadmiernych napięć na tych wejściach, które spowodowałyby uszkodzenie 
wewnętrznych obwodów przekaźnika. 
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Rysunek 2: Główna płytka wejść 

 

Zwielokrotnianie sygnału umożliwia próbkowanie 20 kanałów analogowych za 
pomocą maksymalnie 10 wejść prądowych i 7 wejść napięciowych. 3 kanały 
zapasowe są wykorzystywane do próbkowania 3 różnych napięć odniesienia, dla 
kontroli ciągłości działania rozdzielacza oraz dokładności konwertera A-C. 
Prędkość próbkowania jest utrzymana na poziomie 24 próbek na cykl przebiegu 
falowego zasilania przez obwód sterowania logiki, którego działanie jest 
kierowane przez funkcję śledzenia częstotliwości na głównej płytce procesora.   
W nieulotnej pamięci kalibracyjnej zapisane są współczynniki kalibracji, które są 
wykorzystywane przez płytkę procesora do korygowania wszelkich odchyłek 
amplitudy bądź fazy wprowadzanych przez przekładniki lub układ analogowy. 
Inną funkcją płytki wejść jest odczyt sygnałów, obecnych na wejściach cyfrowych 
i przekazywanie ich na równoległą magistralę danych, do przetworzenia. Płytka 
wejść zawiera 8 izolatorów optycznych do podłączenia maksymalnie ośmiu 
cyfrowych sygnałów wejściowych. Izolatory optyczne są wykorzystywane dla 
sygnałów cyfrowych z takich samych powodów, jak przekładniki dla sygnałów 
analogowych: izolują one elektronikę od środowiska sieci zasilającej. Płytka wejść 
umożliwia filtrowanie sprzętowe sygnałów cyfrowych, w celu usunięcia 
niechcianych zakłóceń przed buforowaniem sygnałów do odczytu na równoległej 
magistrali danych. W zależności od modelu przekaźnika przekaźnik może 
przyjmować więcej niż 8 cyfrowych sygnałów wejściowych.  Do tego celu służy 
dodatkowa płytka optyczna tak samo przewidziana dla 8 izolowanych wejść 
cyfrowych jak główna płytka wejść, lecz nie zawierająca żadnych obwodów do 
sygnałów analogowych, które znajdują się na głównej płytce wejść. 
 
1.1.16 Uniwersalne optycznie izolowane wejścia logiczne 
Przekaźniki z serii P34x mają uniwersalne optycznie izolowane wejścia logiczne, 
które można zaprogramować na znamionowe napięcie baterii obwodu, którego są 
częścią. To pozwala na zastosowanie różnych napięć dla różnych obwodów jak np. 
sygnałowego czy wyzwalającego. W wersji oprogramowania 30 i w nowszych 
można je zaprogramować w standardzie na 60% - 80% lub 50% - 70% tak, aby 
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sprostać różnym ograniczeniom roboczym. 
 
Wartości progowe są następujące: 
 

Znamionowe 
napięcie baterii (Vdc) 

Standard 60% - 80% 50% - 70% 

 
Brak zadziałania 
(logiczne 0) Vdc 

Zadziałanie  
(logiczne 1) Vdc 

Brak zadziałania 
(logiczne 0) Vdc 

Zadziałanie 
(logiczne 1) 

Vdc 

24/27 <16.2 >19.2 <12.0 >16.8 

30/34 <20.4 >24.0 <15.0 >21.0 

48/54 <32.4 >38.4 <24.0 >33.6 

110/125 <75.0 >88.0 <55.0 >77.0 

220/250 <150.0 >176.0 <110 >154 
 

Tabela 1: Poziomy progowe 
 

Ta niższa wartość eliminuje krótkotrwałe pobudzenia, które mogą pojawić się 
podczas zwarć doziemnych baterii akumulatorów, kiedy to pojemność 
pasożytnicza może sięgać wartości równej 50% napięcia akumulatorowego na 
wejściu. 
Każde wejście posiada również wybieralne filtrowanie, które można wykorzystać. 
Umożliwia to zastosowanie wstępnie nastawionego filtra ½ cyklu, który uodparnia 
wejście na zakłócenia wywoływane w okablowaniu: jest to metoda bezpieczna, 
jednakże może być powolna, szczególnie w przypadku zabezpieczeń ze zdalnym 
bezwarunkowym wyłączeniem. Można temu zapobiec wyłączając filtr połówkowy. 
W takim przypadku należy zastosować jedną z następujących metod w celu 
zredukowania zakłócenia AC. Pierwsza metoda polega na zastosowaniu 
wyłącznika dwubiegunowego na wejściu, a druga na zastosowaniu ekranowanej 
skrętki w obwodzie wejściowym. 
 
Najnowsze płytki wejść optycznych zostały zaprojektowane i wprowadzone  
w przekaźnikach P34xxxxxxxxxxxM/P w celu podołania najnowszym i najbardziej 
rygorystycznym wymaganiom dotyczącym przepięć. Nowe płytki wejść optycznych 
oferują następujące udogodnienia: 
 
 Zapewniają odporność na niepożądane pobudzenie w przypadku zwarć 

doziemnych baterii, bez konieczności stosowania równolegle połączonych 
rezystorów lub zwłoki czasowej 

 Zapewniają odporność na pobudzenie od okablowania (indukowane 
napięcia przełączania) równoważne temu od przekaźników wyłączania 
dużych obciążeń 

 Umożliwiają podłączenie okablowania poza panelem, gdzie ekranowanie 
może być niewystarczające lub może go nie być wcale 

 Możliwość podłączenia, gdy odległość pomiędzy okablowaniem DC  
a obwodami PP lub przewodami pierwotnymi jest mniejsza niż tradycyjnie 
zalecane odległości separacji 

 Maksymalizują możliwość „samooczyszczania zestyków”. Opcja ta pozwala 
na przebicie utlenienia na zewnętrznych zestykach inicjujących, które 
mogły nie pracować przez pewien czas 

 Zapewniają czyste przełączanie (zminimalizowane drgania zestyków) 
 Zapewniają aktywne równoważenie przyłożonego napięcia, gdy używane są 

dwa wejścia w szeregu do monitorowania obwodu wyzwalającego, 
pozwalające uzyskać całkowicie autonomiczne rozwiązanie monitorujące 
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obwód wyzwalający 
 Zapewniają zgodność z najnowszymi jeszcze bardziej rygorystycznymi 

normami IEC dotyczącymi udarowych zakłóceń elektromagnetycznych 
Nowe normy przewidują metodę badań z wykorzystaniem wyładowań 
odbywających się na drodze sprzężenia pojemnościowego (wartość 
szczytowa + zanikanie wykładnicze), w przeciwieństwie do norm 
poprzednich, w których badania obejmują wyładowanie iskrowe (wyłącznie 
wartość szczytowa) 

 Zapewniają zgodność z niezwykle wymagającymi testami UK ESI48-4EB2; 
po raz pierwszy bez użycia zewnętrznych rezystorów rozpraszających 
energię Odporność na wyładowywania pojemnościowe wejść optycznych 
jest taka sama jak przekaźnika z mechanizmem zawiasowym 

 Zapewniają programowalne wartości progowe wejść optycznych, które  
w połączeniu z pozostałymi funkcjami eliminują ryzyko nieprawidłowego 
działania dla dowolnych zwarć doziemnych w obwodzie baterii 

 

2.4 Moduł zasilania (z wyjściami przekaźnikowymi) 
Moduł zasilacza składa się z dwóch płytek, jednej dla samego zasilacza oraz drugiej dla 
wyjść przekaźnikowych. Płytka zasilania zawiera również sprzęt wejść i wyjść dla tylnego 
portu komunikacyjnego zapewniającego interfejs komunikacyjny EIA(RS)485. 
W przekaźnikach P34xxxxxxxxxxxM/P wdrożono nowy moduł zasilania. W nowym module 
PSU wyeliminowano napięcie wzbudzenia 48 V służące do wysterowywania wejść 
optycznych. W przypadku poprzednich modeli napięcie wzbudzania występuje na 
zaciskach F/J/M 7, 8, 9 oraz 10 (w zależności od modelu) płytki obwodów zasilających.  
W przypadku nowych modeli, istotne jest, aby NIE wykonywać żadnych połączeń z 
użyciem tych zacisków. 

 
2.4.1 Płytka zasilania (z interfejsem komunikacyjnym EIA(RS)485) 
Przekaźnik może być wyposażony w płytkę zasilania w jednej z trzech dostępnych 
konfiguracji. Zostanie ona określona na etapie zamawiania oraz będzie uzależniona od 
natury napięcia zasilania, które będzie podłączone do przekaźnika.  Te trzy opcje 
przedstawiono w Tabeli 2. 
 

Zakresy znamionowe dla DC Zakresy znamionowe dla AC 

24/48 V Tylko DC 

48/110 V 30/100 Vrms 

110/250 V 100/240 Vrms 
 

Tabela 2: Opcje zasilania 

 
Wyjście ze wszystkich wersji modułów zasilacza jest wykorzystywane do 
zapewnienia izolowanych szyn zasilających dla wszystkich innych modułów 
przekaźnika. W przekaźniku wykorzystywane są trzy poziomy napięcia: 5,1 V dla 
wszystkich obwodów cyfrowych, ±16 V dla analogowych układów elektronicznych 
np. na płytce wejść, oraz 22 V do wysterowywania cewek wyjść przekaźnikowych  
i płytki RTD, jeżeli jest zainstalowana.  Wszystkie napięcia zasilania, łącznie  
z napięciem 0V linii uziemienia są rozprowadzone w przekaźniku przy pomocy 
64-przewodowego kabla taśmowego. 
Dwie kolejne funkcje, jakie pełni płytka zasilania, to interfejs komunikacyjny 
EIA(RS)485 oraz zestyki watchdog dla przekaźnika. Interfejs EIA(RS)485 jest 
wykorzystywany w tylnym porcie komunikacyjnym przekaźnika, dla zapewnienia 
komunikacji przy pomocy protokołu Courier, MODBUS, IEC60870-5-103 lub 
DNP3.0. Sprzęt EIA(RS)485 obsługuje komunikację w trybie half-duplex oraz 



P34x/EN FD/Ia7 STRUKTURA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO 

 
 

781 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

zapewnia izolację optyczną dla przesyłanych i odbieranych danych szeregowych. 
Całość wewnętrznej komunikacji danych z płytki zasilacza jest realizowana poprzez 
płytkę wyjść przekaźnikowych, która jest podłączona do magistrali równoległej. 
Wspomniany układ watchdog posiada dwa zestyki wyjść przekaźnikowych, jeden 
normalnie otwarty oraz jeden normalnie zamknięty Są one wysterowywane za 
pomocą płytki głównego procesora i wskazują na stan sprawności przekaźnika. 
Płytka zasilania zawiera ogranicznik prądu rozruchowego. Ogranicza on wartość 
szczytową prądu rozruchowego, w momencie podania zasilania, do około 10A. 
 
2.4.2 Płytka wyjść przekaźnikowych 
Występują 2 wersje płytek wyjść przekaźnikowych: jedna posiada siedem 
przekaźników, trzy normalnie otwarte zestyki oraz cztery zestyki przełączne,  
a druga osiem przekaźników, sześć normalnie otwartych zestyków oraz dwa 
zestyki przełączne. 
Dla modeli przekaźnika ze sprzętem oznaczonym przyrostkiem A dostępne były 
tylko płytki z 7 wyjściami przekaźnikowymi. Dla równorzędnych modeli 
przekaźnika ze sprzętem oznaczonym przyrostkiem B lub kolejnymi utrzymana jest 
dla zachowania zgodności podstawowa liczba zestyków wyjściowych, dzięki użyciu 
płytek z 7 wyjściami przekaźnikowymi. Płytki z 8 wyjściami przekaźnikowymi 
używa się tylko w nowych modelach przekaźnika lub w dotychczasowych 
modelach przekaźnika dostępnych z obudowami w nowych rozmiarach lub w celu 
zapewnienia dodatkowych zestyków wyjściowych w dotychczasowych modelach 
ze sprzętem oznaczonym przyrostkiem B lub kolejnym. 
 
Uwaga: Literowy przyrostek w numerze modelu odnosi się do wersji sprzętowej. 
 
Przekaźniki są zasilane z linii zasilania 22 V. Stan przekaźników jest zapisywany lub 
odczytywany za pomocą równoległej magistrali danych. W zależności od modelu 
przekaźnika można zapewnić więcej niż siedem zestyków wyjściowych stosując 
maksymalnie trzy dodatkowe płytki przekaźników. Każda dodatkowa płytka 
przekaźników dostarcza kolejne siedem lub osiem wyjść przekaźnikowych. 
 
2.4.3 Płytka przekaźnikowa dużej mocy 
Jedna płytka wyjść przekaźnikowych "dużej mocy", składająca się z czterech 
zestyków wyjściowych normalnie otwartych, jest dostępna dla P342 oraz jedna 
lub dwie płytki są dostępne dla P343/4/5/6 jako opcja. 
Płytka zawiera hybrydowe urządzenia MOSFET solid state (SSD), równolegle do 
styków wyjść przekaźnikowych dużej mocy. MOSFET wyposażony jest w warystor 
zapewniający zabezpieczenie wymagane podczas wyłączania obciążeń 
indukcyjnych, ponieważ energia gromadzona w elemencie indukcyjnym powoduje 
powstanie znacznego napięcia zwrotnego mogącego uszkodzić tranzystor 
MOSFET. 
W przypadku pojawienia się na wejściu sterowniczym komendy dla zadziałania 
zestyku wyjściowego, wysterowywany jest w tym samym czasie miniaturowy 
przekaźnik oraz przyrząd półprzewodnikowy. Miniaturowy styk przekaźnikowy jest 
zamykany znamionowo przy 3,5 ms i jest wykorzystywany do ciągłego obciążenia 
prądowego; SSD zadziała w czasie <0,2 ms i zostanie wyłączony po upływie 7,5 ms. 
Po zresetowaniu wejścia sterującego w celu otwarcia zestyków, SSD ponownie 
włączany jest na czas 7,5 ms. Miniaturowy przekaźnik zostaje zresetowany w ciągu 
3,5 ms (wartość nominalna), więc SSD zostaje użyty do odłączenia obciążenia. SSD 
absorbuje energię powstającą podczas odłączania obciążeń indukcyjnych i tym 
samym ogranicza wynikowe napięcie udarowe. Konstrukcja tego zestyku jest 
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przeznaczona wyłącznie do przełączania obwodów DC. Ponieważ SSD włącza się 
bardzo szybko (<0,2 ms), dodatkową zaletą tych zestyków wyjściowych dużej 
mocy jest bardzo szybkie działanie. 
 

 

Rysunek 3: Działanie zestyków dużej mocy 

 
2.4.3.1 Zastosowania zestyków dużej mocy 
1. Efektywne projektowanie układów 

W tradycyjnych projektach wykorzystujących połączenia kablowe, wysoka 
zdolność rozłączeniowa możliwa jest do uzyskania wyłącznie po 
zastosowaniu zewnętrznych elektromechanicznych przekaźników 
wyzwalających.  Można użyć zewnętrznych przekaźników wyzwalających 
MVAJ lub nowych zestyków dużej mocy umieszczonych wewnątrz 
przekaźników MiCOM firmy Alstom, co pozwoli na zmniejszenie 
przestrzeni, jaką zajmuje panel. 
 

2. Dostępność pomocniczych zestyków wyłącznika 
Pomocnicze zestyki wyłącznika 52a (wyłącznik zamknięty) wykorzystuje się 
powszechnie do wyłączania prądu cewki wyzwalającej w momencie 
otwarcia wyłącznika, ułatwiając tym samym działanie zestykom 
zabezpieczającym. W przypadkach takich, jak działanie rozłączników lub 
modernizacja, może być tak, że zestyki 52a są niedostępne. W takich 
zastosowaniach można użyć zestyków dużej mocy do wyłączenia prądu 
cewki wyzwalającej. 

 
3. Usterka wyłącznika 

Powyżej opisano technikę stosowania zestyków 52 w obwodach 
wyzwalających. Jednakże, w razie awarii wyłącznika lokalnego (zacięcia 
wyłącznika) lub usterki zestyków pomocniczych (zacięcia zestyków) 
działanie zestyków 52a nie jest . Obowiązek przerywania obwodu spada 
wtedy z wyłącznika lokalnego na zestyki wyjść przekaźnikowych, które 
mogą być do tego nieodpowiednie. Zestyki dużej mocy MiCOM firmy 
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Alstom pozwalają uniknąć ryzyka spalonych zestyków przekaźnika. 
 
4. Inicjalizacja telezabezpieczenia 

Zestyki dużej mocy oferują również duże szybkości działania. Skutkuje to 
szybszym wyzwalaniem: dodatkowo szybkie kluczowanie 
telezabezpieczenia stanowi korzyść samą w sobie. Szybkie kluczowanie 
pozwala skrócić standardowe czasy zadziałania zestyku, gdyż możliwe jest 
szybsze przekazywanie komend zezwolenia, blokowania i wyzwalania 
międzysystemowego. 

 

2.5 Płytka RTD 
Płytka RTD (rezystancyjnych czujników temperaturowych) stanowi opcję przy 
zamawianiu. Służy ona do monitorowania odczytów temperatury z maksymalnie 
dziesięciu czujników RTD PT100, przy czym każdy z nich jest podłączony przy 
pomocy  
podłączenia trójprzewodowego. Płytka jest zasilana z szyny zasilającej 22 V 
służącej do wysterowywania wyjść przekaźnikowych. Płytka RTD zawiera dwa 
nadmiarowe kanały podłączone do rezystorów o dużej stabilności w celu 
zapewnienia odczytów odniesienia.  Są one wykorzystywane do sprawdzania 
działania płytki RTD. Dane dotyczące temperatury są odczytywane przez procesor 
poprzez równoległą magistralę danych i są wykorzystywane do zapewniania 
zabezpieczenia termicznego dla uzwojeń generatora. 
 

2.6 Płytka modulowana lub niemodulowana IRIG-B 
(opcjonalna) 

Dla zapewnienia dokładnego wzorca czasowego do przekaźnika może być 
zainstalowana płytka IRIG-B stanowiąca opcję przy zamawianiu. Można jej używać 
zawsze, gdy dostępny jest sygnał IRIG-B. Sygnał IRIG-B jest podłączany do płytki za 
pomocą złącza BNC z tyłu przekaźnika.  
Informacja o czasie jest wykorzystywana do synchronizowania wewnętrznego 
zegara czasu rzeczywistego przekaźnika z dokładnością 1 ms.  Wewnętrzny zegar 
jest używany do czasowego znakowania zapisów zdarzeń, zwarć, konserwacji  
i zakłóceń. 
Dla płytki IRIG-B można również określić, czy korzysta ze światłowodowego czy 
ethernetowego tylnego portu komunikacyjnego. 
 

2.7 Druga tylna płytka komunikacyjna 
Przekaźniki wykorzystujące protokół Courier, MODBUS, IEC60870-5-103 lub DNP3 
w pierwszym tylnym porcie komunikacyjnym posiadają opcjonalny drugi port, 
prowadzący komunikację w języku Courier. Może być on podłączany z użyciem 
jednego z trzech rodzajów łączy fizycznych: skrętki komputerowej K-Bus 
(niewrażliwej na zmiany biegunowości), skrętki komputerowej zgodnej  
z EIA(RS)485 (wrażliwej na zmiany biegunowości połączenia) lub skrętki 
EIA(RS)232. 
Druga tylna płytka komunikacyjna, płytka Ethernet i płytka IRIG-B wykluczają się 
wzajemnie, gdyż są montowane w tym samym slocie. Z tego powodu dostępne są 
dwie wersje drugiej tylnej płytki komunikacyjnej i płytki Ethernet: z wejściem IRIG-
B i bez. Układ fizyczny drugiej płytki komunikacji tylnej przedstawiono na Rysunku 
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4. 

 

Rysunek 4: Drugi tylny port komunikacyjny 

 

2.8 Płytka Ethernet IEC 61850-8-1 
Dla komunikacji przez magistralę stacyjną IEC 61850 i DNP 3.0 over Ethernet 
dostępne są dwie płytki: pojedyncza płytka Ethernet (ZN0049) oraz redundantna 
płytka Ethernet (ZN0071). Obie są niezbędne dla komunikacji, ale dzięki 
podwójnej redundantnej płytce Ethernet zawsze jest dostępna alternatywna 
ścieżka, która zapewnia płynną redundancję. 
 
Opcjonalna pojedyncza płytka Ethernet (ZN0049) ma trzy warianty, które 
zapewniają implementację IEC 61850 oraz DNP 3.0:: 
1. 100 Mbit/s światłowód + 10/100 Mbit/s miedź, 
2. 100 Mbit/s światłowód + 10/100 Mbit/s miedź + modulowany IRIG-B, 
3. 100 Mbit/s światłowód + 10/100 Mbit/s miedź + niemodulowany IRIG-B. 
 
Pojedynczą płytkę Ethernet instaluje się w gnieździe A przekaźnika, które jest 
gniazdem opcjonalnej komunikacji. Każda karta Ethernet posiada unikalny MAC 
adres, wykorzystywany do komunikacji ethernetowej. Jest on nadrukowany z tyłu 
płytki, wzdłuż gniazd Ethernet. 
Porty światłowodowe o prędkości 100 Mbit/s wykorzystują złącza typu ST® i są 
odpowiednie dla typu wielomodowych kabli światłowodowych 1300 nm. 
Pojedyncza płytka portu Ethernet ma miedziane porty wykorzystujące złącza typu 
RJ45. W przypadku korzystania z miedzianych połączeń ethernetowych ważne 
jest, aby używać skrętek ekranowanych siatką (STP) lub skrętek ekranowanych 
folią (FTP), aby ekranować komunikację IEC 61850 przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi. Znajdujące się na każdym końcu kabla złącze RJ45 musi 
być ekranowane zaś ekran kabla musi być podłączone do tego ekranu złącza RJ45 
tak, żeby ekran był uziemiony do obudowy przekaźnika. 
Zarówno kabel jak i złącze RJ45 znajdujące się na każdym końcu kabla muszą mieć 
co najmniej Kategorię 5, zgodnie z normą IEC 61850. Zaleca się, aby miedziany 
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przewód Ethernet miał długość maksymalnie trzech metrów i znajdował się  
w jednym polu/skrzynce. 
W przypadku korzystania z komunikacji IEC 61850 oraz DNP 3.0 przez kartę 
Ethernet, dostępne są również, do jednoczesnego użytku, port tylny EIA(RS)485  
i przedni EIA(RS)232, przy czym oba korzystają z protokołu Courier. 
Układ fizyczny pojedynczej płytki portu Ethernet przedstawiono na Rysunku 5. 
 
Awaria sieci przemysłowej może mieć katastrofalne skutki. Redundancja zwiększa 
bezpieczeństwo i niezawodność, a ponadto umożliwia dodawanie urządzeń do sieci 
i usuwanie ich bez przestojów sieci. 
 
Poniższa lista przedstawia sposób wdrożenia redundancji Ethernetu przez firmę 
Alstom Grid, która to redundancja ma osiem wariantów z wbudowanymi 
protokołami redundancyjnymi IEC 61850 oraz DNP 3.0 przez Ethernet oraz SHP, 
RSTP, DHP i PRP. 
 
1. Protokół SHP (Self Healing Protocol) z portami Ethernet światłowodowymi 

wielomodowymi 1300 nm 100BaseFx (złącze ST®) i wejściem 
modulowanego sygnału IRIG-B. 

2. Protokół SHP (Self Healing Protocol) z portami Ethernet światłowodowymi 
wielomodowymi 1300 nm 100BaseFx (złącze ST®) i wejściem 
niemodulowanego sygnału IRIG-B. 

 
Uwaga: Obie te płytki oferują zgodność z przełącznikami wielomodowymi 

C264-SWR202 oraz H35x. Protokół SHP to prywatne rozwiązanie 
firmy Alstom Grid zapewniające niezwykle krótki czas przywracania 
sprawności. 

 
3. Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) (RSTP IEEE 802.1D 2004)  

z portami Ethernet światłowodowymi wielomodowymi 1300 nm 
100BaseFx (złącze ST®) i wejściem modulowanego sygnału IRIG-B. 

4. Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) (RSTP IEEE 802.1D 2004)  
z portami Ethernet światłowodowymi wielomodowymi 1300 nm 
100BaseFx (złącze ST®) i wejściem niemodulowanego sygnału IRIG-B. 
 

Uwaga: Obie te płytki oferują protokół RSTP. 
 
5. Protokół DHP (Dual Homing Protocol) z portami Ethernet 

światłowodowymi wielomodowymi 1300 nm 100BaseFx (złącze ST®)  
i wejściem modulowanego sygnału IRIG-B. 

6. Protokół DHP (Dual Homing Protocol) z portami Ethernet 
światłowodowymi wielomodowymi 1300 nm 100BaseFx (złącze ST®)  
i wejściem niemodulowanego sygnału IRIG-B. 

 
Uwaga: Obie te płytki oferują zgodność z przełącznikami wielomodowymi 

C264-SWD202 oraz H36x. Protokół DHP to prywatne rozwiązanie 
firmy Alstom Grid zapewniające płynną redundancję dla urządzeń 
IED. 

 
7. Protokół PRP (Parallel Redundancy Protocol) z portami Ethernet 

światłowodowymi wielomodowymi 1300 nm 100BaseFx (złącze ST®) 
i wejściem modulowanego sygnału IRIG-B. 
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8. 8. Protokół PRP (Parallel Redundancy Protocol) z portami Ethernet 
światłowodowymi wielomodowymi 1300 nm 100BaseFx (złącze ST®) 
i wejściem niemodulowanego sygnału IRIG-B. 

 
Uwaga: Obie te płytki oferują protokół PRP (IEC 62439-3). 

Redundantną płytkę Ethernet instaluje się w gnieździe A przekaźnika, 
które jest gniazdem opcjonalnej komunikacji. Każda płytka Ethernet 
ma dwa adresy MAC: jeden dla wbudowanego przełącznika 
zarządzanego a drugi dla urządzenia IED. Adres MAC urządzenia IED 
jest wydrukowany na tylnym panelu urządzenia IED. Więcej 
informacji na temat redundantnej komunikacji można znaleźć 
Redundant Ethernet Board User Guide (Podręcznik użytkownika 
redundantnych płytek Ethernet), Px4x/EN. 

 

  

Rysunek 5: Pojedyncza płytka Ethernet 
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Rysunek 6: Złącza redundantnej płytki Ethernet 

 

2.9 Płytka Ethernet IEC 61850-9-2 LE (P348) 
Na potrzeby komunikacji przez magistralę procesową IEC 61850-9-2 LE dostępna 
jest w P348 pojedyncza płytka Ethernet (ZN0078). 
 

 

Rysunek 7: Złącza płytki Ethernet IEC 61850-9-2 LE 

 
Złącza światłowodowe 
Wykorzystuje wielomodowy 1300 nm 100BaseFx ze złączami ST. 
 
Złącze RJ45 
Jest to port serwisowy przeznaczony wyłącznie do uruchamiania i testowania. Nie 
należy używać go do stałego połączenia. 
 
Diody LED 
 
 

Dioda LED Funkcja Wł. Wył. Miga 

Zielony Łącze Łącze OK Łącze zerwane  
Żółty Aktywność   Ruch 

 
Położenie płytki 
Płytkę umieszcza się w gnieździe zarezerwowanym dla płytek komunikacyjnych. 
Na poniższym schemacie przedstawiono interfejs IEC 61850-9-2LE zaznaczony kolorem 
szarym. 
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Informacje dotyczące portu komunikacyjnego Ethernet można znaleźć w podręczniku 
technicznym IEC 61850-9-2 LE Technical Manual, Px4x_9-2LE-TM,. 
 

 

Rysunek 8: Widok urządzenia IED z tyłu przedstawiający interfejs IEC61850-9-2 LE 

 

2.10 Płytka wejść/wyjść pętli prądowej (CLIO) 
Płytka wejść/wyjść pętli prądowej (CLIO) stanowi opcję przy zamawianiu. Płytka 
CLIO jest zasilana z szyny zasilającej 22 V służącej do wysterowywania wyjść 
przekaźnikowych. 
Dostępne są cztery wejścia analogowe (lub pętli prądowej) do podłączenia 
przetworników o zakresach 0 - 1 mA, 
0 - 10 mA, 0 - 20 mA lub 4 - 20 mA. Wejściowe dane dotyczące prądu są 
odczytywane przez procesor poprzez równoległą magistralę danych i są 
wykorzystywane do zapewniania pomiarów pochodzących z różnych 
przetworników takich jak monitory drgań, tachometry i przetworniki ciśnienia. 
Dla każdego z czterech wejść pętli prądowej są dwa osobne obwody wejściowe,  
o zakresach 0 - 1 mA oraz 0 - 20 mA. Ten ostatni wykorzystywany jest również dla 
wejść przetworników o zakresach 0 - 10 mA oraz 4 - 20 mA. Filtry 
przeciwutożsamieniowe mają nominalną częstotliwość odcięcia (punkt 3 dB) 
równą 23 Hz w celu zredukowania zakłóceń sieci elektroenergetycznej  
z przychodzących sygnałów. Dostępne są cztery wyjścia analogowe 
o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA lub 4 - 20 mA, które mogą w pewnej 
mierze zaspokoić zapotrzebowanie na zastosowanie oddzielnych przetworników. 
Można je użyć do zasilenia standardowych amperomierzy z cewką ruchomą,  
w celu uzyskania analogowych wskazań wartości niektórych z mierzonych 
wielkości lub, po zastosowaniu istniejących analogowych terminali RTU, można je 
wykorzystać w systemach SCADA. 
Każde z czterech wyjść pętli prądowej zapewnia jedno wyjście 0 - 1 mA, jedno 0 - 
20 mA oraz jeden wspólny powrót. Odpowiednie oprogramowanie skalujące 
wartość zapisaną na płytkę umożliwia również, aby wyjście 0 - 20 mA służyło 
również jako 0 - 10 mA oraz 4 - 20 mA. Zaleca się stosowanie ekranowanych 
przewodów w obwodach wyjść pętli prądowej. 
Odświeżanie wyjść odbywa się nominalnie co 50 ms. Wyjątki przedstawiono  
w sekcji 2.27.3 w P34x/EN AP.  Te wyjątkowe pomiary są aktualizowane co 
sekundę. 
 
Wszystkie zewnętrzne połączenia z płytką wejść/wyjść pętli prądowej realizowane 
są realizowane przy pomocy tego samego, 15-przewodowego, niskoprądowego 
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złącza I/O typu SL3.5/15/90F, które wykorzystano w płytce RTD. Stosowane są 
dwa złącza tego rodzaju - jedno dla wyjść, drugie dla wejść pętli prądowej. 
 
Do złącz I/O nadają się przewody o przekrojach mieszczących się w zakresie od 
1/0,85 mm (0,57 mm2) do 1/1,38 mm (1,5 mm2) oraz stanowiące ich odpowiedniki 
przewody wiązkowe.  Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów. 
Zakończenia ekranu powinny być podłączone do uziemienia obudowy 
przekaźnika. Podstawowa izolacja (300 V) jest zapewniona pomiędzy 
analogowymi wejściami/wyjściami a uziemieniem oraz pomiędzy analogowymi 
wejściami a wyjściami. Nie ma jednak izolacji pomiędzy poszczególnymi wejściami 
lub pomiędzy poszczególnymi wyjściami. 
 

 

Rysunek 9: Płytka wejść/wyjść pętli prądowej 
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2.11 Układ mechaniczny 
Obudowa przekaźnika jest wykonana z gotowej stali pokrytej warstwą 
przewodzącą z aluminium lub cynku. Pozwala to uzyskać dobre uziemienie na 
wszystkich połączeniach, zapewniając niskoimpedancyjną ścieżkę uziemiającą, co 
jest kluczowe dla ekranowania od zakłóceń zewnętrznych. Płytki oraz moduły 
korzystają z wielopunktowego uziemienia w celu poprawy odporności na 
zakłócenia zewnętrzne oraz zminimalizowania wpływu zakłóceń pochodzących  
z obwodu. Na płytkach zastosowano płaszczyzny uziemiające w celu zmniejszenia 
impedancji ścieżek oraz zaciski sprężynowe wykorzystywane do uziemienia 
elementów metalowych modułu. 
 
Zespoły listew zaciskowych wysokoobciążalnych są wykorzystywane z tyłu 
przekaźnik do podłączenia sygnałów prądowych oraz napięciowych. Zespoły listew 
zaciskowych średnioobciążalnych są wykorzystywane przez cyfrowe sygnały 
wejściowe logiki, zestyki wejść przekaźnikowych, zasilanie oraz tylny port 
komunikacyjny. Złącze BNC 
 

 

Rysunek 10:  Moduł pomiarowy/sprzęgający zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika P391 

 
Wewnątrz P391 znajdują się 3 płytki obwodów drukowanych (PCB), które opisano 
poniżej: 
 
2.12.1 Płytki rezystorów do wstrzykiwania 
W P391 znajdują się dwie płytki rezystorów do wstrzykiwania. Służą on do 
sprzęgania P391 z wysokim napięciem uzwojenia wzbudzającego generatora. 
Główne rezystory do wstrzykiwania są dostępne poprzez zaciski o numerach A8  
i A16 oraz B8 i B16. Ten obwód zapewnia izolację 5,8 kV do uziemienia, co 
umożliwia podłączenie P391 do napięć wzbudzenia generatora wynoszących 
nawet 1200 V DC. 
Ponadto PCB udostępnia rezystor kalibracyjny 500 Ω do użytku podczas 
uruchamiania P391. Rezystor kalibracyjny jest dostępny poprzez zaciski o numerach 
A3 i A5 lub B3 i B5. Ten obwód zapewnia izolację 2 kV do uziemienia oraz obwodu 
rezystora do wstrzykiwania. 
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Ostrzeżenie: W żadnym razie nie należy podłączać rezystorów 
kalibracyjnych do uzwojenia wzbudzającego generatora, gdy 
napięcie wzbudzenia jest podłączone. Rezystory kalibracyjne 
można używać wyłącznie podczas kalibrowania przekaźnika 
P391 do P342/3/4/5/6, gdy nie jest podawane napięcie 
wzbudzenia do generatora. 

 
Ostrzeżenie: Należy odizolować wszystkie doprowadzenia napięcie przed 

zdjęciem pokrywy przedniej lub tylnej pokrywy 
bezpieczeństwa na zaciski. Pokrywy należy założyć z powrotem 
przed przywróceniem doprowadzenia napięcia. 

 
 
2.12.2 Płytka zasilania, sterowania i pomiarów 
Do zasilania płytki mogą służyć zaciski o numerach C1 i C2. Zakres zasilania 
wyszczególniono w tabeli poniżej: 
 

Zakres znamionowy Zakres roboczy 

60 / 250 V dc 48 - 300 V dc 

100 / 230 V (50-60 Hz) 85 – 253 V ac (45-65 Hz) 
 

Tabela 3: Zakres zasilania P391 

 

Przekaźnik nadzorczy zasilania zapewnia 1 zestyk przełączny. Jest on dostępny 
poprzez zaciski o numerach C9, C10 oraz C12, przy czym ten ostatni jest zestykiem 
wspólnym. 
Zacisk C5 w PCB zapewnia wyjście napięcia o niskiej częstotliwości (wyjście fali 
prostokątnej ±30 V DC przy 0,25 Hz, 0,5 Hz lub 1 Hz w zależności od wybranej 
częstotliwości wstrzykiwania), które jest połączone z płytkami rezystorów do 
wstrzykiwania a następnie do uzwojenia wzbudzającego generatora. Częstotliwość 
napięcia wstrzykiwania można wybrać poprzez wewnętrzną zworką znajdującą się 
na PCB. 
 
Zacisk 6 zapewnia tor powrotny prądu zwarcia doziemnego ze szczotki 
uziemiającego generatora. 
Powrotny prąd zwarcia, który reprezentuje rezystancję zwarcia uziemienia 
wzbudzenia, jest kierowany przez rezystancję pomiarową, przez filtr 
dolnoprzepustowy i obwód kondycjonujący.  Następnie zmierzona wartość zostaje 
przetworzona na prąd wyjściowy w zakresie 0-20 mA w zależności od poziomu 
rezystancji zwarcia do uziemienia w uzwojeniu wzbudzającym generatora. To 
wyjście prądowe jest dostępne na zaciskach C17 i C18 płytki. 
Wyjściowy obwód prądowy jest zaklasyfikowany jako obwód bardzo niskiego 
napięcia (Extra Low Voltage, ELV), który można bezpiecznie dotykać zarówno 
podczas normalnej eksploatacji jak i podczas pojedynczych zwarć. 
 
Prąd wyjściowy z zacisków C17 i C18 jest przeznaczony do podłączenia do 
przekaźników P342/3/4/5/6 -do obwodu wejściowego CLIO 0-20 mA, który 
przetwarza wejście prądowe z powrotem na rezystancję reprezentującą 
rezystancję zwarcia uzwojenia wzbudzającego generatora. Następnie 
zabezpieczenie P342/3/4/5/6 wykorzystuje tę wartość rezystancji, aby realizować 
swoje zastosowanie jako zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika. 
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2.12.3 Układ mechaniczny – P391 
Materiały obudowy przekaźnika to stal wstępnie wykańczana z przewodzącą 
powłoką z aluminium i cynku. Pozwala to uzyskać dobre uziemienie na wszystkich 
połączeniach, zapewniając niskoimpedancyjną ścieżkę uziemiającą, co jest 
kluczowe dla poprawnej pracy urządzenia w środowisku zakłóceń zewnętrznych. 
Płytki oraz moduły korzystają z wielopunktowego uziemienia w celu poprawy 
odporności na zakłócenia zewnętrzne oraz zminimalizowania wpływu zakłóceń 
pochodzących z obwodu. Na płytkach zastosowano płaszczyzny uziemiające  
w celu zmniejszenia impedancji ścieżek oraz zaciski sprężynowe wykorzystywane 
do uziemienia elementów metalowych modułu. 
 
Do wszystkich połączeń zastosowano średnioobciążalne zespoły listew 
zaciskowych. 
Wewnątrz przekaźnika płytki drukowane podłącza się do listew zaciskowych 
znajdujących się z tyłu przekaźnika i można je wyjmować jedynie od przodu 
przekaźnika. 
Panel przedni składa się ze stalowej płyty pokrytej membraną marki Alstom Grid. 
 
Na górze i dole obudowy wykonano otwory wentylacyjne, aby umożliwić 
chłodzenie rezystorów do wstrzykiwania. Obudowa wymaga wentylacji 
stanowiącej równoważność 2U powyżej obudowy oraz 1U poniżej. 
Dostępne są 3 opcje montażu, czyli w stojaku (rack, panelowy lub ścienny, i należy 
określić właściwą opcję przy zamówieniu. 
We wszystkich opcjach montażu przewidziano tylną pokrywę bezpieczeństwa na 
zaciski, która musi być zawsze zamontowana. 
 
 

3 OPROGRAMOWANIE PRZEKAŹNIKA 
Wstępne informacje o oprogramowaniu przekaźnika przedstawiono w omówieniu 
przekaźnika na początku tego rozdziału. Możemy przyjąć, że oprogramowanie 
składa się z czterech części: 
 
 systemu operacyjnego czasu rzeczywistego, 
 oprogramowania usług systemowych, 
 oprogramowania platformy, 
 oprogramowania zabezpieczająco-sterującego. 

 
W niniejszej sekcji szczegółowo opisano dwie ostatnie z tych części, 
oprogramowanie platformy oraz oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące, 
które razem kontrolują funkcjonowanie przekaźnika. Na rysunku 11 
przedstawiono strukturę oprogramowania przekaźnika. 
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Rysunek 11:  Struktura oprogramowania przekaźnika 

 
 

3.1. System operacyjny czasu rzeczywistego 
Oprogramowanie jest rozdzielone pomiędzy zadania: system operacyjny czasu 
rzeczywistego służy do szeregowania przetwarzania zadań tak, aby zapewnić 
przetwarzanie ich w dostępnym czasie i według właściwego porządku 
pierwszeństwa. System operacyjny jest również po części odpowiedzialny za 
sterowanie komunikacją pomiędzy zadaniami oprogramowania, poprzez 
komunikaty systemu operacyjnego. 

3.2. Oprogramowanie usług systemowych 
Jak przedstawiono na rysunku 11, oprogramowanie usług systemowych zapewnia 
interfejs pomiędzy sprzętem przekaźnika a funkcjonalnością wyższego poziomu 
oprogramowania platformy oraz oprogramowania zabezpieczająco-sterującego. 
Przykładowo, oprogramowanie usług systemowych zapewnia sterowniki dla 
elementów takich jak wyświetlacz LCD, klawiatura czy też porty zdalnej 
komunikacji oraz kontroluje uruchamianie procesora i ładowanie przy rozruchu 
kodu procesora z nieulotnej pamięci Flash EPROM do pamięci SRAM. 
 

3.3. Oprogramowanie platformy 
Oprogramowanie platformy pełni trzy główne funkcje: 
 
 kontroluje rejestrowanie wszystkich zapisów generowanych przez 

oprogramowanie zabezpieczające, obejmujących zapisy dotyczące alarmów 
i zdarzeń, zwarć, zakłóceń oraz konserwacji, 

 zapisuje i utrzymuje bazę danych wszystkich ustawień przekaźnika  
w pamięci nieulotnej, 

 zapewnia wewnętrzny interfejs pomiędzy bazą danych ustawień oraz 
każdym z interfejsów przekaźnika, np. interfejsem przedniego panelu oraz 
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przednimi i tylnymi portami komunikacyjnymi, wykorzystując którykolwiek  
z wybranych protokołów (Courier, MODBUS, IEC 60870-5-103 i DNP3.0). 

 
3.3.1 Rejestrowanie zapisów 
Funkcja rejestrowania jest wykorzystywana do zapisywania wszystkich alarmów, 
zdarzeń, zwarć i konserwacji. Zapisy wszystkich tych zdarzeń przechowywane są  
w podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM, aby zapewnić trwały zapis tego, co 
się wydarzyło. Przekaźnik posiada cztery dzienniki: po jednym dla maksymalnie 32 
alarmów, 512 zapisów zdarzeń, 5 zapisów zwarć oraz 10 zapisów 
konserwacyjnych.  Dzienniki prowadzone są w taki sposób, że najstarszy zapis jest 
nadpisywany najnowszym zapisem.  Funkcja rejestrowania może być inicjowana 
przez oprogramowanie zabezpieczające lub oprogramowanie platformy. 
Funkcja rejestrowania może być uruchomiona przez oprogramowanie 
zabezpieczające lub też oprogramowanie platformy jest odpowiedzialne za 
rejestrowanie zapisów konserwacyjnych, w przypadku awarii przekaźnika. 
Obejmuje to również błędy, które zostały wykryte przez samo oprogramowanie 
platformy lub błędy wykryte albo przez usługi systemowe albo funkcje 
oprogramowania zabezpieczającego. Patrz punkt 4 poświęcony 
samonadzorowaniu i diagnostyce w dalszej części niniejszego rozdziału. 
 
3.3.2 Baza danych ustawień 
Baza danych ustawień zawiera wszystkie ustawienia i dane dla przekaźnika, w tym 
ustawienia zabezpieczeń, ustawienia rejestratora zakłóceń oraz ustawienia 
kontroli i obsługi. Ustawienia są przechowywane w pamięci nieulotnej. 
Zarządzanie bazą danych ustawień przez oprogramowanie platformy obejmuje 
odpowiedzialność za zapewnianie, że tylko jeden interfejs użytkownika 
modyfikuje ustawienia bazy danych w danym czasie. Ten element stosowany jest 
w celu uniknięcia konfliktów pomiędzy różnymi częściami oprogramowania  
w trakcie zmiany ustawień. Na potrzeby zmian w ustawieniach zabezpieczeń oraz 
ustawieniach rejestratora zakłóceń oprogramowanie platformy operuje pamięcią 
podręczną (schowkiem) w pamięci SRAM. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie 
szeregu zmian ustawień w dowolnej kolejności lecz zastosowanie ich do 
elementów zabezpieczających i rejestratora zakłóceń oraz zapisanie ich w bazie 
danych w pamięci nieulotnej w tym samym momencie (interfejs użytkownika, 
patrz rozdział P34x/EN IT). Jeżeli zmiana ustawienia ma wpływ na zadanie  
z zakresu zabezpieczania i kontroli, wówczas baza danych powiadamia je  
o nowych wartościach. 
 
3.3.3 Interfejs bazy danych 
Kolejną funkcją oprogramowania platformy jest wdrożenie wewnętrznego 
interfejsu przekaźnika pomiędzy bazą danych a poszczególnymi interfejsami 
użytkownika. Baza danych ustawień i pomiarów musi być dostępna na wszystkich 
interfejsach użytkownika w przekaźniku aby umożliwić operacje odczytu  
i modyfikacji. Oprogramowanie platformy przedstawia dane w odpowiednim 
formacie dla każdego z interfejsów użytkownika. 
 

3.4 Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące 
Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące wykonuje obliczenia dla wszystkich 
członów zabezpieczających oraz funkcji pomiarowych przekaźnika.  W tym celu, 
musi się ono komunikować z oprogramowaniem usług systemowych, 
oprogramowaniem platformy, jak również organizować swoje własne operacje.  
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Oprogramowanie zabezpieczające ma najwyższy priorytet z wszystkich zadań 
oprogramowania w przekaźniku, aby zapewniać najszybszą możliwą reakcję 
zabezpieczenia.  Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące pełni zadanie 
nadzorcze, którego celem jest kontrolowanie uruchomienia zadania oraz 
pośredniczenie w wymianie komunikatów pomiędzy zadaniem  
i oprogramowaniem platformy. 
 
3.4.1 Omówienie - szeregowanie zadań zabezpieczająco-sterujących 
Po inicjalizacji w momencie rozruchu zadanie zabezpieczająco-sterujące czeka 
dopóty, dopóki nie zgromadzona zostanie dostateczna liczba próbek do 
przetworzenia. Funkcja pobierania próbek jest sterowana przez "funkcję 
próbkowania", która jest wywoływana przez oprogramowanie usług systemowych 
i pobiera kolejne zestawy nowych próbek z modułu wejść i przechowuje je  
w buforze dwucyklowym. Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące wznawia 
wykonywanie w momencie, gdy liczba nieprzetworzonych próbek w buforze 
osiągnie pewną wartość. W przekaźnikach zabezpieczających generator 
P342/3/4/5/6 zadanie zabezpieczenia jest wykonywane cztery razy na cykl, np. po 
każdych 6 próbkach przy prędkości 24 próbek na cykl zasilania, wykorzystywanej 
w przekaźniku.  Jednakże elementy zabezpieczające są rozdzielane na grupy tak, 
że za każdym razem przetwarzane są inne elementy i każdy element jest 
przetwarzany co najmniej raz w ciągu cyklu. Oprogramowanie zabezpieczająco-
sterujące zostaje ponownie zawieszone w momencie zakończenia przetwarzania 
przez nie zestawu próbek. Dzięki temu możliwe są operacje wykonywane przez 
inne zadania programowe. 
Informacje na temat szeregowania zadań zabezpieczająco-sterujących w P348 
można znaleźć w rozdziale P34x/EN OP Obsługa. 
 
3.4.2 Przetwarzanie sygnałów 
Funkcja próbkowania filtruje cyfrowe sygnały wejściowe pochodzących  
z optoizolatorów oraz śledzi częstotliwość sygnałów analogowych. Wejścia 
cyfrowe są sprawdzane względem ich poprzedniej wartości w okresie połowy 
cyklu. Dlatego też zmiana stanu jednego z wejść musi zostać podtrzymana przez 
co najmniej połowę cyklu, zanim zostanie ona zarejestrowana przez 
oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące. 
Śledzenie częstotliwości analogowych sygnałów wejściowych w P342-6 jest 
uzyskiwane za pomocą rekurencyjnego algorytmu Fouriera, stosowanego na 
jednym z sygnałów wejściowych. Jego działanie polega na wykrywaniu zmian 
mierzonego kąta fazowego sygnału. 
Obliczona wartość częstotliwości służy do modyfikowania częstotliwości 
próbkowania wykorzystywanej przez moduł wejść w celu uzyskania stałej 
częstotliwości równej 24 próbki na pojedynczy cykl przebiegu mocy. Wartość 
częstotliwości jest również przechowywana do użycia przez zadanie 
zabezpieczająco-sterujące. 
Gdy zadanie zabezpieczająco-sterujące w P342-6 jest ponownie uruchamiane 
przez funkcję próbkowania, oblicza ono składowe Fouriera dla sygnałów 
analogowych. Składowe Fouriera zostały obliczone z wykorzystaniem dyskretnej 
transformaty Fouriera (DFT) dla pojedynczego cyklu i 24 próbek. Dyskretna 
transformata Fouriera (DFT) jest zawsze obliczana z wykorzystaniem ostatniego 
cyklu próbek pochodzących z bufora o dwóch cyklach, tj. wykorzystywane są 
najnowsze dane. Dyskretna transformata Fouriera wykorzystywana w ten sposób 
wyodrębnia składową podstawową częstotliwości zasilania z sygnału w celu 
otrzymania amplitudy oraz kąta fazowego częstotliwości podstawowej w formacie 
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składowej prostokątnej. Dyskretna transformata Fouriera (DFT) zapewnia 
dokładny pomiar składowej podstawowej częstotliwości oraz skuteczne 
filtrowanie częstotliwości harmonicznych i zakłóceń. Do uzyskania tego celu służy 
moduł wejść przekaźnika, który zapewnia sprzętowe filtrowanie 
przeciwutożsamieniowe, aby tłumić częstotliwości powyżej połowy częstotliwości 
próbkowania, a także śledzenie częstotliwości, aby utrzymać częstotliwość 
próbkowania powyżej 24 próbek na pojedynczy cykl. Składowe Fouriera sygnałów 
wejściowych prądu i napięcia są przechowywane w pamięci tak, aby miał do nich 
dostęp każdy z algorytmów członów zabezpieczeń.  Rejestrator zakłóceń również 
korzysta z próbek pochodzących z modułu wejściowego, w nieprzetworzonej 
formie, do rejestrowania przebiegów oraz obliczania rzeczywistych wartości 
skutecznych prądu, napięcia oraz mocy do celów pomiarowych. 
Informacje na temat przetwarzania sygnału w P348 można znaleźć w rozdziale 
P34x/EN OP Obsługa. 
 
3.4.3 Odpowiedź częstotliwościowa 
Wszystkie pozostałe pomiary i funkcje zabezpieczające, za wyjątkiem pomiarów 
wartości skutecznej, są oparte na składowej podstawowej wyznaczonej na 
podstawie transformaty Fouriera w P342-6. Składowa podstawowa jest 
wyodrębniana z wykorzystaniem dyskretnej transformaty Fouriera (DFT) dla 24 
próbek. Zapewnia to dobre odrzucanie harmonicznej dla częstotliwości powyżej 
23-ciej. Dwudziesta trzecia harmoniczna jest pierwszą harmoniczną dominującą, 
która nie jest tłumiona przez filtr Fouriera, jest to również określane jako „Alias”. 
Jednakże, alias jest tłumiony w około 85% przez dodatkowy, analogowy filtr 
przeciwutożsamieniowy (filtr dolnoprzepustowy). Kombinowany wpływ filtrów 
przeciwutożsamieniowego i Fouriera przedstawiono na rysunku 12. 
 

 

Rysunek 12:  Odpowiedź częstotliwościowa 

 
W przypadku częstotliwości zasilania, które nie są równe wybranej częstotliwości 
znamionowej, harmoniczne są tłumione do amplitudy zerowej. Nie stanowi to 
problemu w przypadku niewielkich odchyleń rzędu ±1 Hz, lecz w celu 
dopuszczenia większych odchyleń wykorzystuje się śledzenie częstotliwości. 
Śledzenie częstotliwości w P342-6 polega na automatycznym regulowaniu 
częstotliwości próbkowania w konwersji analogowo-cyfrowej, aby dostosować się 
do podanego sygnału.  W razie braku odpowiedniej ścieżki sygnału do amplitudy 
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częstotliwość próbkowania zostaje domyślnie ustawiona na wartość wybranej 
częstotliwości znamionowej (Fn). W przypadku, gdy sygnał mieści się w zakresie 
śledzenia od 5 do 70 Hz, przekaźnik zablokuje się na sygnale a mierzona 
częstotliwość będzie pokrywać się z częstotliwością zasilania tak, jak to 
przedstawiono na rysunku 12.  Uzyskane wyniki dla harmonicznych do rzędu 23. 
są równe zero. Częstotliwość przekaźnika będzie śledzić dowolne napięcie lub 
prąd w kolejności VA/VB/VC/IA/IB/IC schodząc w dół do 10% Vn dla napięcia i 5% 
In dla prądu. 
Informacje na temat odpowiedzi częstotliwościowej w P348 można znaleźć  
w rozdziale P34x/EN OP Obsługa. 
 
3.4.4 Programowalny schemat logiczny 
Celem logiki PSL jest umożliwienie użytkownikowi przekaźnika skonfigurowania 
indywidualnego systemu ochrony dla własnych potrzeb i zastosowań. Do tego celu 
służą programowalne bramki logiczne i timery opóźnienia. 
Wejściem dla PSL jest dowolna kombinacja stanu cyfrowych sygnałów 
wejściowych z optoizolatorów na płytce wejść, wyjść elementów 
zabezpieczających takich jak uruchomienia i wyzwolenia zabezpieczeń, oraz wyjść 
stałego schematu logicznego zabezpieczenia. Stała logika oferuje standardowe 
systemy ochrony przekaźnika. Sam PSL składa się z programowych bramek 
logicznych i timerów. Bramki logiczne można zaprogramować do wykonywania 
wielu różnych funkcji logicznych i mogą przyjąć dowolną liczbę wejść. Timery 
stosuje się do tworzenia programowalnego opóźnienia i/lub ustalania wyjść 
logicznych, na przykład do tworzenia impulsu o określonym czasie trwania na 
wyjściu bez względu na długość impulsu na wejściu. Wyjścia PSL to diody LED 
znajdujące się na przednim panelu przekaźnika oraz zestyki wyjściowe z tyłu. 
Realizacja logiki PSL jest sterowana zdarzeniami: logika jest przetwarzana przy 
każdej zmianie stanów wejściowych, na przykład w wyniku zmiany w jednym 
z cyfrowych sygnałów wejściowych lub wyjścia wyzwalającego z elementu 
zabezpieczającego. Także przetwarzana jest tylko część logiki PSL będąca pod 
wpływem określonej zmiany sygnału wejściowego. Skraca to czas przetwarzania 
logiki PSL. Oprogramowanie zabezpieczająco-sterujące aktualizuje logiczne timery 
opóźnienia i sprawdza, czy nie nastąpiła zmiana w sygnałach wejściowych PSL, 
zawsze, gdy zostaje uruchomione. 
System ten zapewnia użytkownikowi elastyczność tworzenia własnych konstrukcji 
systemu logiki. Oznacza to również, że PSL można konfigurować w bardzo złożony 
system, a dzięki temu ustawienia PSL są realizowane za pomocą pakietu S1 Agile 
na komputerze PC. 
 
3.4.5 Interfejs z klawiszami funkcyjnymi (tylko P343/4/5/6/8) 
Dziesięć klawiszy funkcyjnych współpracuje bezpośrednio z PSL jako wejściowe 
sygnały cyfrowe i są one przetwarzane zgodnie z wykonywaniem zdarzeń PSL. 
Jednakże, zmiana stanu jest rozpoznawana tylko wówczas, gdy wciśnięcie klawisza 
trwa średnio dłużej niż 200 ms. Czas niezbędny do zarejestrowania zmiany stanu 
zależy od tego, czy naciśnięcie przycisku odbyło się na początku czy na końcu cyklu 
zadania zabezpieczającego z uwzględnionym dodatkowym czasem skanowania 
sprzętu i oprogramowania. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego może zapewniać 
blokowanie (tryb bistabilny) lub tylko sygnał wyjściowy przy naciśnięciu przycisku 
(tryb normalny) w zależności od tego, jak zostało to zaprogramowane i można to 
skonfigurować w zależności od wymagań poszczególnych układów zabezpieczeń. 
Sygnał stanu zablokowanego dla każdego klawisza funkcyjnego jest zapisywany do 
pamięci nieulotnej i odczytywany z pamięci nieulotnej w trakcie podawania 
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zasilania na przekaźnik, pozwalając tym samym na przywrócenie stanu klawisza 
funkcyjnego po włączeniu zasilania, jeżeli zasilanie przekaźnika zostało 
przypadkowo utracone. 
 
3.4.5.1 Dane PSL 
W edytorze PSL w oprogramowaniu S1 Agile użytkownik może, podczas 
pobierania pliku PSL do przekaźnika, określić grupę, do której plik zostanie 
pobrany oraz opis referencyjny PSL składający się z 32 znaków. To odniesienie PSL 
jest przedstawione w komórce Grp. 1/2/3/4 PSL Ref. w menu przekaźnika PSL 
DATA (DANE PSL). Data i godzina pobrania oraz suma kontrolna pliku dla pliku PSL 
każdej grupy są również przedstawione w menu PSL DATA, w komórkach 
Date/Time oraz Grp. 1/2/3/4 PSL ID. Dane PSL mogą być wykorzystane do 
wskazania, czy plik PSL został zmieniony i czy dostarcza użytecznych informacji do 
kontroli wersji plików PSL. 
Domyślny opis referencyjny PSL zawiera tekst Default PSL, po którym następuje 
numer modelu, przykładowo Default PSL P34x??????0yy0?, gdzie x odnosi się do 
modelu np. 1, 2, 3 natomiast yy odnosi się do wersji oprogramowania np. 05. To 
samo dotyczy wszystkich grup ustawień zabezpieczenia (ponieważ domyślny opis 
PSL jest taki sam dla wszystkich grup). Jako że na wyświetlaczu LCD (dolny wiersz) 
prezentowanych może być tylko 16 znaków, aby zobaczyć wszystkie 32 znaki opisu 
referencyjnego PSL, należy przewinąć zawartość wyświetlacza. 
Domyślna data i godzina to data i godzina, kiedy pobrano ustawienia domyślne  
z pamięci flash do pamięci EEPROM. 
 

Uwaga: Tylko protokoły Courier i MODBUS obsługują informacje z kolumny 
PSL DATA, zaś protokoły DNP3.0, IEC 61850 czy IEC 60870-5-103 tego 
nie robią. 

 
3.4.6 Rejestracja zdarzeń, zwarć oraz konserwacji 
Zmiana dowolnego cyfrowego sygnału wejściowego lub wyjściowego sygnału 
członu zabezpieczającego jest wykorzystywana do wskazania, że nastąpiło 
zdarzenie. 
W takiej sytuacji, zadanie zabezpieczająco-sterujące przesyła komunikat do 
zadania nadzorczego, wskazujący, że zdarzenie jest gotowe do przetworzenia 
i zapisuje dane zdarzenia w szybkim buforze SRAM, który jest kontrolowany przez 
zadanie nadzoru. 
Gdy zadanie nadzoru otrzyma komunikat zdarzenia lub zwarcia, daje sygnał 
oprogramowaniu platformy do stworzenia odpowiedniego dziennika w pamięci 
SRAM z podtrzymaniem bateryjnym. Działanie rejestrowania zapisów do SRAM  
z podtrzymaniem bateryjnym jest wolniejsze od bufora nadzoru. Oznacza to, że 
oprogramowanie zabezpieczenia nie jest wstrzymywane poprzez oczekiwanie na 
rejestrowanie zapisów przez oprogramowanie platformy. Jednak w rzadkich 
przypadkach, gdy musi być zarejestrowana duża liczba zapisów w krótkim okresie 
czasu, możliwe jest, że niektóre zostaną utracone, jeśli bufor nadzoru zostanie 
zapełniony, zanim oprogramowanie platformy zdąży stworzyć nowy dziennik  
w SRAM z podtrzymaniem bateryjnym. W takim przypadku zarejestrowane 
zostanie zdarzenie wskazujące na utratę informacji. 
Zapisy konserwacji powstają w podobny sposób, gdy zadanie nadzorcze instruuje 
oprogramowanie platformy, aby zarejestrowało zapis, gdy otrzyma komunikat  
o zapisie konserwacji. 
Istnieje jednak możliwość, że zapis konserwacji zostanie wyzwolony przez 
krytyczny błąd występujący w przekaźniku, a wtedy, w zależności od charakteru 
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problemu, pomyślne zachowanie zapisu konserwacji może być niemożliwe. Patrz 
punkt 4 poświęcony samonadzorowaniu i diagnostyce. 
 
3.4.7 Rejestrator zakłóceń 
Rejestrator zakłóceń działa jako zadanie odrębne od zadania zabezpieczająco-
sterującego. Może on zapisywać przebiegi dla maksymalnie 8 kanałów 
analogowych oraz wartości maksymalnie 32 sygnałów cyfrowych. Czas trwania 
rejestracji jest ustawiany przez użytkownika i może wynosić maksymalnie 10 
sekund. Do rejestratora zakłóceń są dostarczane dane przez zadania 
zabezpieczająco-sterujące, raz na cykl. Rejestrator zakłóceń zestawia odbierane 
dane w zapisie zakłócenia o wymaganej długości. Rejestry zakłóceń można 
odczytać za pomocą oprogramowania S1 Agile, które może także przechowywać 
dane w formacie COMTRADE, co pozwala użytkownikowi na korzystanie z innych 
pakietów programowych do przeglądania zapisanych danych. 
 
 

4 SAMOTESTOWANIE I DIAGNOSTYKA 
Przekaźnik posiada kilka funkcji samotestowania pozwalających sprawdzić 
działanie sprzętu oraz oprogramowania podczas eksploatacji.  Uwzględniono je, by 
w razie wystąpienia zwarcia lub błędu w sprzęcie lub oprogramowaniu 
przekaźnika, był on w stanie wykryć problem i podjąć próbę rozwiązania go, przez 
wykonanie ponownego rozruchu. Zatem przekaźnik musi być wyłączony na krótki 
czas, w którym dioda Healthy (Sprawne) z przodu przekaźnika będzie 
WYŁĄCZONA, natomiast zestyk watchdog z tyłu będzie ZAMKNIĘTY. Jeżeli 
ponowne uruchomienie nie rozwiąże problemu, przekaźnik wyłączy się na stałe  
z eksploatacji; dioda Sprawne pozostanie WYŁĄCZONA, natomiast zestyk 
watchdog pozostanie ZAMKNIĘTY. 
Jeżeli problem nie zostanie wykryty przez funkcje autodiagnostyki, przekaźnik 
zachowuje zapis zabiegów konserwacyjnych w pamięci SRAM z podtrzymaniem 
bateryjnym, aby przekazać użytkownikowi informację dotyczącą charakteru 
zaistniałego problemu. 
Samokontrola jest realizowana w dwóch etapach: w pierwszej kolejności wraz  
z uruchomieniem przekaźnika przeprowadzany jest dokładny test diagnostyczny, 
następnie przeprowadzany jest ciągły proces samosprawdzania, który podczas 
pracy przekaźnika kontroluje działanie kluczowych funkcji. 
 

4.1 Samotestowanie na etapie uruchamiania 
Samotestowanie przeprowadzane w momencie uruchamiania przekaźnika trwa 
kilka sekund i w tym czasie zabezpieczenie przekaźnikowe jest niedostępne.  Jest 
to sygnalizowane przez diodę LED "Sprawny" z przodu przekaźnika, która zaświeci 
się, gdy przekaźnik przejdzie wszystkie testy i wejdzie do użytku. Jeśli podczas 
testowania napotkany zostanie problem, przekaźnik będzie wyłączony z użytku do 
momentu ręcznego przywrócenia sprawności działania. 
W trakcie uruchamiania przeprowadzane są następujące operacje: 
 
4.1.1 Rozruch systemu 
Integralność pamięci flash EPROM jest weryfikowana za pomocą sumy kontrolnej, 
zanim kod programu i przechowywane dane przeznaczone do przetworzenia przez 
procesor zostaną załadowane do pamięci SRAM. Po zakończeniu kopiowania, 
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dane przechowywane w SRAM są porównywane do tych w pamięci flash EPROM, 
w celu zapewnienia, że są jednakowe i nie wystąpiły błędy w transferze danych  
z pamięci flash EPROM do SRAM. Następnie wywoływany jest punkt wejścia kodu 
oprogramowania w pamięci SRAM, czyli kod inicjalizacyjny przekaźnika. 
 
4.1.2 Oprogramowanie inicjujące 
Proces inicjalizacji obejmuje operacje inicjalizowania rejestrów i przerwań 
procesora, uruchamiania czasowych układów nadzorczych (wykorzystywanych 
przez sprzęt do sprawdzenia, czy dane oprogramowanie jest wciąż uruchomione), 
uruchamiania systemu operacyjnego czasu rzeczywistego oraz tworzenia  
i uruchamiania zadania nadzorczego.  Podczas procesu inicjalizacji przekaźnik 
sprawdza: 
 stan baterii, 
 integralność podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM, wykorzystywanej 

do przechowywania zapisów dotyczących zdarzeń, zwarć i zakłóceń, 
 działanie sterownika LCD, 
 działanie układu nadzorczego (watchdog). 

Po zakończeniu procedury oprogramowania inicjującego zadanie nadzorcze 
uruchamia oprogramowanie platformy. 
 
4.1.3 Inicjowanie i monitorowanie oprogramowania platformy 
Podczas uruchamiania oprogramowania platformy przekaźnik sprawdza, przy 
pomocy sumy kontrolnej, integralność danych przechowywanych w nieulotnej 
pamięci, działanie zegara czasu rzeczywistego oraz płytki IRIG-B, RTD i CLIO, jeżeli 
jest zainstalowana. Końcowy test dotyczy wprowadzania i uzyskiwania danych; 
obecność i sprawność płytki wejść zostają sprawdzone a system akwizycji danych 
analogowych zostaje sprawdzony w drodze próbkowania napięcia odniesienia. 
Po pomyślnym ukończeniu wszystkich wymienionych testów przekaźnik jest 
wprowadzany do eksploatacji oraz uruchamiane jest zabezpieczenie. 
 

4.2 Ciągłe samotestowanie 
Gdy przekaźnik znajduje się w eksploatacji, przeprowadza on ciągłe kontrole 
działania wchodzących w jego skład najistotniejszych części i oprogramowania. 
Kontrola jest przeprowadzana przez oprogramowanie usług systemowych (patrz 
sekcja poświęcona oprogramowaniu przekaźnika we wcześniejszej części 
niniejszego rozdziału), a wyniki są przekazywane do oprogramowania platformy.  
Sprawdzane są następujące funkcje: 
 pamięć Flash EPROM zwierająca cały kod programu oraz tekst języka jest 

weryfikowana za pomocą sumy kontrolnej, 
 kod oraz dane stałe przechowywane w pamięci SRAM są kontrolowane 

pod kątem zgodności z odpowiednimi danymi w pamięci flash EPROM  
w celu sprawdzenia poprawności danych, 

 pamięć SRAM zawierająca wszystkie dane inne niż kod oraz dane stałe jest 
weryfikowana za pomocą sumy kontrolnej, 

 pamięć nieulotna zawierająca wartości ustawień jest weryfikowana za 
pomocą sumy kontrolnej za każdym razem podczas uzyskiwania dostępu 
do danych, 

 stan baterii, 
 integralność danych WE/WY sygnału cyfrowego pochodzących  

z izolowanych optycznie wejść oraz zestyków przekaźnikowych jest 
kontrolowana przez funkcję akwizycji danych za każdym razem, gdy jest 



P34x/EN FD/Ia7 STRUKTURA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO 

 
 

801 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

ona uruchamiana, Działanie systemu akwizycji danych analogowych jest  
w sposób ciągły sprawdzane przez funkcję akwizycji za każdym razem, gdy 
jest uruchamiana, przy pomocy próbkowania napięcia odniesienia na 
zapasowym kanale multipleksowym, 

 działanie płytki RTD jest sprawdzane poprzez odczytywanie temperatury 
wskazywanej przez rezystory referencyjne na dwóch zapasowych kanałach 
RTD, 

 działanie płytki IRIG-B, gdy jest zainstalowana, jest sprawdzane przez 
oprogramowanie, które odczytuje godzinę i datę z płytki, 

 prawidłowe działanie płytki CLIO jest sprawdzane, gdy jest ona 
zainstalowana, 

 działanie płytki ethernetowej, jeśli jest zamontowana, jest sprawdzane 
przez oprogramowanie karty procesora głównego. Jeżeli płytka 
ethernetowa nie odpowiada, aktywowany jest alarm i karta jest 
resetowana w celu podjęcia próby rozwiązania problemu. 

 
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy w wyniku jednej z kontroli wykryty 
zostanie błąd w dowolnym podsystemie przekaźnika, powiadamiane jest 
oprogramowanie platformy i nastąpi próba zarejestrowania zapisu konserwacji  
w podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM.  Jeśli problem dotyczy stanu baterii, 
płytki RTD, płytki CLIO lub płytki IRIG-B, przekaźnik będzie działać nadal. Jednak 
przy problemach wykrytych w jakimkolwiek innym obszarze, zostanie wykonane 
wyłączenie i ponowny rozruch. Spowoduje to 5 sekundowy przedział czasu, gdy 
zabezpieczenie jest niedostępne, lecz kompletny restart przekaźnika, wraz ze 
wszystkimi uruchomieniami, powinien rozwiązać większość możliwych 
problemów. Integralnym elementem procedury uruchamiania jest dokładne 
samosprawdzenie diagnostyczne. Jeżeli jednak samosprawdzenie wykryje ten sam 
problem, który był przyczyną ponownego uruchomienia się przekaźnika, ponowne 
uruchomienie nie usunęło problemu i przekaźnik wyłączy się na stałe z 
eksploatacji. Stan ten jest sygnalizowany przez znajdującą się z przodu przekaźnika 
diodę LED Healthy (Sprawne), która jest wygaszona oraz zestyk nadzorczy 
(watchdog), który zostaje pobudzony. 
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Rysunek 13:  Układ logiczny samotestowania uruchomieniowego 
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Rysunek 14:  Układ logiki ciągłego samotestowania 
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1 WPROWADZENIE 
W tym rozdziale, Uruchomienie, omówiono zarówno serię przekaźników P34x do 
zabezpieczania generatora jak i zabezpieczenie ziemnozwarciowe P391 do wirnika 
generatora. 
Przekaźniki P34x do zabezpieczania generatora są przekaźnikami o konstrukcji 
całkowicie cyfrowej, implementującymi wszystkie funkcje zabezpieczające i inne 
funkcje w oprogramowaniu. Przekaźniki posiadają wysoki poziom autodiagnostyki 
i w razie mało prawdopodobnego uszkodzenia generują alarm.  
Z tego względu, próby odbiorcze nie muszą mieć tak szerokiego zakresu jak  
w przypadku niecyfrowych przekaźników elektronicznych lub 
elektromechanicznych. 
 
W celu uruchomienia cyfrowych przekaźników należy jedynie sprawdzić, czy 
sprzęt funkcjonuje prawidłowo i czy w przekaźniku zastosowano ustawienia 
oprogramowania właściwe dla danego zastosowania. Uznaje się, że nie ma 
konieczności testowania każdej funkcji przekaźnika, jeżeli sprawdzono 
prawidłowość ustawień przy wykorzystaniu jednej z następujących metod: 
 
 ściągnięcie ustawień przekaźnika za pomocą odpowiedniego 

oprogramowania do nastawiania (zalecana metoda), 
wykorzystanie interfejsu operatora. 
 
W celu potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia po wprowadzeniu 
ustawień właściwych dla danego zastosowania należy przeprowadzić test na 
pojedynczym członie zabezpieczającym. 
Jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione inaczej, nabywca urządzenia jest 
odpowiedzialny za określenie ustawień przekaźnika właściwych dla danego 
zastosowania oraz za przetestowanie każdego schematu logicznego zewnętrznego 
okablowania i/lub konfiguracji wewnętrznej logiki PSL przekaźnika. 
Na końcu tego rozdziału zamieszczono puste formularze testów i ustawień 
stosowanych przy uruchomieniu, do wypełnienia zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Ponieważ język menu przekaźnika jest wybieralny przez użytkownika, Inżynier ds. 
rozruchu przekaźnika może zmienić język menu, aby umożliwić dokładne 
wykonanie testów, pod warunkiem przywrócenia języka menu preferowanego 
przez nabywcę przekaźnika po zakończeniu uruchomienia. 
Aby uprościć określanie lokalizacji komórek menu w tej Instrukcji dotyczącej 
uruchomienia, lokalizacje te podawane są w następującej formie [numer kolumny 
i komórki: NAGŁÓWEK KOLUMNY, tekst w komórce]. Przykładowo, komórka 
wyboru języka menu (pierwsza komórka pod nagłówkiem kolumny) znajduje się w 
kolumnie Danych systemowych (kolumna 00), więc jej lokalizacja podana jest jako 
[0001: SYSTEM DATA, Language]. 

 
Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, 
użytkownik powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego 
bezpieczeństwa lub z Instrukcją Bezpieczeństwa SFTY/4LM/G11, lub wydaniem 
późniejszym oraz z danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce 
znamionowej urządzenia. 
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2 ZAPOZNANIE SIĘ Z USTAWIENIAMI 
Przy pierwszym uruchomieniu przekaźnika P34x przy oddaniu do eksploatacji 
należy poświęcić wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze sposobem 
wprowadzania ustawień. 
Szczegółowy opis struktury menu przekaźników P34x przedstawiony jest  
w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu przekaźnika) 
i w rozdziale Ustawienia (P34x/EN MD, P34x/EN ST). 
Kiedy zewnętrzna pokrywa płyty czołowej jest zamontowana, dostępne są 
wszystkie klawisze, za wyjątkiem klawisza . Można wtedy odczytać zawartość 
wszystkich komórek menu. Istnieje możliwość resetowania diod sygnalizacyjnych  
i alarmów. Jednakże, nie ma wtedy możliwości zmieniania żadnych ustawień 
zabezpieczeniowych i  konfiguracyjnych, ani kasowania zapisów zwarć i zdarzeń. 
Po zdjęciu zewnętrznej pokrywy płyty czołowej możliwy jest dostęp do wszystkich 
klawiszy i tym samym możliwe jest zmienianie ustawień, resetowanie diod 
sygnalizacyjnych i alarmów oraz kasowanie zapisów zwarć i zdarzeń. Jednakże,  
w celu dokonania zmian w komórkach menu, które mają wyższe poziomy dostępu 
niż poziom domyślny (standardowy), konieczne jest podanie odpowiedniego 
hasła. 
 
Opcjonalnie, jeżeli dostępny jest przenośny komputer z odpowiednim 
oprogramowaniem do nastawiania urządzenia (takim jak S1 Agile), strony menu 
można przeglądać pojedynczo, aby wyświetlić pełną kolumnę danych i tekstu. To 
oprogramowanie komputera PC umożliwia również łatwiejsze wprowadzanie 
ustawień, zapisywanie ich w pliku na dysku dla potrzeb wykorzystania  
w przyszłości, lub wykonywanie wydruków z zapisami ustawień. Szczegóły podano 
w instrukcji obsługi oprogramowania komputera PC. Jeżeli oprogramowanie jest 
wykorzystywane po raz pierwszy, należy poświęcić wystarczająco dużo czasu na 
zapoznanie się z jego działaniem. 
 
 

3 MENU PRÓB ODBIORCZYCH 
W celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego do przetestowania 
przekaźników MiCOM firmy Alstom przekaźnik posiada kilka funkcji testowych pod 
nagłówkiem COMMISSION TESTS (PRÓBY ODBIORCZE) w menu. W menu znajdują 
się komórki, które umożliwiają monitorowanie statusu wejść z izolacją optyczną, 
zestyków wyjściowych przekaźnika, sygnałów wewnętrznej szyny danych 
cyfrowych (DDB) i diod sygnalizacyjnych programowalnych przez użytkownika. 
Istnieją również komórki służące do testowania działania zestyków wyjściowych  
i diod sygnalizacyjnych programowalnych przez użytkownika. 
Poniższa tabela pokazuje dane z menu prób odbiorczych przekaźnika, w tym 
dostępne zakresy ustawień i domyślne ustawienia fabryczne: 
 

Tekst menu Ustawienie domyślne Ustawienia 

COMMISSION TESTS 

Opto I/P Status – – 

Relay O/P Status – – 

Test Port Status – – 

LED Status – – 

Monitor Bit 1 64 (LED 1) 0 do 2047 
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Monitor Bit 3 66 (LED 3) Szczegóły dotyczące 
sygnałów szyny danych 
cyfrowych podano w 
P34x/EN PL 

Monitor Bit 4 67 (LED 4) 

Monitor Bit 5 68 (LED 5)  

Monitor Bit 6 69 (LED 6)  

Monitor Bit 7 70 (LED 7)  

Monitor Bit 8 71 (LED 8)  

Test Mode Disabled (wyłączone) 

Disabled (wyłączone) Test 
Mode (tryb testowy) 
Contacts Blocked (zestyki 
zablokowane) 

Test Pattern 
Wszystkie bity ustawione na 

0 

0=Not Operated (nie 
obsługiwany) 1=Operated 
(obsługiwany) 

Contact Test No Operation (brak działania) 

No Operation (brak 
działania) Apply Test 
(wykonaj test) Remove 
Test (Usuń test) 

Test LEDs No Operation (brak działania) 
No Operation (brak 
działań) Apply Test 
(wykonaj test) 

Red LED Status – – 

Green LED Status – – 
 

Tabela 1: Lista funkcji testowych w menu COMMISSION TESTS 
 

3.1. Opto I/P status (status wejść z izolacją optyczną) 
Ta komórka menu pokazuje status wejść przekaźnika z izolacją optyczną  
w postaci binarnego ciągu znaków, 1 wskazuje zasilone wejście z izolacją optyczną, 
a 0 niezasilone wejście z izolacją optyczną. Jeżeli kursor przemieszczany jest 
wzdłuż numerów binarnego ciągu znaków, wyświetlane są odpowiednie etykiety 
tekstowe dla każdego wejścia logicznego. 
Ta komórka menu może być używana podczas prób odbiorczych lub testów 
rutynowych w celu monitorowania statusu wejść przekaźnika z izolacją optyczną 
podczas ich sekwencyjnego zasilania odpowiednim napięciem prądu stałego. 
 

3.2. Relay O/P status (status wyjść przekaźnika) 
Ta komórka menu pokazuje (w postaci binarnego ciągu znaków) status sygnałów 
wewnętrznej szyny danych cyfrowych (DDB), które powodują zasilenie wyjść 
przekaźnika, 1 wskazuje stan działania, a 0 stan braku działania. Jeżeli kursor 
przemieszczany jest wzdłuż numerów binarnego ciągu znaków, wyświetlane są 
odpowiednie etykiety tekstowe dla każdego wyjścia przekaźnika. 
Te wyświetlane informacje mogą być używane podczas prób odbiorczych lub 
testów rutynowych w celu pokazania statusu wyjść przekaźnika podczas jego 
pracy. Również, w celu wykrycia zakłócenia powodującego uszkodzenie wyjścia 
przekaźnika, należy porównać status badanego zestyku wyjściowego z jego 
powiązanym bitem. 
 
 
Uwaga: Jeżeli w komórce Test Mode (Tryb testowy) ustawiona jest opcja 

Enabled (załączone), komórka ta w dalszym ciągu pokazuje, które 
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zestyki działałyby, gdyby przekaźnik pracował. Nie pokazuje ona 
rzeczywistego statusu wyjść przekaźnika. 

 

3.3. Test port status (status portu testowego) 
Ta komórka menu pokazuje status ośmiu sygnałów szyny danych cyfrowych (DDB), 
które zostały przydzielone do komórek Monitor Bit (bit kontrolny). Jeżeli kursor 
przemieszczany jest wzdłuż numerów binarnego ciągu znaków, wyświetlany jest 
odpowiedni ciąg znaków tekstowych sygnału szyny danych cyfrowych dla każdego 
bitu kontrolnego. 
 
Za pomocą tej komórki, przy odpowiednich ustawieniach bitu kontrolnego, można 
pokazywać status sygnałów szyny danych cyfrowych w różnych warunkach lub 
sekwencjach pracy przekaźnika. Dlatego też możliwe jest testowanie logiki PSL 
przekaźnika. 
 
Alternatywą wobec wykorzystania tej komórki jest możliwość podłączenia 
opcjonalnego modułu testowego do portu ściągania danych/kontroli znajdującego 
się za pokrywą dolną urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć  
w punkcie 3.11. 
 

3.4. LED status (status diod sygnalizacyjnych) 
Komórka LED Status (Status diod) jest 8-bitowym ciągiem binarnym pokazującym, 
która z diod sygnalizacyjnych programowalnych przez użytkownika jest włączona 
w czasie zdalnego dostępu do przekaźnik. 1 wskazuje, że określona dioda jest 
włączona, a 0 e ta dioda jest wyłączona. 
 

3.5. Monitor bits 1 to 8 (bity kontrolne 1 do 8) 
Osiem komórek Monitor Bit (bit kontrolny) umożliwia użytkownikowi wybranie 
tych sygnałów szyny danych cyfrowych, których status może być obserwowany w 
komórce Test Port Status (status portu testowego) lub za pomocą portu ściągania 
danych/kontroli. 
 
Każda komórka Monitor Bit jest ustawiana przez wprowadzenie wymaganego 
numeru sygnału (0 - 2047) szyny danych cyfrowych, z listy dostępnych sygnałów 
DDB w P34x/EN PL. Piny portu ściągania danych/kontroli wykorzystywane dla 
potrzeb bitów kontrolnych określono w poniższej tabeli. Uziemienie sygnału 
dostępne jest na pinach 18, 19, 22 i 25. 
 

Bit kontrolny 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pin portu ściągania 
danych/kontroli 

11 12 15 13 20 21 23 24 

 
Port ściągania danych/kontroli nie jest elektrycznie izolowany przed napięciami 
indukowanymi na kanale komunikacyjnym. Należy go zatem wykorzystywać 
tylko dla komunikacji lokalnej. 

3.6. Test mode (tryb testowy) 
Komórka Test Mode (tryb testowy) w menu jest wykorzystywana w celu 
umożliwienia wykonania próby podania prądu wtórnego na uzwojenie robocze 
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przekaźnika bez zadziałania zestyków powodujących wyzwolenie. Tryb testowy 
jest wykorzystywany również w protokole IEC 60870-5103, patrz punkt 5.8  
w rozdziale P34x/EN SC. Tryb ten pozwala również na to, aby system bezpośrednio 
testował zestyki wyjściowe poprzez podawanie sygnałów testowych 
kontrolowanych z menu. 
 
Aby wybrać tryb testowy, należy ustawić komórkę Test Mode w menu na opcję 
Test Mode. Powoduje to wyłączenie przekaźnika z eksploatacji i zablokowanie 
liczników konserwacji. Powoduje to również zarejestrowanie warunku 
alarmowego, włączenie żółtej diody sygnalizacyjnej Out of Service (niesprawność 
urządzenia) i wyświetlenie komunikatu alarmowego Prot’n. Disabled. 
Aby umożliwić testowanie zestyków wyjściowych, należy ustawić komórkę Test 
Mode na opcję Contacts Blocked (zestyki zablokowane) Uniemożliwia to 
uruchamianie zestyków przez zabezpieczenie. Powoduje to również włączenie 
funkcji test pattern (wzorzec testowy) i contact test (test zestyków), 
wykorzystywanych do ręcznego uaktywniania zestyków wyjściowych. Po 
zakończeniu testów, należy ustawić komórkę ponownie na opcję Disabled 
(wyłączone), aby przywrócić przekaźnik do eksploatacji. 
 
Kiedy komórka Test Mode ustawiona jest na opcję contacts blocked (zestyki 
zablokowane), układ logiki przekaźnika nie napędza przekaźników wyjściowych, 
zatem zabezpieczenie nie spowoduje zadziałania powiązanego wyłącznika w 
przypadku wystąpienia zwarcia. 
 

3.7. Test pattern (wzorzec testowy) 
Komórka Test Pattern (wzorzec testowy) jest wykorzystywana do wyboru 
zestyków wyjściowych przekaźnika, które będą testowane, kiedy komórka Contact 
Test (test zestyków)ostanie ustawiona na opcję Apply Test (wykonaj test). 
Komórka posiada ciąg binarny, w którym jeden bit przypisany jest do każdego 
zestyku wyjściowego konfigurowanego przez użytkownika, który można ustawić 
na 1, aby aktywować dane wyjście w warunkach testowych, lub na 0, aby nie 
aktywować wyjścia w warunkach testowych. 
 

3.8. Contact test (test zestyków) 
Jeśli w tej komórce zostanie wystawiona komenda Apply Test (wykonaj test), 
nastąpi zmiana stanu zestyków ustawionych na 1 dla wysterowani w komórce 
Test Pattern (wzorzec testowy). Po wykonaniu testu tekst polecenia na 
wyświetlaczu LCD zmienia się na No Operation (brak działania) a zestyki pozostają 
w stanie testowym, aż do wydania polecenia Remove Test (usuń test) 
powodującego wyzerowanie. Po wydaniu polecenia Remove Test (usuń test) na 
wyświetlaczu LCD pojawia się ponownie tekst polecenia No Operation (brak 
działania). 
 
Uwaga: Kiedy komórka Test Mode (tryb testowy) jest ustawiona jako Enabled 

(załączone), komórka Relay O/P Status (status wyjść przekaźnika) nie 
pokazuje aktualnego statusu przekaźników wyjściowych i nie może 
być używana do potwierdzenia ich działania. Dlatego też konieczne 
jest monitorowanie po kolei stanu każdego styku. 
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3.9 Test LEDs (testowe diody sygnalizacyjne) 
Kiedy polecenie Apply Test (wykonaj test) jest wydane w tej komórce, osiem diod 
programowalnych przez użytkownika (P342) lub osiemnaście diod 
programowalnych przez użytkownika (P343/4/5/6/8) zapala się na około dwie 
sekundy, a następnie wyłącza. Na wyświetlaczu LCD pojawia się ponownie tekst 
No Operation (brak działania). 
 

3.10 Red LED status (czerwony status diod sygnalizacyjnych) 
i green LED status (zielony status diod sygnalizacyjnych) 
(P343/4/5/6/8) 

Komórki Red LED Status oraz Green LED Status to 18-bitowe ciągi binarne, 
wskazujące, która z diod programowalnych przekaźnika zaświeci się w czasie 
zdalnego dostępu do przekaźnika. 1 wskazuje, że określona dioda jest włączona  
a 0, że jest wyłączona. Kiedy status określonej diody w obu komórkach określony 
jest jako 1, oznacza to, że ta dioda sygnalizacyjna jest żółta. 
 

3.11 Korzystanie z modułu testowego portu ściągania 
danych/kontroli 

Moduł testowy portu ściągania danych/kontroli zawierający 8 diod 
sygnalizacyjnych i przełączalny wskaźnik dźwiękowy dostępny jest w ALSTOM Grid 
lub w jednym z regionalnych biur sprzedaży ALSTOM Grid. Moduł mieści się w 
małym plastikowym pudełku z 25-pinowym złączem męskim typu D, które jest 
podłączane bezpośrednio do portu ściągania danych/kontroli w przekaźniku. 
Istnieje również 25-pinowe złącze żeńskie typu DT, które umożliwia wykonywanie 
innych podłączeń do portu ściągania danych/kontroli w czasie, kiedy moduł 
testowy portu ściągania danych/kontroli jest podłączony. 
Każda dioda sygnalizacyjna odpowiada jednemu z pinów bitu kontrolnego  
w porcie ściągania danych/kontroli. Pin Bitu kontrolnego 1 znajduje się po lewej 
stronie, patrząc od przodu przekaźnika. Istnieje możliwość wyboru, czy wskaźnik 
dźwiękowy ma wydawać dźwięk w momencie pojawienia się napięcia na 
którymkolwiek z ośmiu pinów bitu kontrolnego, czy ma nie wydawać dźwięku  
i wskazanie stanu ma być wykonywane tylko przez diodę sygnalizacyjną. 
 
 

4 SPRZĘT WYMAGANY DO URUCHOMIENIA 
 

4.1. Minimalne wymagania sprzętowe 
 Zestaw do badania zabezpieczenia nadprądowego z przedziałowym 

układem czasowym 
 Zasilacz 110 V prądu przemiennego (jeżeli stopień 1 funkcji nadprądowej 

jest nastawiony jako kierunkowy) 
 Miernik uniwersalny o odpowiednim zakresie prądu przemiennego,  

o zakresie napięciowym (dla napięcia stałego i przemiennego) odpowiednio 
0 do 440 V i 0 do 250 V 

 Tester ciągłości (jeżeli nie ma na mierniku uniwersalnym) 
 Miernik przesunięcia fazowego (fazomierz) 
 Miernik rotacji fazowej 
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Rezystor drutowy lub rezystor metalizowany 100 Ω, tolerancja 0,1% (0°C ±2°C) 
 
Uwaga: Nowoczesne urządzenia testujące mogą zawierać wiele  

z powyższych funkcji w jednym bloku. 
 

4.2. Wyposażenie opcjonalne 
 Wtyczka testowa wielopalcowa typu MMLB01 lub P992 (jeżeli 

zainstalowany jest blok testowy typu MMLG lub P991). 
 Elektroniczny lub bezszczotkowy tester izolacji o wyjściu napięcia stałego 

nie przekraczającym 500 V (do testów rezystancji izolacji, jeśli wymagane). 
 Przenośny komputer typu PC, z odpowiednim oprogramowaniem 

(umożliwia przetestowanie tylnego portu komunikacyjnego, jeżeli będzie 
on wykorzystywany, komputer taki pozwala także oszczędzić dużo czasu 
podczas uruchamiania). 

 Konwerter protokołu szyny K-Bus KITZ na EIA(RS)232 (jeżeli pierwszy, tylny 
port EIA(RS)485 szyny K-Bus lub drugi, tylny port skonfigurowany dla szyny 
K-Bus jest w trakcie testowania i jest nieobecny). 

 Konwerter EIA(RS)485 na EIA(RS)232 (jeżeli pierwszy, tylny port 
EIA(RS)485 lub drugi, tylny port skonfigurowany dla EIA(RS)485 jest  
w trakcie testowania). 

Drukarka (do wydrukowania zestawu ustawień z przenośnego komputera  
typu PC). 
 

4.3. Minimalne wyposażenie dla przekaźników IEC 61850-9-2 LE 
(P348) 

Jest to typowa lista urządzeń niezbędnych do testowania interfejsu IEC 61850-9-
2LE w urządzeniu IED. 
 Zestaw do testowania urządzenia IED zdatny do generowania wartości 

próbkowanych IEC 61850-9-2LE lub konwencjonalne źródło prądu  
i napięcia z modułem peryferyjnym do generowania wartości 
próbkowanych 

 Przełącznik(i) Ethernet Światłowody 
 
 

5 KONTROLE PRODUKTU 
Procedura sprawdzania produktu obejmuje wszystkie działania, które należy 
wykonać, aby upewnić się, że przekaźnik nie miał żadnych wad fizycznych przed 
jego uruchomieniem, pracuje prawidłowo oraz, że pomiary wszystkich wartości 
wejściowych mieszczą się w zakresie przyjętej tolerancji. 
Jeżeli ustawienia właściwe dla danego zastosowania zostały wprowadzone do 
przekaźnika przed jego uruchomieniem, zaleca się wykonanie kopii ustawień, aby 
umożliwić ich ewentualne późniejsze odtworzenie. 
Jeżeli zaprogramowano logikę PSL przekaźnika inną niż ustawienia domyślne, 
które są załadowane w przekaźniku, przez uruchomieniem urządzenia należy 
przywrócić ustawienia domyślne. Można to wykonać poprzez: 
 Uzyskanie pliku z ustawieniami od klienta. (Wymaga to przenośnego 

komputera typu PC z odpowiednim oprogramowaniem do nastawiania 
urządzenia, aby móc przesłać ustawienia z komputera do przekaźnika). 
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 Ściągnięcie ustawień z przekaźnika. (Wymaga to również przenośnego 
komputera typu PC z odpowiednim oprogramowaniem do nastawiania 
urządzenia.) 

Ręczne utworzenie rekordu ustawień. Można to wykonać poprzez stworzenie 
kopii zapisu ustawień znajdujących się na końcu tego poddokumentu, aby zapisać 
ustawienia, ponieważ menu przekaźnika jest dostępne w sposób sekwencyjny  
z interfejsu użytkownika na płycie czołowej. 
 
Jeżeli hasło ochrony danych jest aktywne, a klient zmienił hasło numer 2, które 
uniemożliwia osobom nieuprawnionym zmianę niektórych ustawień, należy przed 
rozpoczęciem testów dostarczyć aktualne hasło 2 lub klient powinien przywrócić 
hasło oryginalne.przed rozpoczęciem testów. 
 
Uwaga: W przypadku zgubienia hasła, hasło serwisowe można uzyskać od 

Alstom Grid poprzez podanie numeru seryjnego przekaźnika. Hasło 
serwisowe jest unikalne dla tego przekaźnika i nie będzie działało na 
żadnym innym przekaźniku. 

 
Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, 
użytkownik powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego 
bezpieczeństwa lub z Instrukcją Bezpieczeństwa SFTY/4LM/G11, lub wydaniem 
późniejszym oraz z danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce 
znamionowej urządzenia. 
 

5.1 Jeżeli przekaźnik nie jest zasilany 
Następujące grupy testów należy przeprowadzać bez podawania zasilania 
pomocniczego do przekaźnika i przy odizolowaniu obwodów wyłączeniowych. 
Połączenia przekładników prądowych i napięciowych muszą być odizolowane od 
przekaźnika na czas trwania testów. Jeżeli wykorzystywany jest blok testowy P991 
lub MMLG, należy włożyć wtyczkę testową typu P992 lub MMLB01, która otwiera 
wszystkie obwody okablowania poprowadzone przez blok testowy. 
Przed użyciem wtyczki testowej należy sprawdzić schemat połączeń okablowania, 
aby upewnić się, że nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zagrożenia dla 
bezpieczeństwa. Przykładowo, blok testowy może współpracować z obwodami 
zabezpieczenia przekładnika prądowego. Przed włożeniem wtyczki testowej do 
bloku testowego należy upewnić się, że gniazda wtyczki testowej, odpowiadające 
obwodom wtórnym przekładnika prądowego są podłączone. 
 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika 
prądowego, ponieważ generowane wysokie napięcie 
może być śmiertelne oraz może uszkodzić izolację. 

 
Jeżeli nie dysponuje się blokiem testowym, należy odizolować zasilanie 
przekładnika napięciowego do przekaźnika za pomocą łączy panelowych lub 
bloków łączeniowych. Przekładniki prądowe linii powinny zostać zwarte 
i odłączone z zacisków przekaźnika. Jeżeli istnieje możliwość odizolowania 
napięcia pomocniczego oraz obwodu wyzwolenia (np. łącza izolujące, bezpieczniki 
oraz wyłączniki nadprądowe MCB), należy z niej skorzystać. 
W przeciwnym wypadku, okablowanie do tych obwodów musi zostać odłączone  
a zaciski wystawione i odpowiednio zakończone, aby nie stanowiły zagrożenia. 
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5.1.1 Kontrola wzrokowa 
 
Należy sprawdzić dane znamionowe znajdujące się pod górną pokrywą,  
z przodu przekaźnika. Należy sprawdzić, czy testowany przekaźnik jest 
odpowiedni dla zabezpieczanej linii lub obwodu. Upewnić się, że dane 
referencyjne obwodu i szczegóły dotyczące systemu zostały wprowadzone do 
arkusza rejestru nastaw. Sprawdzić ostatecznie wartość znamionową prądu  
w obwodach wtórnych przekładnika prądowego i zapisać, który zaczep 
przekładnika prądowego jest aktualnie wykorzystywany. 
 
Należy dokładnie sprawdzić, czy nie nastąpiło fizyczne uszkodzenie przekaźnika od 
czasu jego instalacji. 
 
Upewnić się, czy złącza uziemienia obudowy (znajdujące się w lewym dolnym rogu 
z tyłu obudowy przekaźnika) są wykorzystywane do podłączenia przekaźnika do 
lokalnej szyny uziemiającej za pomocą odpowiedniego przewodu. 
 

 
 

Rysunek 1: Tylne zespoły listew zaciskowych w obudowie 40TE 

 
5.1.1 Zestyki zwierne przekładnika prądowego 
 
Jeżeli jest to wymagane, zestyki zwierne przekładnika prądowego można 
sprawdzić, aby upewnić się, że zostaną one zamknięte, jeżeli wysokoobciążalny 
zespół listew zaciskowych (oznaczony jako blok C na rysunku 1) jest odłączony od 
płytki wejść prądowych. W przypadku przekaźników P342, blok oznaczony jako C 
(obudowa 40TE) i D (obudowa 60TE) to wysokoobciążalne zespoły listew 
zaciskowych. W przypadku przekaźników P343/4/5/6 są to bloki oznaczone jako C 
i E (obudowa 60TE) oraz D i F (obudowa 80TE). P348 wykorzystuje 
port Ethernet IEC 61850-9-2 LE do uzyskiwania wartości próbkowanych prądu  
i napięcia, zatem ten punkt nie dotyczy P348. 
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Wejście prądowe Zestyki zwierne między zaciskami 

 P342 (40TE), P343/6 (60TE) P342 (60TE), P343/4/5/6 
(80TE)  1A CT’s 5A CT’s 1A CT’s 5A CT’s 

IA C3 - C2 C1 - C2 D3 - D2 D1 - D2 

IB C6 - C5 C4 - C5 D6 - D5 D4 - D5 

IC C9 - C8 C7 - C8 D9 - D8 D7 - D8 

IN C12 - C11 C10 - C11 D12 - D11 D10 - D11 

IN1 SENSITIVE C15 - C14 C13 - C14 D15 - D14 D13 - D14 

IN2 SENSITIVE (P345 
only) 

  F15 - F14 F13 - F14 

IA(2) (tylko 
P343/4/5/6) 

E3 - E2 E1 - E2 F3 - F2 F1 - F2 

IB(2) (tylko 
P343/4/5/6) 

E6 - E5 E4 - E5 F6 - F5 F4 - F5 

IC(2) (tylko 
P343/4/5/6) 

E9 – E8 E7 – E8 F9 – F8 F7 – F8 

I100% STEF (tylko 
P345) 

  F12 – F11 F10 – F11 

C/S Voltage (tylko 
P345) 

   F19-F20 
 

Tabela 2: Lokalizacje zestyków zwiernych przekładnika prądowego 

 
Wysokoobciążalne zespoły listew zaciskowych są przymocowane do tylnej płyty 
czterema śrubami krzyżowymi. Znajdują się one na górze i na dole pomiędzy 
pierwszą a drugą oraz pomiędzy trzecią i czwartą kolumną zacisków (patrz rysunek 
2). 
 
Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko pozostawienia śrubek w zespole listew 

zaciskowych lub ich zgubienia, należy użyć śrubokręta z końcówką 
magnetyczną. 

 
Należy wyciągnąć zespół listew zaciskowych z tyłu obudowy i sprawdzić testerem 
poprawność zamknięcia wszystkich używanych zestyków zwiernych.  
W tabeli 2 pokazano zaciski, pomiędzy którymi znajdują się zestyki zwierne. 
 
Jeżeli do przekaźnika podłączane są zewnętrzne bloki testowe, należy zachować 
szczególną ostrożność w przypadku korzystania z wtyczek testowych, takich jak 
MMLB i P992, ponieważ mogą być na nich napięcia niebezpieczne. *Aby 
zapobiec wystąpieniu potencjalnie śmiertelnych napięć, łącza zwierne CT muszą 
być na miejscu przed włożeniem lub wyjęciem wtyczek testowych MMLB. 
* UWAGA: Kiedy wtyczka testowa P992 jest wkładana do listwy testowej P991, 
strona wtórna liniowych przekładników prądowych jest automatycznie 
zwierana, co zapewnia bezpieczeństwo. 
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Rysunek 2: Rozmieszczenie śrub zabezpieczających dla wysokoobciążalnych zespołów listew 
zaciskowych 

 
5.1.2 Izolacja 
Testy wytrzymałościowe izolacji należy wykonywać podczas uruchomienia tylko, 
jeżeli jest to wymagane i jeżeli nie zostały one wykonane podczas instalacji. 
Należy odizolować od ziemi wszystkie okablowania i sprawdzić izolację testerem 
elektronicznym lub bezszczotkowym przy napięciu stałym nie przekraczającym 
500 V. Zaciski tych samych obwodów należy tymczasowo ze sobą połączyć. 
 
Podstawowe grupy zacisków przekaźnika: 
 Obwody przekładników napięciowych (nie dotyczy P348) 
 Obwody przekładników prądowych (nie dotyczy P348) 
 Zasilanie pomocnicze 
 Wyjście napięcia wzbudzenia i wejścia sterownicze z izolacją optyczną 
 Zestyki przekaźnika 
 Pierwszy tylny port komunikacyjny EIA(RS)485 
 Wejścia RTD 
 Wejścia i wyjścia pętli prądowej (analogowe) (CLIO) Uziemienie obudowy 

 
Rezystancja izolacji powinna być większa niż 100 MΩ przy napięciu 500 V. 
Po wykonaniu testów wytrzymałościowych izolacji, należy upewnić się, że całe 
okablowanie zewnętrzne jest prawidłowo ponownie podłączone do urządzenia. 
 
5.1.3 Okablowanie zewnętrzne 
Należy sprawdzić zgodność wykonanego okablowania zewnętrznego  
z odpowiednim schematem przekaźnika lub schematem połączeń. Numer 
schematu przekaźnika podany jest na tabliczce znamionowej znajdującej się pod 
górną pokrywą płyty czołowej przekaźnika. Odpowiedni schemat połączeń 
dostarczany jest wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przekaźnika przez 
Alstom Grid. 
 
Jeżeli wykorzystywany jest blok testowy P991 lub MMLG, należy sprawdzić, czy 
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okablowanie jest prawidłowo połączone porównując je ze schematem połączeń. 
Zalecane jest, aby połączenia z układem zasilającym znajdowały się po stronie 
bloku testowego pod napięciem (zaznaczonego na pomarańczowo,  
z nieparzystymi numerami zacisków 1, 3, 5, 7, itd.). Napięcie pomocnicze jest 
normalnie doprowadzone do zacisków 13 (biegun dodatni) i 15 (biegun ujemny),  
a do zacisków 14 i 16 doprowadza się odpowiednio, dodatni i ujemny biegun 
napięcia pomocniczego. 
Jednakże, należy sprawdzić okablowanie porównując je ze schematem połączeń 
instalacji, aby potwierdzić jego zgodność z normalną praktyką stosowaną przez 
klienta. 
 
5.1.4 Zestyki watchdog 
Korzystając z testera ciągłości obwodów, należy sprawdzić, czy zestyki alarmowe 
są w stanach podanych w Tabeli 3  dla przekaźnika bez napięcia. 
 

Zaciski Stan zestyku 

 Przekaźnik wyłączony Przekaźnik włączony 

F11 - F12 J11 - 
J12 M11 - M12 
P11 - P12 

(P342 40TE) 
(P342/3 60TE) 
(P343/4/5/6 
80TE) 
(P348 80TE) 

Zamknięty Otwarty 

F13 - F14 J13 - 
J14 M13 - M14 
P13 - P14 

(P342 40TE) 
(P342/3/6 
60TE) 
(P343/4/5/6 
80TE) 
(P348 80TE) 

Otwarty Zamknięty 

 

Tabela 3: Stan zestyków watchdog 

 
5.1.1 Zasilanie pomocnicze 
Przekaźnik może pracować przy zasilaniu tylko napięciem stałym lub napięciem 
przemiennym/stałym pomocniczym, w zależności od napięcia znamionowego 
urządzenia. Napięcie musi być w zakresie roboczym określonym w Tabeli 4. 
Bez zasilania przekaźnika zmierzyć napięcie pomocnicze, aby upewnić się, że jest 
ono w zakresie dopuszczalnym dla prawidłowej pracy. 
 

Znamionowe parametry zasilania 
DC [AC RMS] 

Zakres roboczy DC Zakres roboczy AC 

24 - 48 V [-] 19 – 65 V - 

48 - 110 V [40 - 100 V] 37 - 150 V 32 - 110 V 

110 - 240 V [100 - 240 V] 87 - 300 V 80 - 265 V 
 

Tabela 4: Zakres operacyjny napięcia pomocniczego Vx 

 
Uwaga: Przekaźnik może wytrzymać skok napięcia przemiennego do 12% 

wartości napięcia znamionowe przy zasilaniu pomocniczym napięcia 
stałego. 

  Nie należy zasilać przekaźnika korzystając z ładowarki baterii przy odłączonej 
baterii, ponieważ może to bezpowrotnie uszkodzić obwody zasilania 
przekaźnika. 
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Zasilać przekaźnik tylko wtedy, gdy napięcie pomocnicze mieści się w zakresie 
napięcia pracy urządzenia. Jeżeli dysponuje się blokiem testowym, może być on 
konieczny do podłączenia zasilania pomocniczego przekaźnika, z przodu od 
wtyczki testowej. 
 

5.2 Jeżeli przekaźnik jest zasilany 
Następująca grupa testów sprawdza prawidłowość działania sprzętu  
i oprogramowania przekaźnika. Testy te należy przeprowadzać przy zasilaniu 
pomocniczym podanym do przekaźnika. 
 
Połączenia przekładników prądowych i napięciowych muszą pozostawać 
odizolowane od przekaźnika w czasie trwania testów. Obwód wyzwalający 
powinien pozostać odizolowany podczas wykonywania sprawdzeń, aby zapobiec 
przypadkowemu zadziałaniu podłączonego wyłącznika. 
 
5.2.1 Zestyki watchdog 
Korzystając z testera ciągłości obwodów, należy sprawdzić, czy zestyki alarmowe 
są w stanach podanych w Tabeli 3 dla przekaźnika pod napięciem. 
 
5.2.2 Wyświetlacz LCD na przednim panelu 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny zaprojektowany jest w sposób umożliwiający jego 
pracę w szerokim zakresie temperatur otoczenia w podstacji. W tym celu, 
przekaźniki Px40 posiadają ustawienie LCD Contrast. Umożliwia ono 
użytkownikowi regulację poziomu jasności wyświetlanych znaków. Kontrast jest 
fabrycznie ustawiony dla standardowej temperatury pokojowej, jednak konieczne 
może być wyregulowanie kontrastu, aby uzyskać optymalne działanie 
wyświetlacza. Aby zmienić kontrast, komórka [09FF: LCD Contrast] w dolnej części 
kolumny CONFIGURATION może mieć zwiększaną wartość (ciemniej) lub 
zmniejszaną (jaśniej), zależnie od wymagań. 
 

 Ostrożnie: Przed zatwierdzeniem ustawienia kontrastu należy upewnić się, że 
przy danym ustawieniu wyświetlacz nie jest zbyt jasny lub zbyt 
ciemny, przez co tekst menu staje się nieczytelny. W razie pomyłki 
istnieje możliwość przywrócenia oryginalnych ustawień 
wyświetlacza poprzez pobranie pliku z ustawieniami S1 Studio,  
z Kontrastem LCD ustawionym w typowym zakresie od 7 do 11. 

 
5.2.3 Data i godzina 
Przed ustawieniem daty i godziny w urządzeniu, należy upewnić się, że został 
zdjęty fabrycznie założony pasek izolacyjny baterii, który zapobiega samoistnemu 
rozładowywaniu się baterii podczas transportu na miejsce instalacji i podczas 
magazynowania. Po otwarciu dolnej pokrywy obudowy baterii, przy biegunie 
dodatnim baterii powinna wystawać czerwona końcówka taśmy izolacyjnej. Aby 
usunąć taśmę izolacyjną, należy pociągnąć za jej czerwoną końcówkę, 
jednocześnie lekko przyciskając baterię, aby zapobiec jej wypadnięciu z obudowy. 
Następnie należy ustawić prawidłową datę i godzinę. Metoda nastawiania zależy 
od tego, czy zegar jest synchronizowany znacznikiem czasu za pośrednictwem 
opcjonalnego portu (IRIG-B) (Inter-Range Instrumentation Group Standard B), 
znajdującego się z tyłu przekaźnika. 
 
5.2.3.1 Za pomocą sygnału IRIG-B 
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Jeżeli dostępny jest sygnał zegarowy pochodzący z satelity, zgodny ze standardem 
IRIG-B i przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny port IRIG-B, zegar satelitarny 
powinien zostać zasilony. 
Aby zezwolić na synchronizację daty i czasu przekaźnika przez zewnętrzne źródło 
IRIG-B, komórka [0804: DATE and TIME, IRIG-B Sync] musi być ustawiona jako 
Enabled. 
 
Należy upewnić się, że przekaźnik odbiera sygnał IRIG-B sprawdzając, czy  
w komórce [0805: DATE and TIME, IRIG-B Status] widnieje słowo Active. 
Kiedy sygnał IRIG-B jest uaktywniony, należy nastawić przesunięcie czasowe 
między skoordynowanym czasem uniwersalnym (czas zegara satelitarnego) na 
zegarze satelitarnym tak, aby wyświetlany był czas lokalny. 
Sprawdzić, czy godzina, dzień i miesiąc są prawidłowe w komórce [0801: DATE 
and TIME, Date/Time]. Sygnał IRIG-B nie synchronizuje bieżącego roku, więc 
należy ustawić go ręcznie w tej komórce. 
W przypadku zaniku zasilania pomocniczego, jeżeli bateria znajduje się 
 w komorze za pokrywą dolną urządzenia, ustawienia daty i godziny będą 
zachowane. Zatem, po przywróceniu zasilania pomocniczego, data i czas będą 
prawidłowe i nie muszą być ponownie nastawiane. 
Aby przetestować taki przypadek, można wyłączyć sygnał IRIG-B, a następnie 
wyłączyć zasilanie pomocnicze przekaźnika. Pozostawić przekaźnik w takim stanie 
przez około 30 sekund. Po ponownym zasileniu, data i godzina w komórce [0801: 
DATE and TIME, Date/Time] powinny być prawidłowe. 
Należy ponownie podłączyć sygnał IRIG-B. 
 
5.2.3.2 Bez sygnału IRIG-B 
Jeżeli data i czas nie są synchronizowane sygnałem IRIG-B, należy się upewnić, że 
komórka [0804: DATE and TIME, IRIG-B Sync.] jest ustawiona jako Disabled. 
Należy ustawić datę i godzinę zgodnie z właściwą lokalną datą i godziną, 
korzystając z komórki [0801: DATE and TIME, Date/Time]. 
 
W przypadku zaniku zasilania pomocniczego, jeżeli bateria znajduje się w komorze 
za pokrywą dolną urządzenia, ustawienia daty i godziny będą zachowane. Zatem, 
po przywróceniu zasilania pomocniczego, data i czas będą prawidłowe i nie muszą 
być ponownie nastawiane. 
 
Aby przetestować taki przypadek, można wyłączyć zasilanie pomocnicze 
przekaźnika na około 30 sekund. Po ponownym zasileniu, data i godzina  
w komórce [0801: DATE and TIME, Date/Time] powinny być prawidłowe. 
 
5.2.4 Diody elektroluminescencyjne (LED) 
W momencie podania zasilania powinna zapalić się i świecić ciągłym światłem 
zielona dioda, wskazująca, że przekaźnik jest sprawny. Przekaźnik posiada pamięć 
stałą, która zapamiętuje stany (włączony lub wyłączony) alarmu, wyzwolenia,  
a jeżeli został skonfigurowany z umożliwieniem blokady, zapamiętuje także 
wskaźniki diodowe, programowane przez użytkownika, gdy przekaźnik po raz 
ostatni został zasilony napięciem pomocniczym. Zatem, te wskaźniki mogą się 
również zapalić, kiedy stosuje się napięcie pomocnicze. 
Jeżeli którykolwiek z tych diodowych wskaźników sygnalizacyjnych jest włączony, 
należy go wyzerować przed przystąpieniem do dalszych testów. Jeżeli skutecznie 
wyzerowano sygnały diodowe (lampki wyłączają się), nie ma potrzeby dalszego 
testowania tych lampek sygnalizacyjnych, ponieważ wiadomo, że są one sprawne. 
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5.2.4.1 Testowanie diodowej sygnalizacji alarmowej i awaryjnej 
Diodowa sygnalizacja alarmowa i awaryjna może być testowana przy 
wykorzystaniu kolumny menu COMMISSIONING TESTS (próby odbiorcze). Ustawić 
komórkę [0F0D: COMMISSIONING TESTS, Test Mode] na opcję Contacts Blocked. 
Sprawdzić, czy diodowa lampka sygnalizacyjna awarii świeci się w trybie ciągłym, a 
sygnał alarmowy (dioda LED) pulsuje. 
Na tym etapie nie ma potrzeby zmiany ustawienia komórki [0F0D:  
OMMISSIONING TESTS, Test Mode] z powrotem na opcję Disabled 
ponieważ tryb testowy będzie potrzebny do dalszych testów. 
 
5.2.4.2 Testowanie diody sygnalizacyjnej wyzwalania 
Diodę sygnalizacyjną wyzwalania można przetestować poprzez zainicjowanie 
ręcznego wyzwolenia wyłącznika z przekaźnika. Jednakże, dioda wyzwolenia 
będzie wykorzystywana jeszcze w dalszych testach ustawień. Zatem, na tym 
etapie testowania, nie ma potrzeby dalszego sprawdzania diody sygnalizacyjnej 
wyzwolenia. 
 
5.2.4.3 Testowanie diod sygnalizacyjnych programowanych przez użytkownika 
Aby przetestować diody sygnalizacyjne programowane przez użytkownika należy 
ustawić komórkę [0F10: COMMISSIONING TESTS, Test LEDs] na opcję Apply Test. 
Sprawdzić, czy wszystkie z 8 (P342) lub 18 (P343/4/5/6/8) programowanych diod 
sygnalizacyjnych przekaźnika zapala się. 
 
 
5.2.5 Doprowadzenie napięcia wzbudzenia 
Przekaźnik wytwarza napięcie wzbudzenia o wartości nominalnej 48 V, które może 
być wykorzystywane do pobudzania wejść z izolacją optyczną (alternatywnie 
można stosować baterię podstacyjną). 
Zmierzyć napięcie wzbudzenia na zaciskach 7 i 9 zespołu listew zaciskowych 
określonych w tabeli 4. Sprawdzić, czy napięcie wzbudzenia mieści się w zakresie 
40 V do 60 V przy braku obciążenia i czy biegunowość jest prawidłowa. 
 
Uwaga: Doprowadzenie napięcia wzbudzenia przewidziano jedynie w wersji 

sprzętowej P34xxxxxxxxxxxA-K. 
 
Powtórzyć test dla zacisków 8 i 10. 

 

Tabela 5: Zaciski napięcia wzbudzenia 

 
5.2.6 Izolatory optyczne wejść 
Ten test jest wykonywany w celu sprawdzenia, czy wszystkie wejścia z izolacją 
optyczną działają prawidłowo. Przekaźnik P342 posiada 8 - 16 wejść z izolacją 
optyczną w obudowie 40TE oraz 16 - 24 wejść z izolacją optyczną w obudowie 
60TE. Przekaźnik P343/6 posiada 16 - 24 wejść z izolacją optyczną w obudowie 
60TE a przekaźnik P343/4/5/6 posiada 24 - 32 wejść z izolacją optyczną  
w obudowie 80TE. P348 posiada 16 – 32 wejść z izolacją optyczną w obudowie 
80TE. 

Szyna napięciowa Zaciski 

 P342 (40TE) P342/3/6 (60TE) P343/4/5/6 (80TE) 

+ve F7 & F8 J7 & J8 M7 & M8 

-ve F9 & F10 J9 & J10 M9 & M10 
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Wejścia z izolacją optyczną należy zasilać pojedynczo; numery zacisków podano na 
schematach połączeń zewnętrznych w rozdziale Instalacja (P34x/EN IN). Upewnić 
się, że prawidłowe napięcie znamionowe wejść z izolacją optyczną jest ustawione 
w menu Opto Config. Upewnić się, że biegunowość jest prawidłowa  
i podłączyć napięcie wzbudzenia do odpowiednich zacisków testowanego wejścia. 
Każde wejście z izolacją optyczną posiada również wybieralne filtrowanie. 
Umożliwia to zastosowanie wstępnie nastawionego filtra ½ cyklu, który uodparnia 
wejście na zakłócenia wywoływane w okablowaniu. 
 
Uwaga: W niektórych instalacjach wejścia z izolacją optyczną mogą być 

zasilane z zewnętrznego pomocniczego źródła napięciowego DC 
(takiego jak bateria stacyjna). Należy upewnić się, że tak nie jest, 
przed podłączeniem napięcia wzbudzenia. W przeciwnym razie, może 
nastąpić uszkodzenie przekaźnika. Jeżeli stosuje się zasilanie 
zewnętrzne napięciem 24/27 V, 30/34 V, 48/54 V, 110/125 V, 
220/250 V, wtedy będzie ono podłączone bezpośrednio do wejść 
przekaźnika z izolacją optyczną. Jeżeli stosowane jest zasilanie 
zewnętrzne, należy je włączyć dopiero po potwierdzeniu, że skok 
napięcia przemiennego nie przekroczy 12% wartości napięcia 
znamionowego. 

 
Stan każdego wejścia z izolacją optyczną można sprawdzać korzystając z komórki 
[0020: SYSTEM DATA, Opto I/P Status] lub [0F01: COMMISSIONING TESTS, Opto 
I/P Status], gdzie 1 oznacza wejście wzbudzone a 0 oznacza odwzbudzenie 
wejścia. Kiedy każde wejście z izolacją optyczną jest pobudzone, jeden ze znaków 
w dolnym wierszu wyświetlacza ulegnie zmianie, aby zasygnalizować zmianę stanu 
wejścia. 
 
5.2.7 Przekaźniki wyjściowe 
W tym teście sprawdza się, czy wszystkie przekaźniki wyjściowe pracują 
prawidłowo. Przekaźnik P342 posiada od 7 do 15 przekaźników wyjściowych  
w obudowie 40TE oraz od 16 do 24 przekaźników wyjściowych w obudowie 60TE. 
Przekaźnik P343/6 posiada od 14 do 22 przekaźników wyjściowych  
w obudowie 60TE a przekaźnik P343/4/5/6 posiada od 24 do 32 przekaźników 
wyjściowych w obudowie 80TE. Przekaźnik P348 posiada od 16 do 32 
przekaźników wyjściowych w obudowie 80TE. 
Upewnić się, że komórka [0F0D: COMMISSIONING TESTS, Test Mode] jest 
ustawiona na opcję Contacts Blocked. 
 
Przekaźniki wyjściowe należy zasilać pojedynczo. Aby wybrać przekaźnik 
wyjściowy 1 do przetestowania, należy ustawić komórkę [0F0E: COMMISSIONING 
TESTS, Test Pattern] na 00000000000000000000000000000001. 
 
Przyłączyć tester ciągłości obwodów do zacisków odpowiadających przekaźnikowi 
wyjściowemu 1 w sposób pokazany na schematach połączeń zewnętrznych  
w rozdziale Instalacja (P34x/EN IN). 
 
Aby uaktywnić przekaźnik wyjściowy, należy ustawić komórkę [0F0F: 
COMMISSIONING TESTS, Contact Test] na opcję Apply Test. Aktywność 
przekaźnika można potwierdzić testerem ciągłości, który pobudza się w przypadku 
wystąpienia zestyku zwiernego, a odwzbudza się w przypadku zestyku 
rozwiernego. Zmierzyć rezystancję zestyków w stanie zamkniętym. 
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Wyzerować przekaźnik wyjściowy nastawiając komórkę [0F0F: COMMISSIONING 
TESTS, Contact Test] na opcję 
Remove Test. 
 
Uwaga: Należy upewnić się, że parametry cieplne znamionowe dowolnego 

elementu podłączonego do przekaźników wyjściowych podczas 
procedury testowej zestyków nie są przekraczane z powodu zbyt 
długiego działania odpowiedniego przekaźnika wyjściowego. Zaleca 
się ograniczenie czasu, jaki upływa pomiędzy chwilą wykonywania 
testu zestyku testowego a usuwaniem tego testu do minimum. 

 
Powtórzyć test dla pozostałych przekaźników. 
Przywrócić przekaźnik do pracy nastawiając komórkę [0F0D: COMMISSIONING 
TESTS, Test Mode] z powrotem na opcję Disabled. 
 
5.2.8 Wejścia RTD 
Ten test jest wykonywany w celu sprawdzenia, czy wszystkie wejścia RTD działają 
prawidłowo i wykonuję się go tylko na przekaźnikach wyposażonych w płytkę 
wejść RTD, czyli na modelach P342/3/4/5/6. 
Rezystor 100 Ω, najlepiej o tolerancji 0,1%, powinien być podłączony kolejno do 
każdego czujnika RTD. Rezystor musi mieć bardzo małą tolerancję, ponieważ  
w przypadku czujników RTD zgodnych z BS EN 60751: 1995 zazwyczaj występuje 
zmiana rezystancji wynosząca 0.39 Ω  na °C. Z tego względu, zalecane jest 
stosowanie precyzyjnego rezystora drutowego lub rezystora metalizowanego. 
Niezbędne jest podłączenie wspólnego zacisku zwrotnego RTD do odpowiedniego 
wejścia RTD. W innym przypadku, przekaźnik będzie sygnalizować błąd RTD, 
ponieważ będzie zakładać, że okablowanie RTD uległo uszkodzeniu. Połączenia 
wymagane do przetestowania każdego wejścia RTD podano w tabeli 5. 
Należy sprawdzić, czy odpowiednia temperatura pokazywana w kolumnie 
MEASUREMENTS 3 w menu wynosi 0°C ±2°C. Ten zakres uwzględnia tolerancję 
rezystora wynoszącą 0,1% i dokładność przekaźnika wynoszącą ±1°C. Jeżeli 
podczas testów wykorzystywany jest rezystor o mniejszej dokładności, 
dopuszczalny zakres nastaw musi być zwiększony. 
 

 
RTD 

 
Połączenia zacisków 

Komórka pomiarów (w kolumnie 
“Measurements 3” 

(04) w menu)  Rezystor pomiędzy Przewód pomiędzy  

1 B1 i B2 B2 i B3 [0412: RTD 1 Label] 

2 B4 i B5 B5 i B6 [0413: RTD 2 Label] 

3 B7 i B8 B8 i B9 [0414: RTD 3 Label] 

4 B10 i B11 B11 i B12 [0415: RTD 4 Label] 

5 B13 i B14 B14 i B15 [0416: RTD 5 Label] 

6 B16 i B17 B17 i B18 [0417: RTD 6 Label] 

7 B19 i B20 B20 i B21 [0418: RTD 7 Label] 

8 B22 i B23 B23 i B24 [0419: RTD 8 Label] 

9 B25 i B26 B26 i B27 [041A: RTD 9 Label] 

10 B28 i B29 B29 i B30 [041B: RTD 10 Label] 
 

Tabela 6: Zaciski wejść RTD 
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5.2.9 Wejścia pętli prądowej 
Ten test jest wykonywany w celu sprawdzenia, czy wszystkie wejścia pętli 
prądowej (analogowe) działają prawidłowo i wykonuję się go tylko na 
przekaźnikach wyposażonych w płytkę wejść i wyjść pętli prądowej (CLIO). CLIO 
stanowi opcję przy zamawianiu przewidzianą w modelach P342-8. 
Szczegóły dotyczące połączeń zacisków przekaźnika podano na schematach 
połączeń w P34x/EN IN. W przypadku wejść pętli prądowej fizyczne połączenie 
wejścia 0 do 1 mA jest inne niż w przypadku wejść 0 do 10, 0 do 20 i 4 do 20 mA, 
jak pokazano na schematach połączeń. 
Do podawania prądu o różnych poziomach na wejścia pętli prądowej można 
wykorzystywać dokładne źródło prądu stałego. Innym sposobem jest 
wykorzystanie wyjścia pętli prądowej w charakterze wygodnego i elastycznego 
źródła prądu stałego do przetestowania działania zabezpieczenia wejść. Wyjścia 
pętli prądowej mogą zewnętrznie zasilać odpowiadające im wejścia pętli 
prądowej. Następnie, podając do przekaźnika sygnał analogowy o określonym 
poziomie, taki jak V A, można uzyskać wymagany poziom napięcia stałego  
z wyjścia pętli prądowej zasilającego określone wejście pętli prądowej. 
Aktywować wejście pętli prądowej, które ma być testowane. Ustawić minimalne 
i maksymalne nastawy CLIx (CLIx Minimum oraz CLIX Maximum) i typ wejścia CLIx 
(CLIx Input Type) dla danego zastosowania. 
Podać prąd stały na wejście pętli prądowej przekaźnika przy 50% maksymalnego 
zakresu wejścia CLI, 0,5 mA (0 do 1 mA CLI), 5 mA (0 do 10 mA CLI) lub 10 mA  
(0 do 20, 4 do 20 mA CLI). 
Sprawdzić dokładność wejścia pętli prądowej w kolumnie MEASUREMENTS 3 - 
CLIO Input 1/2/3/4 w menu. Wyświetlacz powinien pokazywać (CLIx Maximum  
+ CLIx Minimum)/2 
±1% pełnej skali dokładności. 
 
5.2.10 Wyjścia pętli prądowej 
Ten test jest wykonywany w celu sprawdzenia, czy wszystkie wyjścia pętli 
prądowej (analogowe) działają prawidłowo i wykonuję się go tylko na 
przekaźnikach wyposażonych w płytkę wejść i wyjść pętli prądowej (CLIO). 
Szczegóły dotyczące połączeń zacisków przekaźnika podano na schematach 
połączeń w P34x/EN IN. 
 
Uwaga: W przypadku wyjść pętli prądowej, fizyczne połączenie wyjścia 0 do 1 

mA jest inne niż w przypadku wyjść 0 do 10, 0 do 20 i 4 do 20 mA, jak 
pokazano na schematach połączeń. 

 
Aktywować wyjście pętli prądowej, które ma być testowane. Ustawić parametr 
CLOx (CLOx Parameter), minimalne i maksymalne nastawy CLOx (CLOx Minimum 
oraz CLOX Maximum) i typ wyjścia CLOx (CLOx Output Type) dla danego 
zastosowania. Zastosować w przekaźniku odpowiedni parametr wejścia 
analogowego równy (CLOx Maximum + CLOx Minimum)/2. Prąd wyjściowy na 
wyjściu pętli prądowej powinien wynosić 50% maksymalnej wartości znamionowej 
dla danego wyjścia. Za pomocą precyzyjnego, oporowego bocznika prądowego 
i woltomierza o dużej rozdzielczości należy sprawdzić, czy prąd wyjściowy na 
wyjściu pętli prądowej wynosi 50% maksymalnej wartości znamionowej dla 
danego wyjścia, 0,5 mA (0 - 1 mA CLO), 5 mA (0 - 10 mA CLO) lub 10 mA (0 - 20, 4 - 
20 mA CLO). Dokładność powinna mieścić się w zakresie ±0,5% pełnej skali  
+ dokładność miernika. 
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5.2.11 Pierwszy tylny port komunikacyjny 
Ten test należy wykonać tylko w przypadku, gdy ma się zdalny dostęp do 
przekaźnika i zmienia się on w zależności od przyjętych standardów 
komunikacyjnych. 
Zadaniem testu nie jest sprawdzenie zadziałania całego układu, począwszy od 
przekaźnika a skończywszy na układzie zdalnego sterowania, tylko sprawdzenie 
tylnego portu komunikacyjnego przekaźnika i ustalenie ewentualnych, 
niezbędnych protokołów konwersji danych komunikacyjnych. 
 
5.2.11.1 Komunikacja językiem Courier 
Jeżeli zainstalowano konwerter protokołu KITZ do konwersji danych z szyny K-Bus 
na połączenie szeregowe EIA(RS)232, należy podłączyć komputer przenośny 
uruchamiając odpowiednie oprogramowanie (np. S1 Agile) do strony wejściowej 
(zdalnie z przekaźnika) konwertera protokołu. 
Jeżeli konwerter protokołu KITZ nie został zainstalowany, podłączenie komputera 
przenośnego do zainstalowanego przekaźnika może być niemożliwe. W takim 
przypadku, konwerter protokołu KITZ i komputer przenośny uruchamiający 
odpowiednie oprogramowanie należy tymczasowo podłączyć do pierwszego, 
tylnego portu K-Bus przekaźnika. Numery zacisków dla pierwszego tylnego portu 
K-Bus przekaźnika podane są w tabeli 6. Jednakże, ponieważ zainstalowany 
konwerter protokołu nie jest używany w teście, potwierdzone zostanie tylko 
prawidłowe działanie portu K-Bus przekaźnika. 
 

Połączenie Zacisk 

K-Bus 
MODBUS, VDEW lub 
DNP3.0 

P342 (40TE) 
P342/3/6 
(60TE) 

P343/4/5/6 
(80TE) 

Ekran Ekran F16 J16 M16 

1 +ve F17 J17 M17 

2 -ve F18 J18 M18 
 

Tabela 7: Zaciski EIA(RS)485 

 
Należy upewnić się, że prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości 
oprogramowania są takie same jak dla konwertera protokołu (zazwyczaj jest to 
konwerter KITZ lecz czasem występuje zestaw SCADA RTU). Adres przekaźnika  
w protokole Courier w komórce [0E02: COMMUNICATIONS, RP1 Address] musi 
być ustawiony na wartość w przedziale od 1 do 254. 
Należy sprawdzić, czy za pomocą przenośnego komputera można nawiązać 
komunikację z tym przekaźnikiem. 
Jeżeli przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny światłowodowy port 
komunikacyjny, port, który ma być stosowany, należy wybrać poprzez ustawienie 
komórki [0E07: COMMUNICATIONS, Physical Link] na opcję Fiber Optic. 
Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji w bodach  
w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione w 
komórce [0E04: COMMUNICATIONS, Baud Rate] w przekaźniku. Należy sprawdzić, 
czy za pomocą stacji nadrzędnej można nawiązać komunikację z przekaźnikiem. 
 
5.2.11.2 Komunikacja szyną MODBUS 
Podłączyć komputer przenośny uruchamiając odpowiednie stacyjne 
oprogramowanie nadrzędne (MODBUS Master Station) do pierwszego, tylnego 
portu komunikacyjnego EIA(RS)485 przekaźnika za pośrednictwem konwertera 
interfejsu z EIA(RS)485 na EIA(RS)232. Numery zacisków dla portu EIA(RS)485 
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przekaźnika podane są w tabeli 7. 
Upewnić się, że adres przekaźnika, prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia 
parzystości oprogramowania użytkowego są takie same jak parametry ustawione 
w komórkach [0E02: COMMUNICATIONS, RP1 Address], [0E04: 
COMMUNICATIONS, Baud Rate] oraz [0E05: COMMUNICATIONS, Parity]  
w przekaźniku. 
Sprawdzić, czy komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
Jeżeli przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny światłowodowy port 
komunikacyjny, port, który ma być stosowany, należy wybrać poprzez ustawienie 
komórki [0E07: COMMUNICATIONS, Physical Link] na opcję Fiber Optic. 
Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji w bodach  
w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione  
w komórce [0E04: COMMUNICATIONS, Baud Rate] w przekaźniku. Należy 
sprawdzić, czy za pomocą stacji nadrzędnej można nawiązać komunikację  
z przekaźnikiem. 
 
5.2.11.3 System komunikacyjny IEC60870-5-103 (VDEW) 
Jeżeli przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny światłowodowy port 
komunikacyjny, port, który ma być stosowany, należy wybrać poprzez ustawienie 
komórki [0E07: COMMUNICATIONS, Physical Link] na opcję Fiber Optic lub 
EIA(RS)485. 
Systemy komunikacyjne IEC60870-5-103/VDEW są zaprojektowane w taki sposób, 
aby posiadały lokalną stację nadrzędną (Master Station) i należy to wykorzystać do 
sprawdzenia, czy tylny port światłowodowy lub EIA(RS)485 jest sprawny. 
Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji w bodach 
w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione  
w komórkach [0E04: COMMUNICATIONS, RP1 Address] oraz [0E04: 
COMMUNICATIONS, Baud Rate] w przekaźniku. 
Należy sprawdzić, czy za pomocą stacji nadrzędnej można nawiązać komunikację  
z przekaźnikiem. 
 
5.2.11.4 Komunikacja DNP3.0 (szeregowa) 
Podłączyć komputer przenośny uruchamiając odpowiednie stacyjne 
oprogramowanie nadrzędne DNP3.0 do pierwszego, tylnego portu 
komunikacyjnego EIA(RS)485 przekaźnika za pośrednictwem konwertera 
interfejsu z EIA(RS)485 na EIA(RS)232. Numery zacisków dla portu EIA(RS)485 
przekaźnika podane są w tabeli 7. 
Upewnić się, że adres przekaźnika, prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia 
parzystości oprogramowania użytkowego są takie same jak parametry ustawione 
w komórkach [0E02: COMMUNICATIONS, RP1 Address], [0E04: 
COMMUNICATIONS, Baud Rate] oraz [0E05: COMMUNICATIONS, Parity]  
w przekaźniku. 
Sprawdzić, czy komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. 
Jeżeli przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny światłowodowy port 
komunikacyjny, port, który ma być stosowany, należy wybrać poprzez ustawienie 
komórki [0E07: COMMUNICATIONS, Physical Link] na opcję Fiber Optic. 
Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji w bodach  
w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione  
w komórce [0E04: COMMUNICATIONS, Baud Rate] w przekaźniku. Należy 
sprawdzić, czy za pomocą stacji nadrzędnej można nawiązać komunikację  
z przekaźnikiem. 
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5.2.12 Port komunikacyjny Ethernet 
Ten test należy wykonać tylko w przypadku, gdy ma się zdalny dostęp do 
przekaźnika z pomocą opcjonalnego interfejsu Ethernet. 
Zadaniem testu nie jest sprawdzenie zadziałania całego układu, począwszy od 
przekaźnika a skończywszy na układzie zdalnego sterowania, tylko sprawdzenie 
portu komunikacyjnego Ethernet przekaźnika. 
 
5.2.12.1 Komunikacja IEC 61850 
Interfejs komunikacyjny Ethernet dla IEC 61850 można przetestować albo za 
pomocą aplikacji klienckiej IEC 61850 albo aplikacji przeglądarki MMS lub za 
pomocą S1 Agile. 
Konfiguracja parametrów IP przekaźnika (IP Address, SubNet Mask, Gateway 
Address), mediów Ethernet oraz parametrów opcjonalnej synchronizacji czasu 
SNTP jest wykonywana przez narzędzie IED Configurator. Jeżeli te parametry nie 
są dostępne do importu z pliku SCL, należy je skonfigurować ręcznie. 
Jeżeli w przekaźniku zainstalowano jeden z opcjonalnych pojedynczych 
interfejsów komunikacyjnych Ethernet, należy wybrać port do tego celu za 
pomocą narzędzia IED Configurator [Communications, Media] ustawiając opcję 
Single Fibre (dla światłowodu) lub Single Copper or Redundant Fibre (dla 
pojedycznego przewodu miedzianego). 
Jeżeli w przekaźniku zainstalowano jeden z opcjonalnych redundantnych 
interfejsów komunikacyjnych Ethernet, należy wybrać port do tego celu za 
pomocą narzędzia IED Configurator [Communications, Media] ustawiając opcję 
Single Copper or Redundant Fibre. 
Przesłać parametry narzędzia IED Configurator do przekaźnika korzystając  
z szeregowego połączenia portu przedniego przekaźnika. 
W razie używania oprogramowania S1 Agile do testowania połączenia Ethernet 
konieczne jest ustawienie adresu RP1 przekaźnika w komórce [0E02: 
COMMUNICATIONS, RP1 Address] na wartość w przedziale od 1 do 254. 
 
Podłączyć komputer przenośny, uruchamiając odpowiednią aplikację kliencką IEC 
61850 lub aplikację przeglądarki MMS albo S1 Agile do portu Ethernet 
przekaźnika. W przypadku pojedynczego miedzianego portu Ethernet  
w przekaźniku stosuje się standardowy przewód miedziany do “szybkiego 
Ethernetu” ze złączami RJ45. W przypadku pojedynczych lub redundantnych 
portów światłowodowych Ethernet w przekaźniku stosuje się światłowody 
wielomodowe 1300 nm ze złączami ST. W razie używania pojedynczego przewodu 
miedzianego lub pojedynczego światłowodu konieczne może być użycie 
przełącznika Ethernet do podłączenia przekaźnika do przenośnego komputera.  
W razie używania redundantnego światłowodu konieczne będzie użycie 
odpowiedniego przełącznika redundantnego Ethernetu, który odpowiada 
metodzie redundancji zastosowanej w interfejsie komunikacyjnym Ethernet 
przekaźnika, np. PRP, do podłączenia przekaźnika do przenośnego komputera. 
Jeżeli przypisany adres IP został powielony gdzie indziej w tej samej sieci, 
komunikacja zdalna będzie działać w sposób nieprzewidywalny. Aczkolwiek, 
przekaźnik przy każdej zmianie konfiguracji IP i za każdym uruchomieniem będzie 
sprawdzał, czy taki konflikt adresów IP nie istnieje. W razie wykrycia konfliktu IP 
wygenerowany zostanie alarm. Przekaźnik można skonfigurować na odbiór 
danych z sieci innych niż sieć lokalna za pomocą ustawienia Gateway Address 
(adres bramy sieciowej). 
Sprawdzić, czy komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. Korzystając  
z S1 Agile wybrać komórkę Ethernet port w celu wyboru portu, następnie 
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wprowadzić adres IP oraz adres RP1 odpowiadające konfiguracji, a potem 
zweryfikować komunikację pobierając pliki konfiguracji lub zdarzeń. 
 
5.2.12.2 Komunikacja DNP 3.0 over Ethernet 
Interfejs komunikacyjny Ethernet dla DNP 3.0 można przetestować albo za 
pomocą aplikacji klienckiej DNP 3.0 Ethernet albo za pomocą S1 Agile. 
Konfiguracja parametrów IP przekaźnika (IP Address, Subnet Mask, Gateway), 
mediów Ethernet oraz parametrów opcjonalnej synchronizacji czasu SNTP jest 
wykonywana za pomocą pliku ustawień DNP w S1 Agile. Jeżeli te parametry nie są 
dostępne do importu z pliku SCL, należy je skonfigurować ręcznie. 
Jeżeli w przekaźniku zainstalowano jeden z opcjonalnych pojedynczych 
interfejsów komunikacyjnych Ethernet, należy wybrać port do tego celu za 
pomocą narzędzia IED Configurator [Communications, Media] ustawiając opcję 
Single Fibre (dla światłowodu) lub Single Copper or Redundant Fibre (dla 
pojedycznego przewodu miedzianego). 
Jeżeli w przekaźniku zainstalowano jeden z opcjonalnych redundantnych 
interfejsów komunikacyjnych Ethernet, należy wybrać port do tego celu za 
pomocą narzędzia IED Configurator [Communications, Media] ustawiając opcję 
Single Copper or Redundant Fibre. 
Przesłać plik ustawień DNP do przekaźnika korzystając z szeregowego połączenia 
portu przedniego przekaźnika. 
W razie używania oprogramowania S1 Agile do testowania połączenia Ethernet 
konieczne jest ustawienie adresu RP1 przekaźnika w komórce [0E02: 
COMMUNICATIONS, RP1 Address] na wartość w przedziale od 1 do 254. 
Podłączyć komputer przenośny, uruchamiając odpowiednią aplikację kliencką DNP 
3.0 Ethernet albo S1 Agile do portu Ethernet przekaźnika. W przypadku 
pojedynczego miedzianego portu Ethernet w przekaźniku stosuje się standardowy 
przewód miedziany do “szybkiego Ethernetu” ze złączami RJ45. W przypadku 
pojedynczych lub redundantnych portów światłowodowych Ethernet  
w przekaźniku stosuje się światłowody wielomodowe 1300 nm ze złączami ST.  
W razie używania pojedynczego przewodu miedzianego lub pojedynczego 
światłowodu konieczne może być użycie przełącznika Ethernet do podłączenia 
przekaźnika do przenośnego komputera. W razie używania redundantnego 
światłowodu konieczne będzie użycie odpowiedniego przełącznika redundantnego 
Ethernetu, który odpowiada metodzie redundancji zastosowanej w interfejsie 
komunikacyjnym Ethernet przekaźnika, np. PRP, do podłączenia przekaźnika do 
przenośnego komputera. 
Jeżeli przypisany adres IP został powielony gdzie indziej w tej samej sieci, 
komunikacja zdalna będzie działać w sposób nieprzewidywalny. Aczkolwiek, 
przekaźnik przy każdej zmianie konfiguracji IP i za każdym uruchomieniem będzie 
sprawdzał, czy taki konflikt adresów IP nie istnieje. W razie wykrycia konfliktu IP 
wygenerowany zostanie alarm. Przekaźnik można skonfigurować na odbiór 
danych z sieci innych niż sieć lokalna za pomocą ustawienia Gateway Address 
(adres bramy sieciowej). 
Sprawdzić, czy komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. Korzystając  
z S1 Agile wybrać komórkę Ethernet port w celu wyboru portu, następnie 
wprowadzić adres IP oraz adres RP1 odpowiadające konfiguracji, a potem 
zweryfikować komunikację pobierając pliki konfiguracji lub zdarzeń. 
 
5.2.13 Drugi tylny port komunikacyjny 
Ten test należy wykonać tylko w przypadku, gdy ma się zdalny dostęp do 
przekaźnika i zmienia się on w zależności od przyjętych standardów 
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komunikacyjnych. 
Zadaniem testu nie jest sprawdzenie zadziałania całego układu, począwszy od 
przekaźnika a skończywszy na układzie zdalnego sterowania, tylko sprawdzenie 
tylnego portu komunikacyjnego przekaźnika i ustalenie ewentualnych, 
niezbędnych protokołów konwersji danych komunikacyjnych. 
 
5.2.13.1 Konfiguracja szyny K-Bus 
Jeżeli zainstalowano konwerter protokołu KITZ do konwersji danych z szyny K-Bus 
na połączenie szeregowe EIA(RS)232, należy podłączyć komputer przenośny 
uruchamiając odpowiednie oprogramowanie (np. S1 Agile lub PAS&T) do strony 
wejściowej (zdalnie z przekaźnika) konwertera protokołu. 
Jeżeli konwerter protokołu KITZ nie został zainstalowany, podłączenie komputera 
przenośnego do zainstalowanego przekaźnika może być niemożliwe. W takim 
przypadku konwerter protokołu KITZ oraz przenośny komputer PC z odpowiednim 
oprogramowaniem powinny być tymczasowo podłączone do tylnego portu 
komunikacyjnego, skonfigurowanego dla K-Bus. Numery zacisków dla portu K-Bus 
przekaźnika są podane w tabeli 8. Jednakże, ponieważ zainstalowany konwerter 
protokołu nie jest używany w teście, potwierdzone zostanie tylko prawidłowe 
działanie portu K-Bus przekaźnika. 
 

Pin* Połączenie 

4 EIA(RS)485 - 1 (+ ve) 

7 EIA(RS)485 - 2 (- ve) 
 

Tabela 8: Zaciski K-Bus do drugiego tylnego portu komunikacyjnego 

 
* - Wszystkie pozostałe piny są niepodłączone. 
Należy upewnić się, że prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości 
oprogramowania są takie same jak dla konwertera protokołu (zazwyczaj jest to 
konwerter KITZ lecz czasem występuje zestaw SCADA RTU). Adres przekaźnika  
w protokole Courier w komórce [0E90: COMMUNICATIONS, RP2 Address] musi 
być ustawiony na wartość w przedziale od 1 do 254. Konfiguracja drugiego tylnego 
portu komunikacyjnego [0E88: COMMUNICATIONS, RP2 Port Config.] musi być 
ustawiona na K-Bus. 
Należy sprawdzić, czy za pomocą przenośnego komputera można nawiązać 
komunikację z tym przekaźnikiem. 
 
5.2.13.2 Konfiguracja EIA(RS)485 
Jeżeli zainstalowano konwerter do konwersji danych z połączenia szeregowego 
EIA(RS)485 na połączenie szeregowe EIA(RS)232, należy podłączyć komputer 
przenośny uruchamiając odpowiednie oprogramowanie (na przykład S1 Agile) do 
strony EIA(RS)232 konwertera a drugi tylny port komunikacyjny przekaźnika do 
strony EIA(RS)485 konwertera. 
Numery zacisków dla portu EIA(RS)485 przekaźnika podane są w tabeli 8. 
Należy upewnić się, że prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości 
oprogramowania są takie same jak dla przekaźnika. Adres przekaźnika  
w protokole Courier w komórce [0E90: COMMUNICATIONS, RP2 Address] musi 
być ustawiony na wartość w przedziale od 1 do 254. Konfiguracja drugiego tylnego 
portu komunikacyjnego [0E88: COMMUNICATIONS, RP2 Port Config] musi być 
ustawiona na EIA(RS)485. 
Należy sprawdzić, czy za pomocą przenośnego komputera można nawiązać 
komunikację z tym przekaźnikiem. 
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5.2.13.3 Konfiguracja EIA(RS)232 
Podłączyć komputer przenośny uruchamiając odpowiednie oprogramowanie (na 
przykład S1 Agile) do tylnego portu komunikacyjnego EIA(RS)23211 przekaźnika. 
Do drugiego tylnego portu komunikacyjnego podłączane jest 9-pinowe złącze 
żeńskie typu D (SK4). Połączenie jest zgodne z EIA(RS)574. 
 

Pin Połączenie 

1 Brak połączenia 

2 RxD 

3 TxD 

4 DTR# 

5 Uziemienie 

6 Brak połączenia 

7 RTS# 

8 CTS# 

9 Brak połączenia 
 

Tabela 9: Zaciski drugiego tylnego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 

 
# - Piny kontrolne do użycia z modemem. 
 
Podłączenia do drugiego tylnego portu komunikacyjnego skonfigurowanego dla 
EIA(RS)232 można wykonać za pomocą ekranowanego, wielożyłowego kabla 
komunikacyjnego o długości do 15 m, lub o całkowitej reaktancji pojemnościowej 
wynoszącej 2500 pF. Przewód powinien być zakończony od strony przekaźnika 9-
pinową wtyczką męską typu D w osłonie metalowej. Numery zacisków dla portu 
EIA(RS)232 przekaźnika podane są w tabeli 9. 
Należy upewnić się, że prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia parzystości 
oprogramowania są takie same jak dla przekaźnika. Adres przekaźnika  
w protokole Courier w komórce [0E90: COMMUNICATIONS, RP2 Address] musi 
być ustawiony na wartość w przedziale od 1 do 254. Konfiguracja drugiego tylnego 
portu komunikacyjnego [0E88: COMMUNICATIONS, RP2 Port Config] musi być 
ustawiona na EIA(RS)232. 
Należy sprawdzić, czy za pomocą przenośnego komputera można nawiązać 
komunikację z tym przekaźnikiem. 
 
5.2.14 Konfiguracja IEC 61850-9-2 LE (P348) 
 
5.2.14.1 Konfiguracja IEC 61850-9-2 LE (P348) z jednym węzłem logicznym 
Ustawienia interfejsu IEC 61850-9-2LE są w menu urządzenia IED IEC 61850-9-2LE. 
Patrz rozdział Ustawienia. 
 
1. W razie konieczności należy odizolować lub zablokować wszelkie 

wychodzące wyzwolenia z urządzenia IED. Jeżeli zestyki fizyczne  
z urządzenia IED są okablowane w układzie, należy w menu głównego 
urządzenia IED wybrać Test Mode. 

2. Podłączyć port IEC 61850-9-2LE urządzenia IED do źródła wartości 

                                                            
1 W rzeczywistości port ten jest zgodny z EIA(RS)574; 9-pinową wersją EIA(RS)232, patrz 
www.tiaonline.org 
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próbkowanych. W razie konieczności połączenie można poprowadzić przez 
przełącznik Ethernet. 

3. W ustawieniu menu urządzenia IED IEC 61850-9-2LE > Physical Link należy 
wybrać opcję Fibre Optic do odbierania wartości próbkowanych. 

4. Sprawdzić, czy nazwa węzła logicznego w urządzeniu IED odpowiada nazwie 
źródła wartości próbkowanych (zestaw testowy lub moduł peryferyjny). 
Dokonać ewentualnych zmian w nazwach węzłów logicznych źródeł. 
Zapobiega to przypadkom niezgodności w nazwach węzłów logicznych  
w momencie przekazywania urządzenia IED do eksploatacji podczas 
testowania dotychczasowych układów. 

5. W ustawieniu IED Synchro Alarm wybrać opcję No SYNC CLK tak, aby 
urządzenie IED akceptowało ramki wartości próbkowanych z synchronizacją 
lub bez niej. 

6. Wygenerować ramki wartości próbkowanych z prądem i napięciem, zgodnie 
z wymaganiami konfiguracji węzłów logicznych urządzenia IED dotyczącymi 
testów, jakich wymagają punkty poniżej, 5.2.15, 5.2.16, 6.3.7. 

7. Zmieniać nazwę węzła logicznego skonfigurowaną w zestawie testowym. 
Sprawdzić, czy w komórce danych SAV Absence wyświetlane jest '0' dla 
węzła logicznego skonfigurowanego w urządzeniu IED. Sprawdzić, czy 
wszystkie wyświetlane wartości w kolumnie MEASUREMENTS wynoszą zero 
dla napięcia i prądu. 

8. W zależności od układu użyć ustawienia Synchro Alarm, aby przywrócić 
urządzenie IED do pracy. Ponownie załączyć wyjścia wyzwalania urządzenia 
IED. Jeżeli do testowania użyto portu RJ45, zmienić ustawienie IEC 61850-9-
2LE > Physical Link na opcję Fibre Optic. 

 
5.2.14.2 Konfiguracja IEC 61850-9-2 LE (P348) z dwoma lub wieloma węzłami 
logicznymi 
Ustawienia interfejsu IEC 61850-9-2LE są w menu urządzenia IED IEC 61850-9-2LE. 
1. W razie konieczności należy odizolować lub zablokować wszelkie 

wychodzące wyzwolenia z urządzenia IED. Jeżeli zestyki fizyczne  
z urządzenia IED są okablowane w układzie, należy w menu głównego 
urządzenia IED wybrać Test Mode. 

2. Podłączyć port IEC 61850-9-2LE urządzenia IED do przełącznika Ethernet, 
który jest podłączony do źródeł wartości próbkowanych. W ustawieniu 
menu urządzenia IED IIEC 61850-9-2LE > Physical Link należy wybrać opcję 
Fibre Optic do odbierania wartości próbkowanych. 

3. Sprawdzić, czy nazwa węzła logicznego w urządzeniu IED odpowiada nazwie 
źródła wartości próbkowanych (zestaw testowy lub moduł peryferyjny). 
Dokonać ewentualnych zmian w nazwach węzłów logicznych źródeł. 
Zapobiega to przypadkom niezgodności w nazwach węzłów logicznych  
w momencie przekazywania urządzenia IED do eksploatacji podczas 
testowania dotychczasowych układów. 

4. W ustawieniu IED Synchro Alarm wybrać opcję Local 1PPS tak, aby 
urządzenie IED akceptowało ramki wartości próbkowanych z synchronizacją 
lokalną lub globalną. 

5. Sprawdzić, czy źródło wartości próbkowanych (zestaw testowy lub moduł 
peryferyjny) jest synchronizowane sygnałem GPS. 

6. Sprawdzić odbiór ramek wartości próbkowanych jedną po drugiej, dla 
każdego węzła logicznego skonfigurowanego w urządzeniu IED. 

Powtórzyć poniższe kroki dla każdego węzła logicznego, konfigurując je po kolei  
w źródle (źródłach) wartości próbkowanych. 
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1. Wygenerować ramki wartości próbkowanych z prądem i napięciem, zgodnie 
z wymaganiami konfiguracji węzłów logicznych urządzenia IED dotyczącymi 
testów, jakich wymagają punkty poniżej, 5.2.15, 5.2.16, 6.3.7. Można 

sprawdzić odbiór ramek wartości próbkowanych dla skonfigurowanego 
węzła logicznego. 

 
2. Zmienić nazwę węzła logicznego skonfigurowaną w zestawie testowym. 

Sprawdzić, czy w komórce danych SAV Absence wyświetlane jest '0' dla 
węzła logicznego skonfigurowanego w urządzeniu IED. Sprawdzić, czy 
wszystkie wyświetlane wartości w kolumnie MEASUREMENTS wynoszą zero 
dla napięcia i prądu. 

 
W razie utraty sygnału GPS należy powtórzyć poniższe kroki dla każdego węzła 
logicznego. 
 
1. Sprawdzić komórkę danych 9-2 Sample Alarm. 

 
2. Wyłączyć sygnał GPS do źródła wartości próbkowanych i włączyć go 

ponownie. Binarne flagi dla stosownego węzła logicznego powinny 
wskazywać '1' w przypadku utraty sygnału GPS i wracać do wartości '0', gdy 
sygnał GPS jest prawidłowy. 

 
3. W zależności od układu użyć ustawienia Synchro Alarm, aby przywrócić 

urządzenie IED do pracy. Ponownie załączyć wyjścia wyzwalania urządzenia 
IED. Jeżeli do testowania użyto portu RJ45, zmienić ustawienie IEC 61850-9-
2LE > Physical Link na opcję Fibre Optic. 

 
5.2.15 Wejścia prądowe 
Ten test służy do sprawdzenia, czy dokładność pomiaru prądu mieści się  
w granicach dopuszczalnych tolerancji. 
Wszystkie przekaźniki są ustawione fabrycznie na pracę przy częstotliwości 
wynoszącej 50 Hz. Jeżeli wymagana jest praca przy częstotliwości 60 Hz, należy 
wprowadzić odpowiednie ustawienia w komórce [0009: SYSTEM DATA, 
Frequency]. 
 
Podać prąd równy odpowiedniej wartości znamionowej prądu w obwodach 
wtórnych przekładnika prądowego kolejno na każde wejście przekładnika 
prądowego, sprawdzając jego amplitudę za pomocą miernika uniwersalnego.  
W tabeli 10 sprawdzić odpowiednie wartości do odczytu z kolumn 
MEASUREMENTS 1 lub MEASUREMENTS 3 przekaźnika i odnotować wartości, 
które zostaną wyświetlone na mierniku. 
 
P348 wykorzystuje port Ethernet IEC 61850-9-2 LE do pozyskiwania wartości 
próbkowanych prądu i napięcia. W przypadku tego przekaźnika podać wartości 
próbkowane IEC 61850-9-2 LE prądu równe wartości znamionowej prądu  
w obwodach wtórnych liniowego przekładnika prądowego kolejno na każde 
wejście prądowe o odpowiednich wartościach znamionowych, sprawdzając jego 
amplitudę za pomocą zestawu testowego. W tabeli 12 sprawdzić odpowiednie 
wartości do odczytu z kolumn MEASUREMENTS 1 przekaźnika i odnotować 
wartość, która zostanie wyświetlona na mierniku. 
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Komórka menu 

Podać prąd do 

P342 (40TE) P343/6 
(60TE) 

P342 (60TE) P343/4/5/6 
(80TE) 

1A CT’s 5A CT’s 1A CT’s 5A CT’s 

[0201: MEASUREMENTS 1, IA 
Magnitude] 

C3 - C2 C1 - C2 D3 - D2 D1 - D2 

[0203: MEASUREMENTS 1, IB 
Magnitude] 

C6 - C5 C4 - C5 D6 - D5 D4 - D5 

[0205: MEASUREMENTS 1, IC 
Magnitude] 

C9 - C8 C7 - C8 D9 - D8 D7 - D8 

[0207: MEASUREMENTS 1, IN 
Measured Mag] 

C12 - C11 C10 - C11 D12 - D11 D10 - D11 

[020B: MEASUREMENTS 1, ISEN1 
Magnitude] 

C15 - C14 C13 - C14 D15 - D14 D13 - D14 

[022A: MEASUREMENTS 1, ISEN2 
Magnitude] (tylko P345) 

  F15 - F14 F13 - F14 

[0401: MEASUREMENTS 3, 
A-2 Magnitude] (tylko 

P343/4/5/6) 

 
E3 - E2 

 
E1 - E2 

 
F3 - F2 

 
F1 - F2 

[0403: MEASUREMENTS 3, 
B-2 Magnitude] (tylko 

P343/4/5/6) 

 
E6 - E5 

 
E4 - E5 

 
F6 - F5 

 
F4 - F5 

[0405: MEASUREMENTS 3, IC-2 
Magnitude] (tylko P343/4/5/6) 

E9 - E8 E7 - E8 F9 - F8 F7 - F8 

 

Tabela 10: Zaciski wejść prądowych (P342-6) 

 
Zmierzone wartości prądu wyświetlone na wyświetlaczu LCD przekaźnika lub na 
ekranie komputera przenośnego podłączonego do przedniego portu 
komunikacyjnego będą wartościami pierwotnymi lub wartościami wtórnymi prądu 
podanymi w amperach. Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP, Local Values] 
jest ustawiona jako Primary, wyświetlane wartości powinny być równe wartości 
prądu przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej przekładni 
przekładnika prądowego, ustawionej w kolumnie menu CT and VT RATIOS (patrz 
tabela 11). Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP, Local Values] jest ustawiona 
jako Secondary, wyświetlana wartość powinna być równa wartości przyłożonego 
prądu. 
 
Uwaga: Jeżeli do wyświetlania mierzonego natężenia prądu wykorzystywany 

będzie komputer PC podłączony do przekaźnika, proces będzie 
podobny. Jednakże, ustawienie komórki [0D03: MEASURE’T SETUP, 
Remote Values] określa, czy mierzone wartości są po stronie 
pierwotnej, czy wtórnej. 

 
Dokładność pomiaru przekaźnika wynosi ±1%. Jednakże, konieczne jest 
uwzględnienie dodatkowej tolerancji w zależności od stosowanego sprzętu 
testującego. 
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Komórka menu Odpowiadająca przekładnia PP (w 
kolumnie „VT and CT RATIO” (0A) 
menu) [0201: MEASUREMENTS 1, IA-1 Magnitude] 

[0203: MEASUREMENTS 1, IB-1 Magnitude] 
[0205: MEASUREMENTS 1, IC-1 Magnitude] 

 
[0A32: Phase CT1 Primary] [0A33: 
Phase CT1 Sec'y] 

[0401: MEASUREMENTS 3, IA - 2 Magnitude] 
(tylko P343/4/5/6) [0403: MEASUREMENTS 3, 
IB - 2 Magnitude] 
(tylko P343/4/5/6) [0405: MEASUREMENTS 3, 
IC - 2 Magnitude] 
(tylko P343/4/5/6) 

 
 
 
[0A37: Phase CT2 Primary] [0A38: 
Phase CT2 Sec'y] 

 
[0207: MEASUREMENTS 1, IN Measured 
Mag] 

[0A09: E/F CT Primary] 
[0A0A: E/F CT Sec’y] 

[020B: MEASUREMENTS 1, ISEN1 Magnitude] 
[022A: MEASUREMENTS 1, ISEN2 Magnitude] 
(tylko P345) 

[0A0B: SEF CT Primary] [0A0C: SEF CT 
Sec’y] 

  
 

Tabela 11: Ustawienia przekładni PP P342-6 

 

Komórka menu 
Odpowiadająca przekładnia PP (w 
kolumnie „VT and CT RATIO” (0A) 

menu) 

[0210: MEASUREMENTS 1, IA-1 RMS] 
[0211: MEASUREMENTS 1, IB-1 RMS] 
[0212: MEASUREMENTS 1, IC-1 RMS] 
[0280: MEASUREMENTS 1, IA-2 RMS] 
[0281: MEASUREMENTS 1, IB-2 RMS] 
[0282: MEASUREMENTS 1, IC-2 RMS] 

 
 
 
[0A07: Phase CT Primary] [0A08: 
Phase CT Sec'y] 

 

Tabela 12: Ustawienia przekładni PP P348 

 
5.2.16 Wejścia napięciowe 
Ten test służy do sprawdzenia, czy dokładność pomiaru napięcia mieści się  
w granicach dopuszczalnych tolerancji. 
 
Podać napięcie znamionowe kolejno na każdym wejściu napięciowym 
przekładników napięciowych, sprawdzając jego amplitudę z wykorzystaniem 
miernika uniwersalnego. W tabeli 13 sprawdzić odpowiednie wartości do odczytu 
z kolumny MEASUREMENTS 1 i odnotować wartości, które zostaną wyświetlone 
na mierniku. 
 
P348 wykorzystuje port Ethernet IEC 61850-9-2 LE do pozyskiwania wartości 
próbkowanych prądu i napięcia. W przypadku tego przekaźnika podać wartości 
próbkowane IEC 61850-9-2 LE napięcia równe wartości znamionowej napięcia  
w obwodach wtórnych liniowego przekładnika prądowego kolejno na każde 
wejście napięciowe o odpowiednich wartościach znamionowych, sprawdzając 
jego amplitudę za pomocą zestawu testowego. W tabeli 15 sprawdzić 
odpowiednie wartości do odczytu z kolumny MEASUREMENTS 1 przekaźnika i 
odnotować wartość, która zostanie wyświetlona na mierniku. 
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Komórka menu Napięcie przyłożone do 

 P342 (40TE), 
P343/6 (60TE) 

P342 (60TE), 
P343/4/5/6 (80TE) 

[021A: MEASUREMENTS 1, VAN 
Magnitude] 

C19 - C22 D19 - D22 

[021C: MEASUREMENTS 1, VBN 
Magnitude] 

C20 - C22 D20 - D22 

[021E: MEASUREMENTS 1, VCN 
Magnitude] 

C21 - C22 D21 - D22 

[0220: MEASUREMENTS 1, VN Measured 
Mag] 

C23 - C24 D23 - D24 

[0250: MEASUREMENTS 1, VN2 Measured 
Mag] 
(tylko P344/5) 

 F23 - F24 

[0270: MEASUREMENTS 1, C/S Voltage 
Mag] 
(tylko P345) 

 F19 - F20 

 

Tabela 13: Zaciski wejść napięciowych 

 
Zmierzone wartości napięcia wyświetlone na wyświetlaczu LCD przekaźnika lub na 
ekranie komputera przenośnego podłączonego do przedniego portu 
komunikacyjnego będą wartościami pierwotnymi lub wartościami wtórnymi 
napięcia. Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP, Local Values] jest ustawiona 
jako Primary, wyświetlane wartości powinny być równe wartości napięcia 
przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej przekładni przekładnika 
napięciowego, ustawionej w kolumnie VT AND CT RATIOS (patrz tabela 14). Jeżeli 
komórka [0D02: MEASURE’T SETUP, Local Values] jest ustawiona jako Secondary, 
wyświetlana wartość powinna być równa wartości przyłożonego napięcia. 
 
Uwaga: Jeżeli do wyświetlania mierzonego napięcia wykorzystywany będzie 

komputer PC podłączony do przekaźnika, proces będzie podobny. 
Jednakże, ustawienie komórki [0D03: MEASURE’T SETUP, Remote 
Values] określa, czy mierzone wartości są po stronie pierwotnej, czy 
wtórnej. 

 
Dokładność pomiaru przekaźnika wynosi ±1%. Jednakże, konieczne jest 
uwzględnienie dodatkowej tolerancji w zależności od stosowanego sprzętu 
testującego. 
 

Komórka menu 
Odpowiadająca przekładnia PN 
(w kolumnie „VT and CT RATIO” 

(0A) menu) 

[021A: MEASUREMENTS 1, VAN 
Magnitude] 
[021C: MEASUREMENTS 1, VBN 
Magnitude] [021E: MEASUREMENTS 1, VCN 
Magnitude] 

[0A01: Main VT Primary] [0A02: 
Main VT Sec’y] 

[0220: MEASUREMENTS 1, VN Measured 
Mag] 

[0A05: VN VT Primary] 
[0A06: VN VT Sec’y] 

[0250: MEASUREMENTS 1, VN2 
Measured Mag] 
(tylko P344/5) 

[0A03: VN2 VT Primary] [0A04: 
VN2 VT Sec’y] 

[0270: MEASUREMENTS 1, C/S Voltage 
Mag] 
(tylko P345) 

[0A16: C/S VT Prim'y] [0A17: 
C/S VT Sec'y] 

 

Tabela 14: Ustawienia przekładni PN P342-6 
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Komórka menu 
Odpowiadająca przekładnia PN 
(w kolumnie „VT and CT RATIO” 

(0A) menu) 

[028B: MEASUREMENTS 1, VA-1 RMS] [028C: 
MEASUREMENTS 1, VB-1 RMS] [028D: 
MEASUREMENTS 1, VC-1 RMS] 
[028E: MEASUREMENTS 1, VN-1 Derived 
RMS] 

 
[0A01: Main VT Primary] [0A02: 
Main VT Sec’y] 

 

Tabela 15: Ustawienia przekładni PN P348 

 
 
 

6 SPRAWDZANIE USTAWIEŃ 
Ustawienia przekaźnika należy sprawdzać w celu upewnienia się, że zostały one 
prawidłowo dostosowane do specyficznych warunków eksploatacji przekaźnika 
dla danej instalacji energetycznej (sprawdza się zarówno funkcje przekaźnikowe 
jak i logikę PSL). 
Jeżeli specyficzne ustawienia eksploatacyjne nie są dostępne, należy pominąć 
punkty 6.1 i 6.2. 
 
Uwaga: Obwód wyzwalający powinien pozostać odizolowany w trakcie 

przeprowadzania tych kontroli, zapobiegając przypadkowemu 
zadziałaniu podłączonego wyłącznika. 

 

6.1 Wprowadzanie ustawień specyficznych dla danego 
zastosowania 
Istnieją dwie metody wprowadzania ustawień przekaźnika: 
 Przenoszenie ustawień do przekaźnika z wcześniej przygotowanego pliku 

danych ustawień przy wykorzystaniu komputera przenośnego, na którym 
można uruchomić odpowiednie oprogramowanie do transmisji (S1 Agile). 
Transmisja odbywa się za pośrednictwem przedniego portu 
komunikacyjnego EIA(RS)232 przekaźnika, umieszczonego pod dolną 
pokrywą dostępu, lub pierwszego tylnego portu komunikacyjnego (protokół 
Courier z zainstalowanym konwerterem KITZ), lub drugiego tylnego portu 
komunikacyjnego. Jest to preferowana metoda przesyłania ustawień 
funkcji, ponieważ jest znacznie szybsza oraz obarczona mniejszym 
marginesem błędu. Jeżeli ma być używana logika PSL przekaźnika inna niż 
ustawienia domyślne, które są załadowane w przekaźniku, wtedy jest to 
jedyny sposób na zmianę ustawień. 

 Jeżeli wcześniej przygotowany został plik danych ustawień dla szczególnego 
zastosowania i dostarczony na dyskietce, czas uruchomienia przekaźnika 
znacznie się skraca, szczególnie, gdy dla przekaźnika stosowana jest 
konkretna logika PSL. 
 

Ręczne wprowadzanie ustawień za pośrednictwem interfejsu obsługowego 
przekaźnika. Ta metoda nie jest odpowiednia do zmiany logiki PSL. 
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 Uwaga: Niezwykle istotne jest to, że tam, gdzie instalacja wymaga 
dedykowanego kodu PSL, istnieje możliwość załadowania (wysłania) 
odpowiedniego pliku .psl do przekaźnika, dla każdej z osobna  
i wszystkich razem używanych grup ustawień. Jeżeli użytkownik nie 
pobierze wymaganego pliku .psl dla każdej grupy ustawień, która może 
być wykorzystana, domyślna logika PSL będzie nadal rezydentna. Może 
mieć to poważne konsekwencje eksploatacyjne i dotyczące 
bezpieczeństwa. 

 

6.2 Sprawdzanie ustawień specyficznych dla danego 
zastosowania 
Ustawienia przekaźnika należy dokładnie sprawdzić pod kątem wymagań 
dotyczących specyficznych warunków pracy, aby zapewnić, że zostały 
wprowadzone prawidłowo. Jednakże, nie należy się stosować zbyt sztywno do 
tego wymogu, jeżeli plik z ustawieniami przygotowany przez klienta został 
przesłany do przekaźnika, na dyskietce, za pośrednictwem komputera 
przenośnego. 
 
Istnieją dwie metody sprawdzania ustawień przekaźnika: 
 Należy ściągnąć dane dotyczące ustawień z przekaźnika przy wykorzystaniu 

komputera przenośnego na którym można uruchomić odpowiednie 
oprogramowanie do transmisji (S1 Agile). Transmisja odbywa się za 
pośrednictwem przedniego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 przekaźnika, 
umieszczonego pod dolną pokrywą dostępu, lub pierwszego tylnego portu 
komunikacyjnego (protokół Courier z zainstalowanym konwerterem KITZ), 
lub drugiego tylnego portu komunikacyjnego. Porównać ustawienia 
przeniesione z przekaźnika z pierwotnie zapisanymi wpisami ustawień 
danego zastosowania. (Dla przypadków, gdzie klient dostarczył wyłącznie 
kopię drukowaną wymaganych ustawień, lecz dostępny jest przenośny 
komputer PC). 
 

Nastawić dane przekaźnika korzystając z interfejsu obsługowego przekaźnika  
i porównać je z zestawem oryginalnych danych dla danego zastosowania. 
 
Jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione inaczej, logika PSL dla danego 
zastosowania nie będzie przedmiotem prób odbiorczych przekaźnika. 
Ze względu na różnorodność zastosowań i możliwą złożoność logiki PSL, 
podawanie szczegółów na temat właściwych procedur testowych jest poza 
zakresem tych instrukcji uruchomieniowych. Zatem, w przypadku gdy należy 
wykonać testy logiki PSL, inżynier, który jest autorem specyfikacji urządzenia musi 
opracować pisemny zestaw testów, które mogą w pełni zademonstrować 
prawidłowe działanie logiki PSL dla danego zastosowania. Testy te należy 
dostarczyć inżynierowi odpowiedzialnemu za uruchomienie przekaźnika wraz  
z dyskietką zawierającą plik ustawień logiki PSL. 

6.3. Demonstracja prawidłowej pracy przekaźnika 
Testy 5.2.13 i 5.2.14 wykazały już, że przekaźnik jest prawidłowo wykalibrowany, 
tak więc, celem tych testów jest: 
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 potwierdzenie, że główna funkcja zabezpieczająca przekaźnika P343/4/5/6, 
zabezpieczenie różnicowe generatora lub generatora-transformatora lub że 
główna funkcja zabezpieczająca przekaźnika P348, zabezpieczenie 
nadprądowe, może spowodować wyzwolenie zgodnie z prawidłowymi 
ustawieniami dla danego zastosowania, 

 sprawdzenie prawidłowości ustawień rezerwowego fazowego 
zabezpieczenia nadprądowego (P342/3/4/5/6), sprawdzenie prawidłowości 
przypisania zestyków wyzwalających, poprzez monitorowanie odpowiedzi 
na określone iniekcje zwarć. 

 
6.3.1 Zabezpieczenie różnicowe generatora (P343/4/5/6) 
Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu jakichkolwiek innych członów, wszystkie 
człony zabezpieczające, za wyjątkiem zabezpieczenia różnicowego generatora, 
należy wyłączyć na czas trwania testów członu różnicowego. Wykonuje się to  
w kolumnie CONFIGURATION przekaźnika. Należy zanotować, które człony 
zabezpieczające należy załączyć ponownie po zakończeniu testów. Zabezpieczenie 
różnicowe generatora wybiera się następująco: SYSTEM CONFIG – Winding Config 
– Generator. 
W celu przetestowania adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego należy wybrać 
ustawienie Biased w menu GEN DIFF, Gen Diff Function i wykonać testy opisane 
w punktach 6.3.1.2, 6.3.1.3 oraz 6.3.2. W celu przetestowania 
wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego należy wybrać ustawienie 
High Impedance w menu GEN DIFF, Gen Diff Func i wykonać testy opisane  
w punkcie 6.3.2. 
Zabezpieczenie różnicowe generatora w P343/4/5/6 ma trzy człony, po jednym 
dla każdej fazy. Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe wykorzystuje maksymalny 
prąd adaptacyjny w trzech fazach do nastawiania tych członów. Szczegółową 
charakterystykę adaptacyjną opisano w poddokumencie – Instalacja. 
Poniższe instrukcje służą przetestowaniu charakterystyki adaptacyjnej członu fazy 
B. Prąd adaptacyjny zostaje przyłożony do członu fazy A. 
 
6.3.1.1 Podłączanie obwodu testowego 
Do poniższych testów potrzebny jest wariak oraz dwa rezystory podłączone  
w sposób przedstawiony na rysunku 3. Można też użyć zestawu do testu iniekcji 
do zasilania prądem Ia oraz Ib. 
 

 
 

Rysunek 3: Podłączenie do testów 

 
W przypadku adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego podawany jest prąd do 
wejścia IA-2 fazy A, (E3 - E2 (1A, obudowa 60TE), E1 - E2 (5A, obudowa 60TE), F3 - 
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F2 (1A, obudowa 80TE), F1 - F2 (5A, obudowa 80TE)), wykorzystywany jest on jako 
prąd adaptacyjny, IBias = (IA + IA-2)/2 = IA-2/2 jako IA=0. Inny prąd jest 
podawany do wejścia IB-2 fazy B (E6 - E5 (1A, obudowa 60TE), E4 - E5 (5A, 
obudowa 60TE), F6 - F5 (1A, obudowa 80TE), F4 - F5 (5A, obudowa 80TE)), 
wykorzystywany jest on jako prąd różnicowy, Differential = IB-2 -IB = IB-2 jako 
IB=0. Ia jest zawsze większy od Ib. 
 

6.3.1.2 Dolne zbocze adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego 
Jeżeli trzy diody sygnalizacyjne zostały przypisane, aby przekazywać informację 
o wyzwoleniu osobno dla każdej z faz, Gen Diff Trip A, Gen Diff Trip B oraz Gen Diff 
Trip C (DDB 737, 738, 739), można je wykorzystywać do wskazywania 
prawidłowego działania według faz. W innym przypadku, należy wykorzystywać 
opcje monitorowania - patrz następny paragraf. 
 
Przejść do kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić 
komórki [0F05: Monitor Bit 1] na 737, [0F06: Monitor Bit 2] na 738 oraz [0F07: 
Monitor Bit 3] na 739. Komórka [0F04: Test Port Status] odpowiednio ustawia lub 
resetuje bity, które teraz reprezentują sygnały Phase A Trip (DDB 737), Phase B 
Trip (DDB 738) oraz Phase C Trip (DDB 739), przy czym, skrajny prawy bit 
reprezentuje Phase A Trip. Od tego momentu należy monitorować wskazanie  
w komórce [0F04: Test Port Status]. 
Wyregulować wariak i rezystor, aby podawać 1 pu do < A-2 w celu uzyskania 
prądu adaptacyjnego równego 0,5 pu w fazie A. 
 
Uwaga: 1pu = 1 A do zacisków E3 - E2 (obudowa 60TE), F3 - F2 (obudowa 80TE) 

dla zastosowań 1A; lub 1 pu = 5 A do zacisków E1 - E2 (obudowa 60TE), 
F1-F2 (obudowa 80TE) dla zastosowań. 

 
Nastąpi wyzwolenie przekaźnika oraz zadziałanie wszelkich zestyków powiązanych 
z fazą A, zaś bit 1 (najbardziej na prawo) w komórce [0F04: Test Port Status] 
zostanie ustawiony na 1. Niektóre diody sygnalizacyjne, w tym żółta dioda 
alarmowa, włączą się, lecz należy je w tym momencie zignorować. 
 
Powoli zwiększać prąd na wejściu IB-2 fazy B E6 - E5 (1A, 60TE), E4 - E5 (5A, 
obudowa 60TE), F6 - F5 (1A, obudowa 80TE), F4 - F5 (5A, obudowa 80TE) aż do 
momentu wyzwolenia fazy B 
(Bit 2 w [0F04: Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Zanotować amplitudę 
prądu fazy B i sprawdzić, czy odpowiada informacjom podanym poniżej. 
Wyłączyć zasilanie AC i zresetować alarmy. 
 

Prąd adaptacyjny (IA-2/2) Prąd różnicowy (IB) 

Faza Amplituda Faza Amplituda 

A 0.5 pu B 0.0 5 pu +/-10% 
 

Tabela 16: Adaptacyjne, różnicowe prądy probiercze z dołu zakresu 

 
Założenie: Is1 = 0,05 pu, k1 = 0%, Is2 = 1,2 pu  
Dla innych ustawień różnicowych można użyć poniższego wzoru (wprowadzić 
zbocze k1 w postaci pu, np. procent/100): 
Prąd zadziałania fazy B wynosi (Is1 + IBias x k1) pu +/- 10% 
 
6.3.1.3 Górne zbocze adaptacyjnego zabezpieczenia różnicowego 
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Powtórzyć test z punktu 6.2.1.2 ustawiając prądy fazy A, IA-2, na 3,4 pu  
(Ibias = 1,7 pu). 
 
Powoli zwiększać prąd w fazie B aż do momentu wyzwolenia fazy B (bit 2  
w komórce [0F04: Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Zanotować amplitudę 
prądu fazy B i sprawdzić, czy odpowiada informacjom podanym poniżej. 
Wyłączyć zasilanie AC i zresetować alarmy. 
 

Prąd adaptacyjny (IA-2/2) Prąd różnicowy (IB) 

Faza Amplituda Faza Amplituda 

A 1.7 pu B 0.8 pu +/-20% 
 

Tabela 17: Adaptacyjne, różnicowe prądy probiercze z góry zakresu 

 
Założenie: Is1 = 0,05 pu, k1 = 0%, Is2 = 1,2 pu, k2 =150% jak wyżej  
Dla innych ustawień różnicowych można użyć poniższego wzoru (wprowadzić 
zbocza k1 i k2 w postaci pu, np. procent/100): 
 
Prąd zadziałania wynosi [(IBias x k2) + {(k1 – k2) xIIs2 } + Is1] pu +/- 20% 
 
Uwaga: Szczególnie w przypadku zastosowań 5A stosować krótkie iniekcje 

prądu, aby uniknąć przegrzania się wariaka lub zestawu do testu iniekcji. 
 
6.3.2 Działanie zabezpieczenia różnicowego generatora oraz przypisanie 
zestyków 
 
6.3.2.1 Faza A 
Zachowując ten sam obwód testowy, co wcześniej, przygotować się do szybkiej 
iniekcji prądu 4 x Is1 pu w fazie A przy braku prądu w fazie B (przełącznik fazy B 
otwarty). Podłączyć timer tak, aby uruchomił się w momencie iniekcji zwarcia 
i zatrzymał się w momencie wyzwolenia. 
 
Ustalić, sprawdzając w logice PSL przekaźnika, który przekaźnik wyjściowy został 
wybrany do zadziałania w momencie wyzwolenia zabezpieczenia różnicowego 
generatora. Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu 
odpowiedniego oprogramowania. Jeżeli takie oprogramowanie nie jest dostępne, 
zawsze można stosować domyślne przypisania wyjść przekaźnikowych.  
W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 to wyznaczony zestyk wyzwalający 
zabezpieczenia, do którego przypisany jest sygnał DDB 736 Gen Diff Trip. Jeżeli 
wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego generatora nie zostało przypisane 
bezpośrednio do przekaźnika wyjściowego w programowalnym schemacie 
logicznym, do testu należy użyć przekaźnik wyjściowy 3 (H5-H6 w obudowie 60TE 
oraz L5-L6 w obudowie 80TE), ponieważ przekaźnik 3 inicjuje diodę wyzwalania. 
Upewnić się, że timer jest zresetowany. 
 
Przyłożyć do przekaźnika prąd o wartości cztery razy wyższej od wartości 
ustawionej w komórce [3002: GROUP 1 GEN DIFF, Gen Diff Is1] i odnotować czas, 
jaki został wyświetlony w momencie zatrzymania się timera. 
Po wykonaniu testu sprawdzić, czy czerwona dioda wyzwolenia i żółta dioda 
alarmowa włączą się, gdy przekaźnik pracuje. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje 
informację „Alarms/Faults Present - Tripped Phase A, Gen Diff Trip”. Zresetować 
alarmy. 
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Wyzwolenie trójbiegunowe DDB 736: Gen Diff Trip 

Wyzwolenie jednobiegunowe DDB 737: Gen Diff Trip A 
DDB 738: Gen Diff Trip B  
DDB 739: Gen Diff Trip C 

 

Tabela 18: Sygnały DDB zabezpieczenia różnicowego generatora 

 
6.3.2.2 Faza B 
 
Zrekonfigurować sprzęt testowy, aby podawać prąd zwarcia do fazy B. Powtórzyć 
test z punktu 6.3.2.1., upewniając się tym razem, że zamkną się prawidłowo 
zestyki wyzwalające wyłącznika powiązane z działaniem fazy B. Zapisać czas 
wyzwolenia fazy B. Sprawdzić, czy czerwona dioda wyzwolenia i żółta dioda 
alarmowa włączą się, gdy przekaźnik pracuje. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje 
informację „Alarms/Faults Present - Tripped Phase B, Gen Diff Trip”. Zresetować 
alarmy. 
 
6.3.2.2 Faza C 
Powtórzyć 0 dla fazy C. 
 
Średnia wartość z zapisanych czasów zadziałania dla trzech faz powinna wynosić 
typowo mniej niż 30 ms. Wyłączyć zasilanie AC i zresetować alarmy. 
Po zakończeniu testów, należy przywrócić, w kolumnie CONFIGURATION, 
oryginalne ustawienia wszystkich członów zabezpieczających wyłączonych na czas 
testów. 
 
6.3.3 Rezerwowe fazowe zabezpieczenie nadprądowe (P342/3/4/5/6) 
Należy przetestować człon I>1 funkcji zabezpieczenia nadprądowego. 
Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu jakichkolwiek innych członów 
zabezpieczających, wszystkie człony zabezpieczające za wyjątkiem zabezpieczenia 
nadprądowego należy wyłączyć na czas trwania testów członu nadprądowego. 
Wykonuje się to w kolumnie CONFIGURATION przekaźnika. Należy zanotować, 
które człony zabezpieczające należy załączyć ponownie po zakończeniu testów. 
 
6.3.3.1 Podłączanie obwodu testowego 
Ustalić, sprawdzając w logice PSL przekaźnika, który przekaźnik wyjściowy został 
wybrany do zadziałania w momencie wyzwolenia I>1. 
 
Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu odpowiedniego 
oprogramowania. Jeżeli takie oprogramowanie nie jest dostępne, zawsze można 
stosować domyślne przypisania wyjść przekaźnikowych. 
 
Jeżeli sygnały wyjściowe na wyłączenie są wybierane w zależności od fazy (tzn. dla 
każdej fazy przypisano inne wyjście), należy korzystać z przekaźnika wyjściowego 
przeznaczonego dla zwarć występujących w fazie „A”. 
 
Jeżeli stopień 1 nie został przypisany bezpośrednio do przekaźnika wyjściowego w 
logice PSL, należy korzystać z przekaźnika wyjściowego 3 (H5 - H6 w obudowie 
60TE i L5 - L6 w obudowie 80TE), ponieważ przekaźnik 3 aktywuje diodę 
wyzwalania. W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 to wyznaczony zestyk 
wyzwalający zabezpieczenia, do którego przypisany jest sygnał DDB 800 I>1. 
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Wyzwolenie trójbiegunowe DDB 800: I>1 Trip 

Wyzwolenie jednobiegunowe DDB 801: I>1 Trip A 
DDB 802: I>1 Trip B 
DDB 803: I>1 Trip C 

 

Tabela 19: Sygnały DDB zabezpieczenia nadprądowego 

 
Powiązane numery zacisków można znaleźć na schematach połączeń 
zewnętrznych w rozdziale Instalacja P34x/EN IN. 
Przyłączyć przekaźnik wyjściowy w taki sposób, aby jego zadziałanie spowodowało 
wyzwolenie zestawu testowego i zatrzymanie timera. 
 
Podłączyć wyjście prądowe zestawu testowego do wejścia przekładnika 
prądowego fazy ‘A’ (zaciski C3 - C2 (1A, obudowa 60TE), D3 - D2 (1A, obudowa 
80TE) C1 - C2 (5A, obudowa 60TE), D1 - D2 (5A, obudowa 80TE)). 
 
Upewnić się, że timer zostanie uruchomiony w momencie przyłożenia prądu do 
przekaźnika. 
 
6.3.3.2 Wykonanie testu 
Upewnić się, że timer jest zresetowany. 
Przyłożyć do przekaźnika prąd o wartości dwa razy wyższej od wartości ustawionej 
w komórce [3504: GROUP 1 OVERCURRENT, I>1 Current Set] i odnotować czas, 
jaki został wyświetlony w momencie zatrzymania się timera. 
 
Sprawdzić, czy czerwona dioda wyzwolenia i żółta dioda alarmowa włączą się, gdy 
przekaźnik pracuje. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację 
„Alarms/Faults Present - Started Phase A, Tripped Phase A, Overcurrent Start I>1, 
Overcurrent Trip I>1”. Zresetować wszystkie alarmy. 
 
Uwaga: Dioda wyzwalania jest inicjowana zadziałaniem przekaźnika 3, zestyki 

wyzwalania zabezpieczenia w domyślny schemacie PSL. 
 
6.3.3.3 Sprawdzenie czasu zadziałania 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie 
podanym w tabeli 13. 
 
Uwaga: Za wyjątkiem charakterystyki czasowo niezależnej, podane czasy 

zadziałania przedstawione w tabeli 13, odnoszą się do nastawy 
mnożnika czasowego (TMS) lub mnożnika czasowego (TDS) 
ustawionego na 1. W związku z tym, aby pozyskać czas zadziałania przy 
innym mnożniku czasu, czas podany w tabeli 12 musi być pomnożony 
przez wartość komórki [3506: GROUP 1 OVERCURRENT, I>1 TMS] dla 
charakterystyk obowiązujących według IEC lub w Wielkiej Brytanii lub 
ustawienie komórki [3507: GROUP 1 OVERCURRENT, Time Dial] dla 
charakterystyk według IEEE i obowiązujących w Stanach 
Zjednoczonych. 

 
Ponadto, dla charakterystyk niezależnych i zależnych, istnieje dodatkowe 
opóźnienie wynoszące odpowiednio, do 0,02 sekundy i 0,08 sekundy, które należy 
dodać do dopuszczalnego zakresu czasów zadziałania przekaźnika. 
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Dla wszystkich charakterystyk należy uwzględnić tolerancję stosowanych urządzeń 
testowych. 
 

Charakterystyka 
Czas zadziałania przy dwukrotnie wyższej nastawie 

prądowej i przy mnożniku czasowym TMS/TDS 
wynoszącym 1,0 

 
Wartość znamionowa 

(w sekundach) 
Zakres (w sekundach) 

DT (czasowo 
niezależna) 

Ustawienie [3505: I>1 Time 
Delay] 

Nastawa ±5% 

IEC standardowa 
zależna 

10.03 9.53 - 10.53 

IEC silnie zależna 13.50 12.83 - 14.18 

IEC bardzo silnie 
zależna 

26.67 25.34 - 28 

UK zależna z długim 
czasem zwłoki 

120.00 114.00 - 126.00 

IEEE umiarkowanie 
zależna 

3.8 3.61 - 3.99 

IEEE silnie zależna 7.03 6.68 - 7.38 

IEEE bardzo silnie 
zależna 

9.52 9.04 - 10 

US zależna 2.16 2.05 - 2.27 

US standardowa 
zależna 

12.12 11.51 - 12.73 

 

Tabela 20: Czasy zadziałania charakterystyk dla [ ]>1 

 
Po zakończeniu testów, należy przywrócić, w kolumnie CONFIGURATION, 
oryginalne ustawienia wszystkich członów zabezpieczających wyłączonych na czas 
testów. 
 
6.3.4 Zabezpieczenie różnicowe generatora -transformatora (P343/4/5/6) 
Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu jakichkolwiek innych członów, wszystkie 
człony zabezpieczające, za wyjątkiem zabezpieczenia różnicowego transformatora, 
należy wyłączyć na czas trwania testów członu różnicowego. Wykonuje się to  
w kolumnie CONFIGURATION przekaźnika. Zabezpieczenie różnicowe generatora-
transformatora wybiera się następująco: SYSTEM CONFIG - Winding Config - 
Xformer i załącza się w ustawieniu DIFFERENTIAL - Xformer Diff Func - Enabled. 
Należy zanotować, które człony zabezpieczające należy włączyć ponownie po 
zakończeniu testów. 
Zabezpieczenie różnicowe transformatora w P343/4/5/6 ma trzy człony, po 
jednym dla każdej fazy. Adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe wykorzystuje 
maksymalny prąd adaptacyjny w trzech fazach do nastawiania tych członów. 
Szczegółową charakterystykę polaryzacji opisano w rozdziale Obsługa P34x/EN OP. 
 
6.3.4.1 Czułość prądowa członu niskonastawnego (Xform Is1) 
Jeżeli trzy diody sygnalizacyjne zostały przypisane, aby przekazywać informację  
o wyzwoleniu osobno dla każdej z faz, Xform Dif Trp A, Xform Dif Trp B oraz Xform 
IDiff Trp C (DDB 741, 742, 743), można je wykorzystywać do wskazywania 
prawidłowego działania według faz. W innym przypadku, należy wykorzystywać 
opcje monitorowania (patrz następny paragraf). 
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Przejść do kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić 
komórki [0F07: Monitor Bit 1] na 741, [0F08: Monitor Bit 2] na 742 oraz [0F09: 
Monitor Bit 3] na 743. Komórka [0F05: Test Port Status] odpowiednio ustawia lub 
resetuje bity, które teraz reprezentują sygnały Phase A Trip (DDB 741), Phase B 
Trip (DDB 742) oraz Phase C Trip (DDB 743), przy czym, skrajny prawy bit 
reprezentuje Phase A Trip. Od tego momentu należy monitorować wskazanie  
w komórce [0F05: Test Port Status]. 
Podłączyć urządzenia w taki sposób, aby można było podać prąd do wejścia GN < 
A-2 fazy A, (E3 - E2 (1A, obudowa 60TE), E1 - E2 (5A, obudowa 60TE), F3 - F2 (1A, 
obudowa 80TE), F1 - F2 (5A, obudowa 80TE)). Powoli zwiększać wartość prądu od 
0 A i zanotować wartość pobudzenia, przy której zadziała adaptacyjny człon 
różnicowy fazy A. Powoli zmniejszać prąd i zanotować wartość opadania przy 
której następuje zresetowanie tego członu. Sprawdzić, czy wartości pobudzenia  
i opadania mieszczą się w zakresie przedstawionym w tabeli 21: 
 

 
 
W tabeli 21 poniżej Is1 to ustawienie niskonastawne, które można znaleźć  
w komórce Xform Is1 pod nagłówkiem GROUP 1 DIFFERENTIAL PROTECTION  
w menu. Stosowany jest współczynnik dopasowujący amplitudę w celu 
skompensowania niedopasowania prądów wynikającego z różnych przekładni 
przekładnika prądowego po stronie linii. Jest jeden współczynnik dopasowujący 
amplitudę dla strony GN, który można znaleźć w komórce SYSTEM CONFIG - 
Match Factor HV, oraz jeden dla strony DN podany w komórce SYSTEM CONFIG - 
Match Factor LV. Należy zastosować współczynnik dopasowujący amplitudę  
w celu obliczenia prądu, który ma być podany: zależy to od tego, czy prąd jest 
podawany na wejścia przekładnika prądowego po stronie GN czy DN. 
 

 

Tabela 21: Pobudzenie i opadanie członu niskonastawnego 

 
Powtórzyć powyższy test dla każdej z pozostałych faz po stronie GN i dla 
wszystkich trzech faz po stronie DN. Zaciski połączeniowo przedstawiono w tabeli 
10. 
Ponieważ wejścia przekładnika prądowego do każdej fazy zostały sprawdzone 
zarówno poprzez kontrolę pomiarową jak i poprzez sprawdzenie wyzwolenia 
niskonastawnego zabezpieczenia różnicowego, należy jeszcze tylko sprawdzić czas 
zadziałania i czułość prądową członu wysokonastawnego dla każdego członu 
fazowego po jednej stronie przekładnika. 
 
6.3.4.2 Czas zadziałania członu niskonastawnego 
Podłączyć przekaźnik w taki sposób, aby można było podać prąd do wejścia GN IA-
2 fazy A, (E3 - E2 (1A, obudowa 60TE), E1 - E2 (5A, obudowa 60TE), F3 - F2 (1A, 
obudowa 80TE), F1 - F2 (5A, obudowa 80TE)). Podłączyć timer tak, aby uruchomił 
się w momencie iniekcji zwarcia i zatrzymał się w momencie wyzwolenia. 
Ustalić, sprawdzając w logice PSL przekaźnika, który przekaźnik wyjściowy został 
wybrany do zadziałania w momencie wyzwolenia Xform Dif Trp lub Xform Bias Trp 
A/B/C. Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu 

 Poziom prądu 

Pobudzenie 0,90 x I do 1,1 x I  

Odpadanie 0,90 x pobudzenie do 1 x pobudzenie 
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odpowiedniego oprogramowania. Jeżeli takie oprogramowanie nie jest dostępne, 
zawsze można stosować domyślne przypisania wyjść przekaźnikowych.  
W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 to wyznaczony zestyk wyzwalający 
zabezpieczenia, do którego przypisany jest sygnał DDB 740 Xform Dif Trp. Jeżeli 
wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego generatora-transformatora nie zostało 
przypisane bezpośrednio do przekaźnika wyjściowego w programowalnym 
schemacie logicznym, do testu należy użyć przekaźnik wyjściowy 3 (H5-H6  
w obudowie 60TE oraz L5-L6 w obudowie 80TE), ponieważ przekaźnik 3 inicjuje 
diodę wyzwalania. 
Upewnić się, że timer jest zresetowany. 
Podać prąd 4 x I do strony GN, na fazę A. Sprawdzić, czy czas zadziałania 
przekaźnika wynosi mniej niż 33 ms. Powtórzyć ten test dla obu pozostałych faz po 
stronie GN. Zaciski wejść prądowych przedstawiono w tabeli 10. 
 

 

Tabela 22: Czułość członu wysokonastawnego 

 
6.3.1.1 Czułość prądowa członu wysokonastawnego (Xform Is-HS1) 
 
Przekaźnik może ulec uszkodzeniu w przypadku podawania zbyt dużego prądu 
przez dłuższy okres czasu podczas testów lub w przypadku działania 
powtarzających się zakłóceń impulsowych, bez wystarczającej przerwy na 
ochłodzenie przekaźnika. 
 
Ten test sprawdza bezzwłoczną czułość prądową wysokonastawnego członu 
różnicowego. Ten test można wykonać tylko wtedy, gdy zestaw testowy jest w 
stanie podać do przekaźnika prąd o wartości wystarczającej do spowodowania 
wyzwolenia członu przy ustawieniach obliczonych dla danego zastosowania. 
 
Przekaźnik należy podłączyć w taki sposób, aby można było podać prąd do wejścia 
GN IA-2 fazy A, (E3 - E2 (1A, obudowa 60TE), E1 - E2 (5A, obudowa 60TE), F3 - F2 
(1A, obudowa 80TE), F1 - F2 (5A, obudowa 80TE)). Podłączyć przekaźnik wyjściowy 
skonfigurowany jako Xform HS1 Trp A (DDB 747), aby wyzwolił zestaw testowy 
i zatrzymał timer. Skonfigurować zestaw testowy w taki sposób, aby człon czasowy 
(timer) uruchomił się w momencie podania prądu do przekaźnika. 

 Ważne jest wyzwolenie zestawu testowego, aby zapobiec długotrwałemu 
podawaniu prądów o zbyt dużych wartościach. 
Zaleca się, aby podczas tego testu niskonastawne zabezpieczenie różnicowe było 
nadal załączone. Timer powinien się uruchomić, kiedy prąd jest podany do 
przekaźnika. Ponieważ nastawa jest wyższa niż prąd znamionowy ciągły 
przekaźnika, NIE NALEŻY POWOLI ZWIĘKSZAĆ WARTOŚCI PRĄDU, ponieważ może 
to uszkodzić przekaźnik przed jego zadziałaniem. Zamiast tego, należy ustawić 
poziom prądu, a następnie nagle podać prąd. Dla tej konkretnej funkcji 
zabezpieczającej należy przeprowadzić dwa testy. Przedstawiono je w tabeli 23. 

Wyzwolenie trójbiegunowe DDB 740: Xform Dif Trp 

Wyzwolenie jednobiegunowe 
(Zabezpieczenie różnicowe transformatora 
oraz adaptacyjne, niskonastawne 
zabezpieczenie różnicowe transformatora) 

DDB 741: Xform Dif Trp A 
DDB 742: Xform Dif Trp B 
DDB 743: Xform Dif Trp C 
DDB 744: Xform Bias Trp A 
DDB 745: Xform Bias Trp B 
DDB 746: Xform Bias Trp C 
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Is HS1 (wyzwolenie) Is HS1 (bez wyzwolenia) 

1.1 x I 0.90 x I 
 

Tabela 23: Czułość członu wysokonastawnego 

 
Pierwszym testem, który należy wykonać, jest test sprawdzający zadziałanie 
zabezpieczenia bezzwłocznego przy wyższym poziomie prądu. 
 

 
 
W tabeli 21 Is-HS1 to ustawienie wysokonastawne, które można znaleźć  
w komórce Xform Is HS1 pod nagłówkiem GROUP 1 DIFF PROTECTION w menu. 
Stosowany jest współczynnik dopasowujący amplitudę w celu skompensowania 
niedopasowania prądów wynikającego z różnych przekładni przekładnika 
prądowego po stronie linii. Współczynnik ten znajduje się w komórce Match 
Factor HV pod nagłówkiem GROUP 1 SYSTEM CONFIG w menu. 
 
Podać prąd 1,1 x I i upewnić się, że wybrany przekaźnik wyjściowy działa. 
 

 W przypadku drugiego testu istotne jest, aby prąd nie był podawany przez czas 
dłuższy niż jedna sekunda. 
 
Podać prąd 0,9 x I przez jedną sekundę i upewnić się, że wybrany przekaźnik 
wyjściowy nie działa. Powtórzyć oba powyższe testy dla dwóch pozostałych 
członów po stronie GN przekładnika. Zaciski wejść prądowych przedstawiono  
w tabeli 10. 
 

Wyzwolenie trójbiegunowe DDB 740: Xform Dif Trp 

Wyzwolenie jednobiegunowe 
(Wysokonastawne zabezpieczenie 
różnicowe 1 transformatora) 

DDB 747: Xform HS1 Trp A 
DDB 748: Xform HS1 Trp B 
DDB 749: Xform HS1 Trp C 

 

Tabela 24: Sygnały DDB zabezpieczenia różnicowego transformatora 

 
6.3.4.3 Czas zadziałania członu wysokonastawnego 
Ten test można wykonać tylko wtedy, gdy zestaw testowy jest w stanie podać do 
przekaźnika prąd o wartości wystarczającej do spowodowania wyzwolenia członu 
przy ustawieniach obliczonych dla danego zastosowania. 
Podłączyć przekaźnik w taki sposób, aby można było podać prąd do wejścia GN IA-
2 fazy A, (E3 - E2 (1A, obudowa 60TE), E1 - E2 (5A, obudowa 60TE), F3 - F2 (1A, 
obudowa 80TE), F1 - F2 (5A, obudowa 80TE)) Podłączyć timer tak, aby uruchomił 
się w momencie iniekcji zwarcia i zatrzymał się w momencie wyzwolenia. 
Skonfigurować zestaw testowy w taki sposób, aby człon czasowy (timer) 
uruchomił się w momencie podania prądu do przekaźnika. 
Ustalić, sprawdzając w logice PSL przekaźnika, który przekaźnik wyjściowy został 
wybrany do zadziałania w momencie wyzwolenia Xform Dif Trp lub Xform HS1 Trp 
A/B/C. Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu 
odpowiedniego oprogramowania. Jeżeli takie oprogramowanie nie jest dostępne, 
zawsze można stosować domyślne przypisania wyjść przekaźnikowych.  
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W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 to wyznaczony zestyk wyzwalający 
zabezpieczenia, do którego przypisany jest sygnał DDB 740 Xform Dif Trp. Jeżeli 
wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego generatora-transformatora nie zostało 
przypisane bezpośrednio do przekaźnika wyjściowego w programowalnym 
schemacie logicznym, do testu należy użyć przekaźnik wyjściowy 3 (H5-H6  
w obudowie 60TE oraz L5-L6 w obudowie 80TE), ponieważ przekaźnik 3 inicjuje 
diodę wyzwalania. 
Upewnić się, że timer jest zresetowany. 
Podać prąd 1,2 x I do strony GN, na fazę A. Sprawdzić, czy czas zadziałania 
przekaźnika wynosi mniej niż 25 ms. 
Powtórzyć ten test dla obu pozostałych faz po stronie GN. Zaciski wejść 
prądowych przedstawiono w tabeli 10. 
 
6.3.4.4 Sprawdzanie stabilności zabezpieczenia różnicowego na zwarcia 
bezpośrednie poprzez podanie prądu po stronie pierwotnej 
W celu sprawdzenia stabilności w przypadku zwarć bezpośrednich, zalecane jest, 
szczególnie w przypadku nowej instalacji transformatora, zasymulowanie 
zewnętrznego zwarcia bezpośredniego, poprzez rzeczywistą symulację zwarcia po 
stronie pierwotnej. Uzyskuje się to poprzez wywołanie zwarcia trójfazowego po 
stronie wyjściowej przekładników prądowych DN i zasilenie uzwojenia GN  
z trójfazowego źródła średniego napięcia. Zazwyczaj uzwojenie GN jest zasilane 
tylko napięciem o wartości w zakresie 400 do 440 V, aby ograniczyć prąd zwarcia 
bezpośredniego. W takiej sytuacji zwarcia bezpośredniego nie powinno nastąpić 
wyzwolenie przekaźnika. 
 
Uwaga: Procedura testowania po stronie pierwotnej nie jest tutaj opisana, 

ponieważ w jej przypadku konieczne jest przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa zakładu, pozwoleń na pracę i zatwierdzeń dotyczących 
testów. 

 
6.3.4.5 Sprawdzanie stabilności zabezpieczenia różnicowego okablowania po 
stronie wtórnej PP na zwarcia bezpośrednie poprzez podanie prądu po stronie 
wtórnej 
Podanie prądu po stronie wtórnej może służyć do weryfikacji ustawień. Dla 
transformatora dwuuzwojeniowego zasymulowany jest przepływ prądu 
zwarciowego od strony DN, z równoważącym zestawem prądów na jednej lub 
dwu fazach, do strony GN. Jeżeli wszystkie nastawy i konfiguracje PP są 
prawidłowe, nie powinno nastąpić żadne wyzwolenie i minimalny prąd różnicowy 
będzie mierzony przez przekaźnik. 
 
Podczas tych testów należy wyłączyć wszystkie funkcje zabezpieczające 
uruchamiane prądowo, za wyjątkiem zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. Należy zanotować, które funkcje zabezpieczające należy 
załączyć ponownie po zakończeniu testów. 
 
6.3.4.5.1 Transformatory w układzie Yy i autotransformator 
W tym teście symulowany jest przepływ prądu przez transformator do zwarcia 
zewnętrznego. 
Należy przyjąć, że zastosowano transformator z dwoma uzwojeniami Yy0 oraz, że 
IA-2 (E3 - E2 (1A, obudowa 60TE), E1 - E2 (5A, obudowa 60TE), F3 - F2 (1A, 
obudowa 80TE), F1 - F2 (5A, obudowa 80TE)) przypisano do uzwojenia GN, zaś IA 
(C3 - C2 (1A, obudowa 60TE), C1 - C2 (5A, obudowa 60TE), D3 - D2 (1A, obudowa 
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80TE), D1 - D2 (5A, obudowa 80TE)) przypisano do uzwojenia DN. Podany zostaje 
prąd zwarciowy wypływający z fazy A na zaciskach DN. Zastosowano taką samą 
nastawę filtrowania składowej kolejności zerowe dla uzwojenia GN i DN; zatem, 
jeżeli zasymulowany prąd wynosi 1 z IA na połączeniach DN, to prąd wejściowy dla 
zrównoważenia IA na połączeniach GN również wynosi 1 pu. 
Podłączyć urządzenia testowe w sposób pokazany na rysunku 4 dla konfiguracji 
transformatora Yy0: 
 

 
 

Rysunek 4: Podłączenie sprzętu testowego do transformatora w układzie Yy0 (1A oraz 60TE) 

 
Symulowany jest prąd jednofazowy równy wartości znamionowej prądu  
w obwodach wtórnych PP (1 A lub 5 A), wypływający na fazie A, na połączeniach 

PP DN. W automatycznym zestawie testowym należy stosować INOM 180o. 
Dla zrównoważenia podawany jest prąd na wejście jednofazowe połączeń PP GN. 
Wartość prądu powinna być równa (KLV / KHV) x INOM, przy kącie fazowym 
określonym poniżej: 
 

 

Faza, na 
której 

podano 
prąd, PP 

DN 

Prąd DN 
Faza, na której 

podano prąd, PP GN 
Prąd GN 

Yy0, 
Autotrans- 
formator 

A  A  

Yy2 A  C  

Yy4 A  B  

Yy6 A  A  

Yy8 A  C  

Yy10 A  B  
 

Tabela 25: Prąd podany na końce Yy 

 
Współczynniki dopasowujące amplitudę KHV oraz KLV można znaleźć, odpowiednio, 
w komórkach Match Factor HV i Match Factor LV pod nagłówkiem GROUP 1 
SYSTEM CONFIG w menu. 
Podawać prądy zwarciowe przez około jedną sekundę. Jeżeli konfiguracja 
połączeń PP GN oraz PP DN jest prawidłowa, nie powinno dojść do wyzwolenia. 
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Ważne jest, aby odczytać wyświetlane wartości prądów różnicowych IA 
Differential, IB Differential oraz IC Differential pod nagłówkiem MEASUREMENT 
3 w menu, aby sprawdzić, czy te pomiary są niskie. Pomiary te muszą być niższe 
niż 0,1 pu (10%), aby potwierdzić, że uzyskana została równowaga. 
Przyczyną dla której konieczne jest odczytywanie wartości prądów różnicowych 
jest to, że w niektórych zastosowaniach próg wyzwalania Idiff> może być 
ustawiony wyżej niż Inom, tak więc, nawet nieprawidłowe podłączenie PP nie 
spowodowałoby wyzwolenia. 
Nie jest konieczne powtarzanie podawania prądu dla innych faz, ponieważ ich 
konfiguracja została już sprawdzona w punkcie 5.2.15, Wejścia prądowe. 
Na rysunku 5 pokazano połączenia transformatora dla konfiguracji 
przedstawionych w tabeli 2. 
 

 

Rysunek 5: Połączenia transformatora w układzie Yy 

 
6.3.4.6.2 Dy i Yd  
W tym teście symulowany jest przepływ prądu przez transformator do zwarcia 
zewnętrznego. 
Podany jest prąd zwarciowy wypływający z fazy A na którekolwiek z uzwojeń, 
które jest uzwojeniem połączonym w gwiazdę. Dla konfiguracji połączeń Dy jest to 
strona DN, dla konfiguracji połączeń Yd jest to strona GN. Uzwojenie fazy A 
połączone w gwiazdę nawinięte jest na ten sam rdzeń transformatora mocy co 
uzwojenie dwóch faz po przeciwnej stronie, tak więc, aby uzyskać równowagę, 
należy zasilić dwufazową pętlę prądową. 
Dla ułatwienia, symulowany jest prąd jednofazowy równy wartości znamionowej 
prądu w obwodach wtórnych PP (1 A lub 5 A), wypływający na fazie A z końca 
uzwojenia połączonego w gwiazdę. W automatycznym zestawie testowym należy 
stosować INOM 

180°. Dla zrównoważenia, podawany jest prąd na dwa wejścia fazowych PP (po 
stronie połączonej w trójkąt). W tabeli 26 określono wartości prądów, jakie należy 

podać. Wartość prądu powinna być równa  INOM, przy 
kątach fazowych określonych poniżej: 
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 Faza, na 
której 

podano 
prąd, po 
stronie 

połączonej 
w gwiazdę 

Prąd (gwiazda) Pętla prądowa, 
na której podano 
prąd, po stronie 

połączonej w 
trójkąt 

Prąd 

 
Dy1 lub Yd11 

 
A  

 
A-C 

 
 
Dy3 lub Yd9  

 
A  

 
C-B 

 
 
Dy5 lub Yd7  

 
A  

 
A-B 

 
 
Dy7 lub Yd5  

 
A  

 
A-C 

 
 
Dy9 lub Yd3  

 
A  

 
B-C 

 
 
Dy11 lub Yd1  

 
A  

 
A-B 

 
 

Tabela 26: Prąd podany na końce trójkąt-gwiazda 

 
W przypadku konfiguracji Yd1 sprzęt testowy należy podłączyć w sposób pokazany 
na rysunku 6. 
 

 

Rysunek 6: Podłączenie sprzętu testowego do transformatora w układzie Yd1 (1A oraz 60TE) - 
czy to jest prawidłowy schemat taki sam jak na rys. 5 

 
Współczynniki dopasowujące amplitudę Kwye oraz Kdelta można znaleźć  
w komórkach Match Factor HV i Match Factor LV pod nagłówkiem GROUP 1 
SYSTEM CONFIG w menu. 
Prąd obwodowy po stronie połączonej w trójkąt może być podany jako dwa 
oddzielne wyjściowe sygnały prądowe z zestawu testowego, lub jeden prąd 
wyprowadzony z pierwszej określonej fazy i powracający przez wejście drugiej 
fazy. 
Podawać prądy zwarciowe przez około jedną sekundę. Jeżeli konfiguracja 
połączeń PP GN oraz PP DN jest prawidłowa, nie powinno dojść do wyzwolenia. 
Ważne jest, aby odczytać wyświetlane wartości prądów różnicowych IA 
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Differential, IB Differential oraz IC Differential pod nagłówkiem MEASUREMENT 3 
w menu, aby sprawdzić, czy te pomiary są niskie. Pomiary te muszą być niższe niż 
0,1 pu (10%), aby potwierdzić, że uzyskana została równowaga. 
Nie jest konieczne powtarzanie podawania prądu dla innych faz, ponieważ ich 
konfiguracja została już sprawdzona w punkcie 5.2.15, Wejścia prądowe. 
 
Na rysunku 7 pokazano transformator Yd9 z rozprowadzeniem prądu dla zwarcia 
zewnętrznego po stronie Y transformatora. Podczas testu pokazanego na rysunku 
6, w przekaźniku P34x zachodzi następujące rozprowadzenie prądu: 
 

 

Rysunek 7: Konfiguracja Yd9, rozprowadzenie prądu zwarcia zewnętrznego 

 
Na rysunku 8 pokazano połączenia transformatora dla konfiguracji 
przedstawionych w tabeli 26. 
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Rysunek 8: Połączenia transformatora Yd 

 
6.3.4.6.3 Zastosowania Dd 
W tym teście symulowany jest przepływ prądu przez transformator do zwarcia 
zewnętrznego. 
 
W wielu takich zastosowaniach występować mogą wewnątrzstrefowe 
transformatory uziemiające, dlatego łatwiej jest zasymulować zewnętrzne zwarcie 
faza-faza, aby uniknąć symulowania prądu zerowego. Jeżeli połączenie PP GN 
przypisano do końca GN a połączenie PP DN do końca DN, a zasymulowany jest 
wypływ prądu 1 pu z połączenia PP DN, wtedy łatwo jest określić prąd wejściowy 
dla zrównoważenia na połączeniu PP GN. W najprostszym zastosowaniu 
transformatora w układzie Dd0 symulowane jest zwarcie A-B wypływające ze 
strony DN, zasilane przez wejście pętli A-B po stronie GN. 
 
Dla ułatwienia, symulowany jest prąd obwodowy równy wartości znamionowej 
prądu w obwodach wtórnych PP (1 A lub 5 A), wypływający na fazie A, na 
połączeniu PP DN, i powracający przez fazę B, na połączeniu PP DN.  

W automatycznym zestawie testowym należy stosować INOM 180°. Ponieważ 
wejścia czterofazowego PP do przekaźnika są zasilone od razu, konieczne jest, aby 
prąd wyjściowy zestawu testowego dla tej strony DN był ustawiony jako 
jednofazowy lecz przechodzący przez dwa wejścia fazowego PP. 
 
Dla zrównoważenia prąd obwodowy jest podawany na PP GN (uzwojenie GN). 
Wartość prądu powinna być równa (KLV/KHV) x INOM, przy kącie fazowym 
określonym poniżej. Zestaw testowy skonfigurowany jest na wygenerowanie tylko 
jednego jednofazowego sygnału wyjściowego, poprowadzonego przez dwa 
wejścia fazowego PP. Zatem ogólnie, wymagania wyjściowe mogą być spełnione 
przez zestaw testowy zazwyczaj posiadający tylko maksymalnie do trzech wyjść 
prądowych. 
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 Faza, na której 
podano prąd, PP 

DN 

Zacisk prądowy GN 5 PP Faza, na której 
podano prąd, PP 

GN 

Zacisk prądowy DN 1 PP 

Dd0 A-B 
 

A-B 
 

Dd2 A-B 
 

C-B  

Dd4 A-B 
 

C-A  

Dd6 A-B 
 

B-A  

Dd8 A-B 
 

B-C  

Dd10 A-B 
 

A-C  
 

Tabela 27: Prąd podany na końce Dd 

 
Współczynniki dopasowujące amplitudę KHV oraz KLV można znaleźć, 
odpowiednio, w komórkach Match Factor HV i Match Factor LV pod nagłówkiem 
GROUP 1 SYSTEM CONFIG w menu. 
W przypadku konfiguracji Dd0 sprzęt testowy należy podłączyć w sposób 
pokazany na rysunku 9. 
 

 

Rysunek 9: Podłączenie sprzętu testowego do transformatora w układzie Dd0 (1A oraz 60TE) 

 
Podawać prądy zwarciowe przez około jedną sekundę. Jeżeli konfiguracja 
połączenia PP GN oraz połączeń PP DN jest prawidłowa, nie powinno dojść do 
wyzwolenia. Ważne jest, aby odczytać wyświetlane wartości prądów różnicowych 
IA Differential, IB Differential oraz IC Differential pod nagłówkiem 
MEASUREMENT 3 w menu, aby sprawdzić, czy te pomiary są niskie. Pomiary te 
muszą być niższe niż 0,1 pu (10%), aby potwierdzić, że uzyskana została 
równowaga. 
 
Nie jest konieczne powtarzanie podawania prądu dla innych faz, ponieważ ich 
konfiguracja została już sprawdzona w punkcie 5.2.15, Wejścia prądowe. 
 
Na rysunku 10 pokazano połączenia transformatora dla konfiguracji 
przedstawionych w tabeli 5. 
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Rysunek 10: Połączenia transformatora Dd 

 
 
6.3.4.7 Charakterystyka adaptacyjna członu niskonastawnego 
Ten test sprawdza charakterystykę adaptacyjną członu niskonastawnego. 
Przekaźnik wykorzystuje charakterystykę adaptacyjną o trzech zboczach, dlatego 
ten test jest przeprowadzany w trzech punktach na krzywej charakterystyki 
adaptacyjnej, dla 0% zbocza, 30% zbocza i 80% zbocza, odpowiadających prądom 
adaptacyjnym równym, odpowiednio, 0,4 p.u., 0,8 p.u. i 1,5 p.u. 
Jeżeli trzy diody sygnalizacyjne zostały przypisane, aby przekazywać informację  
o wyzwoleniu osobno dla każdej z faz, Xform Dif Trp A, Xform Dif Trp B oraz Xform 
IDiff Trp C (DDB 741, 742, 743), można je wykorzystywać do wskazywania 
prawidłowego działania według faz. W innym przypadku, należy wykorzystywać 
opcje monitorowania (patrz następny paragraf). 
 
Przejść do kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić 
komórki [0F07: Monitor Bit 1] na 741, [0F08: Monitor Bit 2] na 742 oraz [0F09: 
Monitor Bit 3] na 743. Komórka [0F05: Test Port Status] odpowiednio ustawia lub 
resetuje bity, które teraz reprezentują sygnały Phase A Trip (DDB 741), Phase B 
Trip (DDB 742) oraz Phase C Trip (DDB 743), przy czym, skrajny prawy bit 
reprezentuje Phase A Trip. Od tego momentu należy monitorować wskazanie  
w komórce [0F05: Test Port Status]. 
W tym przypadku ważne jest, aby podawane prądy były przesunięto o 180º. 
Sprzęt testowy należy podłączyć w sposób pokazany na rysunku 11. 
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Rysunek 11: Podłączenie sprzętu testowego do sprawdzania charakterystyki adaptacyjnej 
członu niskonastawnego 

 
Łącznie należy wykonać sześć testów, jeden test powodujący wyzwolenie 
przekaźnika i jeden test nie powodujący wyzwolenia przekaźnika, dla trzech 
odcinków krzywej charakterystyki adaptacyjnej. Z tabeli 28 należy wybrać 
odpowiednie wartości prądu dla każdego testu, w zależności od nastaw  
i parametrów znamionowych przekaźnika. Wykorzystując poniższe równania, 
należy obliczyć wartości prądu, który należy podać do przekaźnika, (I1’ i I2’). We 
wszystkich przypadkach, prąd powinien być podawany przez czas nie dłuższy niż 
jedna sekunda i powinien mieścić się w zakresie ±5% obliczonych wartości. 
 
KCT1 to współczynnik dopasowujący amplitudę PP GN, zaś KCT2 to współczynnik 
dopasowujący amplitudę DN, które można znaleźć w komórkach Match Factor HV 
oraz Match Factor LV pod nagłówkiem GROUP 1 SYSTEM CONFIG w menu. 
 

 
 

In  
(w 

amperach) 

Is1 
(pu) 

0% K1 = 30% K2 = 80% 

  Wyzwolenie 
Bez 

wyzwolenia 
Wyzwolenie 

Bez 
wyzwolenia 

Wyzwolenie 
Bez 

wyzwolenia 

  I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 

1 0.2 0.51 0.29 0.49 0.31 0.94 0.67 0.91 0.69 1.89 1.12 1.82 1.19 

5 0.2 2.55 1.45 2.45 1.55 4.7 3.35 4.55 3.45 9.45 5.6 9.1 5.95 
 

Tabela 28: Test charakterystyki adaptacyjnej członu niskonastawnego 

 
6.3.4.8 Blokowanie drugiej harmonicznej 
Ten test sprawdza, czy funkcja blokowania drugiej harmonicznej działa 
prawidłowo i do jego przeprowadzenia wymagane jest źródło prądu zdolne do 
generowania prądu, w którym występuje druga harmoniczna. Po aktywowaniu, 
funkcja ta blokuje niskonastawny człon różnicowy, jeżeli procent drugiej 
harmonicznej w stosunku do składowej podstawowej, na jednej fazie, przekracza 
wartość ustawienia Ih(2)%>. 
 
Aby wykonać test, należy: 
Podłączyć dwa testowe źródła prądu do jednej fazy każdego spolaryzowanego 
wejścia prądowego. Na rysunku 12 pokazano źródła prądu podłączone do fazy A 
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spolaryzowanego wejścia prądowego 1: 
 

 

Rysunek 12: Test drugiej harmonicznej (1A oraz 60TE) 

 
Podać 4 x I prądu podstawowego , gdzie: 
 

 
 
Is1 to ustawienie członu niskonastawnego, KCT1 to współczynnik dopasowania 
amplitudy PP GN, który jest stosowany w celu skompensowania niedopasowania 
prądów wynikającego z różnych przekładni przekładnika prądowego. 
Współczynnik ten znajduje się w komórce Match Factor HV pod nagłówkiem 
GROUP 1 SYSTEM CONFIG w menu. 
 
Upewnić się, że wystawiony zostaje sygnał Xform Bias Trp A [DDB 744]. 
Podać i zwiększać prąd, w którym występuje druga harmoniczna, aby 
spowodować opadanie niskonastawnego członu różnicowego. 
Włączyć drugie źródło generujące prąd, w którym występuje druga harmoniczna 
(120 Hz jeżeli częstotliwość = 60 i 100 Hz jeżeli częstotliwość = 50). Rozpoczynając 
od prądu zerowego, powoli zwiększać amplitudę tego drugiego źródła prądu aż 
nastąpi zresetowanie Xform Bias Trp A [DDB 744]. 
 
Uwaga: Wartość prądu podanego z drugiego źródła testowego. Prąd ze źródła 

generującego prąd, w którym występuje druga harmoniczna, określany 
jest przez następujące równanie: 

Druga harmoniczna prądu  składowa podstawowa prądu ±10% 
 
6.3.4.7 Blokowanie piątej harmonicznej 
Ten test sprawdza, czy funkcja blokowania piątej harmonicznej działa prawidłowo 
i do jego przeprowadzenia wymagane jest źródło prądu zdolne do generowania 
prądu, w którym występuje piąta harmoniczna. Po aktywowaniu, funkcja ta 
blokuje niskonastawny człon różnicowy, jeżeli procent piątej harmonicznej  
w stosunku do składowej podstawowej, na jednej fazie, przekracza wartość 
ustawienia Ih(5)%>. 
 
Podłączyć dwa testowe źródła prądu do jednej fazy każdego spolaryzowanego 
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wejścia prądowego. Na rysunku 13 pokazano źródła prądu podłączone do 
spolaryzowanego wejścia prądowego 1: 
 

 

Rysunek 13: Piąta harmoniczna (1A oraz 60TE) 

 
Podać 4 x I prądu podstawowego , gdzie: 
 

 
 
Is1 to ustawienie członu niskonastawnego. KCT1 to współczynnik dopasowania 
amplitudy PP GN, który jest stosowany w celu skompensowania niedopasowania 
prądów wynikającego z różnych przekładni przekładnika prądowego. 
Współczynnik ten znajduje się w komórce Match Factor HV pod nagłówkiem 
GROUP 1 SYSTEM CONFIG w menu. Upewnić się, że wystawiony zostaje sygnał 
Xform Bias Trp A [DDB 744]. 
 
Podać i zwiększać prąd, w którym występuje piąta harmonicznego, aby 
spowodować opadanie niskonastawnego członu różnicowego. Włączyć drugie 
źródło generujące prąd, w którym występuje piąta harmoniczna (300 Hz jeżeli 
częstotliwość = 60, 250 Hz jeżeli częstotliwość = 50). Rozpoczynając od prądu 
zerowego, powoli zwiększać amplitudę tego drugiego źródła prądu aż nastąpi 
zresetowanie Xform Bias Trp A [DDB 744]. Zanotować wartość prądu podanego  
z drugiego źródła testowego. Prąd ze źródła generującego prąd, w którym 
występuje piąta harmoniczna określany jest przez następujące równanie: 

Piąta harmoniczna prądu  składowa podstawowa prądu 
 
 
6.3.5 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% dla generatora 
poprzez wstrzykiwanie sygnału o niskiej częstotliwości (P345) 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% poprzez wstrzykiwanie sygnału 
o niskiej częstotliwości (64S) należy przetestować w P345. Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe stojana w 100% poprzez wstrzykiwanie sygnału o niskiej 
częstotliwości zawiera nadprądowy człon wyzwalający (64S I>1), podrezystancyjny 
człon wyzwalający (64S R<2) oraz podrezystancyjny człon alarmowy (64S R<1). 
Wystarczy przetestować tylko używane człony. 
Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu jakichkolwiek innych członów 



P34x/EN CM/Ia7 URUCHOMIENIE 

857 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

zabezpieczenia, wszystkie człony zabezpieczające, za wyjątkiem zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego stojana w 100%, należy wyłączyć na czas trwania testów 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. Wykonuje się to w kolumnie 
CONFIGURATION przekaźnika. Należy zanotować, które człony zabezpieczające 
należy załączyć ponownie po zakończeniu testów. 
 
6.3.5.1 Podłączanie obwodu testowego 
Ustalić, sprawdzając w logice PSL przekaźnika, który przekaźnik wyjściowy został 
wybrany do zadziałania w momencie wyzwolenia 64S I>1 Trip (DDB 778) i 64S R<2 
Trip (DDB 779) i 64S R<1 Alarm Trip (DDB 382). 
Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu odpowiedniego 
oprogramowania. Jeżeli takie oprogramowanie nie jest dostępne, zawsze można 
stosować domyślne przypisania wyjść przekaźnikowych. 
 
Jeżeli sygnały zabezpieczenia 64S nie zostały indywidualnie przypisane 
bezpośrednio do przekaźnika wyjściowego w programowalnym schemacie 
logicznym, do sprawdzenia działania funkcji zabezpieczenia można użyć  
w domyślnym schemacie PSL przekaźnik wyjściowy 3 i 4 (L5 - L6 oraz L7 – L8  
w P345). W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 to wyznaczony zestyk wyzwalający 
zabezpieczenia, do którego przypisany jest sygnał 64S I>1 Trip (DDB 778) oraz 64S 
R<2 
 
Trip (DDB 779). W domyślnej logice PSL przekaźnik 4 to wyznaczony zestyk 
ogólnego alarmu, do którego przypisany jest sygnał 64S R<1 Alarm Trip (DDB 382). 
 
Uwaga: W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 jest wysterowywany do 

uruchomienia sygnału dowolnego wyzwolenia (DDB 674), który aktywuje 
diodę wyzwalania. 

 
Powiązane numery zacisków można znaleźć na schematach połączeń 
zewnętrznych w rozdziale P34x/EN IN. 
Przyłączyć przekaźnik wyjściowy w taki sposób, aby jego zadziałanie spowodowało 
wyzwolenie zestawu testowego i zatrzymanie timera. 
 
Przyłączyć wyjście prądowe 20 Hz zestawu testowego do wejścia przekładnika 
prądowego ‘I 100% STEF’ w przekaźniku (zaciski F12 – F11 (1A), F10 – F11 (5A)). 
Uwaga, w przypadku wejść 5 A pomiar amplitudy prądu 64S (I Magnitude)  
w menu Measurements 3 pokaże wartość prądu 5-krotnie niższą od podanego 
prądu. 
 
Przyłączyć wyjście napięciowe 20 Hz zestawu testowego do wejścia przekładnika 
napięciowego ‘V 100% STEF’ w przekaźniku (zaciski F21 – F22). 
Aby zasymulować stan spoczynku generatora, nie należy wstrzykiwać żadnego 
sygnału na 3-fazowe wejścia napięciowe i prądowe. 
Upewnić się, że timer zostanie uruchomiony w momencie przyłożenia prądu 
i napięcia do przekaźnika. 
 
6.3.5.2 Sprawdzić ustawienia pobudzenia 
Upewnić się, że następujące ustawienia mają następujące wartości [GROUP 1 
100% STATOR EF, 64S R Factor = 1, 64S Series R = 0, 64S Parallel G = 0, 64S Angle 
Comp = 0, 64S R<1 Alarm = Disabled, 64S R<2 Trip = Disabled, 64S Supervision = 
Disabled, VN 3rd Harmonic = Disabled.] 
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Jeżeli trzy diody przypisano do sygnalizowania alarmu i wyzwolenia 64S, 64S I>1 
Trip (DDB 778), 64S R<2 Trip (DDB 779) oraz 64S R<1 Alarm Trip (DDB 382), można 
je wykorzystać do sygnalizowania prawidłowego działania. W innym przypadku, 
należy wykorzystywać opcje monitorowania - patrz następny paragraf. 
 
Przejść do kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić 
komórki [0F05: Monitor Bit 1] na 756, [0F06: Monitor Bit 2] na 757 oraz [0F07: 
Monitor Bit 3] na 382. Komórka [0F04: Test Port Status] odpowiednio ustawia lub 
resetuje bity, które teraz reprezentują sygnały 64S I>1 Trip (DDB 778), 64S R<2 
Trip (DDB 779) oraz 64S R<1 Alarm Trip (DDB 382), przy czym skrajny prawy bit 
reprezentuje 64S I>1 Trip. Od tego momentu należy monitorować wskazanie 
w komórce [0F04: Test Port Status]. 
Powoli zwiększać prąd 20 Hz na wejściu I 100% STEF F12 – F11 (1A), F10 – F11 (5A) 
aż do momentu wyzwolenia członu 64S I> 1. 
(Bit 3 w [0F04:  Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Zanotować amplitudę 
prądu 20Hz i sprawdzić, czy odpowiada wartości 64S >1 Trip Set ±5%. 
 
Uwaga: Wejścia 5A w pomiarze 64S I Magnitude w menu Measurements 3 

wartość prądu 5-krotnie niższą od podanego prądu. 
 
Wyłączyć test i zresetować alarmy. 
Ustawić 64S R<2 Trip = Enabled oraz 64S R<1 Alarm = Disabled oraz 64S 
Overcurrent = Disabled. 
Ustawić napięcie 20 Hz do wejścia V 100% STEF, F21 – F22, do 20 V kąt 0. 
Powoli zwiększać prąd 20 Hz, kąt 0, na wejściu I 100% STEF F12 – F11 (1A), F10 – 
F11 (5A) aż do momentu wyzwolenia członu 64S R<2. 
(Bit 2 w [0F04:  Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Zanotować amplitudę 
prądu i napięcia 20 Hz i sprawdzić, czy rezystancja (R = V/I) odpowiada wartości 
64S R<2 Trip Set ±5%. 
Wyłączyć test i zresetować alarmy. 
 
Ustawić 64S R<1 Alarm = Enabled oraz 64S R<2 Trip = Disabled oraz 64S 
Overcurrent = Disabled. 
Ustawić napięcie 20 Hz do wejścia V 100% STEF, F21 – F22, do 20 V kąt 0. 
Powoli zwiększać prąd 20 Hz, kąt 0, na wejściu I 100% STEF F12 – F11 (1A), F10 – 
F11 (5A) aż do momentu wyzwolenia członu 64S R<1. 
(Bit 3 w [0F04:  Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Zanotować amplitudę 
prądu i napięcia 20 Hz i sprawdzić, czy rezystancja (R = V/I) odpowiada wartości 
64S R<1 Alm Set ±5%. 
Wyłączyć test i zresetować alarmy. 
 
6.3.5.3 Wykonanie testów synchronizacji czasowej Upewnić się, że timer został 
zresetowany. 
Ustawić 64S R<2 Trip = Disabled oraz 64S R<1 Alarm = Disabled oraz 64S 
Overcurrent = Enabled. 
Przyłożyć do przekaźnika prąd 20 Hz o wartości dwa razy wyższej od ustawienia  
w komórce [3C44: GROUP 1 100% STATOR EF, 64S I>1 Trip Set] i odnotować czas, 
jaki został wyświetlony w momencie zatrzymania się timera. 
Sprawdzić, czy czerwona dioda wyzwolenia i żółta dioda alarmowa włączą się, gdy 
przekaźnik pracuje. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację 
„Alarms/Faults Present - Started Phase N, Tripped Phase N, 100% 64S Start I>1, 
100% 64S Trip I>1”. Zresetować wszystkie alarmy. W domyślnej logice PSL 
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przekaźnik 3 jest wysterowywany do uruchomienia sygnału dowolnego 
wyzwolenia (DDB 674), który aktywuje diodę wyzwalania. 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie wg 
większej wartości albo ustawienia 64S I>1 Trip Dly ±2% albo 1,2 s, gdy filtr 
środkowoprzepustowy w P345 jest załączony, i wg większej wartości albo ±2% 
albo 0,22 s, gdy filtr środkowoprzepustowy w P345 jest wyłączony. Filtr 
środkowoprzepustowy w P345 zostaje załączony automatycznie, gdy częstotliwość 
sieci wynosi <45 Hz lub można załączyć go na stałe za pomocą sygnału DDB 555, 
64S Filter On. 
 
Należy również uwzględnić dokładność stosowanych urządzeń testowych. 
Upewnić się, że timer został zresetowany. 
Ustawić 64S R<2 Trip = Enabled oraz 64S R<1 Alarm = Disabled oraz 64S 
Overcurrent = Disabled. 
Podać do przekaźnika napięcie 20 Hz równe 20 V, kąt 0 oraz prąd 20 Hz, kąt 0, aby 
uzyskać połowę wartości ustawienia w komórce [3C2C: GROUP 1 100% STATOR 
EF, 64S R<2 Trip Set] i odnotować czas, jaki został wyświetlony w momencie 
zatrzymania się timera. 
 
Sprawdzić, czy czerwona dioda wyzwolenia i żółta dioda alarmowa włączą się, gdy 
przekaźnik pracuje. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację 
„Alarms/Faults Present - Started Phase N, Tripped Phase N, 100% 64S Start R<2, 
100% 64S Trip R<2”. Zresetować wszystkie alarmy. 
 
Uwaga: W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 jest wysterowywany do 

uruchomienia sygnału dowolnego wyzwolenia (DDB 674), który aktywuje 
diodę wyzwalania. 

 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie wg 
większej wartości albo ustawienia 64S I<2 Trip Dly ±2% albo 1,2 s, gdy filtr 
środkowoprzepustowy w P345 jest załączony, i wg większej wartości albo ±2% 
albo 0,22 s, gdy filtr środkowoprzepustowy w P345 jest wyłączony. Filtr 
środkowoprzepustowy w P345 zostaje załączony automatycznie, gdy częstotliwość 
sieci wynosi <45 Hz lub można załączyć go na stałe za pomocą sygnału DDB 555, 
64S Filter On. 
Należy również uwzględnić dokładność stosowanych urządzeń testowych. 
Upewnić się, że timer został zresetowany. 
Ustawić 64S R<2 Trip = Disabled oraz 64S R<1 Alarm = Enabled oraz 64S 
Overcurrent = Disabled. 
 
Podać do przekaźnika napięcie 20 Hz równe 20 V, kąt 0 oraz prąd 20 Hz, kąt 0, aby 
uzyskać połowę wartości ustawienia w komórce [3C20: GROUP 1 100% STATOR 
EF, 64S R<1 Alm Set] i odnotować czas, jaki został wyświetlony w momencie 
zatrzymania się timera. 
 
Sprawdzić, czy żółta dioda alarmowa włącza się, gdy przekaźnik pracuje. 
Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację „Alarms/Faults Present -100% 64S 
Alarm R<1”. Zresetować wszystkie alarmy. 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie wg 
większej wartości albo ustawienia 64S R<1 Alm Dly ±2% albo 1,2 s, gdy filtr 
środkowoprzepustowy w P345 jest załączony, i wg większej wartości albo ±2% 
albo 0,22 s, gdy filtr środkowo przepustowy 64S Superv’n Dly  w P345 jest 
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wyłączony. Filtr środkowoprzepustowy w P345 zostaje załączony automatycznie, 
gdy częstotliwość sieci wynosi <45 Hz lub można załączyć go na stałe za pomocą 
sygnału DDB 555, 64S Filter On. 
Należy również uwzględnić dokładność stosowanych urządzeń testowych. 
Upewnić się, że timer został zresetowany. 
 
6.3.5.4 Wykonanie testu nadzoru zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana  
w 100% 
Ustawić 64S Supervision = Enabled, Ustawić 64S R<2 Trip = Enabled and 64S R<1 
Alarm = Enabled oraz 64S Overcurrent = Enabled. 
W domyślnej logice PSL sygnał nadzory 64S Fail (DDB 1298) jest połączony  
z sygnałem 64S Fail Alarm (DDB 383). Sygnał 64S jest sygnałem wyjściowym  
z członu nadzoru 64S i sygnał 64S Fail Alarm aktywuje diodę alarmową oraz 
komunikat alarmowy. W przypadku zastosowań, w których generator 20 Hz jest 
zasilany przez PN, niekoniecznie pożądany jest alarm za każdym razem, gdy 
generator zostanie rozłączony, więc człon nadzoru i człon alarmowy mają osobne 
sygnały DDB. Sygnał 64S Fail jest połączony również z 64S I>1 Inhibit, 64S R<1 
Inhibit oraz 64S R<2 Inhibit w domyślnej logice PSL. 
Jeżeli przypisano diodę do sygnalizowania 64S Fail Alarm oraz 64S Fail, 64S Fail 
Alarm (DDB 383), można ją wykorzystać do sygnalizowania prawidłowego 
działania. W innym przypadku, należy wykorzystywać opcje monitorowania - patrz 
następny paragraf. 
Przejść do kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić 
komórki [0F08: Monitor Bit 4] na 383 oraz [0F09: Monitor Bit 5] na 1076. 
Komórka [0F04: Test Port Status] odpowiednio ustawia lub resetuje bit, który 
teraz reprezentuje 64S Fail Alarm (DDB 383) oraz 64S Fail (DDB 1298). Od tego 
momentu należy monitorować wskazanie w komórce [0F04: Test Port Status]. 
Przyłożyć do przekaźnika prąd 20 Hz i napięcie 20 Hz o wartościach wyższych od 
ustawień w komórce [3C50/54: GROUP 1 100% STATOR EF, 64S V <1 Set, 64S V<1 
Set], ale niższej od ustawień 64SI>1 Trip, 64S R<2 Trip oraz 64S R<1 Alarm. 
Ustawić napięcie na połowę wartości 64S V<1 Set a prąd na połowę wartości 64S 
I< Set i sprawdzić, czy zadziałają człony 64S Fail Alarm oraz 64S Fail a nie zadziałają 
człony 64SI>1 Trip, 64S R<2 Trip oraz 64S R<1 Alarm. (Bit 4 i 5 w komórce [0F04: 
Test Port Status] jest ustawiony na 1, a bity 1, 2, 3 = 0) 
Sprawdzić, czy żółta dioda alarmowa włącza się, gdy przekaźnik pracuje. 
Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację „Alarms/Faults Present – 64S Fail 
Alarm”. Zresetować wszystkie alarmy. 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie wg 
większej wartości albo ustawienia 64S Superv’n Dly ±2% albo 1,2 s, gdy filtr 
środkowoprzepustowy w P345 jest załączony, i wg większej wartości albo ±2% 
albo 0,22 s, gdy filtr środkowo przepustowy 64S Superv’n Dly  w P345 jest 
wyłączony. Filtr środkowoprzepustowy w P345 zostaje załączony automatycznie, 
gdy częstotliwość sieci wynosi <45 Hz lub można załączyć go na stałe za pomocą 
sygnału DDB 555, 64S Filter On. 
Należy również uwzględnić dokładność stosowanych urządzeń testowych. 
Po zakończeniu testów, należy przywrócić, w kolumnie CONFIGURATION, 
oryginalne ustawienia wszystkich członów zabezpieczających wyłączonych na czas 
testów. 
 
6.3.5.4 Procedura kalibracji 64S 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% można skalibrować w czasie 
przestoju maszyny, ponieważ zasada pomiaru dla obliczeń rezystancji uziemienia 



P34x/EN CM/Ia7 URUCHOMIENIE 

861 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

jest niezależna od tego, czy maszyna jest w stanie spoczynku, wiruje czy jest 
w stanie wzbudzenia. Jednak niezbędnym warunkiem jest to, że generator 20 Hz 
musi być zasilany napięciem DC lub zewnętrznym źródłem napięcia AC  
w zależności od zastosowania (patrz schematy połączeń w P34x/EN/IN). 
 
Upewnić się, że komórka [0F0D: COMMISSIONING TESTS, Test Mode] jest 
ustawiona na opcję Contacts Blocked. Powoduje to zablokowanie działania 
zestyków wyzwalających. Sprawdzić, czy dioda sygnalizująca niesprawność 
urządzenia jest włączona i czy wyświetlony został komunikat ‘Prot’n Disabled’. 
Poniższe pomiary są dostępne w kolumnie Measurements 3. Wszystkie pomiary są 
oparte na składowych 20 Hz wyodrębnionych z sygnałów napięcia i prądu. 
Wprowadzono poziom wartości progowej amplitudy równy 0,05 V oraz 0,1 mA dla 
napięcia i prądu. Poniżej tych wartości powiązane pomiary pokazują zero. 64S R to 
skompensowana rezystancja zarówno jako wartość pierwotna jak i wtórna. 
Pomiar rezystancji przedstawia istotnie dużą liczbę, aby zasygnalizować 
nieprawidłowy pomiar, jeżeli amplituda napięcia lub prądu jest poniżej tego 
progu. Sygnał napięcia 64S wykorzystywany jest jako faza odniesienia dla sygnału 
prądu 64S. 
 

MEASUREMENTS 3 

64S V Magnitude 

64S I Magnitude 

64S I Angle 

64S R secondary 

64S R primary 

 
Procedura kalibracji 64S ma na celu ustalenie właściwych ustawień dla 
kompensacji kąta (64S Angle Comp), rezystancji szeregowej (64S Series R) oraz 
konduktancji równoległej (64S Parallel G). Są one niezbędne do tego, aby 
przekaźnik mógł dokładniej wyliczać wartość rezystancji zwarcia Rf na podstawie 
obwodu równoważonego przedstawionego poniżej. 

 

Rysunek 14: Model kalibracji dla 64S 

 
Aby uzyskać prawidłowe wyniki, konieczne jest wcześniejsze ustalenie wartości 
64S R Factor i wprowadzenie jej do przekaźnika. Początkowo wszystkie 
ustawienia: 64S Angle Comp, 64S Series R oraz 64S Parallel G należy nastawić na 
0. 
Ponieważ w procedurze kalibracji konieczne jest przyłożenie rezystancji zwarcia do 
punktu gwiazdy generatora, który jest na obwodzie pierwotnym, lepiej jest 
prowadzić kalibrację w oparciu o ustawienia i pomiary strony pierwotnej. Zatem  
w kolumnie Configuration, w ustawieniu Setting Values należy wybrać opcję 
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Primary. Również dla pomiaru 64S R należy wykorzystać wartość strony 
pierwotnej. 
 
Uwaga: Na zaciskach generatora mogą występować niebezpieczne wysokie 

napięcia, jeżeli napięcia wstrzykiwania 20 HZ nie zostanie odjęte  
w momencie wyłączania generatora z eksploatacji. 

 
Jeżeli generator napięcia wstrzykiwania 20 Hz otrzyma zasilanie z napięcia zacisku 
generatora, wówczas generator napięcia wstrzykiwania 20 Hz zostanie wyłączony 
automatycznie za każdym razem, gdy nie będzie występowało napięcie zacisku 
generatora. 
 
 
6.3.5.4.1 Ustawienie kompensacji kąta (64S angle comp) 
Ustawienie kompensacji kąta służy do wyeliminowania wszelkich błędów 
fazowych spowodowanych wewnętrznymi i zewnętrznymi PP powiązanymi  
z pomiarem prądu 64S. Aby ustalić to ustawienie, należy usunąć ewentualny 
punkt uziemiający równoległy np. dodatkowy transformator uziemiający, który 
może przyczyniać się wystąpienia rezystancji równoległej Rp na rysunku 4. 
W warunkach braku zwarcia przekaźnik powinien dostrzegać jedynie kapacytancję 
skupioną Cg na sieci. I64S powinien być jedynie pojemnościowy i powinien 
wyprzedzać napięcie V64S o +90°. Ustawienie 64S Angle Comp należy 
wyregulować tak, aby uzyskać +90°. Pomiar 64S I Angle przedstawia kąt I’64S  
w stosunku do V64S i można go wykorzystać, aby ułatwić regulację tego 
ustawienia. 
 
6.3.5.4.2 Ustawienie rezystancji szeregowej (64S Series R) 
Po nastawieniu ustawienia kompensacji kąta można ustalić rezystancję szeregową 
RS przykładając zwarcie w punkcie gwiazdy generatora. Gdy ustawienie 64S Series 
R nastawiono pierwotnie na zero, przekaźnik mierzy teraz rezystancję wywołaną 
transformatorem uziemiającym i jego kablami połączeniowymi. 
W celu skompensowania tej dodatkowej rezystancji obwodu należy wprowadzić 
wartość odczytaną w pomiarze 64S R Primary do ustawienia 64S Series R. Po 
wprowadzeniu ustawienia pomiar 64S R Primary powinien pokazywać w tym 
momencie zero. 
 
6.3.5.4.3 Kalibracja przy ustawieniach alarmu i wyzwolenia 64S 
Powyższe procedury kalibracji przeprowadza się w warunkach braku zwarcia oraz 
w warunkach zwarcia. Aby lepiej dopasować pomiar 64S R Primary w przekaźniku 
do przyłożonej rezystancji zwarcia w całym zakresie zwarcia, konieczne może być 
ponowne wyregulowanie ustawienia 64S Angle Comp i ustawienia 64 Series R  
w punktach 64S R<1 Alm Set oraz 64S R<2Trip Set. 
 
Przyłożyć rezystancję zwarcia równą wartości ustawienia 64S R<2 Trip  
i wyregulować ustawienia 64S Angle Comp oraz 64S Series R dla lepszego 
dopasowania, w razie konieczności, do rezystancji 64S R Primary mierzonej  
w przekaźniku. Powtórzyć proces stosując rezystancję zwarcia równą wartości 
ustawienia 64S R<1 Alarm. 
 
Zasadniczo zaleca się, aby ustawienie 64S Series R używać jedynie do drobnych 
regulacji szeregu kilku omów, co jest odpowiednie dla wartości progowej 
wyzwalania lub alarmu rzędu mniej niż kilkaset omów. Aby lepiej dopasować 
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pomiar 64S R Primary w przekaźniku do przyłożonej rezystancji zwarcia przy 
wyższych ustawieniach, skuteczniejsze jest regulowanie ustawienia 64S Angle 
Comp. 
 
Ponieważ rezystancja mierzona przez przekaźnik jest skutecznie równa 

 , jeżeli zmierzona rezystancja jest niższa niż się spodziewano, 
należy wyregulować ustawienie 64S Angle Comp w taki sposób, aby wektor prądu 
został obrócony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli 64S 
Angle Comp (θc) ustawiono pierwotnie jako wartość ujemną (czyli wektor prądu 
został obrócony zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o |θc|°), należy 
ustawić tę wartość jako mniej ujemną tak, żeby nastąpiło zmniejszenie wartości 
mianownika I64S*cos(θI’64S-V64S). Jeżeli zmierzona wartość rezystancji jest wyższa, 
niż się spodziewano, należy zastosować odwrotną logikę. 
Na koniec, należy przyłożyć różne rezystancje zwarcia, ponownie sprawdzić 
warunki zwarcia oraz warunki braku zwarcia, aby upewnić się, że wyniki są 
zadowalające. Konieczne może być wielokrotne powtarzanie całego procesu  
w celu uzyskania najbardziej wskazanego dopasowania. 
 
6.3.5.5.4 Konduktancja równoległa (64S Parallel G) 
Po ukończeniu powyższych ustawień należy ponownie podłączyć ewentualny 
punkt uziemiający równoległy sieci, a następnie przyłożyć warunek braku zwarcia 
do generatora. Wartość 64S R Primary zmierzona przez przekaźnik będzie 
rezystancją równoległą Rp. Jej odwrotność należy następnie przyłożyć do 
ustawienia 64S Parallel G. 
 
6.3.5.5.5 Porównanie z innymi wartościami rezystancji 
Po powyższej procedurze kalibracji przyłożyć inną rezystancję zwarcia do punktu 
gwiazdy generatora tak, aby uzyskać kompletny zestaw pomiarów z przekaźnika. 
 
6.3.5.5.6 Testowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% na 

generatorze 
Wstawić po stronie pierwotnej rezystancję odpowiadającą około 90 % rezystancji 
dla stopnia alarmowego, 64S R<1 Alm Set i sprawdzić, czy nastąpi zadziałanie 64S 
R<1 Alarm po upływie czasu opóźnienia 64S R<1 Alm Dly (ustawienie domyślne 
1,00 s). Następnie zmniejszyć rezystancję uziemienia do 90 % wartości pobudzenia 
stopnia wyzwalania 64S R<2 Trip Set i sprawdzić, czy nastąpi zadziałanie 64S R<2 
Trip po upływie czasu opóźnienia, 64S R<2 Trip Dly (ustawienie domyślne 1,00 
sek). Jeżeli używany jest 64S I>1 Trip, należy również sprawdzić, czy nastąpi jego 
zadziałanie po upływie czasu opóźnienia, 64S I>1 Trip Dly (ustawienie domyślne 
1,00 sek). Zresetować wszystkie alarmy. Usunąć rezystor testowy. 
 
Jeżeli zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% jest blokowane sygnałami 
DDB 64S I>1 Inhibit (552) lub 64S R<1 Inhibit (553) lub 64S R<2 Inhibit (554), przy 
użyciu wejścia z izolacją optyczną, należy sprawdzić działanie wejścia. 
 
Wyłączyć doprowadzenie napięcia dla generatora 20 Hz lub zasilić blokujące 
wejście binarne. Sprawdzić, czy włącza się żółta dioda alarmowa i sprawdzić, czy 
na wyświetlaczu jest komunikat „Alarms/Faults Present - 64S Fail 
Alarm”(zakładając, że 64S Fail Alarm (DDB 383) jest połączony z sygnałem 64S Fail 
(DDB 1298) w PSL). Włączyć generator 20 Hz lub usunąć blokadę i zresetować 
wszystkie alarmy. 
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Jeżeli to wskazanie alarmowe pojawi się już w czasie pracy generatora 20 Hz, 
należy zmniejszyć wartość progową monitorowania, 64S V<1 Set. Tak się może 
stać w przypadku bardzo małej rezystancji obciążenia (< 1 Ω). 
Uwaga: Jeżeli sprawdzony ma być również filtr środkowoprzepustowy będący 
zewnętrznym akcesorium, należy zewrzeć transformator uziemiający lub zerowy 
po stronie wtórnej, gdy maszyna jest w stanie spoczynku, i włączyć generator 20 
Hz. Pomnożyć zmierzoną wartość roboczą 64S I Magnitude przez przekładnię PP 
miniaturowego PP (np. 400 A/ 5A). Przepływający prąd musi mieć wartość wyższą 
niż 3 A. Jeżeli prąd ma znacznie niższą wartość, zmieniła się częstotliwość 
rezonansowa filtra środkowoprzepustowego. Lepsze dopasowanie można uzyskać 
dodając lub usuwając kondensatory. Wreszcie należy usunąć zworkę i sprawdzić 
izolację galwaniczną względem zmierzonej wartości 64S V Magnitude. 
 
6.3.5.6 Testy uruchomieniowe 
Upewnić się, że komórka [0F0D: COMMISSIONING TESTS, Test Mode] jest 
ustawiona na opcję Contacts Blocked. Powoduje to zablokowanie działania 
zestyków wyzwalających. Sprawdzić, czy dioda sygnalizująca niesprawność 
urządzenia jest włączona i czy wyświetlony został komunikat ‘Prot’n Disabled’. 
Akcesoria generatora 20 Hz i filtra środkowoprzepustowego do urządzenia 
zabezpieczającego muszą być sprawne. 
 
Uruchomić generator i wzbudzić go do maksymalnego napięcia generatora. 
Sprawdzić, czy nie nastąpiło pobudzenie zabezpieczenia. 
 
Sprawdzić, czy wartości rezystancji, 64S R< primary/secondary, w menu 
Measurements 3 znacznie przekraczają ustawienia alarmu i wyzwalania, 64S R<1 
Alm Set/64S R<2 Trip Set i czy wartość prądu, 64S I Magnitude, wynosi co 
najmniej połowę wartości ustawienia nadprądowego, 64S I>1 Trip Set. 
Wyłączyć generator. 
 
Jeżeli zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% zadziała w trakcie 
uruchamiania generatora, być może maszyna wytwarza pewną wartość składowej 
zerowej napięcia, w zależności od rodzaju rozruchu, która może nakładać się na 
napięcie 20 Hz, powodując nieprawidłowe pomiary. Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe stojana w 100% w P345 zawiera filtr dolnoprzepustowy oraz 
filtr środkowoprzepustowy, które będą filtrować częstotliwości sygnału 0-15 Hz 
oraz >25 Hz. Sygnał DDB 1297 64S F Band Block działa w zakresie od 15 do 25 Hz 
i można go wykorzystać do programowalnym schemacie logicznym do blokowania 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% za pomocą sygnałów 
wstrzymywania, DDB 552 - 64S I> Inhibit, DDB 553 - 64S R<1 Inhibit, DDB 554 - 64S 
R<2 Inhibit. 
 
Upewnić się, że komórka [0F0D: COMMISSIONING TESTS, Test Mode] jest 
ustawiona na Disabled. Sprawdzić, czy dioda sygnalizująca niesprawność 
urządzenia jest wyłączona i czy zresetowano komunikat alarmowy ‘Prot’n 
Disabled’. 
 
Po zakończeniu testów, należy przywrócić, w kolumnie CONFIGURATION, 
oryginalne ustawienia wszystkich członów zabezpieczających wyłączonych na czas 
testów. 
 
6.3.6 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika generatora w P391 
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 Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami 

dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w tym rozdziale oraz 
Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa SFTY/4LM/G11 
(lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy 
P391. 

 
 Przed podłączeniem P391 do kompatybilnego urządzenia należy rozważyć 

wszystkie właściwe stwierdzenia dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia 
odnoszące się do danego urządzenia w celu zminimalizowania 
prawdopodobieństwa wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń dla bezpieczeństwa. 
 
Odizolować wszystkie wejścia napięciowe, włącznie z wysokonapięciowym 
zasilaniem uzwojenia wirnika DC, przed wyjęciem P391 z oprawy, przed 
zdjęciem jego panelu przedniego lub przezroczystej pokrywy zacisków. 
 
Wewnętrzne obwody elektryczne w P391 nie są chronione przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) po zdjęciu panelu przedniego. Należy 
zachowywać środki ostrożności w zakresie ESD i czyste otoczenie w miejscu 
pracy podczas nastawiania wewnętrznej zworki częstotliwościowej PL3. 
Informacje na temat środków ostrożności w zakresie wyładowań 
elektrostatycznych można znaleźć w punkcie 2 w rozdziale Instalacja, P34x/EN 
IN, ‘Obsługa urządzeń elektronicznych’. 
 
W żadnych okolicznościach nie należy podłączyć wysokonapięciowego zasilania 
uzwojenia wirnika DC bezpośrednio do wewnętrznych rezystorów 
kalibracyjnych 500 Ω w P391 (zaciski A3, A5, B3 lub B5). 
 
Przed podłączeniem tymczasowych urządzeń testowych lub obwodów 
testowych należy rozważyć wszystkie właściwe dane znamionowe, stwierdzenia 
dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia odnoszące się do danego urządzenia  
w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia jakichkolwiek 
zagrożeń dla bezpieczeństwa. 
Odizolować wszystkie wejścia napięciowe, włącznie z wysokonapięciowym 
zasilaniem uzwojenia wirnika DC, od wszystkich urządzeń przed podłączaniem 
lub odłączaniem urządzeń testowych lub obwodów testowych. 
Upewnić się, że obwody testowe nie spowodują zagrożenia porażenia prądem 
elektrycznym, oparzeń, pożaru lub wybuchu w trakcie konfiguracji lub 
testowania. 
 
Przed zasileniem wejść napięciowych w P391 należy się upewnić, że jednostka 
jest odpowiednio zamontowana i zabezpieczona mechanicznie i że założono jej 
panel przedni oraz przezroczystą pokrywę zacisków. 
Panel przedni i przezroczysta pokrywa zacisków w P391 muszą być zawsze 
założone w trakcie pracy jednostki. 
 
Okablowanie pomiędzy uzwojeniem wirnika DC a P391 musi mieć odpowiednie 
parametry znamionowe, aby wytrzymywać co najmniej dwukrotność napięcia 
zasilania uzwojenia wirnika względem ziemi. Dzięki temu izolacja okablowania 
ma wytrzymać indukcyjne napięcie siły elektromotorycznej (SEM), które pojawi 
się w momencie odłączania lub wyłączania spod napięcia zasilania uzwojenia 
wirnika DC. 
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W żadnym razie nie należy podłączyć wysokonapięciowego zasilania uzwojenia 
wirnika DC za pośrednictwem bloków testowych MMLG lub P990. Ani bloki 
testowe MMLG ani P990 nie mają parametrów znamionowych pozwalających na 
ciągłe napięcia robocze powyżej 300 Vrms. Te bloki testowe nie są przeznaczone 
do wytrzymywania indukcyjnych napięć SEM pojawiających się w momencie 
odłączania lub wyłączania spod napięcia zasilania uzwojenia wirnika DC. 
 
P391 zapewnia zabezpieczenie ziemnozwarciowe (REF) wirnika przy użyciu 
integralnego obwodu do sprzęgania, wstrzykiwania i pomiarów służącego do 
monitorowania uzwojenia wzbudzającego wirnika pod kątem obecności zwarć 
doziemnych. 
 
P391 wstrzykuje sygnał fali prostokątnej do obwodu uzwojenia wzbudzającego 
wirnika i mierzy wszelkie zmiany charakterystyki kształtu fali spowodowane 
zmianą rezystancji pomiędzy obwodem uzwojenia wirnika a uziemieniem (zwarcie 
doziemne wirnika). 
 
Ciągłe pomiary są przekazywane do przekaźnika zabezpieczającego P342/3/4/5/6, 
w celu przetworzenia, poprzez obwód sygnałowy CLIO (wejścia/wyjścia pętli 
prądowej) o zakresie 0-20 mA. Sygnał wyjściowy CLIO w P391 można połączyć 
z dowolnym z czterech wejść CLIP dostępnych w serii P342/3/4/5/6. Uwaga: 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika jest dostępne tylko wtedy, gdy 
przekaźnik zabezpieczający wyposażono w opcję sprzętową CLIO. 
 
Częstotliwość kształtu fali można regulować i ustawić na 0,25 Hz, 0,5 Hz lub 1,0 Hz, 
przy czym do wyboru służy zworka w jednostce P391. Uwaga: Ustawienie 
Injection Freq w menu ROTOR EF w P342/3/4/5/6 również wymaga regulacji  
w celu dopasowania do ustawienia częstotliwości wstrzykiwania w P391. 
Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu, wszystkie człony zabezpieczające  
w P342/3/4/5/6, z wyjątkiem zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika, należy 
wyłączyć na czas trwania testów zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika. 
Można je wyłączyć w kolumnie CONFIGURATION w P342/3/4/5/6. Zaleca się 
zanotowanie, które człony zostały wyłączone tymczasowo, aby można było 
ponownie je załączyć po testach. 
 
6.3.6.1 Wybór częstotliwości wstrzykiwania 
 
Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 6.3.6 niniejszego podręcznika 
uruchamiania oraz Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa 
SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
przy P391. 
 
P391 wstrzykuje napięcie kształtu fali ze stałą częstotliwością wstrzykiwania (Fg) 
do uzwojenia wzbudzającego generatora. Zworka w jednostce P391 (patrz punkt 
11 w P34x/EN IN) służy do wybierania częstotliwości: 0,25 Hz lub 0,5 Hz lub 1 Hz. 
Aby zmienić częstotliwość wstrzykiwania, należy najpierw wyłączyć P391 spod 
napięcia przed zdjęciem panelu przedniego w celu odsłonięcia zworki. Domyślna 
pozycja fabryczna to 0,25 Hz. Należy zwrócić uwagę na to, że ustawienie Injection 
Freq w menu ROTOR EF w P34x musi być nastawione tak, aby odpowiadać 
ustawieniu łącznika częstotliwości wstrzykiwania w P391. 
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Częstotliwość wstrzykiwania można wybrać po zmierzeniu kapacytancji uzwojenia 
wzbudzającego wirnika do uziemienia. W tabeli 29 poniżej przedstawiono 
zalecenia dotyczące częstotliwości wstrzykiwania w oparciu o pomiar 
kapacytancji. Jeżeli dla danego zastosowania czas zadziałania ma znaczenie, należy 
zastosować się do poniższych wytycznych w zakresie wyboru częstotliwości dla 
sygnału wstrzykiwania. W przeciwnym razie należy pozostawić w module 
domyślne ustawienie zworki na 0,25 Hz. 
 
Kapacytancję wirnika można zmierzyć za pomocą pojemnościomierza, podłączając 
go przez uzwojenie wzbudzające go uziemienia. P391 należy odłączyć od 
uzwojenia wzbudzającego wirnika. Pomiar należy wykonać ze zwartych ze sobą 
końców kabli P391 (kable podłączone do A16-B16) i uziemienia (kabel podłączony 
do C6), aby uwzględnić kapacytancję wszelkich kabli pomiędzy uzwojeniem 
wzbudzającym wirnika a P391. Maszyna powinna być rozłączona i wzbudzenie 
pola magnetycznego powinno być wyłączone na czas pomiaru kapacytancji. 
Wyłącznik pola powinien być zamknięty na czas pomiaru kapacytancji. 
 
Ewentualnie należy przyłożyć znaną rezystancję do pierścieni ślizgowych 
i uziemienia w sposób opisany w punkcie 6.3.6.7 ‘Testowanie zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika na generatorze w stanie spoczynku’. Następnie, przy 
najwyższej częstotliwości wstrzykiwania nastawionej w P391 oraz P345, 1 Hz, 
należy zmierzyć rezystancję izolacji. Zmierzona wartość rezystancji 64R Fault  
w menu Measurements 3 w P34x wskazuje rezystancję uziemienia wirnika.  
 
Następnie należy wybrać kolejną najwyższą częstotliwość równą 0,5 Hz i zmierzyć 
rezystancję izolacji. Jeżeli zmierzone rezystancje izolacji są jednakowe, należy 
wybrać 1 Hz jako częstotliwość wstrzykiwania. W przeciwnym razie należy wybrać 
najniższą częstotliwość wstrzykiwania równą 0,25 Hz i zmierzyć rezystancję 
izolacji. Jeżeli rezystancje izolacji zmierzone przy 0,5 Hz i przy 0,25 Hz są 
jednakowe, należy wybrać 0,5 Hz jako częstotliwość wstrzykiwania. W przeciwnym 
razie należy wybrać 0,25 Hz jako częstotliwość wstrzykiwania. 
 
Uwaga: Jeżeli nie pogarsza się stan izolacji, nie występuje droga upływu poprzez 

uzwojenie wzbudzające do uziemienia a wartość rezystancji izolacji jest 
bardzo wysoka. Przekaźnik zapewnia ograniczone wartości, jeżeli pomiar 
rezystancji zwarcia znacznie wykracza poza obsługiwany zakres: od 50 
om do 1M om. 

 
 

Kapacytancja 
wzbudzenia 

względem ziemi (Cfg) 
Pozycja zworki 

Częstotliwość 
sygnału 

wstrzykiwania (Fg) 

Czas pomiędzy 
poszczególnymi 

obliczeniami 
rezystancji izolacji 

Dokładność obliczeń 

Cfg <2.1 μF Dolna 1 Hz 0.5 s W granicach specyfikacji 

2.1 μF≤ Cfg ≤5 μF Środkowa 0.5 Hz 1 s W granicach specyfikacji 

5 μF≤ Cfg ≤10 μF Górna 0.25 Hz 2 s W granicach specyfikacji 

Cfg >10 μF Górna 0.25 Hz 2 s 
Nie mieści się w granicach 
specyfikacji 

 

Tabela 29: Częstotliwość wstrzykiwania dla różnych wartości kapacytancji wzbudzenia do 
uziemienia 
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Wymuszona wartość Rzwarcia 
Wartość wymuszona 

lub ograniczona 
Znaczenie wartości 

9.999 MΩ Ograniczona 
Wartość nieskończoności (uniemożliwia 
podział przez zero). 

9.998 MΩ Wymuszona Nieważne dane wejścia CLIO 

9.997 MΩ Wymuszona 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
wirnika wyłączone. 

9.996 MΩ Ograniczona 
R zwarcia powyżej górnego limitu (1 
MΩ) 

0 Ω Ograniczona R zwarcia poniżej dolnego limitu (50 Ω). 
 

Tabela 30: Wymuszone/ograniczone wartości rezystancji 

 
6.3.6.2 Kalibracja 
 
Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 6.3.6 niniejszego podręcznika 
uruchamiania oraz Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa 
SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
przy P391. 
 
Odłączyć uzwojenie wzbudzające wirnika i podłączenie szczotki uziemiającej od 
P391. 
Podłączyć P342/3/4/5/6 oraz P391 do rezystancji kalibracyjnej 500 Ω (zaciski A3- 
A5 lub B3-B5 w P391) w sposób pokazany na rysunku 5. 
 
Sprawdzić zmierzoną wartość rezystancji 64R Fault w menu Measurements 3  
w przekaźniku P34x. Jeżeli pomiar rezystancji nie jest równy 500 Ω, należy 
zastosować ustawienie R Compensation z menu ROTOR EF do skompensowania 
pomiaru, aż będzie on zbliżony najbardziej, jak to możliwe do 500 Ω. Wartość R 
Compensation należy dobrać tak, aby średnia wartość była jak najbardziej 
zbliżona do 500 Ω, jeżeli pomiar waha się pomiędzy 2 wartościami. 
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Rysunek 15: Obwód kalibracyjny dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 64R 
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6.3.6.2 Podłączyć obwód testowy. 
 
Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 6.3.6 niniejszego podręcznika 
uruchamiania oraz Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa 
SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
przy P391. 
Ustalić, sprawdzając w logice PSL przekaźnika, który przekaźnik wyjściowy został 
wybrany do zadziałania w momencie wystąpienia 64R R<2 Trip (DDB 780) i 64R 
R<1 Alarm (DDB 394). 
Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu odpowiedniego 
oprogramowania. Jeżeli takie oprogramowanie nie jest dostępne, zawsze można 
stosować domyślne przypisania wyjść przekaźnikowych. 
Jeżeli sygnały zabezpieczenia 64R nie zostały indywidualnie przypisane 
bezpośrednio do przekaźnika wyjściowego w programowalnym schemacie 
logicznym, do sprawdzenia działania funkcji zabezpieczenia można użyć w 
domyślnym schemacie PSL przekaźnik wyjściowy 3 i 4. W domyślnej logice PSL 
przekaźnik 3 to wyznaczony zestyk wyzwolenia zabezpieczenia, do którego 
przypisany jest sygnał 64R R<2 Trip (DDB 780). W domyślnej logice PSL przekaźnik 
4 to wyznaczony zestyk ogólnego alarmu, do którego przypisany jest sygnał 64R 
R<1 Alarm (DDB 394). Uwaga: w domyślnej logice PSL przekaźnik 3 jest 
wysterowywany do uruchomienia sygnału dowolnego wyzwolenia (DDB 674), 
który aktywuje diodę wyzwalania. 
Powiązane numery zacisków można znaleźć na schematach połączeń 
zewnętrznych w rozdziale P34x/EN IN. 
Przyłączyć przekaźniki wyjściowe w taki sposób, aby ich zadziałanie spowodowało 
wyzwolenie zestawu testowego i zatrzymanie timera. 
Podłączyć P342/3/4/5/6 oraz P391 do skrzynkowego dekadowego zmiennika 
rezystancji lub rezystancji dyskretnej przedstawiającej rezystancję zwarcia oraz 
kondensatora przedstawiającego kapacytancję uzwojenia wzbudzającego  
w sposób pokazany na rysunku 6. 
Aby zasymulować stan spoczynku generatora, nie należy wstrzykiwać żadnego 
sygnału na 3-fazowe wejścia napięciowe i prądowe. 
Upewnić się, że timer zostanie uruchomiony w momencie przyłożenia prądu  
i napięcia do przekaźnika. 
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Rysunek 16: Obwód testowy dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 64R 
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6.3.6.2 Sprawdzić ustawienia pobudzenia 
 
Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 6.3.6 niniejszego podręcznika 
uruchamiania oraz Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa 
SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
przy P391. 
Upewnić się, że następujące ustawienia: [GROUP 1 ROTOR EF, Injection Freq, CL 
I/P Select, R Compensation] nastawiono na wartości dla danego zastosowania]. 
Jeżeli przypisano dwie diody do sygnalizowania uruchomienia alarmu i wyzwalania 
64R, 64R R<2 Start (DDB 1023) oraz 64R Start R<1 Alm (DDB 1022), można je 
wykorzystać do sygnalizowania prawidłowego działania albo można wykorzystać 
sygnały zwłoczne alarmu i wyzwolenia 64R R<2 Trip (DDB 780) oraz 64S R<1 Alarm 
Trip (DDB 394). W innym przypadku, należy wykorzystywać opcje monitorowania - 
patrz następny paragraf. 
 
Przejść do kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić 
komórki [0F05: Monitor Bit 1] na 1023, [0F06: Monitor Bit 2] na 1022. Komórka 
[0F04: Test Port Status] odpowiednio ustawia lub resetuje bit, który teraz 
reprezentuje 64R R<2 Start (DDB 1023) oraz 64R Start R<1 Alm (DDB 1022). Od 
tego momentu należy monitorować wskazanie w komórce [0F04: Test Port 
Status]. 
 
Ustawić 64S R<2 Trip = Enabled oraz 64R R<1 Alarm = Disabled. 
Ustawić rezystancję zwarcia na 10% powyżej ustawienia wyzwalania i powoli 
zmniejszać rezystancję, aż do momentu zadziałania członu 64R R<2 start (Bit 1  
w komórce [0F04: Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Sprawdzić, czy 
rezystancja odpowiada wartości 64R R<2 Trip Set, 10% (1 k do 10 kΩ), ±5% (10 k 
do 80 kΩ). Uwaga: czas, jakiego przekaźnik potrzebuje do zaktualizowania 
pomiarów rezystancji, będzie zależeć od częstotliwości wstrzykiwania, patrz tabela 
15. 
Wyłączyć test i zresetować alarmy. 
Ustawić 64S R<1 Alarm = Enabled oraz 64R R<2 Trip = Disabled. 
Ustawić rezystancję zwarcia na 10% powyżej ustawienia alarmu i powoli 
zmniejszać rezystancję, aż do momentu zadziałania członu 64R R<1 start (Bit 2  
w komórce [0F04: Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Sprawdzić, czy 
rezystancja odpowiada wartości 64R R<1 Alm Set, 10% (1 k do 10 kΩ), ±5% (10 k 
do 80 kΩ). 
Wyłączyć test i zresetować alarmy. 
 
Uwaga: Zmierzona wartość rezystancji wirnika 64R Fault jest pokazana w menu 

Measurements 3. 
 
6.3.6.3 Porównanie z innymi wartościami rezystancji 
 
Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 6.3.6 niniejszego podręcznika 
uruchamiania oraz Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa 
SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
przy P391. 
 
W razie konieczności, po powyższej procedurze testowej należy przyłożyć inne 
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rezystancje zwarcia tak, aby uzyskać kompletny zestaw pomiarów z przekaźnika. 
Zastosować wartości 64R Fault z menu Measurements 3 do sprawdzenia 
dokładności rezystancji uziemienia wirnika. 
 
6.3.6.4 Wykonanie testów synchronizacji czasowej 
 
Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 6.3.6 niniejszego podręcznika 
uruchamiania oraz Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa 
SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
przy P391. 
Upewnić się, że timer jest zresetowany. 
Ustawić 64S R<2 Trip = Enabled oraz 64S R<1 Alarm = Disabled. 
Przyłożyć do przekaźnika rezystancję równą połowie wartości ustawienia w 
komórce [3918: GROUP 1 ROTOR EF, 64R R<2 Trip Set] i odnotować czas, jaki 
został wyświetlony w momencie zatrzymania się timera. 
 
Sprawdzić, czy czerwona dioda wyzwolenia i żółta dioda alarmowa włączą się, gdy 
przekaźnik pracuje. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację 
„Alarms/Faults Present - 64R Start R<2, 64R Trip R<2”. Zresetować wszystkie 
alarmy. 
 
Uwaga: W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 jest wysterowywany do 

uruchomienia sygnału dowolnego wyzwolenia (DDB 674), który aktywuje 
diodę wyzwalania. 

 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie wg 
większej wartości albo ustawienia 64S R<2 Trip Dly ±2% albo 2,5/fs, fs = 
częstotliwość wstrzykiwania. 
Należy również uwzględnić dokładność stosowanych urządzeń testowych. 
Upewnić się, że timer jest zresetowany. 
 
Ustawić 64R R<2 Trip = Disabled oraz 64R R<1 Alarm = Enabled. 
 
Przyłożyć do przekaźnika rezystancję, aby uzyskać połowę wartości ustawienia  
w komórce [3918: GROUP 1 ROTOR EF, 64R R<1 Alm Set] i odnotować czas, jaki 
został wyświetlony w momencie zatrzymania się timera. 
Sprawdzić, czy żółta dioda alarmowa włącza się, gdy przekaźnik pracuje. 
Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację „Alarms/Faults Present – 64R 
Alarm R<1”. Zresetować wszystkie alarmy. 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie wg 
większej wartości albo ustawienia 64R R<1 Alm Dly ±2% albo 2,5/fs. 
 
Należy również uwzględnić dokładność stosowanych urządzeń testowych. 
Upewnić się, że timer jest zresetowany. 
 
6.3.6.7 Testowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika na generatorze  

w stanie spoczynku 
 
Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 6.3.6 niniejszego podręcznika 
uruchamiania oraz Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa 
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SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
przy P391. 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika można sprawdzić, gdy maszyna jest 
w stanie spoczynku. Do tego celu należy podłączyć P345 i jednostkę sprzęgającą 
P391 do obwodu wirnika w sposób przedstawiony w rozdziale Instalacja, P34x/EN 
IN. 
W menu Commission Tests nastawić ustawienie Test Mode na opcję Test Mode, 
która powoduje, że przekaźnik zostaje wyłączony z eksploatacji i blokuje działanie 
liczników konserwacyjnych. Powoduje to również zarejestrowanie warunku 
alarmowego, włączenie żółtej diody sygnalizacyjnej Out of Service (niesprawność 
urządzenia) i wyświetlenie komunikatu alarmowego Prot’n. Disabled. Komórka 
Test Mode (tryb testowy) w menu jest wykorzystywana w celu umożliwienia 
wykonania próby podania prądu wtórnego na uzwojenie robocze przekaźnika bez 
zadziałania zestyków powodujących wyzwolenie. 
Najpierw należy nastawić ustawienie częstotliwości wstrzykiwania w sposób 
opisany w punkcie 6.3.6.1. 
Sprawdzić zmierzoną wartość rezystancji wirnika do uziemienia w warunkach 
braku zwarcia. Zmierzona wartość rezystancji wirnika powinna być bardzo duża, 
na przykład 9,996 MΩ. Zmierzona wartość rezystancji wirnika 64R Fault jest 
pokazana w menu Measurements 3. 
Potem instaluje się rezystory zwarciowe równe ustawieniom 64R R<1 Alm Set 
oraz 64R R< Trip Set i porównuje się pomiary rezystancji 64R Fault z wartościami 
rezystorów. W maszynach ze wzbudzaniem za pomocą prostownika wirującego 
rezystor umieszcza się pomiędzy pomiarowymi pierścieniami ślizgowymi.  
W maszynach ze wzbudzaniem poprzez pierścienie ślizgowe rezystor umieszcza 
się pomiędzy jednym pierścieniem ślizgowym a uziemieniem. 
Na koniec sprawdza się stopnie alarmu i wyzwalania. Przykłada się rezystancję 
testową równą 90% nastawionej wartości i sprawdza się zadziałanie stopnia 
alarmowego i wyzwalania. W przypadku maszyn ze wzbudzaniem poprzez 
pierścienie ślizgowe test przeprowadza się dla obu pierścieni ślizgowych. 
Aby sprawdzić zadziałanie stopni alarmowego i wyzwalania, należy przejść do 
kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić komórki 
[0F05: Monitor Bit 1] na 780, [0F06: Monitor Bit 2] na 394. Komórka [0F04: Test 
Port Status] odpowiednio ustawia lub resetuje bit, który teraz reprezentuje 64R 
R<2 Trip (DDB 780) oraz 64R R<1 Alm (DDB 394). 
Usunąć rezystor ziemnozwarciowy i sprawdzić, czy pomiar rezystancji jest 
podobny do wartości zmierzonej uprzednio dla warunków braku zwarcia. 
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Rysunek 17: Rodzaje wzbudzenia 

6.3.6.2 Testowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika na 
generatorze w czasie pracy 
 
Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w punkcie 6.3.6 niniejszego podręcznika 
uruchamiania oraz Rozdziałem Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa 
SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
przy P391. 
Aby wyeliminować zakłócenia, jakie może wywoływać pracująca maszyna,  
a zwłaszcza układ wzbudzania, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej kontroli 
podczas pracy maszyny. 
 
Jeżeli obwód wirnika nie będzie odizolowany od uziemienia, wstawienie 
rezystora testowego do uziemienia może spowodować podwójne zwarcie 
doziemne. Niezastosowanie się do poniższych procedur może spowodować 
śmiertelne obrażenia lub uszkodzenie urządzeń. Upewnić się, że obwód wirnika 
został całkowicie odizolowany od uziemienia, aby uniknąć podwójnego zwarcia 
doziemnego spowodowanego przez testowy rezystor uziemiający. 
 
Uruchomić generator i wzbudzić go do napięcia znamionowego. Stosownie do 
sytuacji należy uruchomić szczotki pomiarowe. W warunkach braku zwarcia 
zmierzona wartość rezystancji wirnika powinna być bardzo duża, na przykład 
9,996 MΩ. Zmierzona wartość rezystancji wirnika 64R Fault jest pokazana w menu 
Measurements 3. Wyłączyć generator. 
 
W maszynach ze wzbudzaniem za pomocą prostownika wirującego rezystor 
umieszcza się pomiędzy pomiarowymi pierścieniami poślizgowymi. W maszynach 
ze wzbudzaniem poprzez pierścienie ślizgowe rezystor umieszcza się pomiędzy 
jednym pierścieniem ślizgowym a uziemieniem. 
 
Nastawić rezystor na około 90% rezystancji wyzwalania 64R R<2 Trip Set. 
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Uruchomić generator i wzbudzić go do napięcia znamionowego. Sprawdzić 
zmierzoną wartość rezystancji 64R Fault w menu Measurements 3 i sprawdzić, czy 
nastąpiło zadziałanie 64R R<2 Trip (DDB 780). Wyłączyć generator. W przypadku 
generatorów ze wzbudzaniem poprzez pierścienie ślizgowe test powtarza się dla 
drugiego pierścienia ślizgowego. 
 
Nastawić rezystor na około 90% rezystancji alarmu 64R R<2 Alm Set. Uruchomić 
generator i wzbudzić go do napięcia znamionowego. Sprawdzić zmierzoną wartość 
rezystancji 64R Fault w menu Measurements 3 i sprawdzić, czy nastąpiło 
zadziałanie 64R R<2 Alm (DDB394). Wyłączyć generator. W przypadku 
generatorów ze wzbudzaniem poprzez pierścienie ślizgowe test powtarza się dla 
drugiego pierścienia ślizgowego. 
 
Usunąć testowy rezystor uziemiający. Uruchomić generator i wzbudzić go do 
napięcia znamionowego i sprawdzić, czy pomiar rezystancji jest podobny do 
wartości zmierzonej uprzednio dla warunków braku zwarcia. Wyłączyć generator. 
Aby sprawdzić zadziałanie stopni alarmowego i wyzwalania, należy przejść do 
kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić komórki 
[0F05: Monitor Bit 1] na 780, [0F06: Monitor Bit 2] na 394. Komórka [0F04: Test 
Port Status] odpowiednio ustawia lub resetuje bit, który teraz reprezentuje 64R 
R<2 Trip (DDB 780) oraz 64R R<1 Alm (DDB 394). 
W menu Commission Tests nastawić ustawienie Test Mode na opcję Disabled, 
która przywraca gotowość przekaźnika do pracy. Sprawdzić, czy dioda 
sygnalizująca niesprawność urządzenia i dioda alarmowa są wyłączone i czy 
zresetowano komunikat alarmowy ‘Prot’n Disabled’. 
 
6.3.7 Zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości szczytowej i wartości 
skutecznej (P348) 
Należy przetestować funkcję zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
szczytowej i wartości skutecznej, człon I >1 Peak oraz I >5 RMS. 
Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu jakichkolwiek innych członów 
zabezpieczających, wszystkie człony zabezpieczające za wyjątkiem zabezpieczenia 
nadprądowego należy wyłączyć na czas trwania testów członu nadprądowego. 
Wykonuje się to w kolumnie CONFIGURATION przekaźnika. Należy zanotować, 
które człony zabezpieczające należy załączyć ponownie po zakończeniu testów. 
Ustawienie konfiguracji IEC 61850-9-2 LE z jednym lub wieloma węzłami 
logicznymi, patrz punkty 5.2.14 oraz 5.2.14.2. 
 
6.3.7.1 Podłączanie obwodu testowego 
Ustalić, sprawdzając w logice PSL przekaźnika, który przekaźnik wyjściowy został 
wybrany do zadziałania w momencie wystąpienia I >1 Peak Trip oraz I >1 RMS 
Trip. 
Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu odpowiedniego 
oprogramowania. Jeżeli takie oprogramowanie nie jest dostępne, zawsze można 
stosować domyślne przypisania wyjść przekaźnikowych. 
Jeżeli sygnały wyjściowe na wyłączenie są wybierane w zależności od fazy (tzn. dla 
każdej fazy przypisano inne wyjście), należy korzystać z przekaźnika wyjściowego 
przeznaczonego dla zwarć występujących w fazie „A”. 
Jeżeli I >1 oraz I >5 nie zostały przypisane bezpośrednio do przekaźnika 
wyjściowego w programowalnym schemacie logicznym, do testu należy użyć 
przekaźnik wyjściowy 3 (N5-N6 w obudowie 80TE), ponieważ przekaźnik 3 inicjuje 
diodę wyzwalania. W domyślnej logice PSL przekaźnik 3 to wyznaczony zestyk 
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wyzwolenia zabezpieczenia, do którego przypisane są sygnały DDB 784 I >1 Peak 
Trip oraz DDB 800 I >5 RMS Trip. 
 

Wyzwolenie trójbiegunowe DDB 784: I >1 Peak Trip 
DDB 800: I >1 RMS Trip 

Wyzwolenie jednobiegunowe DDB 785: I >1 Peak Trip A  
DDB 786: I >1 Peak Trip B  
DDB 787: I >1 Peak Trip C  
DDB 801: I >1 RMS Trip A  
DDB 802: I >1 RMS Trip B 
DDB 803: I >1 RMS Trip C 

 

Tabela 31: Sygnały DDB zabezpieczenia nadprądowego 

 
Powiązane numery zacisków można znaleźć na schematach połączeń 
zewnętrznych w rozdziale Instalacja P34x/EN IN. 
Przyłączyć przekaźnik wyjściowy w taki sposób, aby jego zadziałanie spowodowało 
wyzwolenie zestawu testowego i zatrzymanie timera. Podłączyć port IEC 61850-9-
2 LE zestawu testowego do portu IEC 61850-9-2 LE przekaźnika. Upewnić się, że 
timer zostanie uruchomiony w momencie przyłożenia prądu do przekaźnika. 
 
6.3.7.1 Test pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
szczytowej 
Jeżeli przypisano diodę do sygnalizowania I>1 Peak Trip (DDB 784), można ją 
wykorzystać do sygnalizowania prawidłowego działania. W innym przypadku, 
można wykorzystywać opcje monitorowania - patrz następny paragraf. 
Przejść do kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić 
komórki [0F05: Monitor Bit 1] na 784. Komórka [0F04: Test Port Status] 
odpowiednio ustawia lub resetuje bity, które teraz reprezentują I>1 Peak Trip 
(DDB 784), przy czym skrajny prawy bit reprezentuje I>1 Peak Trip. Od tego 
momentu należy monitorować wskazanie w komórce [0F04: Test Port Status]. 
Powoli zwiększać prąd DC fazy A do odpowiednich wejść prądowych (IA-1 I, B-1, 
IC-1 lub IA-2, IB-2, IC-2) ustawionych w parametrze I>1 CT Source aż do momentu 
wyzwolenia członu I>1 Peak. 
(Bit 1 w [0F04: Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Zanotować amplitudę 
prądu DC i sprawdzić, czy odpowiada wartości < >1 Current Set ±5%. 
Wyłączyć test i zresetować alarmy. 
 
6.3.7.2 Test synchronizacji czasowej zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości szczytowej Upewnić się, że timer został zresetowany. 
Przyłożyć prąd DC fazy A do odpowiednich wejść prądowych (IA-1, IB-1, IC-1 lub 
IA-2, IB-2, IC-2) ustawiony w parametrze I >1 CT Source na wartość równą 
dwukrotności ustawienia w komórce [3527: GROUP 1 
OVERCURRENT, I >1 Current Set] i odnotować czas, jaki został wyświetlony  
w momencie zatrzymania się timera. 
Sprawdzić, czy czerwona dioda wyzwolenia i żółta dioda alarmowa włączą się, gdy 
przekaźnik pracuje. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację 
„Alarms/Faults Present – ‘Started Phase A, Tripped Phase A, Overcurrent Start I>1 
Peak, Overcurrent Trip I>1 Peak”. Zresetować wszystkie alarmy. 
 
Uwaga: Dioda wyzwalania jest inicjowana zadziałaniem przekaźnika 3, zestyki 

wyzwalania zabezpieczenia w domyślny schemacie PSL. 
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Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie wg 
większej wartości albo ustawienia I>1 Time Delay 2% albo 50 ms. 
Należy również uwzględnić dokładność stosowanych urządzeń testowych. 
Upewnić się, że timer jest zresetowany. 
 
6.3.7.3 Test pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego opartego na wartości 
skutecznej 
Jeżeli przypisano diodę do sygnalizowania I>5 RMS Trip (DDB 800), można ją 
wykorzystać do sygnalizowania prawidłowego działania. W innym przypadku, 
można wykorzystywać opcje monitorowania - patrz następny paragraf. 
 
Przejść do kolumny COMMISSION TESTS w menu, przewinąć do dołu i zmienić 
komórki [0F05: Monitor Bit 1] na 800. Komórka [0F04: Test Port Status] 
odpowiednio ustawia lub resetuje bity, które teraz reprezentują I>5 RMS Trip 
(DDB 800), przy czym skrajny prawy bit reprezentuje I>5 RMS Trip. Od tego 
momentu należy monitorować wskazanie w komórce [0F04: Test Port Status]. 
Powoli zwiększać prąd AC fazy A do odpowiednich wejść prądowych (IA-1 I, B-1, 
IC-1 lub IA-2, IB-2, IC-2) ustawionych w parametrze I>1 CT Source aż do momentu 
wyzwolenia członu I>5 RMS. 
(Bit 1 w [0F04: Test Port Status] zostaje ustawiony na 1). Zanotować amplitudę 
prądu DC i sprawdzić, czy odpowiada wartości I >5 Current Set ±5%. 
Wyłączyć test i zresetować alarmy. 
 
6.3.7.4 Test synchronizacji czasowej zabezpieczenia nadprądowego opartego na 
wartości skutecznej Upewnić się, że timer został zresetowany. 
Przyłożyć prąd AC fazy A (50 lub 60 Hz) do odpowiednich wejść prądowych (IA-1, 
IB-1, IC-1 lub IA-2, IB-2, IC-2) ustawiony w parametrze I>5 CT Source na wartość 
równą dwukrotności ustawienia w komórce [35A4: GROUP 1 OVERCURRENT, I>5 
Current Set] i odnotować czas, jaki został wyświetlony w momencie zatrzymania 
się timera. 
 
Sprawdzić, czy czerwona dioda wyzwolenia i żółta dioda alarmowa włączą się, gdy 
przekaźnik pracuje. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację 
„Alarms/Faults Present – ‘Started Phase A, Tripped Phase A, Overcurrent Start I>5 
RMS, Overcurrent Trip I>5 RMS”. Zresetować wszystkie alarmy. 
 
Uwaga: Dioda wyzwalania jest inicjowana zadziałaniem przekaźnika 3, zestyki 

wyzwalania zabezpieczenia w domyślny schemacie PSL. 
 
Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez timer mieści się w zakresie 
podanym w tabeli 20. 
 
Uwaga: Za wyjątkiem charakterystyki czasowo niezależnej, podane czasy 

zadziałania przedstawione w tabeli 20, odnoszą się do nastawy 
mnożnika czasowego (TMS) lub mnożnika czasowego (TDS) 
ustawionego na 1. W związku z tym, aby pozyskać czas zadziałania przy 
innym mnożniku czasu, czas podany w tabeli 20 musi być pomnożony 
przez wartość komórki [35A6: GROUP 1 OVERCURRENT, I>5 TMS] dla 
charakterystyk obowiązujących według IEC lub w Wielkiej Brytanii lub 
ustawienie komórki [35A7: GROUP 1 OVERCURRENT, I>5 Time Dial] 
dla charakterystyk według IEEE i obowiązujących w Stanach 
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Zjednoczonych.  
Ponadto, dla charakterystyk niezależnych i zależnych, istnieje dodatkowe 
opóźnienie wynoszące odpowiednio, do 0,02 sekundy i 0,08 sekundy, które należy 
dodać do dopuszczalnego zakresu czasów zadziałania przekaźnika. 
Dla wszystkich charakterystyk należy uwzględnić tolerancję stosowanych urządzeń 
testowych. 
 

 
Charakterystyka 

Czas zadziałania przy dwukrotnie wyższej nastawie prądowej i przy 
mnożniku czasowym TMS/TDS wynoszącym 1,0 

Wartość znamionowa (w sekundach) Zakres (w sekundach) 

DT (czasowo niezależna) ustawienie [35A5: >5 Time Delay] 
Nastawa ±5% lub 50 ms, w 
zależności, która z tych wielkości 
jest większa 

IEC standardowa zależna 10.03 9.53 - 10.53 

IEC silnie zależna 13.50 12.83 - 14.18 

IEC bardzo silnie zależna 26.67 25.34 - 28 

UK zależna z długim czasem zwłoki 120.00 114.00 - 126.00 

IEEE umiarkowanie zależna 3.8 3.61 - 3.99 

IEEE silnie zależna 7.03 6.68 - 7.38 

IEEE bardzo silnie zależna 9.52 9.04 - 10 

US zależna 2.16 2.05 - 2.27 

US standardowa zależna 12.12 11.51 - 12.73 
 

Tabela 32: Charakterystyczne czasy zadziałania dla I>5 

Po zakończeniu testów, należy przywrócić, w kolumnie CONFIGURATION, 
oryginalne ustawienia wszystkich członów zabezpieczających wyłączonych na czas 
testów. 
 
 

7 TESTY OBCIĄŻENIOWE 
Poniższe kontrole pomiarów obciążenia służą do potwierdzenia prawidłowości 
zewnętrznego okablowania prowadzącego do wejść prądowego i napięciowego. 
Testy te można przeprowadzać tylko w przypadku, gdy nie istnieją żadne 
ograniczenia uniemożliwiające zasilanie chronionej instalacji. 

 Należy odłączyć wszelkie okablowanie wykorzystywane do testów, przewody do 
tymczasowego zwierania zacisków itp. i podłączyć wszelkie okablowanie 
zewnętrzne, które zostało odłączone w celu przeprowadzenia testów. 
 
Jeżeli zachodziła potrzeba odłączenia jakiegokolwiek okablowania zewnętrznego 
od przekaźnika w celu przeprowadzenia testów sprawdzających okablowanie, 
należy upewnić się, że wszystkie połączenia zostały przywrócone zgodnie  
z odpowiednim schematem połączeń zewnętrznych. 
 

7.1 Połączenia napięciowe 
 
Korzystając z miernika uniwersalnego, należy zmierzyć napięcia po stronie 
wtórnej przekładnika napięciowego, aby upewnić się, że ich wartości 
znamionowe są prawidłowe. Sprawdzić, czy rotacja faz w instalacji jest 
prawidłowa korzystając z miernika rotacji faz. 
 
Należy porównać wartości napięć fazowych strony wtórnej z wartościami 
zmierzonymi przekaźnika, które można znaleźć w menu kolumny 
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MEASUREMENTS 1. 
 
Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP, Local Values] jest ustawiona jako 
Secondary, wartości wyświetlane na wyświetlaczu LCD przekaźnika lub na ekranie 
komputera przenośnego podłączonego do przedniego portu komunikacyjnego 
EIA(RS)232 powinny być równe wartości przyłożonego napięcia wtórnego. 
Wartości powinny być w granicach 1% przyłożonego napięcia wtórnego. Jednakże, 
konieczne jest uwzględnienie dodatkowej tolerancji w zależności od stosowanego 
sprzętu testującego. 
 
Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP, Local Values] jest ustawiona jako 
Primary, wyświetlane wartości powinny być równe wartości wtórnego napięcia 
przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej przekładni przekładnika 
napięciowego, ustawionej w kolumnie menu CT & VT RATIOS (patrz tabela 33 
i Błąd! Nie odnaleziono źródła odniesienia.). Również w tym przypadku, wartość 
mierzona powinna być w granicach 1% wartości spodziewanej, z uwzględnieniem 
dodatkowej tolerancji wynikającej z dokładności stosowanego sprzętu 
testującego. 
 

Napięcie 
Komórka w kolumnie 

MEASUREMENTS 1 
(02) 

Odpowiednia przekładnia PN 
(w kolumnie menu VT and CT 

RATIO (0A)) 

VAB [0214: VAB Magnitude] 
 
 
 
[0A01: Main VT Primary] [0A02: 
Main VT Sec’y] 

VBC [0216: VBC Magnitude] 

VCA [0218: VCA Magnitude] 

VAN [021A: VAN Magnitude] 

VBN [021C: VBN Magnitude] 

VCN [021E: VCN Magnitude] 

VN [0220: VN Measured Mag] 
[0A05: VN VT Primary] 
[0A06: VN VT Sec’y] 

VN2 (tylko P344/5) [0250: VN2 Measured Mag] 
[0A03: VN2 VT Primary] [0A04: 
VN2 VT Sec’y] 

C/S Voltage (tylko 
P345) 

[0270: MEASUREMENTS 1, 
C/S Voltage Mag] (tylko P345) 

[0A16: C/S VT Prim'y] [0A17: 
C/S VT Sec'y] 

 

Tabela 33: Pomiary napięcia i ustawienia przekładni PN P342-6 

 

Napięcie 
Komórka w kolumnie 

MEASUREMENTS 1 
Column (02) 

Odpowiednia przekładnia PN 
(w kolumnie menu VT and CT 

RATIO (0A)) 

VAB-1 RMS 
[0293: MEASUREMENTS 1, VAB-1 

RMS] 

[0A01: Main VT Primary] [0A02: 
Main VT Sec’y] 

VBC-1 RMS 
[0294: MEASUREMENTS 1, VBC-1 

RMS] 

VCA-1 RMS 
[0295: MEASUREMENTS 1, VCA-1 

RMS] 

VN-1 Derived RMS 
[028E: MEASUREMENTS 1, VN-1 

Derived RMS] 
 

Tabela 34: Pomiary napięcia i ustawienia przekładni PN P348 

 

7.2 Połączenia prądowe 
 
Należy zmierzyć natężenie prądu strony wtórnej przekładnika prądowego dla 
każdego wejścia, przy pomocy miernika uniwersalnego połączonego szeregowo  
z odpowiednim wejściem prądowym. 
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Upewnić się, że biegunowości przekładników prądowych są prawidłowe poprzez 
wykonanie pomiaru przesunięcia fazowego między prądem a napięciem, albo za 
pomocą dokładnego miernika fazowego zainstalowanego w stacji albo ustalając 
kierunek przepływu mocy kontaktując się z centrum sterowania siecią. 
Upewnić się, że prąd płynący w obwodzie neutralnym przekładników prądowych 
jest odpowiednio mały i można go pominąć. 
 
Porównać wartości fazowych prądów wtórnych i kąta fazowego z pomiarami 
wykonanymi przez przekaźnik, które są przedstawione w kolumnie menu 
MEASUREMENTS 1. 
 
Uwaga: W normalnych warunkach obciążenia funkcja zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego będzie mierzyć niewielką wartość prądu albo wcale. 
Należy zatem zasymulować zwarcie fazowe. Można to wykonać 
wyłączając na krótko jedno lub dwa połączenia liniowego przekładnika 
prądowego z przekaźnikiem i zwierając zaciski wtórnych uzwojeń 
przekładników prądowych. 

 
Sprawdzić, czy wartości prądów różnicowych IA/IB/IC (P343-6) zmierzonych na 
przekaźniku są mniejsze niż 10% prądów adaptacyjnych IA/IB/IC, patrz menu 
Measurements 3. Sprawdzić, czy amplituda I2 składowej przeciwnej prądu 
zmierzona przez przekaźnik nie jest większa niż oczekiwana dla tej konkretnej 
instalacji, patrz menu Measurements 1. Sprawdzić, czy moc czynna i moc bierna 
(P342-6) zmierzona przez przekaźnik jest prawidłowa, patrz menu Measurements 
2. Tryby pomiaru mocy opisane są w rozdziale Pomiary i rejestracja, P34x/EN MR. 
 
Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP, Local Values] jest ustawiona jako 
Secondary, prądy wyświetlane na wyświetlaczu LCD przekaźnika lub na ekranie 
komputera przenośnego podłączonego do przedniego portu komunikacyjnego 
EIA(RS)232 powinny być równe wartości przyłożonego prądu wtórnego. Wartości 
powinny być w granicach 1% przyłożonych prądów wtórnych. Jednakże, konieczne 
jest uwzględnienie dodatkowej tolerancji w zależności od stosowanego sprzętu 
testującego. 
 
Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP, Local Values] jest ustawiona jako 
Primary, wyświetlane prądy powinny być równe wartości przyłożonego prądu 
wtórnego pomnożonej przez wartość odpowiedniej przekładni przekładnika 
prądowego, ustawionej w kolumnie menu CT and VT RATIOS (patrz tabela 11  
i tabela 12). Również w tym przypadku, wartość mierzona powinna być  
w granicach 1% wartości spodziewanej, z uwzględnieniem dodatkowej tolerancji 
wynikającej z dokładności stosowanego sprzętu testującego. 
 
 
Uwaga: W przypadku wykorzystania przekaźnika P342/3/4/5/6 z jednym 

przekładnikiem prądowym przeznaczonym do obsługi funkcji 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego może nie być możliwości 
sprawdzenia pomiarów przekaźnika, ponieważ prąd neutralny będzie 
niemal równy zeru. 
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8 KONTROLE KOŃCOWE 
 
Na tym etapie testy są zakończone. 

 Usunąć wszystkie połączenia testowe lub tymczasowo zwierające, itp. Jeżeli 
zachodziła potrzeba odłączenia jakiegokolwiek okablowania zewnętrznego od 
przekaźnika w celu przeprowadzenia testów sprawdzających okablowanie, 
należy upewnić się, że wszystkie połączenia zostały przywrócone zgodnie  
z odpowiednim schematem połączeń zewnętrznych.  
 
Upewnić się, że przekaźnik został przywrócony do normalnej pracy sprawdzając, 
czy komórka [0F0D: COMMISSIONING TESTS, Test Mode] jest ustawiona na 
Disabled. 
Jeżeli przekaźnik znajduje się w nowej instalacji lub jeżeli na wyłączniku 
przeprowadzano prace konserwacyjne, licznik konserwacji wyłącznika oraz licznik 
prądu powinny zostać wyzerowane. Liczniki mogą być kasowane przy pomocy 
komórki [0606: CB CONDITION, Reset All Values]. Jeżeli wymagany poziom 
uprawnień nie jest aktywny, przekaźnik wyświetli monit z prośbą o wprowadzenie 
hasła tak, aby zmiana ustawień mogła być wykonana. 
 
Jeżeli język menu został zmieniony, aby umożliwić dokładne wykonanie testów, 
należy przywrócić język menu preferowany przez klienta. 
Jeżeli zainstalowany był blok testowy MMLG lub P991, należy wyjąć wtyczkę 
testową MMLB01lub P992 i założyć z powrotem pokrywę MMLG tak, aby 
zabezpieczenie mogło zostać oddane do eksploatacji. 
Przed pozostawieniem przekaźnika należy upewnić się, że wszystkie zapisy 
zdarzeń, zapisy zwarć, zapisy zakłóceń, alarmy oraz lampki sygnalizacyjne zostały 
wyzerowane. 
Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy założyć ponownie zewnętrzną pokrywę płyty 
przedniej przekaźnika. 
 
 

9 PROTOKÓŁ PRÓB ODBIORCZYCH 
 
Data:  Inżynier:  

Stacja:  Obwód:  

  Częstotliwość sieci: Hz 

Przekładnia 
PN: 

            /               V Przekładnia PP (używany 
zaczep): 

/ A 

 
Informacje podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z przodu 
 
Generator protection relay (Przekaźnik zabezpieczający 
generator) 

P34 

Model Number (Numer modelu)  
Serial number (Numer seryjny)  

Rated current In (Prąd znamionowy In) 1A           5A  
Rated voltage Vn (Napięcie znamionowe Vn)  
Auxiliary voltage Vx (Napięcie pomocnicze Vx)  
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Stosowany sprzęt testowy 
Tabelkę w tej części należy wypełnić w celu przyszłej identyfikacji urządzeń 
zabezpieczających, które zostały uruchomione (oddane do użytku) przy 
wykorzystaniu sprzętu, który potem okazał się wadliwy lub niekompatybilny, lecz 
nie zostało to wykryte podczas procedury uruchomienia. 
 
 
Zestaw do testowania 
zabezpieczenia nadprądowego 

Model:  
Numer seryjny: 

 

 
Miernik przesunięcia fazowego 
(fazomierz) 

Model:  
Numer seryjny: 

 

 
Miernik rotacji fazowej 

Model:  
Numer seryjny: 

 

 
Tester izolacji 

Model:  
Numer seryjny: 

 

 
Oprogramowanie do 
nastawiania urządzenia: 

Typ:  
Wersja: 

 

 
 

 
Czy przestrzegano wszystkich przepisów bezpieczeństwa 
mających zastosowanie? 

Tak  Nie  

5.1 KONTROLE PRODUKTU     

5.1 Jeżeli przekaźnik nie jest zasilany     

5.1.1 Kontrola wzrokowa     

 Czy przekaźnik jest uszkodzony? Tak  Nie  

 
 
 
 

Czy dane znamionowe są prawidłowe dla instalacji? Tak  Nie  

 Czy uziemienie obudowy zostało zainstalowane? Tak  Nie  

      

5.1.2 Czy zestyki zwierne przekładników prądowych zamykają się? Tak  Nie  

  Nie sprawdzono   

5.1.3 Rezystancja izolacji >100 MΩ przy 500 V dc Tak  Nie  

  Nie przetestowano   

5.1.4 Okablowanie zewnętrzne     

 Czy porównano okablowanie ze schematem? Tak  Nie  

 Czy sprawdzono połączenia bloków testowych? Tak  Nie  

  N/A    

5.1.5 Zestyki alarmowe (zasilanie pomocnicze wyłączone)     

 
Zaciski 11 i 12 zestyk zamknięty? 
rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

  Ω Nie mierzono  
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 Zaciski 13 i 14 zestyk otwarty? Tak  Nie  

5.1.6 Pomiar napięcia pomocniczego  V ac/dc   

      

5.2 Jeżeli przekaźnik jest zasilany     

5.2.1 Zestyki alarmowe (zasilanie pomocnicze włączone)     

 Zaciski 11 i 12 zestyk otwarty? Tak  Nie  

 
Zaciski 13 i 14 zestyk zamknięty? 

 
Tak  Nie  

 rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  

5.2.2 Wyświetlacz LCD na przednim panelu     

 Stosowane ustawienia kontrastu wyświetlacza     

      

5.2.3 Data i godzina     

 Czy zegar jest nastawiony na czas lokalny? Tak  Nie  

 
Czy czas został utrzymany po odłączeniu zasilania 
pomocniczego? 

Tak  Nie  

      

5.2.4 Diody elektroluminescencyjne LED     

 Czy dioda (zielona) sprawności przekaźnika działa? Tak  Nie  

 Czy dioda (żółta) alarmowa działa? Tak  Nie  

 Czy dioda (żółta) niesprawność przekaźnika działa? Tak  Nie  

 Czy (czerwona) dioda wyzwolenia działa? Tak  Nie  

 
Czy działają wszystkie 8 (P342/3/4), 18 (P345) diod 
programowalnych? 

Tak  Nie  

5.2.5 Napięcie wzbudzenia     

 Wartość zmierzona pomiędzy zaciskami 7 i 9  V dc   

 Wartość zmierzona pomiędzy zaciskami 8 i 10  V dc   

      

5.2.6 Izolatory optyczne wejść     

 Czy wejście opto nr 1 działa? Tak  Nie  

 Czy wejście opto nr 2 działa? Tak  Nie  

 Czy wejście opto nr 3 działa? Tak  Nie  

 Czy wejście opto nr 4 działa? Tak  Nie  

 Czy wejście opto nr 5 działa? Tak  Nie  

 Czy wejście opto nr 6 działa? Tak  Nie  
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Czy wejście opto nr 7 działa? Tak  Nie  

 Czy wejście opto nr 8 działa? Tak  Nie  

  Tak  Nie  

 Czy wejście opto nr 9 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 10 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 11 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 12 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 13 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 14 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 15 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 16 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 17 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 18 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 19 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 20 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 21 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 22 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 21 działa? Tak  Nie  
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  N/A    

 Czy wejście opto nr 23 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 24 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 25 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 26 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 27 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 28 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 29 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 30 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 Czy wejście opto nr 31 działa? Tak  Nie T 

  N/A    

 Czy wejście opto nr 32 działa? Tak  Nie  

  N/A    

 
 
5.2.7 Przekaźniki wyjściowe     
 Czy przekaźnik nr 1 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 2 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 3 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 4 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 5 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 6 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 7 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
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 Czy przekaźnik nr 8 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 9 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 10 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 11 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 12 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 13 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 14 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 15 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 16 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 17 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 18 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 19 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 20 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 21 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 22 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 23 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 24 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 25 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
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 Czy przekaźnik nr 26 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 27 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 28 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 29 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 30 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 31 działa? Tak  Nie  
  Rezystancja zestyku N/A    
   Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  
 Czy przekaźnik nr 32 działa? Tak  Nie  
   N/A    
  Rezystancja zestyku Ω Nie mierzono  
   Ω Nie mierzono  

 
5.2.8 Wejścia RTD  

Tolerancja rezystora 
 Odczyt RTD 1 [0412: RTD 1 Label] % 
 Odczyt RTD 2 [0413: RTD 2 Label] °C 
 Odczyt RTD 3 [0414: RTD 3 Label] °C 
 Odczyt RTD 4 [0415: RTD 4 Label] °C 
 Odczyt RTD 5 [0416: RTD 5 Label] °C 
 Odczyt RTD 6 [0417: RTD 6 Label] °C 
 Odczyt RTD 7 [0418: RTD 7 Label] °C 
 Odczyt RTD 8 [0419: RTD 8 Label] °C 
 Odczyt RTD 9 [041A: RTD 9 Label] °C 
 Odczyt RTD 10 [041B: RTD 10 Label] °C 
 
 
5.2.9 

 
Wejścia pętli prądowej 

 

  
 
Typ wejścia CLI 

0 - 1 mA  
0 - 10 mA  
0 - 20 mA  
4 - 20 mA  

Odczyt CLI1 przy 50% maksymalnego zakresu CLI 
[0425:   CLI1 Input Label] 
Odczyt CLI2 przy 50% maksymalnego zakresu CLI 
[0426:   CLI2 Input Label] 
Odczyt CLI3 przy 50% maksymalnego zakresu CLI 
[0427:   CLI3 Input Label] 
Odczyt CLI4 przy 50% maksymalnego zakresu CLI 
[0428:   CLI4 Input Label] 

 
 
5.2.10 

 
 
Wyjścia pętli prądowej 

0 - 1 mA  
0 - 10 mA  
0 - 20 mA  
4 - 20 mA  

 Typ wyjścia CLO mA 
 Prąd wyjściowy CLO1 przy 50% mocy znamionowej mA 
 Prąd wyjściowy CLO2 przy 50% mocy znamionowej mA 
 Prąd wyjściowy CLO3 przy 50% mocy znamionowej mA 
 Prąd wyjściowy CLO4 przy 50% mocy znamionowej mA 

 
5.2.11 Pierwszy tylny port komunikacyjny K-Bus  MODBUS  
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 Standard komunikacyjny IEC 60870-5-103  
  DNP3*  IEC 61850  
 Czy ustanowiono komunikację? Tak  Nie  
 Czy przetestowano konwerter protokołu? Tak  Nie  
  N/A    
5.2.12 Port komunikacyjny Ethernet     
 Standard komunikacyjny IEC 61850    
  DNP 3.0    
 Czy ustanowiono komunikację? Tak  Nie  
      
 Czy przetestowano konwerter protokołu? Tak  Nie  
  N/A    
  K-Bus    
5.2.13 Drugi tylny port komunikacyjny EIA(RS)485   
  EIA(RS)232   
 Czy wykonano konfigurację portu komunikacyjnego? Tak  Nie  
 Czy ustanowiono komunikację? Tak  Nie  
 Czy przetestowano konwerter protokołu? N/A    
5.2.14 Port komunikacyjny IEC 61850-9-2 LE     
 Czy wykonano konfigurację portu komunikacyjnego? Tak  Nie  
 Czy ustanowiono komunikację? Tak  Nie  
5.2.15 Wejścia prądowe     
 Wyświetlana wartość prądu Pierwotne  Wtórne  
 

Przekładnia PP fazowego  
N/A  

 

 
Przekładnia PP zab. Ziemnowarciowego  

N/A  
 

 
Przekładnia PP SEF  

N/A  
 

      
 Wejściowy PP Wartość przyłożona Wyświetlana wartość   
 IA A A   
 IB A A   
 IC A N/A         A N/A  
 IN A A   
 IN Sensitive/ISEF A  A   
 IA (2) A N/A           A N/A  
 IB (2) A N/A           A N/A  
 IC (2) A N/A           A N/A  

 
5.2.16 Wejścia napięciowe 

Wyświetlana wartość napięcia 
Pierwotne  Wtórne   

 

Przekładnia głównego PN  
N/A  

  

 

Przekładnia PN VN  
N/A  

  

 

Przekładnia PN VN2  
N/A  

  

 

Przekładnia PN C/S  
N/A  

  

      
 Wejściowy PN Wartość 

przyłożona 
Wyświetlana 
wartość 

  

 Va V V   
 Vb V V   
 Vc V V   
 VN V V   
 VN2 (tylko P344/5) V V   
 C/S Voltage (tylko P345) V V   
      
6. SPRAWDZANIE USTAWIEŃ     
6.1 Czy zastosowano ustawienia funkcyjne określone dla Tak  Nie  
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danego zastosowania? 
 Czy zastosowano ustawienia logiki PSL dla danego 

zastosowania? 
Tak  Nie  

  N/A    
6.2 Czy zweryfikowano ustawienia funkcyjne dla danego 

zastosowania? 
Tak  Nie  

  N/A    
 Czy przetestowano logikę PSL dla danego zastosowania? Tak  Nie  
  N/A    
      
6.3 Demonstracja prawidłowej pracy przekaźnika     
6.3.1 Zabezpieczenie różnicowe generatora (P343/4/5/6)     
6.3.1.2 Pobudzenie dolnego zbocza zabezpieczenia różnicowego 

generatora 
 A   

6.3.1.3 Pobudzenie górnego zbocza zabezpieczenia różnicowego 
generatora 

 A   

6.3.2.1 Czy zestyk fazy A zab. różnicowego generatora jest 
przypisany prawidłowo? 

Tak  Nie  

 Czas wyzwolenia fazy A zab. różnicowego generatora  s   
6.3.2.2 Czy zestyk fazy B zab. różnicowego generatora jest 

przypisany prawidłowo? 
Tak  Nie  

 Czas wyzwolenia fazy B zab. różnicowego generatora  s   
6.3.2.3 Czy zestyk fazy C zab. różnicowego generatora jest 

przypisany prawidłowo? 
Tak  Nie  

 Czas wyzwolenia fazy C zab. różnicowego generatora  s   
 Średni czas wyzwolenia, fazy A, B i C  s   
6.3.3 Rezerwowe fazowe zabezpieczenie nadprądowe 

(P342/3/4/5/6) 
    

6.3.3.3 Sprawdzenie czasu zadziałania     
 Czy przetestowano synchr. czasową I>1 Trip? Tak  Nie  
 Podany prąd  A   
 Spodziewany czas zadziałania  s   
 Zmierzony czas zadziałania  s   
6.3.4 Zabezpieczenie różnicowe generatora-transformatora 

(P343/4/5/6) 
 HV IA A  

   HV IB A  
   HV IC A  
      
6.3.4.1 Czułość prądowa członu niskonastawnego (Is1)  LV IA A  
   LV IB A  
   LV IC A  
      
6.3.4.2 Czas zadziałania członu niskonastawnego  HV IA s  
   HV IB s  
   HV IC s  
      
6.3.4.3 Czułość prądowa członu wysokonastawnego 

(Is HS1) 
    

   HV IA A  
   HV IB A  
   HV IC A  
6.3.4.4 Czas zadziałania członu wysokonastawnego  HV IA s  
   HV IB s  
   HV IC s  
      
6.3.4.5 Czy stabilność zab. różnicowego na zwarcia bezpośrednie 

poprzez podanie prądu po stronie pierwotnej jest 
prawidłowa? 

Tak  Nie  

      
6.3.4.6 Czy stabilność zab. różnicowego okablowania po stronie 

wtórnej PP na zwarcia bezpośrednie poprzez podanie 
prądu po stronie wtórnej jest prawidłowa? 

Tak  Nie  

      



P34x/EN CM/Ia7 URUCHOMIENIE 

891 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

6.3.4.7 Charakterystyka adaptacyjna członu niskonastawnego     
      

 

In (amp s) Is1 (pu) 

0% K1 = 30% K2 = 80% 

Wyzwolenie 
Bez 

wyzwolenia 
Wyzwolenie 

Bez 
wyzwolenia 

Wyzwolenie 
Bez 

wyzwolenia 

I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 

1 0.2             

5 0.2             

 
6.3.4.8 Blokowanie drugiej harmonicznej  A   
6.3.4.9 Blokowanie piątej harmonicznej  A   
6.3.5 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana  

w 100% dla generatora poprzez wstrzykiwanie 
sygnału o niskiej częstotliwości (P345) 

    

6.3.5.2 Sprawdzanie ustawień pobudzenia      
 Czy przetestowano 64S I> Trip? Tak  Nie  
 Pobudzenie 64S I>1 Trip   A   
 Czy przetestowano 64S R<2 Trip? Tak  Nie  
 Pobudzenie 64S R<2 Trip  Ω   
 Czy przetestowano 64S R<1 Alarm? Tak  Nie  
 Pobudzenie 64S R<1 Alarm  Ω   
      
6.3.5.3 Wykonanie testów synchronizacji czasowej     
 Czy przetestowano synchr. czasową 64S I>1 Trip Tak  Nie  
 Podany prąd  A   
 Spodziewany czas zadziałania   s   
 Zmierzony czas zadziałania    s   
 Czy przetestowano synchr. czasową 64S R<2 Trip Tak  Nie  
 Podana impedancja  Ω   
 Spodziewany czas zadziałania   s   
 Zmierzony czas zadziałania  s   
 Czy przetestowano synchr. czasową 64S R<1 Alarm Tak  Nie  
 Podana impedancja  Ω   
 Spodziewany czas zadziałania  s   
6.3.5.4 Wykonanie testu nadzoru zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego stojana w 100% 
 s   

 Czy przetestowano nadzór 64S? Tak  Nie  
 Podane napięcie  V   
 Podany prąd  A   
 Spodziewany czas zadziałania  s   
 Zmierzony czas zadziałania  s   
      
6.3.5.5 Testy kalibracyjne     
 Ustalić ustawienia kompensacji kąta 64S, rezystancji 

szeregowej i konduktancji równoległej 
    

 Komp. kąta 64S  °   
 R szeregowa 64S  Ω   
 Kalibracja przy ustawieniach alarmu i wyzwolenia 

64S 
    

 Czy przetestowano kontrolę rezystancji pierwotnej 
64S R<2 Trip? 

Tak  Nie  

 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  Ω   
 Komp. kąta 64S  °   
 R szeregowa 64S  Ω   
 Czy przetestowano kontrolę rezystancji pierwotnej 

64S R<1 Alarm? 
Tak  Nie  

 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  Ω   
 Komp. kąta 64S  °   
 R szeregowa 64S  Ω   
 64S Parallel G  S   
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 Porównanie z innymi wartościami rezystancji     
 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  Ω   
 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  Ω   
 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  Ω   
 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  Ω   
 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  Ω   
      
6.3.5 Testowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

stojana w 100% na generatorze 
    

      
6.3.5.2 Sprawdzić ustawienia pobudzenia     
 Czy przetestowano kontrolę rezystancji pierwotnej 

64S R<1 Alarm? 
Tak  Nie  

 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  Ω   
 Spodziewany czas zadziałania  s   
 Zmierzony czas zadziałania  s   
 Czy przetestowano kontrolę rezystancji pierwotnej 

64S R<2 Trip? 
Tak  Nie  

 Podana rezystancja pierwotna  Ω   
 Pomiar R pierwotnej 64S  A   
 Spodziewany czas zadziałania  s   
 Zmierzony czas zadziałania  s   

 
 Czy przetestowano kontrolę rezystancji pierwotnej 64S I>1 Trip? Tak  Nie  
 Podana rezystancja pierwotna Ω 
 Pomiar amplitudy I 64S A 
 
6.3.5.3 

 
Wykonanie testów synchronizacji czasowej 

 

 Spodziewany czas zadziałania s 
 Zmierzony czas zadziałania s 
 
6.3.5.4 

 
Wykonanie testu nadzoru 

 

 Czy przetestowano funkcję nadzoru? Tak  Nie  
 Czy sprawdzono pomiary rezystancji pierwotnej? Tak  Nie  
      
6.3.5.6 Testy uruchomieniowe     
 Czy wykonano testy uruchomieniowe? Tak  Nie  
   
 Pomiar R pierwotnej 64S Ω 
 
6.3.6 

 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika generatora 

 

 
6.3.6.1 

 
Wybór częstotliwości wstrzykiwania 

 

 Podana częstotliwość wstrzykiwania Hz 
 
6.3.6.2 

 
Kalibracja 

 

 Kompensacja R Ω 
 
6.3.6.4 

 
Sprawdzanie ustawień pobudzenia 

 

 Czy przetestowano 64R R<2 Trip? Tak  Nie  
 Pobudzenie 64R R<2 Trip Ω 
 Czy przetestowano 64R R<1 Alarm? Tak  Nie  
 Pobudzenie 64R R<1 Alarm Ω 
 
6.3.6.5 

 
Porównanie z innymi wartościami rezystancji 

 

 Podana rezystancja pierwotna Ω 
 Pomiar R zwarcia 64R  Ω 
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 Podana rezystancja pierwotna Ω 
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 Podana rezystancja pierwotna Ω 
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 Podana rezystancja pierwotna Ω 
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 Podana rezystancja pierwotna Ω 
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 
6.3.6.6 

 
Wykonanie testów synchronizacji czasowej 

 

 Czy przetestowano synchr. czasową 64R R<2 Trip? Tak  Nie  
 Podana rezystancja Ω 
 Spodziewany czas zadziałania s 
 Zmierzony czas zadziałania s 
 Czy przetestowano synchr. czasową 64R R<1 Alarm? Tak  Nie  
 Podana rezystancja Ω 

 
 Spodziewany czas zadziałania s 
 Zmierzony czas zadziałania s 
 
6.3.6.7 

 
Testowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika na 
generatorze w stanie spoczynku 

 

 Czy sprawdzono rezystancję przy braku zwarcia? Tak  Nie  
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 Czy przetestowano kontrolę rezystancji 64S R<1 Alarm? Tak  Nie  
 Podana rezystancja Ω 
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 Czy przetestowano kontrolę rezystancji 64S R<2 Trip? Tak  Nie  
 Podana rezystancja Ω 
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 Czy przetestowano kontrolę działania 64S R<1 Alarm? Tak  Nie  
 Czy przetestowano kontrolę działania 64S R<1 Alarm? Tak  Nie  
 
6.3.6.8 

 
Testowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika w 
czasie pracy generatora 

 

 Czy sprawdzono rezystancję przy braku zwarcia? Tak  Nie  
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 Czy przetestowano kontrolę działania 64S R<2 Trip? Tak  Nie  
 Czy przetestowano kontrolę działania 64S R<1 Alarm? Tak  Nie  
 Czy sprawdzono rezystancję przy braku zwarcia? Tak  Nie  
 Pomiar R zwarcia 64R Ω 
 
6.3.7 

 
Zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości szczytowej  
i wartości skutecznej (P348) 

 

6.3.7.1 Ustawienia pobudzenia zab. nadprądowego opartego na 
wartości szczyt. 

    

 Czy przetestowano I>1 Peak Trip? Tak  Nie  
 Pobudzenie I>1 Peak Trip A 
 
6.3.7.2 

 
Test synchronizacji czasowej zabezpieczenia nadprądowego 
opartego na wartości szczytowej 

 

 Czy przetestowano synchr. czasową I>1 Peak Trip? Tak  Nie  
 Podany prąd A 
 Spodziewany czas zadziałania s 
 Zmierzony czas zadziałania s 
 
6.3.7.3 

 
Ustawienia pobudzenia zab. nadprądowego opartego na 
wartości skutecz. 

 

 Czy przetestowano I>5 RMS Trip? Tak  Nie  
 Pobudzenie I>5 RMS Trip A 
 
6.3.7.4 

 
Test synchronizacji czasowej zabezpieczenia nadprądowego 
opartego na wartości skutecznej 
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 Czy przetestowano synchr. czasową I>5 RMS Trip? Tak  Nie  
 Podany prąd A 
 Spodziewany czas zadziałania s 
 Zmierzony czas zadziałania s 
 
7. 

 
TESTY OBCIĄŻENIOWE 

 

 Czy zdemontowano okablowanie testowe? Tak  Nie  
  N/A    

 
 
 Czy ponownie sprawdzono okablowanie klienta, 

w którym występują zakłócenia? 
Tak Nie  

 

  N/A    
 Czy wykonano testy obciążeniowe? Tak Nie   
 Czy sprawdzono okablowanie PN? Tak Nie   
  N/A    
 Czy rotacja faz jest prawidłowa? Tak Nie   
 Wyświetlana wartość napięcia Pierwotne Wtórne   
 

Przekładnia głównego PN  

 
 
V 

 
 
N/A 

 
 
 

 

 

Przekładnia PN VN  

 
V 

 
N/A 

 
 

 

 

Przekładnia PN VN2  

 
V 

 
N/A 

 
 

 

 

Przekładnia PN C/S  

 
V 

 
N/A 

 
 

 

      
 Napięcia Wartość podana Wyświetlana 

wartość 
 

 VAN/VAB V V   
 VBN/VBC V V   
 VCN/VCA V V   
 VN V V   
 VN2 (tylko P344/5) V V   
 C/S (tylko P344/5) V V   
      
7.2 Czy sprawdzono okablowanie PP? Tak Nie   
  N/A    
 Czy biegunowości PP są prawidłowe? Tak Nie   
 Wyświetlana wartość prądu Pierwotne Wtórne   
 

Przekładnia PP fazowego  

A N/A   

 Przekładnia PP zab. 

ziemnowarciowego  

A N/A   

 

Przekładnia PP SEF  

A N/A   

 Prądy Wartość podana Wyświetlana 
wartość 

 IA A A   
 IB A A   
 IC A A   
 IN A N/A  A N/A   
 IN Sensitive/ISEF A A   
 IA (2) A N/A A N/A   
 IB (2) A N/A A N/A   
 IC (2) A N/A A N/A   
      
 KONTROLE KOŃCOWE     
 Czy zdemontowano okablowanie testowe? Tak Nie   
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  N/A    
 Czy ponownie sprawdzono okablowanie klienta, 

w którym występują zakłócenia? 
Tak Nie  

 

  N/A    
 Czy wyłączono tryb testowy? Tak Nie   
  N/A    
 Czy licznik zadziałań wyłącznika został 

zresetowany? 
Tak Nie  

 

  N/A    
 Czy zresetowano liczniki prądu? Tak Nie   
  N/A    
 Czy zresetowano zapisy zdarzeń? Tak Nie   
 Czy zresetowano zapisy zwarć? Tak Nie   
 Czy zresetowano zapisy zakłóceń? Tak Nie   
 Czy zresetowano alarmy? Tak Nie   
 Czy zresetowano diody? Tak Nie   
 Czy ponownie założono zewnętrzną pokrywę 

płyty przedniej przekaźnika? 
Tak Nie  

 

  N/A    
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1  WPROWADZENIE 
 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa i danych technicznych oraz  
z informacjami na tabliczce znamionowej. 
Celem niniejszego rozdziału podręcznika technicznego jest umożliwienie zidentyfikowania 
zaistniałego  błędu  przekaźnika,  dzięki  czemu  może  być  podjęte  odpowiednie  działanie 
korygujące. 
Jeżeli w przekaźniku wystąpiła usterka, zazwyczaj możliwe jest określenie, który moduł 
przekaźnika wymaga uwagi. Rozdział dotyczący konserwacji (P34x/EN MT) zawiera porady 
dotyczące zalecanej metody naprawy w przypadku, gdy wadliwe moduły wymagają 
wymiany. Nie jest możliwe przeprowadzenie naprawy wadliwego modułu na miejscu  
u klienta. 
W  przypadku  zwrotu  wadliwego  przekaźnika  lub  modułu  do  producenta  lub  jednego  
z  zatwierdzonych  centrów  serwisowych,  należy  dołączyć  wypełnioną  kopię  formularza 
zgłoszenia serwisowego (RMA). 

 

 

2  WSTĘPNE ROZPOZNANIE PROBLEMÓW 

 
W poniższej tabeli 1 znajduje się opis, który najlepiej pasuje do występującego problemu, 
a  następnie  odnieść  się  do  przytoczonego  punktu,  aby  dokonać  dokładniejszej  analizy 
problemu. 
 

 

Tabela 1: Identyfikacja problemu 

 

 

3  BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WŁĄCZANIA 

ZASILANIA 
 

Jeżeli  nie  można  włączyć  przekaźnika,  postępować  wg  poniższej  procedury  czynności 
kontrolnych w tabeli 2, aby określić, czy usterka nastąpiła w zewnętrznym okablowaniu, 
bezpieczniku  pomocniczym,  module  zasilania  przekaźnika  lub  na  przednim  panelu 
przekaźnika. 
 

Test  Sprawdzić  Działanie 

1 
Zmierzyć napięcie pomocnicze na zaciskach 1 
oraz 2. Porównać wartość napięcia oraz 
polaryzację z tabliczką znamionową z przodu 

Jeżeli napięcie pomocnicze wystepuje i  jest 
prawidłowe,  należy  przejść  do  testu  2. 
W  przeciwnym  razie  należy  sprawdzić 

Objawy  Patrz: 

Przekaźnik nie uruchamia się  Punkt 4 

Przekaźnik uruchamia się, ale sygnalizuje błąd i zatrzymuje się na 
sekwencji rozruchowej 

Punkt 5 

Przekaźnik uruchamia się, ale świeci się dioda informująca o awarii  Punkt 6 

Błąd podczas normalnej pracy  Punkt 7 

Nieprawidłowe działanie przekaźnika podczas testowania  Punkt 8 
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Zacisk 1 to –dc, 2 to +dc  okablowanie  i  bezpieczniki  w  obwodzie 
zasilania pomocniczego. 

2 

Jeśli diody LED oraz podświetlenie LCD świecą 
się po uruchomieniu, należy również 
sprawdzić, czy styk NO watchdog jest 
zamknięty. 

Jeżeli diody oraz podświetlenie 
wyświetlacza zapalają się a zestyk zamyka 
się i nie jest wyświetlany żaden kod błędu, 
najprawdopodobniej wadliwa jest płyta 
procesora głównego w panelu przednim. 
Jeśli nie zapalają się one, a styk nie jest 
zamknięty, przejdź do testu 3. 

 

Tabela 2: Przekaźnik nie włącza się 

 

 

4  KOMUNIKATY BŁĘDU / KODY WYSTĘPUJĄCE 

PODCZAS WŁĄCZANIA 
Podczas uruchamiania zasilania przekaźnika, wykonywany  jest autotest, o czym świadczą 
komunikaty, wyświetlane na ekranie LCD. Jeśli w trakcie tych autotestów wykryty zostanie 
błąd,  wówczas  wyświetlony  zostanie  komunikat  alarmowy,  a  sekwencja  uruchamiania 
zostanie  wstrzymana.  Jeżeli  błąd  nastąpił  w  momencie,  gdy  uruchomiona  jest  aplikacja 
programowa  przekaźnika,  tworzony  jest  rejestr  zabiegów  konserwacyjnych  i  następuje 
ponowne uruchomienie przekaźnika. 
 

Test  Sprawdzić  Działanie 

1 
Czy kod lub komunikat błędu jest 
stale wyświetlany w trakcie 
włączania? 

Jeżeli przekaźnik blokuje się oraz stale wyświetla 
kod błędu, należy przejść do testu 2. 
Jeżeli przekaźnik poprosi o reakcję użytkownika, 
należy przejść do testu 4. Jeżeli nastąpi 
automatyczne ponowne uruchomienie 
przekaźnika, należy przejść do testu 5. 

2 
Zapisać wyświetlony błąd, a 
następnie odłączyć i przywrócić 
zasilanie pomocnicze przekaźnika. 

Odnotować, czy po restarcie przekaźnika 
wyświetlany jest ten sam kod błędu. Jeżeli nie jest 
wyświetlany żaden kod błędu, należy skontaktować 
się z lokalnym centrum serwisowym podając kod 
błędu i informacje o przekaźniku. Jeżeli 
wyświetlany jest ten samo kod, należy przejść do 
testu 3. 

3 

Identyfikacja kodów błędów 
Następujące komunikaty tekstowe są 
wyświetlane (w j. angielskim), jeżeli 
wykryto poważny problem 
uniemożliwiający zrestartowanie 
systemu: 

Usterka magistrali   –  wiersze 
adresu 
Usterka SRAM   –  wiersze 
danych 
Usterka FLASH ‐ błąd formatu 
Usterka FLASH ‐ błąd weryfikacji 
sumy kontrolnej 
Poniższe kody błędów w formacie 
szesnastkowym odnoszą się do 
błędów wykrytych w określonych 
modułach przekaźnika: 

Te komunikaty wskazują na problem wykryty na 
płytce procesora głównego w panelu przednim 
przekaźnika. 

0c140005/0c0d0000 
Moduł wejściowy (wraz z wejściami izolowanymi 
optycznie) 

0c140006/0c0e0000  Karty wyjść przekaźnikowych 
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Ostatnie cztery cyfry zawierają 
informację o rzeczywistym błędzie. 

Pozostałe kody błędów związane są z problemami z 
płytą główną procesora lub z oprogramowaniem. 
Aby uzyskać dokładną analizę problemu, należy 
skontaktować się z Alstom Grid podając jego 
szczegóły. 

4 

Przekaźnik wyświetla komunikat 
niezgodnych ustawień i prosi o 
przywrócenie ich wartości 
domyślnych. 

Testy w trakcie włączania zasilania wykryły 
uszkodzone ustawienia przekaźnika. Przywrócić 
ustawienia domyślne, aby umożliwić dokończenie 
procedury włączania, a następnie ponownie 
wprowadzić ustawienia specyficzne dla danego 
zastosowania. 

5 

Po ukończeniu procedury włączania, 
następuje reset przekaźnika. 
Wyświetlony zostaje zapisany kod 
błędu. 

Błąd 0x0E080000 programowalnego schematu 
logiki spowodowany zbyt długim czasem 

wykonywania. Przywróć ustawienia 
domyślny, uruchamiając przekaźnik z 
wciśniętymi przyciskami   oraz  , 
potwierdź przywrócenie wartości 
domyślnych klawiszem (  . Jeżeli przekaźnik 
włączył się prawidłowo, należy sprawdzić 
sprzężenia zwrotne programowalnej logiki. 
Pozostałe kody błędów związane są z błędami 
programowymi płytki procesora głównego ‐ należy 
skontaktować się z Alstom Grid. 

 

Tabela 3: Błąd autotestu uruchamiania 

 

 

5  ZAPALENIE SIĘ DIODY ZGŁASZANIA STANU 

AWARII PODCZAS WŁĄCZENIA 

 
Test  Sprawdzić  Działanie 

1 

Przy pomocy menu przekaźnika, 
potwierdzić, czy parametr Próby 
odbiorczej/trybu testowego jest 
aktywny. Jeżeli tryb próby 
odbiorczej nie został włączone, 
należy przejść do testu 2. 

Jeżeli tryb ten został włączony, należy go wyłączyć 
oraz upewnić się, czy dioda stanu awarii zgasła. 

2 

Należy wybrać kolumnę View 
Records (wyświetlanie zapisów), 
następnie przy pomocy menu 
wyświetlić ostatni zapis 
konserwacji. 

Wyszukaj Błąd weryfikacji H/W, który wskazuje 
niezgodność pomiędzy numerem modelu przekaźnika 
a sprzętem. sprawdź "Maint. Data", które wskazują 
przyczynę powstania usterki, używając do tego celu 
pól bitowych: 
Znaczenie bitu 

    0 
Pole „application type” („rodzaj aplikacji”) 
nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

    1 
Pole „application ” („aplikacja”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

    2 
Pole „variant 1” („wariant 1”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

    3 
Pole „variant 2” („wariant 1”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 
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    4 
Pole „protocol ” („protokół”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

    5 
Pole „language ” („język”) w numerze 
modelu nie zgadza się z identyfikatorem 
oprogramowania 

    6 

Pole „VT type” („typ przekładnika 
napięciowego”) w numerze modelu jest 
nieprawidłowe (zainstalowano przekładniki 
napięciowe 110 V) 

    7 

Pole „VT type” („typ przekładnika 
napięciowego”) w numerze modelu jest 
nieprawidłowe (zainstalowano przekładniki 
napięciowe 440 V) 

    8 

Pole „VT type” („typ przekładnika 
napięciowego”) w numerze modelu jest 
nieprawidłowe (nie zainstalowano 
przekładników napięciowych) 

 

Tabela 4: Świeci się dioda Out of service (urządzenie niesprawne) 

 

 

6  KOD BŁĘDU PODCZAS EKSPLOATACJI 

 
Przekaźnik przeprowadza ciągłą autodiagnostykę. Jeżeli przekaźnik wykryje błąd, wyświetla 
komunikat  błędu,  rejestruje  zapis  konieczności  przeprowadzenia  zabiegów 
konserwacyjnych  i  po  upływie  1,6  sekundy  przekaźnik  resetuje  się.  Stały  problem  (np. 
powstały  w  wyniku  usterki  sprzętowej)  jest  zazwyczaj  wykrywany  podczas  sekwencji 
włączania, wówczas przekaźnik wyświetli kod błędu oraz wstrzyma sekwencję włączania. 
Jeżeli problem okazał się przejściowy, przekaźnik zresetuje się zgodnie z procedurą i będzie 
kontynuował  pracę.  Analizując  zapis  zgłoszeń  konieczności  przeprowadzenia  zabiegów 
konserwacyjnych, można określić rodzaj wykrytej usterki. 
Występuje  również  przypadek,  gdy  rejestr  konserwacyjny  zostanie  zapisany  z  powodu 
wykrytego błędu, podczas gdy przekaźnik nie zostanie ponownie uruchomiony. Jest to błąd 
wykryty  z  baterią  litową.  W  tym  przypadku  awaria  jest  wskazywana  przez  komunikat 
alarmowy, lecz przekaźnik będzie kontynuował pracę. 
Aby przekaźnik  nie  alarmował  o  usterce baterii,  należy wybrać parametr Date  and Time 
(data i godzina), następnie Battery Alarm (alarm baterii) i ustawić na Disabled (wyłączone). 
Przekaźnik może pracować wówczas bez baterii, a mimo to nie pojawi się żaden komunikat 
alarmowy dotyczący baterii. 
W przypadku wystąpienia usterki płytki RTD wyświetlony zostanie komunikat "RTD board 
fail"  (awaria  płytki  RTD),  zabezpieczenie RTD  zostanie wyłączone,  lecz pozostałe moduły 
przekaźnika będą działały normalnie. 
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7  NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PRZEKAŹNIKA 

PODCZAS TESTÓW 

7.1  Uszkodzenie zestyków wyjściowych 
Pozorne  uszkodzenie  zestyków  wyjść  przekaźnikowych  może  być  spowodowane 
nieprawidłową  konfiguracją  przekaźnika.  Przeprowadzenie  poniższych  testów  pozwala 
zidentyfikować prawdziwą przyczynę uszkodzenia. Samotesty pozwalają zweryfikować, czy 
cewka zestyku została zasilona. Jeżeli nastąpiło uszkodzenie płytki wyjść przekaźnikowych, 
wyświetlany jest błąd. 

 
Test  Sprawdzić  Działanie 

1 
Czy świeci się dioda zgłaszania stanu 
awarii? 

Jeżeli ta dioda została zaświecona, przekaźnik może 
znajdować się w trybie testowym lub 
zabezpieczenie zostało wyłączone z powodu błędu 
weryfikacji sprzętowej (patrz Tabela 4). 

2 
Należy sprawdzić stan zestyku w sekcji 
menu zatytułowanej Commissioning. 

Jeżeli następuje zmiana odpowiednich bitów 
wskazujących na stan zestyku, należy przejść do 
testu 4; w przeciwnym razie należy przejść do testu 
3. 

3 

Sprawdzić rejestr błędów lub 
zweryfikować przez port testowy, czy 
element zabezpieczający pracuje 
poprawnie. 

Jeżeli człon zabezpieczający nie działa, należy 
sprawdzić, czy test jest przeprowadzany 
prawidłowo. 
Jeśli człon zabezpieczający działa, konieczne będzie 
sprawdzenie logiki programowania, aby zapewnić, 
że przypisanie członu zabezpieczającego do styków 
jest poprawne. 

4 

Używając trybu odbiorczego/testowego, 
należy zastosować wzorzec testowy na 
stykach określonych wyjść 
przekaźnikowych i sprawdzić, czy działają 
(należy zwrócić uwagę na schemat 
poprawnych połączeń zewnętrznych). W 
tym celu może być wykorzystany tester 
ciągłości na tylnych elementach 
przekaźnika. 

Jeżeli wyjście przekaźnikowe działa, problem musi 
leżeć w zewnętrznym okablowaniu podłączonym 
do przekaźnika. Jeżeli wyjście przekaźnikowe nie 
działa, może to wskazywać na awarię styków wyjść 
przekaźnikowych (zwróć uwagę, iż autotesty 
sprawdzają, czy cewka przekaźnika została 
zasilona). Należy upewnić się, że rezystancja 
zamkniętych zestyków nie jest zbyt duża dla 
prawidłowego przeprowadzenia pomiaru testerem 
ciągłości. 

 

Tabela 5: Uszkodzenie zestyków wyjściowych 

 

7.2  Uszkodzenie wejść z izolacją optyczną 
Izolowane optycznie wejścia zostały powiązane z wewnętrznymi sygnałami przekaźnika przy 
pomocy  programowalnego  schematu  logicznego.  Jeżeli  wydaje  się,  że  dane  wejście  nie 
zostało  rozpoznane  przez  schemat  logiczny  przekaźnika,  należy  posłużyć  się  komórką 
Commission  Tests/Opto  Status  (testy  odbiorcze/status  wejść  z  izolacją  optyczną),  aby 
sprawdzić, czy problem leży po stronie samego wejścia z izolacją optyczną, czy też po stronie 
przypisania  jego  sygnału  do  funkcji  schematu  logicznego.  Jeżeli  wydaje  się,  że  wejście  
z  izolacją  optyczną  nie  jest  odczytywane  prawidłowo,  należy  przeanalizować  jego 
przypisanie w logice programowalnej. 
Jeżeli  przekaźnik  nie  odczytuje  prawidłowo  stanu  wejścia  z  izolacją  optyczną,  należy 
przetestować podany sygnał. Należy zweryfikować połączenia wejścia z  izolacją optyczną 
korzystając  z właściwego  schematu połączeń oraz  ustawienia  napięcia  znamionowego w 
menu  Opto  Config  (konfiguracja  izolowanych  optycznie  wejść).  W  menu  Opto  Config. 
wybrać  znamionowe napięcie  akumulatora dla wszystkich wejść optycznych,  zaznaczając 
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jedno  z  pięciu  standardowych  napięć  w  komórce  Global  Nominal  V  (globalne  napięcie 
znamionowe). Wybrać  opcję  „Custom”  („niestandardowe”),  aby  każde wejście  optyczne 
ustawić indywidualnie na napięcie znamionowe. Przy pomocy woltomierza, sprawdzić czy 
na zaciskach wejścia izolowanego optycznie w stanie zasilonym obecne jest napięcie wyższe 
niż  minimalny  poziom  pobudzenia  (patrz  rozdział  P34x/EN  TD  dotyczący  poziomów 
pobudzenia wejść  optycznych).  Jeżeli  sygnał  jest  podawany  do  przekaźnika  prawidłowo, 
uszkodzeniu mogła ulec karta wejść. W zależności od tego, które wejście z izolacją optyczną 
zostało  uszkodzone,  konieczna  może  być  wymiana  kompletnego  modułu  wejść 
analogowych lub osobnej płytki wejść optycznych. Nie ma możliwości wymiany samej płytki 
wejść analogowych bez rekalibrowania przekaźnika. 
 

7.3  Nieprawidłowe sygnały analogowe 
Pomiary dla ułatwienia można skonfigurować z podziałem na stronę pierwotną  i wtórną. 
Jeżeli  zmierzone  przez  przekaźnik  wielkości  analogowe  nie  wydają  się  być  prawidłowe, 
należy użyć funkcji pomiarowej przekaźnika, aby określić rodzaj problemu. Należy porównać 
zmierzone  wartości,  które  wyświetla  przekaźnik,  z  rzeczywistymi  wielkościami 
odnotowanymi  na  zaciskach  przekaźnika.  Sprawdzić,  czy  użyto  odpowiednich  zacisków 
(szczególnie w odniesieniu do wejść dwuzakresowych PP) a także sprawdzić, czy przekładnie 
PP i PN są w przekaźniku ustawione prawidłowo. Za pomocą właściwego przesunięcia o 120 
stopni pomiarów fazowych potwierdzić prawidłowe podłączenie wejść. 
 

7.4  Rozwiązywanie problemów edytora PSL 
 
Jedna lub więcej spośród następujących sytuacji może uniemożliwiać otwarcie połączenia: 

 Adres przekaźnika jest nieprawidłowy (adres ten dla przedniego portu ma zawsze 

wartość 1). 

 Nieprawidłowe hasło. 

 Konfiguracja komunikacji jest nieprawidłowa (port COM, prędkość transmisji lub 

synchronizacja). 

 Wartości transakcji są nieodpowiednie dla przekaźnika lub danego typu połączenia. 

 Konfiguracja modemu jest nieodpowiednia. Przy używaniu modemu mogą być 

wymagane zmiany 

 Kabel połączeniowy jest niewłaściwie podłączony lub jest uszkodzony. Patrz 

konfiguracja połączeń w S1 Studio. 

 Przełączniki na którymś z użytych konwerterów protokołu KITZ101/102 mogą być 

ustawione nieprawidłowo. 

 
7.4.1 Rekonstrukcja schematu po odzyskaniu przekaźnika 
Mimo,  że  schemat  można  odczytać  z  przekaźnika,  dostępna  jest  funkcja  pozwalająca 
przywrócić schemat, jeśli oryginalny plik jest nieosiągalny. 
 
Odzyskany schemat jest poprawny logicznie, lecz większość oryginalnej informacji graficznej 
zostaje  utracona.  Większość  sygnałów  jest  przedstawionych  w  formie  pionowych  linii 
poprowadzonych  w  dół  po  lewej  stronie  obszaru  roboczego.  Połączenia  są  rysowane 
prostopadle, wykorzystując najkrótszą ścieżkę od A do B. 
Wszelkie zapisy dodane do oryginalnego schematu (tytuły, notki, itp.) są utracone. 
Zdarza  się,  że  typ  bramki  nie  jest  zgodny  z  oczekiwaniami.  Przykładowo może wystąpić 
sytuacja, że po wgraniu pliku, jednowejściowa bramka AND  z oryginalnego schematu jest 
wyświetlana  jako bramka OR. Programowalne bramki z wartością wejścia‐do‐wyzwalania 
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wynoszącą 1 również wyświetlane są jako bramki OR 

 
7.4.2 Kontrola wersji kodu PSL 
Kod PSL zostaje zapisany z uwzględnieniem wersji,  znacznika czasu oraz sumy kontrolnej 
CRC. W ten sposób można wzrokowo sprawdzić, czy wprowadzona została domyślna logika 
PSL, czy też pobrano nową aplikację. 
 

 

8  PROCEDURA NAPRAWY ORAZ MODYFIKACJI 

Aby zwrócić urządzenie systemu automatyki, prosimy wykonać 5 następujących kroków: 
1. Pozyskaj Formularz uprawnienia do napraw i modyfikacji (RMA) 

2. Wypełnij formularz RMA 

Należy wypełnić wyłącznie pola oznaczone białym kolorem. 
Należy upewnić się, że wszystkie pola oznaczone literą (M) są wypełnione 
w następujący sposób: 
 

 model urządzenia, 

 nr modelu oraz nr seryjny, 

 opis usterki lub wymaganej modyfikacji  
(należy zamieścić konkretny opis), 

 wartość dla odprawy celnej 
(w przypadku, gdy produkt wymaga eksportu), 

 adres dostawy oraz dostarczenia faktury, 

 dane kontaktowe. 
 
3. Formularz RMA należy przesłać do lokalnego centrum obsługi klienta 

4. Z lokalnego centrum serwisowego należy pozyskać informacje, wymagane do 

przesłania produktu Lokalne centrum serwisowe zapewni wszelkie informacje: 

 informacja cenowa, 

 numer RMA, 

 adres centrum serwisowego. 
 
Jeżeli jest to wymagane, akceptacja oferty cenowej musi być dostarczona przed 
przystąpieniem do kolejnego etapu. 
 
5. Produkt należy przesłać do centrum serwisowego. 

 

 Należy zaadresować przesyłkę na adres centrum serwisowego podany przez lokalne 
biuro obsługi. 

 Upewnij się, że wszystkie elementy są zabezpieczone odpowiednim opakowaniem: 
torbą antystatyczną oraz zabezpieczone pianką 

 Należy  upewnić  się,  że  do  zwracanego  urządzenia  dołączono  kopię  faktury 
importowej. 

 Należy upewnić się, że do zwracanego urządzenia dołączono formularz RMA 
 
Kopię faktury importowej oraz lotniczego list przewozowego należy przesłać faksem lub 
pocztą elektroniczną do lokalnego biura obsługi klienta. 
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1 WPROWADZENIE 
W niniejszym rozdziale opisano zdalne interfejsy przekaźnika MiCOM firmy Alstom na tyle 
szczegółowo, aby umożliwić zintegrowanie przekaźnika MiCOM w sieci komunikacyjnej 
stacji elektroenergetycznej. Jak już przedstawiono we wcześniejszych rozdziałach, 
przekaźnik obsługuje jeden z pięciu protokołów do wyboru, poprzez tylny interfejs 
komunikacyjny. Wyboru dokonuje się korzystając z numeru modelu podczas zamawiania. 
Jest to uzupełnienie w stosunku do przedniego interfejsu szeregowego oraz drugiego 
tylnego portu komunikacyjnego, który obsługuje jedynie protokół Courier. 
Tylny interfejs EIA(RS)485 jest odizolowany i jest odpowiedni dla stałego podłączenia 
niezależnie od wybranego protokołu. Zaletą tego rodzaju połączenia jest możliwość 
stworzenia łańcucha nawet 32 przekaźników połączonych za pomocą prostego połączenia 
elektrycznego przy użyciu skrętki. Jako tylny interfejs można również użyć Ethernetu. 
Dla każdej opcji protokołu wymienione zostały obsługiwane funkcje i komendy wraz  
z definicją bazy danych. Opisano również działanie standardowych procedur takich jak 
odczytywanie zapisów zdarzeń, zwarć i zakłóceń lub zmiany ustawień. 
Opisy zawarte w niniejszym rozdziale nie mają na celu pełnego i szczegółowego opisania 
protokołu. Te informacje można znaleźć we właściwej dokumentacji protokołów.  
W niniejszym rozdziale opisano konkretne wdrożenie protokołu w przekaźniku. 
 
 
 

2 INFORMACJE O TYLNYCH PORTACH ORAZ 
PORADY W ZAKRESIE ICH PODŁĄCZANIA – 
PROTOKOŁY EIA(RS)485 
 

2.1 Interfejs tylnego portu komunikacyjnego EIA(RS)485 
Tylny port komunikacyjny EIA(RS)485 posiada 3-zaciskowe złącze śrubowe, umieszczone  
z tyłu przekaźnika. Szczegółowe informacje dotyczące zacisków połączeniowych można 
znaleźć w rozdziale P34x/EN IN. Tylny port umożliwia komunikację szeregową  
K-Bus/EIA(RS)485 i jest przeznaczony do trwałego połączenia z centrum zdalnego 
sterowania. Dwa spośród trzech połączeń służą do podłączenia sygnałów a trzecie dla 
ekranu uziemiającego kabla. Wybranie opcji K-Bus dla tylnego portu powoduje, że dwa 
podłączenia sygnałów nie są wrażliwe na polaryzację, jednak w przypadku MODBUS, IEC 
60870-5-103 oraz DNP3.0 należy koniecznie zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. 
Protokół zapewniany przez przekaźnik wskazany jest w menu przekaźnika, w kolumnie 
Communications. Za pomocą klawiatury i wyświetlacza LCD należy najpierw sprawdzić, czy 
komórka Comms. settings w kolumnie Configuration jest ustawiona na Visible,  
a następnie przejść do kolumny Communications. Pierwsza komórka w kolumnie 
przedstawia protokół komunikacyjny, wykorzystywany przez tylny port. 

 

2.2 Magistrala EIA(RS)485 
Połączenie dwuprzewodowe EIA(RS)485 zapewnia półdupleksowe, w pełni izolowane 
połączenie szeregowe z produktem. Połączenie jest spolaryzowane i chociaż schematy 
połączeń produktu przedstawiają polaryzację zacisków połączeniowych, jednak nie jest 
określona definicja zacisków Jeśli urządzenie nadrzędne nie jest w stanie skomunikować 
się z produktem a parametry komunikacyjne odpowiadają sobie, należy zamienić 
przewody połączenia dwuprzewodowego. 
Protokół EIA(RS)485 zapewnia zdolność podłączenia wielu urządzeń do tej samej 
dwuprzewodowej magistrali. MODBUS to protokół typu urządzenie nadrzędne-urządzenie 
podrzędne, tak więc jedno urządzenie będzie urządzeniem nadrzędnym a pozostałe 
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urządzeniami podrzędnymi. Nie ma możliwości podłączenia dwóch urządzeń nadrzędnych 
do tej samej magistrali, jeżeli nie negocjują między sobą dostępu do magistrali. 

 
2.1.1 Zakończenie magistrali 
Magistrala EIA(RS)485 musi być wyposażona w rezystory końcowe 120 Ω (om) ½ W, 
zamocowane na obu końcach w poprzek przewodów sygnałowych, patrz rysunek 1. 
Niektóre urządzenia mogą zapewniać rezystory końcowe magistrali w drodze różnych 
układów połączeń lub konfiguracji, a wtedy osobne, zewnętrzne elementy nie są 
potrzebne. Niniejszy produkt nie zapewnia jednak takiej funkcji. Dlatego też, jeżeli 
zostanie on umieszczony na zakończeniu magistrali, konieczny będzie zewnętrzny rezystor 
końcowy. 

 
2.1.2 Podłączenia i topologie magistrali 
Standard EIA(RS)485 wymaga bezpośredniego połączenia każdego urządzenia z fizycznym 
kablem, który stanowi magistralę komunikacyjną. Wyraźnie zabronione jest używanie 
koncentratorów oraz rozgałęźników podobnie jak topologii gwiazdy. Standard EIA(RS)485 
nie obejmuje topologii magistrali pętlowej i są one również zabronione. 
Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów dwużyłowych. Specyfikacja kabla 
uzależniona jest od zastosowania, chociaż kabel wielożyłowy 0,5 mm2 zwykle nadaje się do 
tego zastosowania. Całkowita długość kabla nie może przekraczać 1000 m.  Ekran musi być 
ciągły i podłączony na jednym końcu, zazwyczaj po stronie podłączenia urządzenia 
nadrzędnego. Jest to konieczne w celu eliminacji cyrkulujących, w szczególności gdy 
przewód biegnie pomiędzy budynkami, ze względów bezpieczeństwa i zakłóceń. 
Niniejszy produkt nie zapewnia podłączenia żyły uziemienia. Gdy kabel posiada żyłę GND, 
należy ją zignorować. Jednak masa sygnałowa musi mieć ciągłość na potrzeby innych 
urządzeń podłączonych do magistrali. Ze względu na bezpieczeństwo oraz szumy masa 
sygnałowa nie może być nigdy podłączana do ekranu kabla ani do obudowy produktu. 
 

2.1.1 Polaryzacja 
Może się okazać, że niezbędna jest polaryzacja przewodów sygnałowych, aby uniknąć 
zakłócenia typu jabber. Zakłócenie typu jabber pojawia się wtedy, gdy poziom sygnału na 
szynie jest w stanie pośrednim, a więc nie dochodzi do bezpośredniego przesyłu sygnału 
przez magistralę.  Może się tak zdarzyć, gdy wszystkie urządzenia podrzędne (slave) są  
w trybie odbioru danych a urządzenie nadrzędne (master) wolno przechodzi z trybu 
odbioru danych na tryb przesyłania danych. Przyczyną może być celowe oczekiwanie 
urządzenia nadrzędnego na odbiór danych lub nawet wysoki stan impedancji, do czasu, 
gdy pojawią się dane, które mogłyby zostać przesłane. Zakłócenie typu jabber powoduje, 
że urządzenie (urządzenia) docelowe nie otrzyma pierwszych bitów pierwszego znaku 
pakietu danych - w wyniku czego urządzenie podrzędne odrzuca komunikat i nie 
odpowiada. Konsekwencje są następujące: wydłużony czas odpowiedzi (z powodu 
ponawiania prób), wzrost liczby komunikatów o błędzie, przerwy w komunikacji lub  
w najgorszym wypadku brak komunikacji. 
Polaryzacja wymaga, aby napięcie na liniach sygnałowych było delikatnie podciągnięte do 
określonego poziomu napięcia równego około 1 V. Na magistrali powinien znajdować się 
zatem tylko jeden punkt polaryzacji; najlepiej w miejscu przyłączenia urządzenia 
nadrzędnego. Źródło DC używane do polaryzacji musi być wolne i zabezpieczone od 
zakłóceń, które w innym przypadku mogą przedostać się do sygnału. 
 
Uwaga: Niektóre urządzenia (opcjonalnie) zapewniają napięcie polaryzacji magistrali, 

dzięki czemu nie ma konieczności stosowania podzespołów zewnętrznych. 
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Rysunek 1: Układy połączeń magistrali EIA(RS)485 

 
Możliwe jest wykorzystanie wyjścia napięcia pomocniczego (48 V DC) produktu do 
spolaryzowania magistrali za pomocą rezystorów polaryzujących 2,2 kΩ (½ W) zamiast 
rezystorów 180 Ω przedstawionych na powyższym schemacie. 
Zastosowanie mają następujące ostrzeżenia: 
 

 Jest niezwykle istotne, aby zainstalowane zostały rezystory terminujące 120 Ω. Ich 
brak będzie skutkował nadmiernym napięciem polaryzacji, które może uszkodzić 
urządzenia podłączone do magistrali. 

 Ponieważ napięcie wzbudzenia jest o wiele wyższe niż wymagane, Alstom Grid nie 
może przyjąć odpowiedzialności za uszkodzenia podłączonego do sieci urządzenia, 
wynikające z niewłaściwego zastosowania tego napięcia. 

 Napięcie pomocnicze nie może być wykorzystywane do innych celów, jak np.: 
zasilanie wejść logiki, gdyż zakłócenia mogą przedostać się do sieci komunikacyjnej. 

 

2.2.4 Komunikacja językiem Courier 
Courier jest językiem komunikacji opracowanym przez firmę Alstom Grid i służy do 
zdalnego odpytywania oferowanych przez firmę przekaźników zabezpieczających. Courier 
wykorzystuje zasadę master/slave, gdzie elementy slave zawierają informacje w formie 
bazy danych i odpowiadają informacją z bazy danych, po wysłaniu żądania przez element 
master. 
 
Przekaźnik jest jednostką podrzędną przeznaczoną do użycia z jednostką nadrzędną 
korzystającą z języka Courier np. S1 Agile, S10, PAS&T lub systemu SCADA system. Pakiet 
oprogramowania S1 Agile jest kompatybilny z systemem Windows i został opracowany 
szczególnie z myślą o zmianach ustawień w przekaźniku. 
 
W celu użycia tylnego portu do komunikacji ze stacją master PC przy pomocy Courier, 
wymagany jest konwerter protokołu KITZ K-Bus do EIA(RS)232. Jednostka ta jest 
udostępniana przez Alstom Grid. Typowy układ połączeń przedstawiono na rysunku 2. 
Bardziej szczegółowe informacje na temat możliwych układów połączeń przedstawiono  
w podręczniku oprogramowania stacji nadrzędnej Courier oraz w podręczniku konwertera 
protokołu KITZ.  Poszczególne odgałęzienia skrętki K-Bus mogą mieć długość do 1000 m  
i umożliwiają podłączenie nawet 32 przekaźników. 
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Rysunek 2: Układy połączeń komunikacji zdalnej 

 
Po ustanowieniu fizycznego połączenia z przekaźnikiem należy skonfigurować ustawienia 
komunikacyjne przekaźnika używając do tego celu interfejsu użytkownika w postaci 
klawiatury i wyświetlacza LCD. 
 
W menu przekaźnika wybrać kolumnę Configuration, a następnie sprawdzić, czy komórka 
Comms. settings jest ustawiona na Visible. 
 
Wybrać kolumnę Communications. Tylko dwa ustawienia mają zastosowanie do tylnego 
portu z językiem Courier, adres przekaźnika oraz timer bezczynności. Wykorzystywana jest 
komunikacja synchroniczna ze stałą prędkością transmisji w bodach równą 64 kbit/s.  
 
Należy przejść w dół kolumny Communications do nagłówka do pierwszej kolumny, od 
góry wskazującej protokół komunikacyjny: 
 

 
 
Kolejna komórka od góry kolumny określa adres przekaźnika: 
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Ponieważ do jednego odgałęzienia K-Bus mogą być podłączone nawet 32 przekaźniki, jak 
widać na rysunku 2, każdy przekaźnik musi mieć swój unikalny adres, tak by komunikaty ze 
sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego przekaźnika. Courier do 
określenia adresu przekaźnika nastawionego w tej komórce wykorzystuje liczbę całkowitą 
w zakresie od 0 do 254. Ważnym jest, by nie było dwóch przekaźników o tym samym 
adresie Courier. Adres Courier używany jest przez stację nadrzędną do komunikowania się 
z przekaźnikiem. 
 
Kolejna komórka od góry kontroluje timer bezczynności: 
 

 
 
Timer bezczynności określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych 
komunikatów na tylnym porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również 
unieważni wszelkie wprowadzone hasła dostępowe.  Czas ten dla tylnego portu można 
ustawić na 1-30 minut. 
 

Kolejna komórka od góry kolumny definiuje fizyczne media użyte na potrzeby komunikacji: 
 

 
 
Ustawienie domyślne oznacza wybór miedzianego połączenia elektrycznego EIA(RS)485. 
Jeżeli na przekaźniku zainstalowane zostaną opcjonalne złącza światłowodowe, wówczas 
można zmienić to ustawienie na ‘Fiber optic’. Ponadto, ta komórka jest niewidzialna, jeżeli 
zainstalowany zostanie drugi tylny port komunikacyjny, ponieważ ma on wzajemną 
wyłączność na złącza światłowodowe. 
 

Alternatywnie względem opcji korzystania z języka Courier przez K-Bus można wybrać 
korzystanie z języka Courier przez EIA(RS)485. W kolejnej komórce od góry wskazano 
status sprzętu np.: 

 
 
Kolejna komórka umożliwia wybór konfiguracji portu: 
 

 
 
Port może być skonfigurowany dla EIA(RS)485 lub K-Bus. 
 

W przypadku wybrania EIA(RS)485 w następnej komórce wybierany jest tryb komunikacji: 
 

 
 
 
Do wyboru jest IEC 60870 FT1.2 dla normalnej pracy z modemami 11-bitowymi lub 10-
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bitowymi, bez bitu parzystości. 
 

 
 
W przypadku wybrania EIA(RS)485 kolejna komórka poniżej określa prędkość transmisji.  
Dla K-Bus prędkość transmisji w bodach jest stała i wynosi 64 kbit/sekundę pomiędzy 
przekaźnikiem a interfejsem KITZ na końcu odgałęzienia przekaźnika. 
 
Komunikacja Courier ma charakter asynchroniczny. Przekaźnik obsługuje trzy prędkości 
transmisji, „9600 bit/s”, „19200 bit/s” oraz „38400 bit/s”. 
Ustawienia rejestratora zabezpieczeń i zakłóceń zmienione za pomocą edytora on-line, jak 
np. PAS&T wymagają zatwierdzenia. Aby to zrobić należy wybrać komórkę Save changes  
z kolumny Configuration. Edytory off-line, jak np. S1 Agile nie wymagają tej operacji do 
tego, by wprowadzone zmiany zostały uwzględnione. 
 

2.2.5 Komunikacja szyną MODBUS 
MODBUS jest protokołem komunikacyjnym typu master/slave (urządzenie 
nadrzędne/urządzenie podrzędne), który można wykorzystywać do sterowania siecią. 
Podobnie jak w przypadku protokołu Courier, urządzenie nadrzędne inicjuje wszystkie 
działania a urządzenia podrzędne (przekaźniki) odpowiadają urządzeniu nadrzędnemu 
przekazując żądane dane lub podejmując żądane działanie. Komunikacja MODBUS 
realizowana jest za pomocą skrętki do podłączenia do tylnego portu i można z niej 
korzystać na odcinku 1000 m, przy maksymalnie 32 urządzeniach podrzędnych. 
 
Aby wykorzystywać tylny port do komunikacji MODBUS, należy skonfigurować ustawienia 
komunikacyjne przekaźnika. Do tego celu należy wykorzystać klawiaturę lub interfejs 
użytkownika LCD. Używając menu przekaźnika, należy najpierw sprawdzić, czy komórka 
Comms. settings w kolumnie Configuration jest ustawiona na Visible, a następnie przejść 
do kolumny ‘Communications’. Cztery ustawienia mają zastosowanie do tylnego portu 
wykorzystującego protokół MODBUS. Opisano je poniżej. Należy przejść w dół kolumny 
Communications, od nagłówka kolumny do pierwszej komórki od góry wskazującej 
protokół komunikacyjny: 
 

 
 
Kolejna komórka od góry określa adres MODBUS przekaźnika: 
 

 
 
Do jednego odgałęzienia MODBUS mogą być podłączone nawet 32 przekaźniki, dlatego też 
konieczne jest, aby każdy przekaźnik miał swój unikalny adres, tak by komunikaty ze 
sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego przekaźnika. MODBUS 
do określenia adresu przekaźnika wykorzystuje liczby całkowite w zakresie od 1 do 247. 
Ważnym jest, by nie było dwóch przekaźników o tym samym adresie MODBUS. Adres 
MODBUS używany jest przez stację nadrzędną do komunikowania się z przekaźnikiem. 
 

Kolejna komórka od góry kontroluje timer bezczynności: 
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Timer bezczynności określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych 
komunikatów na tylnym porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również 
unieważni wszelkie wprowadzone hasła dostępowe.  Czas ten dla tylnego portu można 
ustawić na 1-30 minut. 
 

Kolejna komórka określa wykorzystywaną prędkość transmisji w bodach: 
 

 
 
Komunikacja MODBUS ma charakter asynchroniczny. Przekaźnik obsługuje trzy prędkości 
transmisji, „9600 bit/s”, „19200 bit/s” oraz „38400 bit/s”. Ważne jest, aby prędkość 
transmisji wybrana w przekaźniku była taka sama jak ta ustawiona na stacji nadrzędnej 
MODBUS. 
 

Kolejna komórka od góry określa format parzystości zastosowany w ramkach danych: 
 

 
 
 
Parzystość może być ustawiona na None (żadna), Odd (nieparzysta) lub Even (parzysta). 
Ważne jest, aby format parzystości ustawiony w przekaźniku był taki sam jak ten 
ustawiony na stacji nadrzędnej MODBUS. 
 

Kolejna komórka od góry kolumny definiuje fizyczne media użyte na potrzeby komunikacji: 
 

 
 
Ustawienie domyślne oznacza wybór miedzianego połączenia elektrycznego EIA(RS)485. 
Jeżeli na przekaźniku zainstalowane zostaną opcjonalne złącza światłowodowe, wówczas 
można zmienić to ustawienie na ‘Fiber optic’. Ponadto, ta komórka jest niewidzialna, jeżeli 
zainstalowany zostanie drugi tylny port komunikacyjny, ponieważ ma on wzajemną 
wyłączność na złącza światłowodowe. 
 

Kolejna komórka od góry określa format daty i godziny (oprogramowanie 30 lub nowsze): 
 

 
 
Można wybrać format albo „Standard” (jak np. dla IEC 60870-5-4 „Binary Time 2a”), który 
jest ustawieniem domyślnym, albo „Reverse” (odwrócony) na potrzeby zgodności  
z seriami produktów Px20 oraz Px30. Dalsze informacje można znaleźć w P34x/EN SC 
punkt 4.16 
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2.2.6 Komunikacja w protokole IEC 60870-5 CS 103 
Norma IEC 60870-5-103: Systemy i urządzenia zdalnego sterowania, Część 5: Protokoły 
transmisji Sekcja 103 definiuje zastosowanie norm od IEC 60870-5-1 do IEC 60870-5-5, 
które dotyczą realizacji komunikacji z urządzeniami zabezpieczającymi. Standardowa 
komunikacja dla protokołu IEC 60870-5-103 polega na użycia skrętki dla połączeń na 
odcinkach do 1000 m. Istnieje opcja dla IEC 60870-5-103, która umożliwia określenie, że 
tylny port wykorzystuje połączenie światłowodowe do bezpośredniego połączenia ze 
stacją nadrzędną.  Przekaźnik pełni w systemie rolę urządzenia podrzędnego (slave), które 
odpowiada na polecenia przesyłane ze stacji nadrzędnej (master). Metoda komunikacji 
korzysta ze standaryzowanych komunikatów opartych na protokole komunikacyjnym 
VDEW. 
 
W celu używania tylnego portu z komunikacją IEC 60870-5-103 należy skonfigurować 
ustawienia komunikacyjne przekaźnika używając do tego celu interfejsu użytkownika  
w postaci klawiatury i wyświetlacza LCD. 

 
1. W menu przekaźnika wybrać kolumnę Configuration, a następnie sprawdzić, czy 

komórka Comms. settings jest ustawiona na Visible. 
2. Wybrać kolumnę Communications. Cztery ustawienia mają zastosowanie do 

tylnego portu wykorzystujące protokół IEC 60870-5-103. Opisano je poniżej. 
3. Przejść w dół kolumny Communications, od nagłówka kolumny do pierwszej 

komórki od góry, wskazującej protokół komunikacyjny: 
 

 
 

4. Kolejna komórka określa adres IEC 60870-5-103 przekaźnika: 
 

 
 
Do jednego odgałęzienia IEC 60870-5-103 mogą być podłączone nawet 32 przekaźniki, 
dlatego też konieczne jest, aby każdy przekaźnik miał swój unikalny adres, tak by 
komunikaty ze sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego 
przekaźnika. IEC 60870-5-103 do określenia adresu przekaźnika wykorzystuje liczby 
całkowite w zakresie od 0 do 254. Ważnym jest, by nie było dwóch przekaźników o tym 
samym adresie IEC 60870-5-103. Adres IEC 60870-5-103 używany jest przez stację 
nadrzędną do komunikowania się z przekaźnikiem. 
 
5. Kolejna komórka określa wykorzystywaną prędkość transmisji w bodach: 
 

 
 
Do jednego odgałęzienia IEC 60870-5-103 mogą być podłączone nawet 32 przekaźniki, 
dlatego też konieczne jest, aby każdy przekaźnik miał swój unikalny adres, tak by 
komunikaty ze sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego 
przekaźnika. IEC 60870-5-103 do określenia adresu przekaźnika wykorzystuje liczby 
całkowite w zakresie od 0 do 254. Ważnym jest, by nie było dwóch przekaźników o tym 
samym adresie IEC 60870-5-103. Adres IEC 60870-5-103 używany jest przez stację 
nadrzędną do komunikowania się z przekaźnikiem. 
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6. Kolejna komórka określa wykorzystywaną prędkość transmisji w bodach: 
 

 
 
Protokół IEC 60870-5-103 umożliwia, by przekaźnik przesyłał pomiary w określonych 
odstępach czasu. Interwał pomiędzy pomiarami jest definiowany w tej komórce i może być 
ustawiony w zakresie od 1 do 60 sekund. 
 
7. Poniższa komórka nie jest obecnie wykorzystywana, lecz jest dostępna na 

potrzeby rozwinięcia funkcji w przyszłości; 
 

 
 
8. Kolejna komórka od góry kolumny definiuje fizyczne media użyte na potrzeby 

komunikacji: 
 

 
 
Ustawienie domyślne oznacza wybór miedzianego połączenia elektrycznego EIA(RS)485. 
Jeżeli na przekaźniku zainstalowane zostaną opcjonalne złącza światłowodowe, wówczas 
można zmienić to ustawienie na ‘Fiber optic’. Ponadto, ta komórka jest niewidzialna, jeżeli 
zainstalowany zostanie drugi tylny port komunikacyjny, ponieważ ma on wzajemną 
wyłączność na złącza światłowodowe. 
 
9. Kolejna komórka może zostać wykorzystana do blokowania monitorowania lub 

komend: 

 
 
Z tą komórką powiązane są trzy parametry: 
 
1. Disabled (wyłączone) - Nie wybrano żadnego blokowania. 
 
2. Monitor Blocking (blokowanie monitorowania) - Gdy sygnał DDB 

blokowania monitorowania jest wysoki, czy to na wejściu optycznym czy też 
sterowniczym, odczyt informacji statusowych i zapisów zakłóceń nie jest 
dopuszczony.  
W tym trybie urządzenie zwraca komunikat „Termination of general 
interrogation” (zakończenie odpytywania ogólnego) do stacji nadrzędnej. 

 
3. Command Blocking (blokowanie poleceń) - Gdy sygnał DDB blokowania 

monitorowania jest wysoki, czy to na wejściu optycznym czy też sterowniczym, 
wszystkie komendy zdalne będą ignorowane np. CB Trip/Close 
(wyzwolenie/zamknięcie wyłącznika) i change setting group (zmiana grupy 
ustawień) itp. W tym trybie przekaźnik zwraca komunikat „negative 
acknowledgement of command” (nieudane zatwierdzenie komendy do 
wykonania) do stacji nadrzędnej. 
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2.2.7 Komunikacja DNP3.0 
Protokół DNP3.0 jest definiowany i zarządzany przez grupę użytkowników DNP. Informacje 
dotyczące grupy użytkowników, protokołu DNP3.0 w ogólności oraz specyfikacji protokołu 
można znaleźć na ich stronie internetowej: www.dnp.org 
Przekaźnik jest urządzeniem podrzędnym DNP3.0 i obsługuje poziom podgrupy 2 
protokołu oraz kilka dodatkowych funkcji z poziomu 3. Komunikacja DNP3.0 realizowana 
jest za pomocą skrętki do podłączenia do tylnego portu i można z niej korzystać na odcinku 
1000 m, przy maksymalnie 32 urządzeniach podrzędnych. 
 

1. W celu używania tylnego portu z komunikacją DNP3.0 należy skonfigurować 
ustawienia komunikacyjne przekaźnika używając do tego celu interfejsu 
użytkownika w postaci klawiatury i wyświetlacza LCD. 

2. W menu przekaźnika wybrać kolumnę Configuration, a następnie sprawdzić, czy 
komórka Comms. setting jest ustawiona na Visible. 

3. Cztery ustawienia mają zastosowanie do tylnego portu wykorzystujące protokół IEC 
60870-5-103. Opisano je poniżej. 

4.  Przejść w dół kolumny Communications, od nagłówka kolumny do pierwszej 
komórki od góry. Jest w niej wskazany protokół komunikacyjny. 

 

 
 
5. Kolejna komórka określa adres DNP3.0 przekaźnika: 

 

 
 
Do jednego odgałęzienia DNP3.0 mogą być podłączone nawet 32 przekaźniki, dlatego też 
konieczne jest, aby każdy przekaźnik miał swój unikalny adres, tak by komunikaty ze 
sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego przekaźnika. DNP3.0 do 
określenia adresu przekaźnika wykorzystuje liczby dziesiętne w zakresie od 1 do 65519. 
Ważnym jest, by nie było dwóch przekaźników o tym samym adresie DNP3.0. Adres 
DNP3.0 używany jest przez stację nadrzędną do komunikowania się z przekaźnikiem. 
 
6. Kolejna komórka określa wykorzystywaną prędkość transmisji w bodach: 

 

 
 
Komunikacja DNP3.0 ma charakter asynchroniczny.  Przekaźnik obsługuje sześć prędkości 
transmisji: „1200 bit/s”, „2400 bit/s”, „4800 bit/s”, „9600 bit/s”, „19200 bit/s” oraz „38400 
bits/s”. Ważne jest, aby prędkość transmisji wybrana w przekaźniku była taka sama jak ta 
ustawiona na stacji nadrzędnej DNP3.0. 
 
7. Kolejna komórka w kolumnie określa format parzystości zastosowany w ramkach 

danych. 
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Parzystość może być ustawiona na None (żadna), Odd (nieparzysta) lub Even (parzysta). 
Ważne jest, aby format parzystości ustawiony w przekaźniku był taki sam jak ten 
ustawiony na stacji nadrzędnej DNP3.0. 
 
8. Kolejna komórka od góry kolumny definiuje fizyczne media użyte na potrzeby 

komunikacji: 

 
 
Ustawienie domyślne oznacza wybór miedzianego połączenia elektrycznego EIA(RS)485. 
Jeżeli na przekaźniku zainstalowane zostaną opcjonalne złącza światłowodowe, wówczas 
można zmienić to ustawienie na ‘Fiber optic’. Ponadto, ta komórka jest niewidzialna, jeżeli 
zainstalowany zostanie drugi tylny port komunikacyjny, ponieważ ma on wzajemną 
wyłączność na złącza światłowodowe. 
 
9. Kolejna komórka w kolumnie za prośbę o synchronizację czasu wysyłaną przez 

przekaźnik do stacji nadrzędnej. 
 

 
 
Synchronizację czasu można nastawić na enabled (załączona) lub disabled (wyłączona). 
Gdy włączona, pozwala na synchronizację czasu z nadrzędnym urządzeniem po protokole 
DNP3.0. 
 

2.3 Drugi tylny port komunikacyjny 
W przypadku przekaźników wykorzystujących protokół Courier, MODBUS, IEC 60870-5-103 
lub DNP3 dla pierwszego tylnego portu komunikacyjnego istnieje opcja sprzętowa  
w postaci drugiego tylnego portu komunikacyjnego pracującego w języku Courier. Może 
być on podłączany z użyciem jednego z trzech rodzajów łączy fizycznych: skrętki 
komputerowej K-Bus (niewrażliwej na zmiany biegunowości), skrętki komputerowej 
zgodnej z EIA(RS)485 (wrażliwej na zmiany biegunowości połączenia) lub skrętki 
EIA(RS)232. 
 

1. Należy przechodzić w dół przez ustawienia, aż zostanie wyświetlony następujący 
podnagłówek. 

 

 
 
2. Kolejna komórka od góry wskazuje język, który jest ustawiony na stałe jako Courier 

dla RP2: 

 
3. W kolejnej komórce od góry wskazano status sprzętu np.: 
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4. Kolejna komórka umożliwia wybór konfiguracji portu: 
 

 
 

Port może być skonfigurowany dla EIA(RS)232, EIA(RS)485 lub K-Bus. 
 

5. W przypadku wybrania EIA(RS)232 oraz EIA(RS)485 w następnej komórce 
wybierany jest tryb komunikacji. Do wyboru jest IEC 60870 FT1.2 dla normalnej 
pracy z modemami 11-bitowymi lub 10-bitowymi, bez bitu parzystości. 
 

 
 
Do wyboru jest IEC 60870 FT1.2 dla normalnej pracy z modemami 11-bitowymi lub 10-
bitowymi, bez bitu parzystości. 
 

6. Kolejna komórka od góry określa adres portu komunikacyjnego: 
 

 
 
Ponieważ do jednego odgałęzienia K-Bus mogą być podłączone nawet 32 przekaźniki, jak 
widać na rysunku 2, konieczne jest, aby każdy przekaźnik miał swój unikalny adres, tak by 
komunikaty ze sterującej stacji nadrzędnej trafiały tylko do jednego, określonego 
przekaźnika. Courier do określenia adresu przekaźnika nastawionego w tej komórce 
wykorzystuje liczbę całkowitą w zakresie od 0 do 254.  Ważnym jest, by nie było dwóch 
przekaźników o tym samym adresie Courier. Adres Courier używany jest przez stację 
nadrzędną do komunikowania się z przekaźnikiem. 
 
7. Kolejna komórka od góry kontroluje timer bezczynności: 
 

 
 
Timer bezczynności określa po jakim czasie przekaźnik nie odbierający żadnych 
komunikatów na tylnym porcie przejdzie do swojego stanu domyślnego, a więc również 
unieważni wszelkie wprowadzone hasła dostępowe.  Czas ten dla tylnego portu można 
ustawić na 1-30 minut. 
 
8. W przypadku wybrania EIA(RS)232 oraz EIA(RS)485 kolejna komórka poniżej 

definiuje prędkość transmisji. Dla K-Bus prędkość transmisji w bodach jest stała  
i wynosi 64 kbit/sekundę pomiędzy przekaźnikiem a interfejsem KITZ na końcu 
odgałęzienia przekaźnika. 
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Komunikacja Courier ma charakter asynchroniczny. Przekaźnik obsługuje trzy prędkości 
transmisji, „9600 bit/s”, „19200 bit/s” oraz „38400 bit/s”. 
 

 

Rysunek 3: Zastosowanie drugiego tylnego portu z wykorzystaniem K-Bus 
 

 

Rysunek 4: Przykład drugiego tylnego portu EIA(RS)485 
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Rysunek 5: Przykład drugiego tylnego portu EIA(RS)232 

 
 

3 INTERFEJS COURIER 
 

3.1 Protokół Courier 
Courier jest protokołem komunikacyjnym firmy Alstom Grid. Koncepcja protokołu polega 
na wykorzystaniu standardowego zestawu komend pozwalających uzyskać dostęp do bazy 
danych ustawień oraz danych w przekaźniku. Dzięki temu generyczne urządzenie 
nadrzędne może komunikować się z wieloma urządzeniami podrzędnymi. Aspekty 
charakterystyczne dla danego zastosowania znajdują się w samej bazie danych a nie  
w komendach, które są używane do wywoływania, tak więc nie ma potrzeby uprzedniego 
konfigurowania stacji nadrzędnej. 
Ten sam protokół można wykorzystywać za pośrednictwem dwóch łączy fizycznych K-Bus 
lub EIA(RS)232. 
K-Bus bazuje na poziomach napięcia EIA(RS)485 z kodowaną, synchroniczną sygnalizacją 
HDLC FM0 oraz własnym formatem ramek. Połączenie K-Bus skrętką parową jest 
niespolaryzowane, natomiast interfejsy EIA(RS)485 oraz EIA(RS)232 mają ustaloną 
polaryzację. 
 
Interfejs EIA(RS)232 wykorzystuje format ramki IEC 60870-5 FT1.2. 
Przekaźnik obsługuje połączenie 60870-5 FT1.2 na przednim porcie. Port ten jest 
wykorzystywany do nawiązywania tymczasowego lokalnego połączenia i nie jest 
przewidziany do ustanowienia połączenia stałego. Ten interfejs wykorzystuje stałą 
prędkość transmisji w bodach, ramkę 11-bitową oraz stały adres urządzenia. 
Interfejs tylny zapewnia stałe połączenie dla transmisji K-Bus i umożliwia połączenie 
wielopunktowe. Należy zauważyć, że pomimo, iż K-Bus opiera się na poziomach napięć 
EIA(RS)485, jest to protokół synchroniczny HDLC, wykorzystujący kodowanie FM0. Nie jest 
możliwe wykorzystywanie standardowego konwertera EIA(RS)232 na EIA(RS)485 w celu 
przetworzenia ramek IEC 60870-5 FT1.2 na 
K-Bus. Nie jest również możliwe podłączenie K-Bus do portu komputera EIA(RS)485. Do 
tego celu należy użyć konwerter protokołu, taki jak KITZ101. 
 
Szczegółowy opis protokołu Courier, zestawu komend oraz opis łącza można znaleźć  
w następujących dokumentach: 
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R6509 Przewodnik dedykowany interfejsowi K-Bus  
R6510 Przewodnik dedykowany interfejsowi IEC 60870  
R6511 Protokół Courier 
R6512 Instrukcje użytkownika protokołu Courier 

 

3.2 Przedni port z protokołem Courier 
Przedni, 9-pinowy port EIA(RS)232 11 obsługuje protokół Courier w ramach komunikacji 
wzajemnej (jeden do jednego). Port ten przeznaczony jest do połączenia z przekaźnikiem 
podczas jego instalacji oraz uruchomienia/konserwacji i nie jest przewidziany do 
ustanowienia połączenia stałego. Ponieważ interfejs ten nie jest wykorzystywany do 
podłączenia przekaźnika do podstacyjnego systemu komunikacji, następujące właściwości 
protokołu Courier nie są wykorzystywane.  Są to następujące elementy: 
Automatyczne wyodrębnianie zapisów zdarzeń: 
Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi Zdarzenia. 
Komendy Send Event (wyślij zdarzenie) / (zaakceptuj zdarzenie) nie są wdrożone. 
Automatyczne wyodrębnianie zapisów zakłóceń: 
Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi Zakłóceń. Warstwa odpowiedzi  
o zajętości: 
Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi zajętości; jedyną odpowiedzią na 
zapytanie są finalne dane. 
 
Stały adres: 
Adres przedniego portu obsługującego protokół Courier to zawsze 1; komenda zamiany 
adresu urządzenia nie jest obsługiwana. 
 
Stała prędkość transmisji danych:  
19200 bps. 
 
Uwaga: Chociaż automatyczne wyodrębnianie zapisów zdarzeń oraz zakłóceń nie jest 

obsługiwane, dostęp do tych danych można uzyskać ręcznie, poprzez przedni 
port. 

 

3.3 Zbiór obsługiwanych komend 
Przekaźnik obsługuje następujące komendy protokołu Courier:  
Warstwa protokołu 
Reset Remote Link (zresetuj zdalne łącze)  
Poll Status (odpytywanie o status) 
Poll Buffer* (odpytywanie bufora) 
Komendy niskiego poziomu  
Send Event* (wyślij zdarzenie)  
Accept Event* (akceptuj zdarzenie)  
Send Block (wyślij blok) 
Store Block Identifier (przechowaj identyfikator blokowania)  
Store Block Footer (przechowaj stopkę blokowania) 
Przeglądanie menu 
Get Column Headings (pobierz nagłówki kolumn)  
Get Column Text (pobierz tekst z kolumny) 
Get Column Values (pobierz wartości z kolumny)  
Get Strings (pobierz ciągi) 
Get Text (pobierz tekst) 

                                                            
1 W rzeczywistości port ten jest zgodny z EIA(RS)574; 9-pinową wersją EIA(RS)232, patrz 
www.tiaonline.org. 
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Get Value (pobierz wartość) 
Get Column Setting Limits (pobierz wartości graniczne z kolumny)  
Zmiany ustawień 
Enter Setting Mode (wejdź do trybu ustawień) 
Preload Setting (załaduj wstępnie ustawienia)  
Abort Setting (anuluj ustawienia) 
Execute Setting (wykonaj ustawienia)  
Reset Menu Cell (zresetuj komórkę menu) 
Set Value (nastaw wartość) 
Komendy sterujące 
Select Setting Group (wybierz grupę ustawień) 
Change Device Address* (zmień adres urządzenia) 
Set Real Time (nastaw czas rzeczywisty) 
 
Uwaga: Przedni port z protokołem Courier nie obsługuje komend oznaczonych  

gwiazdką *. 
 

3.4 Baza danych protokołu Courier w przekaźniku 
Baza danych protokołu Courier jest dwuwymiarowa. Każdej komórce bazy danych 
przypisany jest adres wiersza i kolumny.  Zarówno kolumny jak i wiersze ponumerowane 
są od 0 do 255. 
Adresy w bazie danych zapisywane są w systemie szesnastkowym, np.: 0A02 to kolumna 
0A (10 dziesiętna) i wiersz 02. Powiązane ustawienia oraz dane są częścią tej samej 
kolumny. Wiersz zerowy kolumny zawiera ciąg znaków pozwalający zidentyfikować 
zawartość kolumny i stanowi nagłówek kolumny. 
W dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku) P34x/EN MD 
można znaleźć kompletną definicję bazy danych dla przekaźnika. Dla każdej lokalizacji 
komórki podane są następujące informacje: 
 

 tekst komórki, 

 typ danych komórki, 

 wartość komórki. 

 czy komórkę można konfigurować. Jeżeli tak, 

 wartość minimalna, 

 wartość maksymalna, 

 skok regulacji, 

 poziom hasła wymagany do umożliwienia zmiany ustawień, 

  informacje tekstowe (dla komórek indeksowanego ciągu znaków lub flag binarnych). 
 
 

3.5 Zmiany ustawień 
(Patrz R6512, Instrukcje użytkownika protokołu Courier - rozdział 9) 
Courier oferuje dwa mechanizmy zmiany ustawień, oba obsługiwane przez przekaźnik. 
Obydwie metody mogą być wykorzystane do edytowania wszystkich ustawień w bazie 
danych przekaźnika. 
 
3.5.1 Metoda 1 
 
Do zmiany ustawień używamy trzech komend: 
 
Enter Setting Mode (wejdź do trybu ustawień)  - Sprawdza, czy komórkę 
można edytować i w jakim zakresie. 
 
Pre-load Setting (załaduj wstępnie ustawienia) - Powoduje wprowadzenie 
nowej wartości do komórki, wartość ta jest powtarzana, aby uniknąć sytuacji, w której 
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doszło do uszkodzenia ustawienia, czynność ta nie zapewnia kontroli prawidłowości 
ustawienia. 
 
Execute Setting (wykonaj ustawienie)  - Potwierdza zmianę ustawienia, jeśli 
zmiana jest prawidłowa, pojawia się informacja o jej zastosowaniu. Jeśli zmiany nie można 
wprowadzić, pojawia się informacja o błędzie. 
 
Abort Setting (anuluj ustawienie) - Tej komendy można użyć do 
anulowania wprowadzonej zmiany ustawienia. 
 
Jest to najbardziej bezpieczna metoda. Najlepiej ona współgra z edytorami on-line, 
ponieważ limity ustawień są odczytywane z przekaźnika, zanim zostanie wprowadzona 
zmiana. Jeśli jednak dokonuje się zmian wielu ustawień, proces zmian może okazać się 
powolny, gdyż każda zmiana wymaga wykonania trzech komend. 
 
3.5.2 Metoda 2 
W celu bezpośredniej zmiany ustawienia należy użyć komendy Set Value (nastaw wartość); 
pojawi się informacja z potwierdzeniem zmiany bądź kod błędu, określający przyczynę 
niepowodzenia. Ta komenda pozwala na wprowadzenie ustawienia o wiele szybciej, niż 
wcześniejsza metoda, jednak nie są w niej odczytywane limity z przekaźnika. Ta metoda jest 
lepsza dla edytorów off-line, jak np. S1 Agile, lub do wydawania komend sterowania 
prekonfigurowanego (SCADA). 
 
3.5.2 Ustawienia przekaźnika 
W bazie danych przekaźnika dostępne są trzy kategorie ustawień: 
 

 kontrola i obsługa, 

 rejestrator zakłóceń, 

 grupa ustawień zabezpieczenia. 
 
Zmiany ustawień kontroli i obsługi są wprowadzane od razu i zapisywane w pamięci 
nieulotnej. Zmiany w ustawieniach rejestratora zakłóceń oraz w grupach ustawień 
zabezpieczeń są zapisywane w pamięci podręcznej (schowku) i nie są implementowane od 
razu. 
W celu zastosowania zmian ustawień zapisanych w pamięci podręcznej należy zapisać je  
w komórce Save Changes w kolumnie Configuration. To umożliwia albo potwierdzenie  
i zapisanie zmian w pamięci nieulotnej albo anulowanie zmian ustawień. 
 
3.5.4 Tryb transferu ustawień 
W razie konieczności transferu wszystkich ustawień przekaźnika z przekaźnika lub do niego 
można użyć komórki w kolumnie Communication System Data. Wybranie opcji 1 w tej 
komórce (lokalizacja BF03) powoduje, że wszystkie ustawienia przekaźnika są widoczne. 
Wszelkie zmiany ustawień, gdy przekaźnik jest w tym trybie, przechowywane są w pamięci 
podręcznej (łącznie z ustawieniami kontroli i obsługi). Gdy wartość w komórce BF03 
zostanie przestawiona z powrotem na 0, wszystkie zmiany ustawień zostają zweryfikowane 
oraz zapisane w pamięci nieulotnej. 
 

3.6 Odczyt zdarzeń 
Zdarzenia mogą być odczytywane automatycznie (tylko port tylny) lub ręcznie (każdy port 
Courier).  W przypadku automatycznego odczytywania zdarzeń, wszystkie zdarzenia 
odczytywane są w porządku sekwencyjnym, z wykorzystaniem standardowego mechanizmu 
zdarzeń protokołu Courier; odczyt ten obejmuje ewentualne dane o zwarciach/konserwacji. 
Podejście ręczne umożliwia wybór zdarzeń, zwarć lub danych konserwacyjnych bez 
określonej kolejności z przechowywanych w pamięci zapisów. 
 
3.6.1 Automatyczny odczyt zdarzeń 
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(Patrz rozdział 7 Instrukcji użytkownika protokołu Courier, publikacja R6512). 
Metoda ta polega na ciągłym odczycie zdarzeń oraz informacji o zwarciach, w czasie 
rzeczywistym.  Jest ona obsługiwana tylko przez tylny port Courier. 
Gdy informacja o nowym zdarzeniu jest tworzona, bit zdarzenia jest ustawiany w bajcie 
statusu, co wskazuje urządzeniu nadrzędnemu, że informacja o zdarzeniu jest dostępna. 
Najstarsze nieodczytane zdarzenie może zostać odczytane z przekaźnika za pomocą 
komendy Send Event (wyślij zdarzenie). W odpowiedzi przekaźnik poda dane zdarzenia, 
które jest zdarzeniem Courier typu 0 lub typu 3. Zdarzenie typu 3 wykorzystywane jest do 
zapisów zwarć oraz zapisów konserwacji. 
 
Gdy zdarzenie zostało odczytane z przekaźnika, należy użyć komendy Accept Event 
(akceptuj zdarzenie) w celu potwierdzenia, że odczytywanie zdarzenia zakończyło się 
pomyślnie. Jeśli wszystkie zdarzenia zostały odczytane, bit zdarzenia zostanie skasowany, 
jeśli nadal dostępne są zdarzenia do odczytu, dostęp do kolejnego zdarzenia jest możliwy 
za pomocą komendy Send Event (wyślij zdarzenie), podobnie jak poprzednio. 
 

3.6.2 Typy zdarzeń 
Zdarzenia są tworzone przez przekaźnik w następujących okolicznościach: 
 

 zmiana stanu zestyku wyjściowego, 

 zmiana stanu wejścia optycznego, 

 zadziałanie członu zabezpieczającego, 

 stan alarmowy, 

 zmiana ustawienia,  

 wprowadzenie hasła/upłynięcie czasu, 

 zapis zwarcia (zdarzenie Courier typu 3), 

 zapis konserwacji (zdarzenie Courier typu 3). 
 

3.6.3 Format zdarzeń 
W następstwie komendy Send Event (wyślij zdarzenie) przekaźnik zwraca następujące 
pola: 
 

 nr referencyjny komórki, 

 znacznik czasu, 

 tekst komórki, 

 wartość komórki. 
 
Dokument Relay Menu Database (Baza danych menu przekaźnika), P34x/EN MD, zawiera 
tabelę zdarzeń utworzonych przez przekaźnik oraz pokazuje sposób interpretacji 
wspomnianych pól. Zapisy zwarć i konserwacji zwracają zdarzenie Courier typu 3, które 
zawiera wspomniane pola uzupełnione dwoma dodatkowymi: 
 

 kolumna odczytu zdarzenia, 

 numer zdarzenia. 
 
Zdarzenia te zawierają dodatkowe informacje, które są odczytywane z przekaźnika 
poprzez wspomnianą kolumnę odczytu. Wiersz 01 kolumny odczytywania zawiera 
ustawienie, które pozwala wybrać zapis zwarcia/konserwacji. Należy dla niego ustawić 
wartość numeru zdarzenia zwracaną przez rejestr. Rozszerzone dane mogą być odczytane 
z przekaźnika, poprzez przesłanie tekstu i danych z kolumny. 
 

3.6.4 Ręczne odczytywanie zapisów zdarzeń 
Kolumnę 01 bazy danych można wykorzystać do ręcznego przeglądania zapisów zdarzeń, 
zwarć i konserwacji. Zawartość tej kolumny uzależniona jest od wybranego rodzaju 
rejestru. Wybór zdarzenia możliwy jest przez podanie numeru zdarzenia. W ten sam 
sposób można wybrać zapis zwarcia bądź konserwacji. 
Wybór zapisu zdarzenia (wiersz 01) 
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W tej komórce można ustawić wartość od 0 do 249, aby wybrać jedno z 250 zapisanych 
zdarzeń. 0 oznacza wybór ostatniego zapamiętanego zapisu zaś 249 najstarszego 
zapamiętanego zapisu. W przypadku prostych zapisów zdarzeń (typ 0) szczegóły dotyczące 
zdarzenia znajdują się w komórkach od 0102 do 0105. Pojedyncza komórka reprezentuje 
każde z pól zdarzenia. Jeśli wybrane zdarzenie to zapis zwarcia lub konserwacji (Typ 3), 
reszta kolumny zawiera dodatkowe informacje. 
Wybór zapisu zwarcia (wiersz 05) 
W tej komórce można bezpośrednio wybrać zapis dotyczący zwarcia, wpisując wartość od 
0 do 4, aby wybrać jeden zapis z pięciu zapamiętanych.  (0 to ostatnie zapamiętane 
zwarcie a 4 to najstarsze). 
Kolumna będzie zawierała szczegóły dotyczące wybranego zapisu zwarcia. 

 
Wybór zapisu konserwacji (wiersz F0) 
W tej komórce można bezpośrednio wybrać zapis dotyczący konserwacji, wpisując wartość 
od 0 do 4 i działając w sposób podobny, jak dla wyboru rejestru zwarć. 
 
Należy zauważyć, że jeśli ta kolumna używana jest do odczytywania informacji dotyczącej 
zdarzenia z przekaźnika, dochodzi do zmiany numeru powiązanego z określonym zapisem, 
gdy pojawia się nowe zdarzenie lub zwarcie. 
 

3.7 Odczyt zapisów zakłóceń 
Dostęp do przechowywanych w przekaźniku zapisów zakłóceń, w formie skompresowanej, 
jest możliwy za pomocą interfejsu Courier.  Zapisy odczytuje się za pośrednictwem 
kolumny B4. 

 
Uwaga: Nie są obsługiwane komórki niezbędne do odczytywania nieskompresowanych 

zapisów zakłóceń. 
 
Wybierz numer zapisu (wiersz 01) 
Za pośrednictwem tej komórki można wybrać zapis do odczytu. Zapis 0 to najstarszy 
nieodczytany zapis; już odczytane starsze zapisy będą miały przypisane wartości dodatnie, 
zaś wartości ujemne będą stosowane dla nowszych zapisów. Aby wspomóc automatyczny 
odczyt przez port tylny, przekaźnik wystawa bit zakłócenia w bajcie statusu zawsze, gdy są 
nieodczytane zapisy zakłóceń. 
Po wybraniu zapisu za pomocą powyższej komórki, godzinę oraz datę zapisu można 
odczytać w komórce 02. Sam zapis zakłócenia można odczytać z użyciem mechanizmu 
przesyłania blokowego z komórki B00B. Należy zauważyć, że plik pozyskany z przekaźnika 
jest w formacie skompresowanym. Do rozpakowania tego pliku i zachowania zapisu 
zakłócenia w formacie COMTRADE należy użyć oprogramowania S1 Agile. 
 
Jak już stwierdzono, tylnego portu Courier można używać do automatycznego 
odczytywania zapisów zdarzeń w miarę ich pojawiania się. Dzieje się to przy użyciu 
standardowego mechanizmu Courier, patrz rozdział 8 Instrukcji użytkownika protokołu 
Courier. Przedni port Courier nie obsługuje automatycznego odczytywania, chociaż można 
ręcznie uzyskać z tego portu dane z zapisów zakłóceń. 
 

3.8 Ustawienia logiki PSL 
Ustawienia programowalnego schematu logicznego (PSL) mogą być wysłane lub pobrane 
z/na przekaźnik z wykorzystaniem mechanizmu przesyłu blokowego opisanego w rozdziale 
12 Instrukcji użytkownika protokołu Courier. 
 
Do wykonania tej operacji służą poniższe komórki: 
 

 B204 Domain/ (domena): W tej komórce można wybrać albo 
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ustawienia PSL (wysłanie lub pobranie) albo dane konfiguracyjne PSL (tylko 
wysłanie). 

 B208 Sub-Domain (subdomena): W tej komórce można wybrać wysłanie lub 
pobranie grupy ustawień zabezpieczenia. 

 B20C Version (wersja): W tej komórce można wybrać sprawdzenie 
zgodności pobieranego pliku z przekaźnikiem. 

 B21C Transfer Mode (tryb transferu): W tej komórce można wybrać tryb 
transmisji. 

 B120 Data Transfer Cell (komórka transferu danych): Używana do wysyłania 
lub pobierania. 

 
Mechanizm ten umożliwia wysyłanie oraz pobieranie ustawień programowalnego schematu 
logicznego z i do urządzenia przekaźnika. W razie konieczności edytowania ustawień należy 
użyć oprogramowania S1 Agile, ponieważ format danych jest skompresowany. 
Oprogramowanie S1 Agile przeprowadza również kontrolę prawidłowości ustawień, zanim 
są one przesyłane do przekaźnika. 
 
 
 

4 INTERFEJS MODBUS 
Interfejs MODBUS jest protokołem typu master/slave, zdefiniowanym przez organizację 
MODBUS.org: Patrz:  
www.modbus.org 
Podręcznik, dotyczący protokołu szeregowego MODBUS: PI-MBUS-300 Wer. E 
 

4.1 Interfejs szeregowy 
Interfejs MODBUS korzysta z pierwszego tylnego dwuprzewodowego portu EIA(RS)485 
(RS485) „RP1”. Port jest oznaczony jako „EIA(RS)485/K-Bus Port” na schematach połączeń 
zewnętrznych. 
 
Interfejs wykorzystuje tryb komunikacji MODBUS „RTU” zamiast trybu „ASCII”, ponieważ 
zapewnia on bardziej efektywne wykorzystanie szerokości pasma komunikacyjnego  
a także jest szeroko rozpowszechniony. Ten tryb komunikacji określa standard MODBUS,  
o którym mowa powyżej. 
 
4.1.1 Synchronizacja znaków 
Synchronizacja znaków obejmuje 1 bit startowy, 8 bitów danych, albo 1 bit parzystości  
i 1 bit stopu albo dwa bity stopu.  To daje 11 bitów na znak. 
 
4.1.2 Maksymalny rozmiar ramki zapytania i odpowiedzi MODBUS 
Maksymalna ramka zapytania i odpowiedzi MODBUS jest ograniczona do 260 bajtów  
w sumie. (Wlicza się do tego nagłówek ramki oraz stopkę CRC, zgodnie z protokołem 
MODBUS). 

 
4.1.3 Konfigurowalne przez użytkownika parametry komunikacji 
Dla tego portu można skonfigurować za pomocą interfejsu użytkownika umieszczonego na 
przednim panelu następujące parametry (w podmenu komunikacji): 
 

 Buad rate (szybkość transmisji danych): 9600, 19200, 38400 bps 

 Device address (adres urządzenia): 1 - 247 

 Parity (parzystość): Odd (nieparzyste), even (parzyste), 
none (brak). 
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 Inactivity time (czas bezczynności):  2 1 - 30 minut 
 

Uwaga: Parametry komunikacyjne interfejsu MODBUS nie są częścią pliku 
konfiguracyjnego produktu i nie ma możliwości skonfigurowania ich przy pomocy 
narzędzia do obsługi ustawień zawartego w oprogramowaniu S1 Agile. 

 

4.2 Obsługiwane funkcje zapytań MODBUS 
Protokół MODBUS oferuje liczne funkcje z zakresu zapytań, przy czym produkt obsługuje 
podzbiór tych funkcji wymieniony w tabeli 1. Produkt odpowie kodem wyjątku 01  
w przypadku otrzymania jakiejkolwiek innej funkcji zapytania. 
 

Kod funkcji 
zapytania 

Nazwa zapytania 
MODBUS 

Zastosowanie 

01 
Read Coil Status (odczyt stanu 
cewki) 

Odczytaj stan zestyków wyjściowych (adresy 0x) 

02 
Read Input Status (odczyt stanu 
wejścia) 

Odczytaj stan wejść statusowych z izolacją optyczną  
(adresy 1x) 

03 
Read Holding Registers (odczyt 
rejestrów wstrzymywania) 

Odczytaj wartości parametrów (adresy 4x) 

04 
Read Input Registers (odczyt 
rejestrów wejściowych) 

Odczytaj wartości pomiarowe (adres 3x) 

06 
Preset Single Register (zapis 
pojedynczego rejestru) 

Wpisz jedną wartość parametru (adresy 4x) 

07 
Read Exception Status (odczyt 
stanu wyjątku) 

Odczytaj stan przekaźnika, taka sama wartość, jak rejestr 
3x1 

08 Diagnostics (diagnostyka) 
Zastosowanie zdefiniowane w specyfikacji protokołu 
MODBUS 

11 
Fetch Communication Event 
Counter (pobierz licznik zdarzeń 
komunikacji) 

 

12 
Fetch Communication Event Log 
(pobierz dziennik zdarzeń 
komunikacji) 

 

16 
Preset Multiple Registers (zapis 
wielu rejestrów) 

Wpisz wiele wartości parametru (adresy 4x) 

 

Tabela 1: Funkcje zapytań MODBUS obsługiwane przez produkt 
 

 

4.3 Interpretacja kodów odpowiedzi MODBUS 
 

Kod 
Nazwa odpowiedzi 

MODBUS 
Interpretacja produktu 

01 
Illegal Function Code 
(niedozwolony kod funkcji) 

Przesłany kod funkcji nie jest obsługiwany. 

02 
Illegal Data Address 
(niedozwolony adres danych) 

Adres początkowy danych w żądaniu nie jest dozwoloną 
wartością. Jeżeli którykolwiek z adresów w zakresie nie 
może być dostępny ze względu na zabezpieczenie hasłem, 
wówczas wszystkie zmiany objęte żądaniem zostają 
skasowane i zwracana jest ta odpowiedź o błędzie. 
Uwaga:    Jeżeli adres początkowy jest prawidłowy, lecz 

                                                            
2 Timer bezczynności zostaje uruchomiony (lub uruchomiony ponownie) zawsze wtedy, gdy zostaje obniżony 
poziom aktywnego hasła w momencie wprowadzenia prawidłowego hasła lub gdy w pamięci podręcznej 
ustawień zostaje wprowadzona zmiana. Po odmierzeniu przez timer czasu hasło zostaje przywrócone do poziomu 
domyślnego i odrzucone zostają wszystkie oczekujące (niezadeklarowane) zmiany ustawień w pamięci 
podręcznej. Timer bezczynności zostaje wyłączony, gdy poziom hasła ma wartość domyślną a w pamięci 
podręcznej nie ma oczekujących ustawień.  Patrz punkt 4.13. 
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zakres obejmuje niezaimplementowane adresy, 
odpowiedź ta nie jest wystawiana. 

03 
Illegal value (niedozwolona 
wartość) 

Wartość do której odwołanie następuje w polu danych 
przesyłanych przez urządzenie nadrzędne, nie znajduje się 
w zakresie. Pozostałe wartości przesyłane w ramach tego 
samego pakietu będą wykonane, jeżeli mieszczą się w 
zakresie. 

04 
Slave Device Failure (usterka 
urządzenia podrzędnego) 

Wystąpił wyjątek podczas przetwarzania otrzymanego 
zapytania, który nie jest objęty żadnym innym kodem 
wyjątku podanym w tabeli. 

05 Acknowledge (potwierdzenie) Niewykorzystywane. 

06 
Slave Device Busy (brak 
gotowości urządzenia 
podrzędnego) 

Komenda zapisu nie może być zrealizowana z powodu 
zablokowania bazy danych przez inny interfejs. 
Odpowiedź ta jest również wystawiana, jeżeli produkt 
jest zajęty wykonywaniem poprzedniego żądania. 

 

Tabela 2: Interpretacja kodów odpowiedzi MODBUS 

 

4.4 Maksymalne parametry zapytań i odpowiedzi 
 
Tabela 3: przedstawiono w niej maksymalną ilość danych, jaką produkt może przetworzyć 
dla poszczególnych obsługiwanych funkcji zapytań (patrz punkt 4.2) oraz maksymalną ilość 
danych, jaką można przesłać we właściwej ramce odpowiedzi. Główne ograniczenie to 
maksymalny rozmiar ramki zapytań i odpowiedzi, zgodnie z punktem 4.1.2.  Maksymalny 
rozmiar ramki zapytania i odpowiedzi MODBUS. 
 

Kod funkcji 
zapytania 

Nazwa zapytania 
MODBUS 

Maksymalny rozmiar 
żądania danych zapytania 

Maksymalny rozmiar 
danych odpowiedzi 

01 
Read Coil Status (odczyt stanu 
cewki) 

32 cewki 32 cewki 

02 
Read Input Status (odczyt 
stanu wejścia) 

32 wejścia 32 wejścia 

03 
Read Holding Registers 
(odczyt rejestrów 
wstrzymywania) 

127 rejestrów 127 rejestrów 

04 
Read Input Registers (odczyt 
rejestrów wejściowych) 

127 rejestrów 127 rejestrów 

06 
Preset Single Register (zapis 
pojedynczego rejestru) 

1 rejestr 1 rejestr 

07 
Read Exception Status (odczyt 
stanu wyjątku) 

- 8 cewek 

08 Diagnostics (diagnostyka) - - 

11 
Fetch Communication Event 
Counter (pobierz licznik 
zdarzeń komunikacji) 

- - 

12 
Fetch Communication Event 
Log (pobierz dziennik zdarzeń 
komunikacji) 

- 70 bajtów 

16 
Preset Multiple Registers 
(zapis wielu rejestrów) 

127 rejestrów 127 rejestrów 

 

Tabela 3:  Maksymalne parametry zapytań i odpowiedzi dla obsługiwanych zapytań 
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4.5 Mapowanie rejestrów 
 
4.5.1  Nazewnictwo 
 
4.5.1.1 Strony pamięci 
Specyfikacja MODBUS kojarzy konkretną przestrzeń adresową rejestru z każdym 
zapytaniem, które zawiera pole adresu danych. Przestrzenie adresowe określa się często 
mianem stron pamięci, ponieważ są one analogiczne do osobnych urządzeń 
pamięciowych. Właściwie, w uproszczeniu zapytania MODBUS polegają na tym, że 
następuje odczyt określonej lokalizacji w określonym urządzeniu pamięciowym lub zapis  
w niej. 
 
Jednak, należy pamiętać o tym, że realizacja takich zapytań przez produkt nie ma 
charakteru uzyskiwania dostępu do pamięci lecz translacji na zapytanie wewnętrznej bazy 
danych33. 
 
Każda strona pamięci MODBUS posiada nazwę i numer identyfikacyjny.   
Tabela 4: przedstawiono w niej pokrótce strony pamięci, ich numery identyfikacyjne oraz 
zastosowanie w produkcie. 
 
Powszechną praktyką jest dodawanie do dziesiętnego adresu rejestru prefiksu w postaci 
numeru identyfikacyjnego strony i zasadniczo ten styl jest stosowany w niniejszym 
dokumencie. 
 

Nr ident. 
strony pamięci 

Nazwa strony pamięci 
MODBUS 

Zastosowanie produktu 

0x Coil Status (stan cewki) 
Dostęp do przekaźników wyjściowych umożliwiający 
odczyt  
i zapis. 

1x Input Status (stan wejść) 
Dostęp do stanu wejść z izolacją optyczną umożliwiający 
tylko odczyt. 

3x 
Input Registers (rejestry 
wejściowe) 

Dostęp do danych np. pomiarów i zapisów umożliwiający 
tylko odczyt. 

4x 
Holding Registers (rejestry 
wstrzymywania) 

Dostęp do danych np. ustawień konfiguracyjnych 
produktu oraz komend sterujących umożliwiający odczyt 
i zapis. 

6x 
Extended Memory File (plik 
pamięci poszerzonej) 

Niewykorzystywany/nieobsługiwany. 

 

Tabela 4: Odniesienie do stron „pamięci” MODBUS oraz ich zastosowanie 

 
4.5.1.2 Identyfikacja rejestrów MODBUS 
Zgodnie z konwencją MODBUS identyfikatory rejestrów są dokumentowane przy pomocy 
wartości porządkowych (pierwszy, drugi, trzeci…), podczas gdy rzeczywisty protokół 
wykorzystuje adresy rejestrów bazujące na stronach pamięci i zaczynające się od adresu 
zerowego. Dlatego pierwszym rejestrem na stronie pamięci jest adres rejestru zero. Adres 
drugiego rejestru to 1 i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, należy odjąć jeden od 
identyfikatora rejestru, aby znaleźć odpowiadający mu adres. 
 
Uwaga: Oznaczenie numeru strony nie jest częścią adresu. 
 
 
 

                                                            
3 Jednym ze skutków jest to, że szczegółowość przestrzeni adresowej rejestru (strony pamięci 3x oraz 4x) jest 
regulowana rozmiarem pozycji danych, jakiej żąda wewnętrzna baza danych. Ponieważ jest to często więcej niż 
16 bitów indywidualnego rejestru, nie wszystkie adresy rejestrów są prawidłowe.  Szczegóły można znaleźć  
w punkcie 4.14. 
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Przykład: 
 
Zadanie: 
Uzyskać stan zestyków wyjściowych z urządzenia P343 pod adresem 1. 
Stan zestyków wyjściowych to 32-bitowy ciąg binarny przechowywany w rejestrach wejściowych 3x8 
oraz 3x9 (patrz punkt 4.8). 
Należy wybrać kod funkcji MODBUS 4 „Read input registers” (odczyt rejestrów wejściowych)  
i zażądać dwóch rejestrów począwszy od adresu rejestru wejściowego 7. Uwaga: adres rejestru jest 
o jeden mniejszy od liczby porządkowej żądanego rejestru. 
Ramka zapytania MODBUS wygląda następująco: 44 
 

 
 

 
Ramka jest przesyłana przez urządzenie nadrzędne od lewej strony do prawej. Należy zauważyć, że 
adres rejestru początkowego, liczba rejestrów oraz suma kontrolna są liczbami 16-bitowymi 
przesyłanymi w porządku od najbardziej znaczącego bajtu do najmniej znaczącego. 
Zapytanie może wywołać następującą odpowiedź: 4 
 
 

 
 
Ramka została przesłana przez urządzenie podrzędne od strony lewej do prawej. Ramka odpowiedzi 
jest prawidłowa, ponieważ 8. bit pola kodu funkcji nie jest wystawiany. Długość pola danych wynosi 
4 bajty, ponieważ zapytanie polegało na odczytaniu dwóch rejestrów 16-bitowych. 
Pole danych składa się z dwóch par bajtów w porządku od najbardziej znaczącego bajtu do najmniej 
znaczącego, przy czym pierwsze są dane z pierwszego żądanego rejestru. Dlatego żądanie 32-
bitowego stanu zestyku wyjściowego począwszy od rejestru 3x8 to 00001004h (1000000000100b), 
które pokazuje, że wyjścia 3 i 13 są zasilone, zaś pozostałe wyjścia są pozbawione zasilenia. 

 

4.6 Mapa rejestrów 
Kompletną mapę adresów MODBUS obsługiwanych przez produkt można znaleźć  
w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 
Tabele mapy rejestrów umieszczone w tym dokumencie zawierają kolumnę 
„Równorzędna komórka Courier”. Identyfikatory komórek odnoszą się do wewnętrznej 
bazy danych Courier produktu i mogą być stosowane jako odsyłacze do dokumentacji 
Protokołu Courier i/lub dokumentacji umieszczonego na przednim panelu produktu 
interfejsu użytkownika. 
 
W kolumnie „Format danych” określono format danych przedstawianych przez powiązany 
rejestr lub rejestry MODBUS.  W punkcie 4.14 opisano stosowane formaty. 
 

                                                            
4 Następujące dane ramki są przedstawione w postaci 8-bitowych bajtów szesnastkowych. 
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W kolumnach po prawej stronie tabel wskazano, czy dany rejestr jest wykorzystywany  
w konkretnym modelu produktu; gwiazdka oznacza, że dany model korzysta z tego 
rejestru. 
 

4.7 Wartości pomiarowe 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie dostępne pomiary przeprowadzane przez 
produkt: wartości analogowe oraz liczniki. Ich wartości są odświeżane co około jedną 
sekundę. 
 

Nazwa pomiaru 
Jednostk
a miary 

Równorzędna 
komórka 
Courier 

Rejestr 
początkowy 

Rejestr 
końcowy 

Format 
danych 

Rozmiar 
danych 

(rejestry) 

P
3

4
1

 

P
3

4
2

 

P
3

4
3

 

P
3

4
4

 

P
3

4
5

 

P
3

4
6

 

IA Magnitude 
(amplituda IA) 

Ampery 0201 3x00200 3x00201 G24 2 * *     

IA-1 Magnitude 
(amplituda IA-1) 

Ampery 0201 3x00200 3x00201 G24 2   * * * * 

IA Phase Angle (kąt 
fazowy IA) 

Sto pnie 0202 3x00202  G30 1 * *     

IA-1 Phase Angle 
(kąt fazowy IA-1) 

Stopnie 0202 3x00202  G30 1   * * * * 

IB Magnitude 
(amplituda IB) 

Ampery 0203 3x00203 3x00204 G24 2 * *     

IB-1 Magnitude 
(amplituda IB-1) 

Ampery 0203 3x00203 3x00204 G24 2   * * * * 

IB Phase Angle (kąt 
fazowy IB) 

Stopnie 0204 3x00205  G30 1 * *     

IB-1 Phase Angle 
(kąt fazowy IB-1) 

Stopnie 0204 3x00205  G30 1   * * * * 

IC Magnitude 
(amplituda IC) 

Ampery 0205 3x00206 3x00207 G24 2 * *     

IC-1 Magnitude 
(amplituda IC-1) 

Ampery 0205 3x00206 3x00207 G24 2   * * * * 

IC Phase Angle (kąt 
fazowy IC) 

Stopnie 0206 3x00208  G30 1 * *     

IC-1 Phase Angle (kąt 
fazowy IC-1) 

Stopnie 0206 3x00208  G30 1   * * * * 

IN Measured Mag 
(zmierzona ampl. IN) 

Ampery 0207 3x00209 3x00210 G24 2  * * * * * 

IN Measured Ang 
(mierzony kąt IN) 

Stopnie 0208 3x00211  G30 1  * * * * * 

IN Derived Mag 
(obliczona ampl. IN) 

Ampery 0209 3x00212 3x00213 G24 2 * *     

IN-1 Derived Mag 
(obliczona amplituda 

IN-1) 
Ampery 0209 3x00212 3x00213 G24 2   * * * * 

IN Derived Angle 
(obliczony kąt IN) 

Stopnie 020A 3x00214  G30 1 *      

Isen1 Magnitude 
(amplituda Isen1) 

Ampery 020B 3x00215 3x00216 G24 2 * * * * * * 

Isen1 Angle (kąt 
Isen1) 

Sto pnie 020C 3x00217  G30 1 * * * * * * 

I1 Magnitude 
(amplituda I1) 

Ampery 020D 3x00218 3x00219 G24 2 * * * * * * 

I2 Magnitude 
(amplituda I2) 

Ampery 020E 3x00220 3x00221 G24 2 * * * * * * 

I0 Magnitude 
(amplituda I0) 

Ampery 020F 3x00222 3x00223 G24 2 * * * * * * 

I1 Phase Angle (kąt 
fazowy I1) 

Sto pnie 0241 3x00266  G30 1 * * * * * * 
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I2 Phase Angle (kąt 
fazowy I2) 

Sto pnie 0243 3x00267  G30 1 * * * * * * 

I0 Phase Angle (kąt 
fazowy I0) 

Stopnie 0245 3x00268  G30 1 * * * * * * 

IA RMS (wartość 
skuteczna IA) 

Ampery 0210 3x00224 3x00225 G24 2 * * * * * * 

IB RMS (wartość 
skuteczna IB) 

Ampery 0211 3x00226 3x00227 G24 2 * * * * * * 

IC RMS (wartość 
skuteczna IC) 

Ampery 0212 3x00228 3x00229 G24 2 * * * * * * 

IN-2 Derived Mag 
(obliczana amplituda 

IN-2) 
Ampery 0213 3x00273 3x00274 G24 2   * * * * 

VAB Magnitude 
(amplituda VAB) 

Wolty 0214 3x00230 3x00231 G24 2 * * * * * * 

VAB Phase Angle 
(kąt fazowy VAB) 

Stopnie 0215 3x00232  G30 1 * * * * * * 

VBC Magnitude 
(amplituda VBC) 

Wolty 0216 3x00233 3x00234 G24 2 * * * * * * 

VBC Phase Angle 
(kąt fazowy VBC) 

Stopnie 0217 3x00235  G30 1 * * * * * * 

VCA Magnitude 
(amplituda VCA) 

Wolty 0218 3x00236 3x00237 G24 2 * * * * * * 

VCA Phase Angle 
(kąt fazowy VCA) 

Stopnie 0219 3x00238  G30 1 * * * * * * 

VAN Magnitude 
(amplituda VAN) 

Wolty 021A 3x00239 3x00240 G24 2 * * * * * * 

VAN Phase Angle 
(kąt fazowy VAN) 

Stopnie 021B 3x00241  G30 1 * * * * * * 

VBN Magnitude 
(amplituda VBN) 

Wolty 021C 3x00242 3x00243 G24 2 * * * * * * 

VBN Phase Angle 
(kąt fazowy VBN) 

Stopnie 021D 3x00244  G30 1 * * * * * * 

VCN Magnitude 
(amplituda VCN) 

Wolty 021E 3x00245 3x00246 G24 2 * * * * * * 

VCN Phase Angle 
(kąt fazowy VCN) 

Stopnie 021F 3x00247  G30 1 * * * * * * 

VN Measured Mag 
(mierzona ampl. VN) 

Wolty 0220 3x00248 3x00249 G24 2 * * *   * 

VN1 Measured Mag 
(mierzona ampl. 

VN1) 
Wolty 0220 3x00248 3x00249 G24 2    * *  

VN Measured Ang 
(mierzony kąt VN) 

Stopnie 0221 3x00250  G30 1 * * *   * 

VN1 Measured Ang 
(mierzony kąt VN1) 

Stopnie 0221 3x00250  G30 1    * *  

VN2 Measured Mag 
(mierzona ampl. 

VN2) 
Wolty 0250 3x00275 3x00276 G24 2    * *  

VN2 Measured Ang 
(mierzony kat VN2) 

Stopnie 0251 3x00277  G30 1    * *  

VN Derived Mag 
(obliczana ampl. VN) 

Wolty 0222 3x00251 3x00252 G24 2 * * * * * * 

VN Derived Ang Stopnie 0223 3x0027255  G30 1 * * * * * * 

                                                            
5 Rejestr 3x00272 miał postać 3x00252 w wersjach oprogramowania P340 01, 02, 03, 04, 05, 06 oraz 

07. Rejestr 3x00252 nakłada się z parą rejestrów zaczynającą się od 3x00251. W przypadku osobnych 
zapytań te rejestry podawały prawidłowe wartości.  Jednak z powodu nachodzenia się na siebie nie 
ma możliwości zapytania wielorejestrowego dającego żądane dane. Ponadto zjawisko nachodzenia 
się rejestrów może powodować mylenie się niektórych stacji nadrzędnych polegające na tym, że 
wartość przypisana do zmiennej 3x00252 była wartością podawaną dla zapytania o parę rejestrów 
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(obliczany kąt VN) 

VN Derived Ang 
(obliczany kąt VN) 

Stopnie 0223 3x0027266  G30 1 * * * * * * 

C/S Voltage Mag 
(ampl. napięcia 
kontroli synchr.) 

Wolty 0270 3x00281 3x00282 G24 2 * * * * * * 

C/S Voltage Ang (kąt 
napięcia kontroli 

synchr.) 
Stopnie 0271 3x00283  G30 1 * * * * * * 

Gen-Bus Volt 
(napięcie gen-szyny) 

Wolty 0272 3x00284 3x00285   * * * * * * 

Gen-Bus Angle (kąt 
gen-szyny) 

Stopnie 0273 3x00286  G30 1 * * * * * * 

Slip Frequency 
(częstotliwość 

poślizgowa) 
Herc 0274 3x00287  G30 1 * * * * * * 

C/S Frequency 
(częstotliwość 

kontroli synchr.) 
Herc 0275 3x00288  G30 1 * * * * * * 

V1 Magnitude 
(amplituda V1) 

Wolty 0224 3x00253 3x00254 G24 2 * * * * * * 

V2 Magnitude 
(amplituda V2) 

Wolty 0225 3x00255 3x00256 G24 2 * * * * * * 

V0 Magnitude 
(amplituda V0) 

Wolty 0226 3x00257 3x00258 G24 2 * * * * * * 

V1 Phase Angle (kąt 
fazowy V1) 

Stopnie 0247 3x00269  G30 1 * * * * * * 

V2 Phase Angle (kąt 
fazowy V2) 

Stopnie 0249 3x00270  G30 1 * * * * * * 

V0 Phase Angle (kąt 
fazowy V0) 

Stopnie 024B 3x00271  G30 1 * * * * * * 

VAN RMS (wartość 
skuteczna VAN) 

Wolty 0227 3x00259 3x00260 G24 2 * * * * * * 

VBN RMS (wartość 
skuteczna VBN) 

Wolty 0228 3x00261 3x00262 G24 2 * * * * * * 

VCN RMS (wartość 
skuteczna VCN) 

Wolty 0229 3x00263 3x00264 G24 2 * * * * * * 

 
  

                                                            
3x00251. Dzieje się tak, ponieważ mapa rejestrów urządzeń podrzędnych zostaje uznana za 
dyskretne 16-bitowe rejestry podobne do fragmentu pamięci i następuje konstruowanie kopii 
pamięci rejestrów urządzeń podrzędnych. 

 
6 Rejestr 3x00272 miał postać 3x00252 w wersjach oprogramowania P340 01, 02, 03, 04, 05, 06 oraz 
07. Rejestr 3x00252 nakłada się z parą rejestrów zaczynającą się od 3x00251. W przypadku osobnych 
zapytań te rejestry podawały prawidłowe wartości.  Jednak z powodu nachodzenia się na siebie nie 
ma możliwości zapytania wielorejestrowego dającego żądane dane. Ponadto zjawisko nachodzenia 
się rejestrów może powodować mylenie się niektórych stacji nadrzędnych polegające na tym, że 
wartość przypisana do zmiennej 3x00252 była wartością podawaną dla zapytania o parę rejestrów 
3x00251. Dzieje się tak, ponieważ mapa rejestrów urządzeń podrzędnych zostaje uznana za 
dyskretne 16-bitowe rejestry podobne do fragmentu pamięci i następuje konstruowanie kopii 
pamięci rejestrów urządzeń podrzędnych. 
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Nazwa pomiaru 
Jednostka 

miary 

Równorzędna 
komórka 
Courier 

Rejestr 
początkowy 

Rejestr 
końcowy 

Format 
danych 

Rozmiar 
danych 

(rejestry) 

P
3

4
1

 

P
3

4
2

 

P
3

4
3

 

P
3

4
4

 

P
3

4
5

 

P
3

4
6

 

Isen2 
Ampery 022A 3x00289 3x00290 G24 2     *  Magnitude 

(amplituda Isen 2) 

Isen2 Angle (kąt 
Isen2) 

Stopnie 022B 3x00291  G30 1     *  

Frequency 
(częstotliwość) 

Herc 022D 3x00265  G30 1 * * * * * * 

A Phase Watts 
(moc czynna fazy 
A) 

Waty 0301 3x00391 3x00392 G125 2 * * * * * * 

A Phase Watts 
(moc czynna fazy 
A) 

Waty 0301 3x00300 3x00302 G29 3 * * * * * * 

B Phase Watts 
(moc czynna fazy 
B) 

Waty 0302 3x00393 3x00394 G125 2 * * * * * * 

B Phase Watts 
(moc czynna fazy 
B) 

Waty 0302 3x00303 3x00305 G29 3 * * * * * * 

C Phase Watts 
(moc czynna fazy 
C) 

Waty 0303 3x00395 3x00396 G125 2 * * * * * * 

C Phase Watts 
(moc czynna fazy 
C) 

Waty 0303 3x00306 3x00308 G29 3 * * * * * * 

A Phase VArs (moc 
bierna fazy A) 

Wary 0304 3x00397 3x00398 G125 2 * * * * * * 

A Phase VArs (moc 
bierna fazy A) 

Wary 0304 3x00309 3x00311 G29 3 * * * * * * 

B Phase VArs (moc 
bierna fazy B) 

Wary 0305 3x00399 3x00400 G125 2 * * * * * * 

B Phase VArs (moc 
bierna fazy B) 

Wary 0305 3x00312 3x00314 G29 3 * * * * * * 

C Phase VArs (moc 
bierna fazy C) 

Wary 0306 3x00401 3x00402 G125 2 * * * * * * 

C Phase VArs (moc 
bierna fazy C) 

Wary 0306 3x00315 3x00317 G29 3 * * * * * * 

A Phase VA (moc 
pozorna fazy A) 

VA 0307 3x00403 3x00404 G125 2 * * * * * * 

A Phase VA (moc 
pozorna fazy A) 

VA 0307 3x00318 3x00320 G29 3 * * * * * * 

B Phase VA (moc 
pozorna fazy B) 

VA 0308 3x00405 3x00406 G125 2 * * * * * * 

B Phase VA (moc 
pozorna fazy B) 

VA 0308 3x00321 3x00323 G29 3 * * * * * * 

C Phase VA (moc 
pozorna fazy C) 

VA 0309 3x00407 3x00408 G125 2 * * * * * * 

C Phase VA (moc 
pozorna fazy C) 

VA 0309 3x00324 3x00326 G29 3 * * * * * * 

3 Phase Watts 
(moc czynna 
trójfazowa) 

Waty 030A 3x00409 3x00410 G125 2 * * * * * * 

3 Phase Watts 
(moc czynna 
trójfazowa) 

Waty 030A 3x00327 3x00329 G29 3 * * * * * * 

3 Phase VArs (moc 
bierna trójfazowa) 

Wary 030B 3x00411 3x00412 G125 2 * * * * * * 
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3 Phase VArs (moc 
bierna trójfazowa) 

Wary 030B 3x00330 3x00332 G29 3 * * * * * * 

3 Phase VA (moc 
pozorna 
trójfazowa) 

VA 030C 3x00413 3x00414 G125 2 * * * * * * 

3 Phase VA (moc 
pozorna 
trójfazowa) 

VA 030C 3x00333 3x00335 G29 3 * * * * * * 

NPS Power S2 
(moc NPS S2) 

VA 030D 3x00336 3x00338 G29 3  * * * * * 

NPS Power S2 
(moc NPS S2) 

VA 030D 3x00500 3x00501 G125 2  * * * * * 

APh Sensitive 
(czuła faza A) Waty 0420 3x00476 3x00477 G125 2 * * * * * * 
Waty 

APh Sensitive 
(czuła faza A) Wary 0421 3x00478 3x00479 G125 2 * * * * * * 
Wary 

APh Sensitive 
Power Angle (kąt 
mocy czułej fazy 
A) 

Stopnie 0422 3x00480  G30 1 * * * * * * 

3Ph Power Factor 
(współczynnik 
mocy trójfazowej) 

- 030E 3x00339  G30 1 * * * * * * 

APh Power Factor 
(współczynnik 
mocy fazy A) 

- 030F 3x00340  G30 1 * * * * * * 

BPh Power 

- 0310 3x00341  G30 1 * * * * * * 
Factor 
(współczynnik 
mocy fazy B) 

CPh Power 

- 0311 3x00342  G30 1 * * * * * * 
Factor 
(współczynnik 
mocy fazy C) 

3 Phase WHours 
Fwd (watogodziny 
dla pomiaru 
trójfazowego w 
kier. 
przewodzenia) 

Wh 0312 3x00415 3x00416 G125 2 * * * * * * 

3 Phase WHours 
Fwd (watogodziny 
dla pomiaru 
trójfazowego w 
kier. 
przewodzenia) 

Wh 0312 3x00343 3x00345 G29 3 * * * * * * 

3 Phase WHours 
Rev (watogodziny 
dla pomiaru 
trójfazowego w 
kier. przeciwnym) 

Wh 0313 3x00417 3x00418 G125 2 * * * * * * 

3 Phase 

Wh 0313 3x00346 3x00348 G29 3 * * * * * * 

WHours Rev 
(watogodziny dla 
pomiaru 
trójfazowego w 
kier. przeciwnym) 

3 Phase 
VArh 0314 3x00419 3x00420 G125 2 * * * * * * VArHours Fwd 

(varogodziny dla 



P34x/EN SC/Ia7 LOGIKA PROGRAMOWALNA 

934 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

pomiaru 
trójfazowego w 
kier. 
przewodzenia) 

3 Phase VArHours 
Fwd (varogodziny 
dla pomiaru 
trójfazowego w 
kier. 
przewodzenia) 

VArh 0314 3x00349 3x00351 G29 3 * * * * * * 

3 Phase VArHours 
Rev (varogodziny 
dla pomiaru 
trójfazowego w 
kier. przeciwnym) 

VArh 0315 3x00421 3x00422 G125 2 * * * * * * 

3 Phase VArHours 
Rev (varogodziny 
dla pomiaru 
trójfazowego w 
kier. przeciwnym) 

VArh 0315 3x00352 3x00354 G29 3 * * * * * * 

3 Phase W Fix 
Demand (ustalone 
zapotrzebowanie 
na moc trójfazową 
czynną) 

Waty 0316 3x00423 3x00424 G125 2 * * * * * * 

3 Phase W Fix 
Demand (ustalone 
zapotrzebowanie 
na moc trójfazową 
czynną) 

Waty 0316 3x00355 3x00357 G29 3 * * * * * * 

3 Phase VArs Fix 
Demand (ustalone 
zapotrzebowanie 
na moc trójfazową 
bierną) 

Wary 0317 3x00425 3x00426 G125 2 * * * * * * 

3 Phase VArs Fix 
Demand (ustalone 
zapotrzebowanie 
na moc trójfazową 
bierną) 

Wary 0317 3x00358 3x00360 G29 3 * * * * * * 

IA Fixed Demand 
(ustalone 
zapotrzebowanie 
IA) 

Ampery 0318 3x00361 3x00362 G24 2 * * * * * * 

IB  Fixed 

Ampery 0319 3x00363 3x00364 G24 2 * * * * * * 
Demand (ustalone 
zapotrzebowanie 
IB) 

IC Fixed Demand 
(ustalone 
zapotrzebowanie 
IC) 

Ampery 031A 3x00365 3x00366 G24 2 * * * * * * 

3 Phase W Roll 
Demand (ruchome 
zapotrzebowanie 
na moc czynną 
trójfazową) 

Waty 031B 3x00427 3x00428 G125 2 * * * * * * 

3 Phase W Roll 

Waty 031B 3x00367 3x00369 G29 3 * * * * * * 
Demand (ruchome 
zapotrzebowanie 
na moc czynną 
trójfazową) 
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3 Phase VArs Roll 
Demand (ruchome 
zapotrzebowanie 
na moc trójfazową 
bierną) 

Wary 031C 3x00429 3x00430 G125 2 * * * * * * 

3 Phase VArs 

Wary 031C 3x00370 3x00372 G29 3 * * * * * * 

Roll Demand 
(ruchome 
zapotrzebowanie 
na moc trójfazową 
bierną) 

IA Roll Demand 
(ruchome 
zapotrzebowanie 
IA) 

Ampery 031D 3x00373 3x00374 G24 2 * * * * * * 

IB Roll Demand 
(ruchome 
zapotrzebowanie 
IB) 

Ampery 031E 3x00375 3x00376 G24 2 * * * * * * 

IC Roll Demand 
(ruchome 
zapotrzebowanie 
IC) 

Ampery 031F 3x00377 3x00378 G24 2 * * * * * * 

3 Phase W 

Waty 0320 3x00431 3x00432 G125 2 * * * * * * 

Peak Demand 
(szczytowe 
zapotrzebowanie 
na moc trójfazową 
czynną) 

3Ph W Peak Dem 
(szczytowe 
zapotrzebowanie 
na moc trójfazową 
czynną) 

Waty 0320 3x00379 3x00381 G29 3 * * * * * * 

3 Phase VArs Peak 
Demand 
(szczytowe 
zapotrzebowanie 
na trójfazową moc 
bierną) 

Wary 0321 3x00433 3x00434 G125 2 * * * * * * 

3 Phase VArs Peak 
Demand 
(szczytowe 
zapotrzebowanie 
na trójfazową moc 
bierną) 

Wary 0321 3x00382 3x00384 G29 3 * * * * * * 

IA Peak Demand 
(szczytowe 
zapotrzebowanie 
IA) 

Ampery 0322 3x00385 3x00386 G24 2 * * * * * * 

IB Peak Demand 
(szczytowe 
zapotrzebowanie 
IB) 

Ampery 0323 3x00387 3x00388 G24 2 * * * * * * 

IC Peak Demand 
(szczytowe 
zapotrzebowanie 
IC) 

Ampery 0324 3x00389 3x00390 G24 2 * * * * * * 

CT2 NPS Power S2 
(moc CT2 NPS S2) 

Waty 0326 3x00593 3x00595 G29 3   * * * * 

IA-2 Magnitude 
(amplituda IA-2) 

Ampery 0401 3x00435 3x00436 G24 2   * * * * 
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IA-2 Phase Angle 
(kąt fazowy IA-2) 

Stopnie 0402 3x00437  G30 1   * * * * 

IB-2 Magnitude 
(amplituda IB-2) 

Ampery 0403 3x00438 3x00439 G24 2   * * * * 

IB-2 Phase Angle 
(kąt fazowy IB-2) 

Stopnie 0404 3x00440  G30 1   * * * * 

IC-2 Magnitude 
(amplituda IC-2) 

Ampery 0405 3x00441 3x00442 G24 2   * * * * 

IC-2 Phase Angle 
(kąt fazowy IC-2) 

Stopnie 0406 3x00443  G30 1   * * * * 

IA Differential (IA 
różnicowy) 

Ampery 0407 3x00444 3x00445 G24 2   * * * * 

IB Differential (IB 
różnicowy) 

Ampery 0408 3x00446 3x00447 G24 2   * * * * 

IC Differential (IC 
różnicowy) 

Ampery 0409 3x00448 3x00449 G24 2   * * * * 

IA Bias (IA 
adaptacyjny) 

Ampery 040A 3x00450 3x00451 G24 2   * * * * 

IB Bias (IB 
adaptacyjny) 

Ampery 040B 3x00452 3x00453 G24 2   * * * * 

IC Bias (IC 
adaptacyjny) 

Ampery 040C 3x00454 3x00455 G24 2   * * * * 

IREF Diff (prąd 
różnicowy IREF) 

Ampery 040D 3x00456 3x00457 G24 2  * * * * * 

IREF Bias (prąd 
adaptacyjny IREF) 

Ampery 040E 3x00458 3x00459 G24 2  * * * * * 

VN 3rd Harmonic 
(3. harmoniczna 
VN) 

Wolty 040F 3x00460 3x00461 G24 2   * * *  

NPS Thermal (stan 
cieplny NPS) 

Procent 0410 3x00462  G1 1  * * * * * 

RTD 1 
Stopnie 
Celsjusza 

0412 3x00463  G10 1  * * * * * 

RTD 2 
Stopnie 
Celsjusza 

0413 3x00464  G10 1  * * * * * 

RTD 3 
Stopnie 
Celsjusza 

0414 3x00465  G10 1  * * * * * 

RTD 4 
Stopnie 
Celsjusza 

0415 3x00466  G10 1  * * * * * 

RTD 5 
Stopnie 
Celsjusza 

0416 3x00467  G10 1  * * * * * 

RTD 6 
Stopnie 
Celsjusza 

0417 3x00468  G10 1  * * * * * 

RTD 7 
Stopnie 
Celsjusza 

0418 3x00469  G10 1  * * * * * 

RTD 8 
Stopnie 
Celsjusza 

0419 3x00470  G10 1  * * * * * 

RTD 9 
Stopnie 
Celsjusza 

041A 3x00471  G10 1  * * * * * 

RTD 10 
Stopnie 
Celsjusza 

041B 3x00472  G10 1  * * * * * 

RTD Open Circuit 
(otwarty obwód 
RTD) 

- 041C 3x00473  G108 1  * * * * * 

RTD Short Circuit 
(zwarcie RTD) 

- 041D 3x00474  G109 1  * * * * * 

RTD Data Error 
(błąd danych RDT) 

- 041E 3x00475  G110 1  * * * * * 

Sen Watts (moc 
czynna czuła) 

W 0420 3x00527 3x00529 G29 2  * * * * * 
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Sen Vars (moc 
bierna czuła) 

Wary 0421 3x00530 3x00532 G29 2  * * * * * 

Sen Power Factor 
(współczynnik 
mocy czułej) 

 0422 3x00533  G30 1  * * * * * 

Thermal Overload 
(przeciążenie 
termiczne) 

Procent 0423 3x00481  G1 1 * * * * * * 

CLIO Input 1 
(wejście CLIO 1) 

- 0425 3x00482 3x00483 G125 2 * * * * * * 

CLIO Input 2 
(wejście CLIO 2) 

- 0426 3x00484 3x00485 G125 2 * * * * * * 

CLIO Input 3 
(wejście CLIO 3) 

- 0427 3x00486 3x00487 G125 2 * * * * * * 

CLIO Input 4 
(wejście CLIO 4) 

- 0428 3x00488 3x00489 G125 2 * * * * * * 

CB Operations 
(zadziałania 
wyłącznika) 

- 0601 3x00600  G1 1 * * * * * * 

Total IA Broken 
(całkowity IA 
wyłączony) 

Ampery 0602 3x00601 3x00602 G24 2 * * * * * * 

Total IB Broken 
(całkowity IB 
wyłączony) 

Ampery 0603 3x00603 3x00604 G24 2 * * * * * * 

Total IC Broken 
(całkowity IC 
wyłączony) 

Ampery 0604 3x00605 3x00606 G24 2 * * * * * * 

CB Operate Time 
(czas zadziałania 
wyłącznika) 

Sekundy 0605 3x00607  G25 1 * * * * * * 

Freq Band 1 Time 
(s) (czas pasma 
częstotliwości 1) 

Sekundy 0430 3x00502 3x00503 G27 2  * * * * * 

Freq Band 2 Time 
(s) (czas pasma 
częstotliwości 2) 

Sekundy 0434 3x00504 3x00505 G27 2  * * * * * 

Freq Band 3 Time 
(s) (czas pasma 
częstotliwości 3) 

Sekundy 0438 3x00506 3x00507 G27 2  * * * * * 

Freq Band 4 Time 
(s) (czas pasma 
częstotliwości 4) 

Sekundy 043C 3x00508 3x00509 G27 2  * * * * * 

Freq Band 5 Time 
(s) (czas pasma 
częstotliwości 5) 

Sekundy 0440 3x00510 3x00511 G27 2  * * * * * 

Freq Band 6 Time 
(s) (czas pasma 
częstotliwości 6) 

Sekundy 0444 3x00512 3x00513 G27 2  * * * * * 

df/dt Herc/S 0448 3x00525 3x00526 G125 2 * * * * * * 

Volts Per Hertz 
(stosunek napięcia 
do częstotliwości) 

V/Hz 0450 3x00514 3x00515 G24 2  * * * * * 

64S V Magnitude 
(amplituda V 64S) 

Wolty 0452 0x00516 0x00517 G24 2     *  

64S I Magnitude 
(amplituda I 64S) 

Ampery 0454 0x00518 0x00519 G24 2     *  

64S I Angle (kąt I 
64S) 

Stopnie 0455 0x00520  G30 1     *  

64S R secondary (R 
wtórna 64S) 

Om 0457 0x00521 0x00522 G125 2     *  
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64S R primary (R 
pierwotna 64S) 

Om 0458 0x00523 0x00524 G125 2     *  

64R CL Input 
(wejście CL 64R) 

Ampery 0471 0x00539 0x00540 G125 2  * * * * * 

64R R Fault (R 
zwarcia 64R) 

Om 0472 0x00541 0x00552 G125 2  * * * * * 

IA Diff PU (IA 
różnicowy PU) 

Ampery 0491 3x11300 3x11301 G24 2   * * * * 

IB Diff PU (IB 
różnicowy PU) 

Ampery 0492 3x11302 3x11303 G24 2   * * * * 

IC Diff PU (IC 
różnicowy PU) 

Ampery 0493 3x11304 3x11305 G24 2   * * * * 

IA Bias PU (IA 
adaptacyjny PU) 

Ampery 0494 3x11306 3x11307 G24 2   * * * * 

IB Bias PU (IB 
adaptacyjny PU) 

Ampery 0495 3x11308 3x11309 G24 2   * * * * 

IC Bias PU (IC 
adaptacyjny PU) 

Ampery 0496 3x11310 3x11311 G24 2   * * * * 

IA Diff 2H (IA 
różnicowy 2H) 

Ampery 0497 3x11312 3x11313 G24 2   * * * * 

IB Diff 2H (IB 
różnicowy 2H) 

Ampery 0498 3x11314 3x11315 G24 2   * * * * 

IC Diff 2H (IC 
różnicowy 2H) 

Ampery 0499 3x11316 3x11317 G24 2   * * * * 

IA Diff 5H (IA 
różnicowy 5H) 

Ampery 049A 3x11318 3x11319 G24 2   * * * * 

IB Diff 5H (IB 
różnicowy 5H) 

Ampery 049B 3x11320 3x11321 G24 2   * * * * 

IC Diff 5H (IC 
różnicowy 5H) 

Ampery 049C 3x11322 3x11323 G24 2   * * * * 

CT2 I1 Mag (ampl. 
I1 CT2) 

Ampery 049D 3x11324 3x11325 G24 2   * * * * 

CT2 I1 Angle (kąt 
I1 CT2) 

Stopnie 049E 3x11351  G30 1   * * * * 

CT2 I2 Mag (ampl. 
I2 CT2) 

Ampery 049F 3x11326 3x11327 G24 2   * * * * 

CT2 I2 Angle (kąt 
I2 CT2) 

Stopnie 04A0 3x11352  G30 1   * * * * 

CT2 I0 Mag (ampl. 
I0 CT2) 

Ampery 04A1 3x11328 3x11329 G24 2   * * * * 

CT2 I0 Angle (kąt 
I0 CT2) 

Stopnie 04A2 3x11353  G30 1   * * * * 

CT1 I2/I1 - 04A3 3x11330 3x11331 G24 2   * * * * 

CT2 I2/I1 - 04A4 3x11332 3x11333 G24 2   * * * * 

ZA Mag 
(amplituda ZA) 

Om 04A5 3x11354 3x11355 G125 2  * * * * * 

Hot Spot T (temp. 
punktu gorącego) 

Stopnie 
Celsjusza 

0501 3x11334  G10 1  * * * * * 

Top Oil T (temp. 
górnej warstwy 
oleju) 

Stopnie 
Celsjusza 

0502 3x11335  G10 1  * * * * * 

Ambient T (temp. 
otoczenia) 

Stopnie 
Celsjusza 

0504 4x00113  G10 1  * * * * * 

TOL Pretrip left 
(czas od 
przedwyzwolenia 
TOL) 

Sekundy 0505 3x11337 3x11338 G24 2  * * * * * 

LOL status (stan 
LOL) 

- 0506 3x11339 3x11340 G24 2  * * * * * 

Rate of LOL - 0508 3x11341 3x11342 G24 2  * * * * * 
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(stopień LOL) 

LOL Ageing Fact 
(współczynnik 
starzenia LOL) 

- 0509 3x11343 3x11344 G24 2  * * * * * 

Lres at Design T 
(Lres przy temp. 
obliczeniowej) 

- 050A 3x11345 3x11346 G24 2  * * * * * 

FAA,m - 050B 3x11347 3x11348 G24 2  * * * * * 

Lres at FAA,m 
(Lres dla FAA,m) 

- 050C 3x11349 3x11350 G24 2  * * * * * 

Counter 1 (licznik 
1) 

 0560 3x00617  G1 1 * * * * * * 

Counter 2 (licznik 
2) 

 0561 3x00618  G1 1 * * * * * * 

Counter 3 (licznik 
3) 

 0562 3x00619  G1 1 * * * * * * 

Counter 4 (licznik 
4) 

 0563 3x00620  G1 1 * * * * * * 

Counter 5 (licznik 
5) 

 0564 3x00621  G1 1 * * * * * * 

Counter 6 (licznik 
6) 

 0565 3x00622  G1 1 * * * * * * 

Counter 7 (licznik 
7) 

 0566 3x00623  G1 1 * * * * * * 

Counter 8 (licznik 
8) 

 0567 3x00624  G1 1 * * * * * * 

Counter 9 (licznik 
9) 

 0568 3x00625  G1 1 * * * * * * 

Counter 10 (licznik 
10) 

 0569 3x00626  G1 1 * * * * * * 

Counter 11 (licznik 
11) 

 056A 3x00627  G1 1 * * * * * * 

Counter 12 (licznik 
12) 

 056B 3x00628  G1 1 * * * * * * 

Counter 13 (licznik 
13) 

 056C 3x00629  G1 1 * * * * * * 

Counter 14 (licznik 
14) 

 056D 3x00630  G1 1 * * * * * * 

Counter 15 (licznik 
15) 

 056E 3x00631  G1 1 * * * * * * 

Counter 16 (licznik 
16) 

 056F 3x00632  G1 1 * * * * * * 

 

Tabela 5: Dane pomiarowe dostępne w produktach z serii P341-6 

 

4.6 Informacje binarne o statusie 
Binarne informacje o statusie dostępne są dla optycznie izolowanych wejść statusowych 
(„wejść optycznych”) produktu, zestyków wyjściowych przekaźnika, flag alarmowych, 
wejść sterowniczych, wewnętrznej magistrali danych cyfrowych („DDB”) oraz 
umieszczonego na przednim panelu 25-pinowego portu testowego. 7 

Wewnętrzna magistrala danych cyfrowych w produkcie składa się 2047 binarnych flag 
statusowych. Przypisanie punktów w DDB w dużym stopniu zależy od produktu i jego 

                                                            
7 Port testowy umożliwia skonfigurowanie produktu tak, aby można było przypisać do ośmiu 

sygnałów szyny danych cyfrowych (DDB - patrz Relay Menu Database (Baza danych menu  
w przekaźniku), P34x/EN MD) do ośmiu pinów wyjść. Zazwyczaj stosuje się to do sterowania 
urządzeniami testowymi. Ponieważ jednak status wyjścia portu testowego jest dostępny  
w interfejsie MODBUS, można wykorzystać go do skutecznego pobierania do ośmiu sygnałów DDB. 
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wersji. Definicję magistrali DDB produktu można znaleźć w dokumencie Relay Menu 
Database document (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 
Informacje o statusie zestyków przekaźnika są dostępne na stronie MODBUS 0x „Coil 
Status” (stan cewki) MODBUS oraz na stronie MODBUS 3x „Input Register” (rejestr 
wejściowy) MODBUS. Ze względu na starsze wersje, informacje zostają powielone na 
stronie 3x z jawnymi rejestrami (8 i 9) oraz w obszarze rejestru statusowego DDB (11023  
i 11024). 
Aktualny stan wejść statusowych z izolacją optyczną jest dostępny na stronie MODBUS 1x 
„Input Status” (stan wejść) 
oraz na stronie MODBUS 3x „Input Register” (rejestr wejściowy). Główne rejestry 3x 
stanowią część obszaru rejestru statusowego DDB (11025 i 11026). Ze względu na starsze 
wersje pojedynczy rejestr pod adresem 3x00007 podaje stan pierwszej grupy 16 wejść. 
 
Strony 0x „Coil Status” (stan cewki) oraz 1x „Input Status” (stan wejść) umożliwiają 
odczytywanie pojedynczych binarnych flag statusu lub bloków takich flag. Wynikowe dane 
pozostają ustawione i przesłane w formacie big-endian (od najbardziej do najmniej 
znaczącego), w ramce odpowiedzi. 
Zestyk 1 przekaźnika zostaje powiązany z cewką 1, zestyk 2 z cewką 2 i tak dalej. Podobnie, 
wejście optyczne 1 zostaje powiązane z wejściem 1, wejście optyczne 2 z wejściem 2 i tak 
dalej. 
W poniższej tabeli przedstawiono dostępne binarne informacje o statusie 3x oraz 4x. 
 

Nazwa 
Równorzędna 
komórka 
Courier 

Rejestr 
początkowy 

Rejestr 
końcowy 

Format 
danych 

Rozmiar 
danych 
(rejestry) P

3
4

1
 

P
3

4
2

 

P
3

4
3

 

P
3

4
4

 

P
3

4
5

 

P
3

4
6

 

Product Status 
(status produktu) 

- 3x00001  G26 1 * * * * * * 

Opto I/P Status 
(status wejść z 
izolacją optyczną) 

0030 3x11025 3x11026 G8 2 * * * * * * 

Relay O/P Status 
(status wyjść 
przekaźnika) 

0040 3x00008 3x00009 G9 2 * * * * * * 

Alarm Status 1 
(status alarmu 1) 

0050 3x00011 3x00012 G96 2 * * * * * * 

Alarm Status 2 
(status alarmu 2) 

0051 3x00013 3x00014 G128 2 * * * * * * 

Alarm Status 3 
(status alarmu 3) 

0052 3x00015 3x00016 G228 2 * * * * * * 

Ctrl I/P Status 
(status wej. ster.) 

1201 4x00950 4x00951 G202 2 * * * * * * 

Test Port Status 
(status portu 
testowego) 

0F03 3x11022  G1 1 * * * * * * 

DDB 31 - 0 0F20 3x11023 3x11024 G27 2 * * * * * * 

DDB 63 - 32 0F21 3x11025 3x11026 G27 2 * * * * * * 

DDB 95 - 64 0F22 3x11027 3x11028 G27 2 * * * * * * 

DDB 127 - 96 0F23 3x11029 3x11030 G27 2 * * * * * * 

DDB 159 - 128 0F24 3x11031 3x11032 G27 2 * * * * * * 

DDB 191 - 160 0F25 3x11033 3x11034 G27 2 * * * * * * 

DDB 223 - 192 0F26 3x11035 3x11036 G27 2 * * * * * * 

DDB 255 - 224 0F27 3x11037 3x11038 G27 2 * * * * * * 

DDB 287 - 256 0F28 3x11039 3x11040 G27 2 * * * * * * 

DDB 319 - 288 0F29 3x11041 3x11042 G27 2 * * * * * * 

DDB 351 - 320 0F2A 3x11043 3x11044 G27 2 * * * * * * 

DDB 383 - 352 0F2B 3x11045 3x11046 G27 2 * * * * * * 

DDB 415 - 384 0F2C 3x11047 3x11048 G27 2 * * * * * * 

DDB 447 - 416 0F2D 3x11049 3x11050 G27 2 * * * * * * 

DDB 479 - 448 0F2E 3x11051 3x11052 G27 2 * * * * * * 
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DDB 511 - 480 0F2F 3x11053 3x11054 G27 2 * * * * * * 

DDB 543 - 512 0F30 3x11055 3x11056 G27 2 * * * * * * 

DDB 575 - 544 0F31 3x11057 3x11058 G27 2 * * * * * * 

DDB 607 - 576 0F32 3x11059 3x11060 G27 2 * * * * * * 

DDB 639 - 608 0F33 3x11061 3x11062 G27 2 * * * * * * 

DDB 671 - 640 0F34 3x11063 3x11064 G27 2 * * * * * * 

DDB 703 - 672 0F35 3x11065 3x11066 G27 2 * * * * * * 

DDB 735 - 704 0F36 3x11067 3x11068 G27 2 * * * * * * 

DDB 767 - 736 0F37 3x11069 3x11070 G27 2 * * * * * * 

DDB 799 - 768 0F38 3x11071 3x11072 G27 2 * * * * * * 

DDB 831 - 800 0F39 3x11073 3x11074 G27 2 * * * * * * 

DDB 863 - 832 0F3A 3x11075 3x11076 G27 2 * * * * * * 

DDB 895 - 864 0F3B 3x11077 3x11078 G27 2 * * * * * * 

DDB 927 - 896 0F3C 3x11079 3x11080 G27 2 * * * * * * 

DDB 959 - 928 0F3D 3x11081 3x11082 G27 2 * * * * * * 

DDB 991 - 960 0F3E 3x11083 3x11084 G27 2 * * * * * * 

DDB 1023 - 992 0F3F 3x11085 3x11086 G27 2 * * * * * * 

DDB 1055-1024 0F40 3x11087 3x11088 G27 2 * * * * * * 

DDB 1087-1056 0F41 3x11089 3x11090 G27 2 * * * * * * 

DDB 1119-1088 0F42 3x11091 3x11092 G27 2 * * * * * * 

DDB 1151-1120 0F43 3x11093 3x11094 G27 2 * * * * * * 

DDB 1183-1152 0F44 3x11095 3x11096 G27 2 * * * * * * 

DDB 1215-1184 0F45 3x11097 3x11098 G27 2 * * * * * * 

DDB 1247-1216 0F46 3x11099 3x11100 G27 2 * * * * * * 

DDB 1279-1248 0F47 3x11101 3x11102 G27 2 * * * * * * 

DDB 1311-1280 0F48 3x11103 3x11104 G27 2 * * * * * * 

DDB 1343-1312 0F49 3x11105 3x11106 G27 2 * * * * * * 

DDB 1375-1344 0F4A 3x11107 3x11108 G27 2 * * * * * * 

DDB 1407-1376 0F4B 3x11109 3x11110 G27 2 * * * * * * 

DDB 1439-1408 0F4C 3x11111 3x11112 G27 2 * * * * * * 

DDB 1471-1440 0F4D 3x11113 3x11114 G27 2 * * * * * * 

DDB 1503-1472 0F4E 3x11115 3x11116 G27 2 * * * * * * 

DDB 1535-1504 0F4F 3x11117 3x11118 G27 2 * * * * * * 

DDB 1567-1536 0F50 3x11119 3x11120 G27 2 * * * * * * 

DDB 1599-1568 0F51 3x11121 3x11122 G27 2 * * * * * * 

DDB 1631-1600 0F52 3x11123 3x11124 G27 2 * * * * * * 

DDB 1663-1632 0F53 3x11125 3x11126 G27 2 * * * * * * 

DDB 1695-1664 0F54 3x11127 3x11128 G27 2 * * * * * * 

DDB 1727-1696 0F55 3x11129 3x11130 G27 2 * * * * * * 

DDB 1759-1728 0F56 3x11131 3x11132 G27 2 * * * * * * 

DDB 1791-1760 0F57 3x11133 3x11134 G27 2 * * * * * * 

DDB 1823-1792 0F58 3x11135 3x11136 G27 2 * * * * * * 

DDB 1855-1824 0F59 3x11137 3x11138 G27 2 * * * * * * 

DDB 1887-1856 0F5A 3x11139 3x11140 G27 2 * * * * * * 

DDB 1919-1888 0F5B 3x11141 3x11142 G27 2 * * * * * * 

DDB 1951-1920 0F5C 3x11143 3x11144 G27 2 * * * * * * 

DDB 1983-1952 0F5D 3x11145 3x11146 G27 2 * * * * * * 

DDB 2015-1984 0F5E 3x11147 3x11148 G27 2 * * * * * * 

DDB 2047-2016 0F5F 3x11149 3x11150 G27 2 * * * * * * 
 

Tabela 6 Binarne informacje o statusie dostępne w produktach z serii P340 
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4.9 Zbiory rejestrowe 3x pomiarów i statusów binarnych 
Dane dostępne w rejestrach wejściowych 3x zorganizowane są w zbiorach rejestrowych. 
Zbiór rejestrowy to stały zbiór wartości w ciągłym bloku adresów rejestrowych.  Jego 
zaletą jest możliwość odczytania wielu wartości za pomocą jednego zapytania MODBUS, 
kod funkcji 4 „Read Input Registers” (odczyt rejestrów wejściowych), aż do maksymalnych 
wartości granicznych danych w zapytaniu, patrz sekcja 4.4. 
Definicję zbioru rejestrowego określa wybór adresu początkowego i końcowego, które 
mogą obejmować wiele sąsiednich wartości w rejestrze 3x, patrz dokument Relay Menu 
Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. Jedyna zasada mówi, że zbiór 
rejestrowy nie może prowadzić do próby odczytania tylko części typu danych w wielu 
rejestrach (patrz punkt 4.14). Zbiór rejestrowy może obejmować niewykorzystywane 
lokalizacje rejestrowe, a wtedy dla każdej takiej lokalizacji rejestrowej zwracana jest 
wartość zero. 
 
Niektóre przykłady przydatnych zbiorów rejestrowych to: 

 od 3x11203 do 3x11150 podają status DDB, 

 od 3x391 do 3x408 podają pomiary mocy dla poszczególnych faz w formacie 
zmiennoprzecinkowym, 

 od 3x409 do 3x414 podają pomiary mocy trójfazowej w formacie 
zmiennoprzecinkowym, 

 od 3x10106 do 3x10115 podają wartości pomiarowe z dziesięciu czujników RTD 
(tylko P342/3/4/5/6). 

Istnieje wiele innych możliwości zależnie od zastosowania oraz oceny mapy rejestrów 3x  
w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 
Możliwości urządzenia nadrzędnego MODBUS, docelowe parametry użytkowe oraz 
opóźnienia komunikacyjne również mają wpływ na stopień dokonania odczyty wielu 
wartości jako zbiorów rejestrowych w przeciwieństwie do odczytu indywidualnego. 

 

4.10 Operacje sterowania 
W poniższej tabeli przedstawiono „Holding Registers” (rejestry wstrzymywania) MODBUS 
4x, dzięki których zewnętrzny system może kontrolować aspekty zachowania produktu, 
konfigurację, zapisy lub elementy instalacji podłączonej do produktu np. wyłączniki. 
W kolumnie „Command or setting” wskazano, czy do sterowania służy samoresetująca się 
„komenda” czy też „ustawienie” bazujące na stanie. 
Kontrole typu „komenda” automatycznie powracają do wartości domyślnej po 
zakończeniu operacji sterowania. Na przykład wpisanie wartości „trip” w operacji 
sterowania „CB Trip/Close” doprowadzi do otwarcia się sterowanego wyłącznika (jeżeli 
załączone jest zdalne sterowanie wyłącznikiem, stan wyłącznika jest prawidłowy i był on 
zamknięty). Wartość rejestru „CB Trip/Close” powróci automatycznie do opcji „no 
operation”. Może to spowodować problemy w przypadku urządzeń nadrzędnych, które 
próbują zweryfikować żądania zapisu odczytując wartość, która została zapisana. 
Kontrole typu „ustawienie” utrzymują zapisaną wartość, przyjmując, że została ona 
zaakceptowana. Na przykład rejestr Active Setting zgłasza aktualną aktywną grupę na 
odczytach. Rejestr aktywnej grupy ustawień również akceptuje zapisy z prawidłowym 
numerem grupy ustawień, aby zmienić grupę aktywną na wskazaną. Przyjmuje się tutaj, że 
nie został załączony wybór grupy ustawień przez wejścia statusowe z izolacją optyczną 
oraz że załączona jest określona grupa. 
Wpisy ze zdefiniowanym zakresem ustawień, np. w kolumnach min., maks. oraz krok, są 
wartościami w postaci ciągu binarnego, których wzór jest definiowany przez wskazany typ 
danych. 
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Nazwa 
Równorzędna 

komórka 
Courier 

Rejestr 
początkowy 

Rejestr 
końcowy 

Format 
danych 

Rozmiar 
danych 

(rejestry) 

Wartość 
domyślna 

Komenda 
lub 

ustawienie 
Min. Maks. Krok 

Pozio
m 

hasła 

P
3

4
1

 

P
3

4
2

 

P
3

4
3

 

P
3

4
4

 

P
3

4
5

 

P
3

4
6

 

Active Setting Group (aktywna grupa 
ustawień) 

0903 4x00404  G90 1 1 Ustawienie 0 3 1 1 * * * * * * 

CB Trip/Close (wyzwalanie/zamknięcie 
wyłącznika) 

0010 4x00021  G55 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 1 * * * * * * 

Reset NPS Thermal (reset zab. 
termicznego NPS) 

0411 4x00104  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset RTD Flags (resetowanie flag RTD) 041F 4x00105  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset Thermal O/L (reset zab. 
przeciążeniowego termicznego) 

0424 4x00106  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Demand (reset zapotrzebowania) 0325 4x00103  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Record Control (kontrola zapisów) - 4x00401  G6 1 0 Ustawienie     * * * * * * 

Test Mode (tryb testowy) 0F0D 4x00858  G119 1 
Disabled 

(wyłączone) 
Ustawienie 0 2 1 2 * * * * * * 

Test LEDs (test diod) 0F10 4x00862  G94 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 1 1 2 * * * * * * 

Lockout Reset (reset blokady) 0708 4x00206  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 2 * * * * * * 

Reset CB Data (resetowanie danych 
wyłącznika) 

0606 4x00150  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Ctrl I/P Status (status wej. ster.) 1201 4x00950 4x00951 G202 2 0 Ustawienie    2 * * * * * * 

Control Input 1 (wejście sterownicze 1) 1202 4x00952  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 2 (wejście sterownicze 2) 1203 4x00953  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 3 (wejście sterownicze 3) 1204 4x00954  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 4 (wejście sterownicze 4) 1205 4x00955  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 5 (wejście sterownicze 5) 1206 4x00956  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 6 (wejście sterownicze 6) 1207 4x00957  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 7 (wejście sterownicze 7) 1208 4x00958  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 
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Control Input 8 (wejście sterownicze 8) 1209 4x00959  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 9 (wejście sterownicze 9) 120A 4x00960  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 10 (wejście sterownicze 
10) 

120B 4x00961  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 11 (wejście sterownicze 
11) 

120C 4x00962  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 12 (wejście sterownicze 
12) 

120D 4x00963  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 13 (wejście sterownicze 
13) 

120E 4x00964  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 14 (wejście sterownicze 
14) 

120F 4x00965  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 

2 
* * * * * * 

Control Input 15 (wejście sterownicze 
15) 

1210 4x00966  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 16 (wejście sterownicze 
16) 

1211 4x00967  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 17 (wejście sterownicze 
17) 

1212 4x00968  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 18 (wejście sterownicze 
18) 

1213 4x00969  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 19 (wejście sterownicze 
19) 

1214 4x00970  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 20 (wejście sterownicze 
20) 

1215 4x00971  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 21 (wejście sterownicze 
21) 

1216 4x00972  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 22 (wejście sterownicze 
22) 

1217 4x00973  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 23 (wejście sterownicze 
23) 

1218 4x00974  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 24 (wejście sterownicze 
24) 

1219 4x00975  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 25 (wejście sterownicze 
25) 

121A 4x00976  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 26 (wejście sterownicze 
26) 

121B 4x00977  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 
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Control Input 27 (wejście sterownicze 
27) 

121C 4x00978  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 28 (wejście sterownicze 
28) 

121D 4x00979  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 29 (wejście sterownicze 
29) 

121E 4x00980  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 30 (wejście sterownicze 
30) 

121F 4x00981  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 31 (wejście sterownicze 
31) 

1220 4x00982  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Control Input 32 (wejście sterownicze 
32) 

1221 4x00983  G203 1 
No Operation 

(brak działania) 
Komenda 0 2 1 2 * * * * * * 

Reset Freq Band 1 (reset pasma częst. 1) 0432 4x00107  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset Freq Band 2 (reset pasma częst. 2) 0436 4x00108  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset Freq Band 3 (reset pasma częst. 3) 043A 4x00109  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset Freq Band 4 (reset pasma częst. 4) 043E 4x00110  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset Freq Band 5 (reset pasma częst. 5) 0442 4x00111  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset Freq Band 6 (reset pasma częst. 6) 0446 4x00112  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset Thermal (resetowanie stanu 
cieplnego) 

0503 4x00113  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset LOL (zerowanie LOL) 0507 4x00114  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1  * * * * * 

Reset Counter1 (reset licznika1) 0580 4x00117  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter2 (reset licznika2) 0581 4x00118  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter3 (reset licznika3) 0582 4x00119  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter4 (reset licznika4) 0583 4x00120  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter5 (reset licznika5) 0584 4x00121  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter6 (reset licznika6) 0585 4x00122  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter7 (reset licznika7) 0586 4x00123  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter8 (reset licznika8) 0587 4x00124  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter9 (reset licznika9) 0588 4x00125  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter10 (reset licznika10) 0589 4x00126  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter11 (reset licznika11) 058A 4x00127  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter12 (reset licznika12) 058B 4x00128  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter13 (reset licznika13) 058C 4x00129  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter14 (reset licznika14) 058D 4x00130  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter15 (reset licznika15) 058E 4x00131  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 

Reset Counter16 (reset licznika16) 058F 4x00132  G11 1 No (nie) Komenda 0 1 1 1 * * * * * * 
 
 

Tabela 7:  Operacje sterowania (komendy) dostępne w produktach z serii P341-6 
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4.11 Odczyt zdarzeń 
Produkt może przechowywać w podtrzymywanej bateryjnie pamięci do 512 zapisów 
zdarzeń. Zapis zdarzenia składa się ze znacznika czasu, typu zapisu oraz zbioru pól  
z informacjami. Typ zapisu i pola z informacjami odnotowują zdarzenie, które miało 
miejsce w czasie utrwalonym przez znacznik czasu. 
 
Produkt ma kilka klas zapisów zdarzeń: 

 zdarzenia alarmowe, 

 zdarzenia dotyczące wejść statusowych z izolacją optyczną, 

 zdarzenia dotyczące wyjść zestyków przekaźnika, 

 zdarzenia dotyczące działania zabezpieczenia/DDB, 

 zdarzenia utrwalania danych zwarć, 

 zdarzenia ogólne. 
 
Dostępne zdarzenia zdefiniowano w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych 
menu w przekaźniku), P34x/EN MD. Należy zwrócić uwagę, że produkt oferuje funkcję 
„filtrowania zdarzeń”, z której można skorzystać w celu uniemożliwienia rejestracji 
określonych zdarzeń. Filtr zdarzeń konfiguruje się, za pomocą narzędzia konfiguracyjnego 
w oprogramowaniu S1 Agile w sekcji bazy danych menu w przekaźniku zatytułowanej 
„Record Control” (Kontrola zapisów). 
Produkt obsługuje 2 metody wyodrębniania zdarzeń: automatyczne lub ręczne 
wyodrębnienie przechowywanych w pamięci zapisów zdarzeń, zwarć oraz konserwacji. 
Należy zauważyć, że produkt przechowuje zapisy zdarzeń, zwarć oraz konserwacji w trzech 
osobnych kolejkach. W miarę jak wpisy są dodawane do kolejek zwarć i konserwacji, 
odpowiadające im zdarzenie zostaje dodane do kolejki zdarzeń.  Poszczególne kolejki mają 
różną długość i można je osobno czyścić (patrz punkt 4.11.4). Dlatego też może istnieć 
zdarzenie zwarcia lub wpis zdarzenia konserwacji w kolejce zdarzeń bez odpowiadającego 
mu wpisu w powiązanej kolejce, ponieważ został on nadpisany lub usunięty. 
Procedura ręcznego odczytywania (punkt 4.11.1) umożliwia odczytywanie każdej z tych 
trzech kolejek niezależnie. 
Procedura odczytu automatycznego (punkt 4.11.2) polega na odczytywaniu zapisów  
z kolejki zdarzeń. Jeżeli zapis zdarzenia jest albo zapisem zwarcia albo konserwacji, wówczas 
odczytywane są również rozszerzone dane zapisu, o ile są dostępne w ich kolejkach. 

 
Uwaga: W wersji 31 produktu wprowadzono nowy zbiór rejestrów 3x służących do 

przedstawiania danych z zapisów zdarzeń i zwarć. Te rejestry stosuje się  
w całym tekście dalszych podpunktów. W względu na zgodność ze starszymi 
wersjami wciąż udostępniono pierwotne rejestry. Zostały one opisane jako 
poprzednie adresy MODBUS w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych 
menu w przekaźniku), P34x/EN MD. Nie należy korzystać z nich w przypadku 
nowych instalacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie 4.11.5. 

 
4.11.1 Procedura ręcznego odczytywania 
Dostępne są trzy rejestry do ręcznej selekcji zapisów oraz trzy rejestry tylko do odczytu, 
które pozwalają określić liczbę zapisywanych zdarzeń. 
 
4x00100 - Select Event (wybierz zdarzenie), od 0 do 5118  

4x00101 - Select Fault (wybierz zwarcie), od 0 do 4 
4x00102 - Wybierz zapis konserwacji, od 0 do 4. 
 
W przypadku wszystkich tych rejestrów wartość zero oznacza ostatni zapamiętany zapis 
(najnowszy). Poniższe rejestry mogą być odczytane, aby wskazać liczbę różnych typów 

                                                            
8 To było 249 w wersjach oprogramowania P340 01, 02, 03, 04, 05, 06 oraz 07, ponieważ mogły one 

przechowywać tylko 250 zapisów zdarzeń. 
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przechowywanych zapisów. 
 
Wartości w następujących rejestrach wskazują liczbę różnych typów przechowywanych 
zapisów: 
3x10000 - liczba przechowywanych zapisów zdarzeń,  
3x10001 - liczba przechowywanych zapisów zwarć,  
3x10002 - liczba przechowywanych zapisów konserwacji. 
 
Każdy zarejestrowany zapis zwarcia lub konserwacji powoduje utworzenie przez 
przekaźnik zapisu zdarzenia. 
Jeśli wybrano zapis zdarzenia, zostaną również wypełnione dodatkowe rejestry 
przedstawiające dane dotyczące zapisu zwarcia lub konserwacji. 
 
 

4.11.1 Procedura automatycznego odczytu 
Automatyczne odczytywanie zapisów zdarzeń umożliwia wyodrębnianie zdarzeń  
w momencie ich wystąpienia. Zapisy zdarzeń są odczytywane w sekwencyjnym porządku 
włączając wszelkie dane dotyczące zwarć lub konserwacji, które mogą być powiązane ze 
zdarzeniem. 
Urządzenie nadrzędne MODBUS może określić, czy produkt ma jakiekolwiek zapisane 
zdarzenia, które nie zostały jeszcze wyodrębnione. Odbywa się to poprzez odczyt rejestru 
stanu w przekaźniku 3x00001 (typ danych G26). Jeżeli bit zdarzenia tego rejestru został 
wystawiony, wówczas produkt zawiera zapisy zdarzeń, które nie zostały jeszcze 
wyodrębnione. 
Aby wybrać kolejne zdarzenie do sekwencyjnego odczytania, stacja nadrzędna zapisuje 
wartość jeden w rejestrze wyboru zapisu 4x00400 (typ danych G18). Dane zdarzenia wraz 
z wszelkimi danymi dotyczącymi zwarć lub konserwacji mogą być odczytane z rejestrów 
wyszczególnionych w punkcie 4.11.3. 
Gdy tylko dane zostają odczytane, zapis zdarzenia może być oznaczony jako odczytany 
poprzez wpisanie wartości dwa do rejestru 4x00400. 
Ewentualnie, ponieważ typ danych G18 składa się z pól bitowych, możliwe jest zarówno 
zaznaczenie bieżącego zapisu jako odczytanego jak i automatyczne wybranie następnego 
nieodczytanego zapisu poprzez wpisanie wartości trzy do rejestru. 
Po zaakceptowaniu ostatniego (najnowszego) zapisu resetuje się flaga zdarzenia  
w rejestrze statusowym (3x00001). Jeżeli ostatni zapis został zaakceptowany poprzez 
zapisanie wartości trzy w rejestrze wyboru zapisów (4x00400), wówczas w rejestrach 
zapisów zdarzeń pojawi się zapis pozorowany z wartością „Event Type” (typ zdarzenia) 
równą 255. Próba wybrania kolejnego zapisu w sytuacji, gdy żadne zapisy nie są dostępne, 
da kod wyjątku 3 MODBUS – „Invalid value” (nieprawidłowa wartość) (patrz punkt 4.3). 
 
Na rysunku 6 przedstawiono jedną z możliwych procedur odczytywania zapisów zdarzeń. 
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Rysunek 6: Procedura automatycznego odczytu zdarzeń 

 
4.11.1 Dane zapisu 
Lokalizacja i format rejestrów służących do uzyskiwania dostępu do danych zapisu są takie 
same niezależnie od tego, czy wybrano je za pomocą ręcznych czy automatycznych 
mechanizmów odczytu, które opisano powyżej. 
 

Opis Rejestr 
Długość 

(rejestry) 
Uwagi 

Znacznik czasu 3x10003 4 
Patrz dane typu G12 w dokumencie Relay Menu Database 
(Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 

Typ zdarzenia 3x10007 1 

Wskazuje rodzaj zapisu zdarzenia.  Patrz dane typu G13 w 
dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w 
przekaźniku), P34x/EN MD (dodatkowo, wartość 255 oznacza 
dotarcie do końca dziennika zdarzeń). 

Wartość 
zdarzenia 

3x10008 2 

Zawiera powiązaną wartość rejestru statusowego w postaci 
ciągu binarnych flag dla zdarzeń dotyczących zestyków 
przekaźnika, wejść optycznych, alarmów oraz zabezpieczenia.  
W przeciwnym wypadku będzie mieć wartość zero. 
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Gdy podana zostanie wartość statusu, wartość przedstawia 
zapisaną wartość pary rejestrów powiązanej z typami zdarzeń, 
jak to wskazuje wartość „Pochodzenie zdarzenia”.9 

Pochodzenie 
zdarzenia 

3x10010 1 

Wartość „Pochodzenie zdarzenia” wskazuje parę rejestrów 
MODBUS, w których nastąpiła zmiana. 10    Możliwe wartości: 
11 (3x00011): Zdarzenie statusu alarmu 1 
13 (3x00013): Zdarzenie statusu alarmu 2 
15 (3x00015: Zdarzenie statusu alarmu 3 
23 (3x11023): Zdarzenie zestyku przekaźnika (2 rejestry: status 
DDB 0-31) 
25 (3x11025): Zdarzenie wejścia statusowego (2 rejestry: status 
DDB 32-63) 
od 27 do 85 (3x11027 – 3x11085): Zdarzenia zabezpieczenia 
(wskazuje 32-bitowe słowo statusowe DDB, od którego 
pochodzi zdarzenie) 
W przypadku zdarzeń ogólnych, zdarzeń zwarć oraz zdarzeń 
konserwacji zwracana będzie wartość zero. 

Indeks zdarzeń 3x10011 1 

Wartość „Indeks zdarzeń” służy do odróżniania zdarzeń 
mających ten sam „Typ zdarzenia” i „Pochodzenie zdarzenia”. 
Wartość rejestrów zależy od typu zdarzenia: 
w przypadku zdarzeń zabezpieczenia wartością tą jest 
identyfikator sygnału DDB, który spowodował to zdarzenie. 
W przypadku zdarzeń alarmów wartością tą jest identyfikator 
alarmu, który spowodował zdarzenie. 
W obu przypadkach wartość obejmuje kierunek przejścia 
między stanami w najbardziej znaczącym bicie.  Ten bit 
kierunku wynosi 1 dla zmiany 0-1 (ze stanu niskiego na wysoki) 
zaś 0 dla zmiany 1-0 (ze stanu wysokiego na niski). 
Dla wszystkich innych typów zdarzeń będzie on mieć wartość 
zero. 

Dodatkowe dane 3x10012 1 

Oznacza, że zapis ma dodatkowe dane. 
0: Oznacza brak dodatkowych danych. 1:  Oznacza, że 
dane zapisu zwarcia można odczytać 
z rejestrów od 3x10020 do 3x10999.11 

2: Oznacza, że dane zapisu konserwacji można odczytać 
z rejestrów od 3x36 do 3x39. 

 

Tabela 8: Rejestry do odczytywania zapisów zdarzeń 

 
W przypadku bezpośredniego wybrania zapisu zwarcia lub konserwacji za pomocą 
mechanizmu ręcznego, można odczytać dane z zakresów rejestrów danych zwarć lub 
konserwacji wyszczególnionych powyżej. Dane zapisów zdarzeń w rejestrach z zakresu od 
3x10003 do 3x10012 będą nieprawidłowe. 
Wartości zapisów dla poszczególnych zdarzeń można znaleźć w dokumencie Relay Menu 
Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 
Ogólna procedura dekodowania zapisu zdarzenia polega na wykorzystaniu wartości z pola 
„Event Type” (typ zdarzenia) łącznie z wartością z pola „Event Index” (Indeks zdarzenia) do 
tego, aby zidentyfikować zdarzenie w  sposób jednoznaczny. Wyjątkami są typy zdarzeń 4, 
5, 7, 8 i 9. 
Typy zdarzeń 4 „Zdarzenia dotyczące wyjść zestyków przekaźnika” oraz 5 „Zdarzenia 

                                                            
9 Informacją o statusie zdarzenia zabezpieczenia jest wartość słowa statusowego DDB, które zawiera 

sygnał DDB zabezpieczenia, który spowodował zdarzenie. 

 
10 Odejmując 3000 od wartości „Pochodzenie zdarzenia” otrzymujemy identyfikator rejestru strony 
pamięci 3x MODBUS, a odjęcie jeden od tego daje adres rejestru MODBUS - patrz sekcja 4.5.1.2. 
Otrzymany adres rejestru można użyć w zapytaniu MODBUS z kodem funkcji 4. 

 
11 Dokładna liczba rejestrów z zapisami zwarć zależy od konkretnego produktu - patrz Relay Menu 

Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 
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dotyczące wejść statusowych z izolacją optyczną” podają tylko wartość rejestru 
statusowego wejścia lub wyjścia (jak wskazuje wartość „Pochodzenie zdarzenia”)  
w momencie, gdy nastąpiło zdarzenie. Jeżeli wymagane są dla poszczególnych wejść lub 
wyjść informacje dotyczące przejścia między stanami w zdarzeniu, wówczas należy je 
wyprowadzić porównując wartość zdarzenia z wartością poprzedniego zdarzenia  
(w przypadku zapisów o tym samym typie zdarzenia). 
Do identyfikowania zdarzeń typu 7 „Zdarzenie ogólne” służy wyłącznie „wartość 
zdarzenia”. 
Typy zdarzeń 8 „Zapis zwarcia” oraz 9 „Zapis konserwacji” wymagają odczytania 
dodatkowych rejestrów, gdy dostępne są dodatkowe powiązane dane. 1212 Rejestry 
zapisów zwarć w zakresie od 3x10020 do 3x10999 (dokładna liczba rejestrów zależy od 
danego produktu) zostały jasno udokumentowane w mapie rejestrów 3x w dokumencie 
Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. Dwie dodatkowe 
32-bitowe pary rejestrów zapisów konserwacji składają się z typu zapisu konserwacji (para 
rejestrów 3x36/7) oraz kodu błędu charakterystycznego dla typu (para rejestrów 3x38/9). 
W tabeli 9 wymieniono różne typu zapisów konserwacji dostępne w produkcie. 
 

Zapis konserwacji 
Tekst na panelu 

przednim 
Typ zapisu 3x00036 

Błędy samotestu przy włączaniu zasilania (nie krytyczne)   
Uszkodzenie zestyku watchdog 1 (szybkie) Fast W'Dog Error 0 

Usterka akumulatora Battery Failure 1 

Uszkodzenie podtrzymywanej bateryjnie pamięci RAM BBRAM Failure 2 

Awaria napięcia pomocniczego Field Volt Fail 3 

Usterka kontroli magistrali taśmowej Bus Reset Error 4 

Uszkodzenie zestyku watchdog 2 (wolne) Slow W'Dog Error 5 

Błędy ciągłych samotestów   
Usterka magistrali SRAM SRAM Failure Bus 6 

Usterka komórki SRAM SRAM Failure Blk. 7 

Usterka sumy kontrolonej Flash EPROM FLASH Failure 8 

Błąd weryfikacji kodu programu Code Verify Fail 9 

Uszkodzenie podtrzymywanej bateryjnie pamięci RAM BBRAM Failure 10 

Usterka akumulatora Battery Failure 11 

Awaria napięcia pomocniczego Field Volt Fail 12 

Usterka EEPROM EEPROM Failure 13 

Krytyczny wyjątek programowy Software Failure 14 

Nieprawidłowa konfiguracja sprzętu H/W Verify Fail 15 

Wyjątek programowy (zazwyczaj nie krytyczny) Non Standard 16 

Uszkodzenie modułu analogowego Ana. Sample Fail 17 

Błąd karty ethernetowej NIC Soft Error 18 
 

Tabela 9: Typy zapisów konserwacji 

 
4.11.4 Usuwanie zapisów zdarzeń 
Możliwe jest niezależne usuwanie („kasowanie”) przechowywanych w pamięci kolejek 
zapisów zdarzeń, zwarć i konserwacji. Polega to na zapisaniu wartości odpowiednio 1, 2 
lub 3 w rejestrze 4x401 (typ danych G6). 
Ten rejestr oferuje również możliwość resetowania wskazań na przednim panelu 
produktu, co daje ten sam skutek, jak naciśnięcie umieszczonego na przednim panelu 
klawisza „Clear” (kasuj) podczas przeglądania wskazań alarmowych przy pomocy interfejsu 
użytkownika na panelu przednim. 
Polega to na zapisaniu wartości 4 w rejestrze 4x401. 
Ponadto, informacje na temat usuwania zapisów zakłóceń można znaleźć w punkcie 
4.12.4. 

                                                            
12 Na początku punktu 4.11, nie należy zakładać, że dodatkowe dane są dostępne dla zdarzeń 
zapisów zwarć i konserwacji. 
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4.11.5 Obsługa zapisów zdarzeń starszego typu 
W wersji 31 produktu P34x wprowadzono nowy zbiór rejestrów 3x służących do 
przedstawiania danych z zapisów zdarzeń i zwarć. Ze względu na zgodność ze starszymi 
wersjami pierwotne rejestry są obsługiwane i opisano je w niniejszej sekcji. Nie należy 
wykorzystywać ich w nowych instalacjach i opisano je odpowiednio jako poprzednie 
adresy MODBUS w tabeli rejestrów 3x w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych 
menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 
W tabeli 10 przedstawiono przypisanie pomiędzy przestarzałymi rejestrami 3x zapisów 
zdarzeń a rejestrami wykorzystywanymi w omówieniu zapisów zdarzeń w poprzednich 
podpunktach. 
 
Dane przestarzałych zapisów zwarć spomiędzy rejestrów 3x113 a 3x199 oraz 3x490  
a 3x499, istnieją teraz pomiędzy rejestrami 3x10020 a 3x10999. W porównaniu do danych 
przestarzałych zapisów zwarć dane pomiędzy rejestrami 3x10020 a 3x10999 są 
uporządkowane w (nieco) inny sposób i zawierają nowe wartości danych. Te nowe 
wartości (począwszy od wersji 31 produktu) nie są dostępne w przestarzałych zbiorach 
rejestrów z zapisami zwarć. 
Rejestry z zapisami konserwacji od 3x36 do 3x39 nie uległy zmianom w ramach tego 
rozwoju. 
 

Opis Przestarzały 
rejestr 

Długość 
(rejestry) 

Odpowiada 
rejestrowi 

Liczba przechowywanych zapisów zdarzeń 3x00100 1 3x10000 

Liczba przechowywanych zapisów zwarć 3x00101 1 3x10001 

Liczba przechowywanych zapisów konserwacji 3x00102 1 3x10002 

Znacznik czasu 3x00103 4 3x10003 

Typ zdarzenia 3x00107 1 3x10007 

Wartość zdarzenia 3x00108 2 3x10008 

Pochodzenie zdarzenia 3x00110 1 3x10010 

Indeks zdarzeń 3x00111 1 3x10011 

Dodatkowe dane 3x00112 1 3x10012 
 

Tabela 10: Zgodność przestarzałych rejestrów 3x zawierających zapisy zdarzeń z ich 
odpowiednikami 

 

4.12 Odczyt zapisów zakłóceń 
Produkt zapewnia udogodnienia zarówno dla ręcznego jak i automatycznego 
odczytywania zapisów zakłóceń. Te dwie metody różnią się jedynie mechanizmem wyboru 
zapisu zakłócenia; metoda odczytywania danych oraz format danych są identyczne. Należy 
zwrócić uwagę, że format zapisu i procedury odczytywania zostały zmienione dla 
oprogramowania produktu w wersji „20” i nie są kompatybilne z poprzednimi wersjami. 
Wyodrębnione zapisy są przedstawiane w formacie IEEE COMTRADE. Wymaga to 
wyodrębnienia dwóch plików: tekstowego pliku konfiguracyjnego ASCII, a następnie 
binarnego pliku z danymi. 
 
Każdy plik zostaje wyodrębniony w wyniku wielokrotnego odczytywania strony z danymi 
aż do momentu przesłania wszystkich danych z pliku. Strona z danymi składa się ze 127 
rejestrów; zapewniony jest maksymalny transfer 254 bajtów na każde żądanie bloku 
rejestrów. 
 
4.12.1 Rejestry interfejsów 
Następujący zbiór rejestrów zostaje przesłany do stacji nadrzędnej, aby umożliwić odczyt 
nieskompresowanych zapisów zakłóceń: 
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Rejestr Nazwa Opis 

3x00001 Rejestr statusowy 

Podaje informacje o stanie produktu w formie flag bitowych: b0 -
 Wyłączony z eksploatacji 
b1 - Drobna usterka samotestu 
b2 - Zdarzenie 
b3 - Synchronizacja czasowa 
b4 - Zakłócenie 
b5 - Zwarcie 
b6 - Wyzwolenie 
b7 - Alarm 

od b8 do b15 - Niewykorzystane 

Jedynka („1”) w bicie „b4” oznacza wystąpienie jednego lub więcej 
zapisów zakłóceń. 

3x00800 
Liczba 
przechowywanyc
h zakłóceń 

Wskazuje całkowitą liczbę zapisów zakłóceń aktualnie 
przechowywanych w produkcie, zarówno tych odczytanych jak i 
nieodczytanych. 

3x00801 

Unikatowy 
identyfikator 
najstarszego 
zapisu zakłócenia 

Wskazuje wartość unikatowego identyfikatora dla najstarszego zapisu 
zakłócenia przechowywanego w produkcie.  Jest on liczbą całkowitą 
używaną w połączeniu z wartością „Number of stored disturbances” 
(„Liczba przechowywanych zakłóceń”) do obliczenia wartości dla 
ręcznie wybieranych zapisów. 

4x00250 
Rejestr ręcznego 
wyboru zapisów 
zakłóceń 

Rejestr ten jest używany do ręcznego wyboru zapisów zakłóceń. 
Wartości wpisane do tej komórki stanowią przesunięcie wartości 
unikatowego identyfikatora dla najstarszego zapisu.  Wartość 
przesunięcia, która zawiera się w zakresie od 0 do liczby 
przechowywanych zakłóceń - 1, jest dodawana do identyfikatora 
najstarszego zapisu w celu wygenerowania identyfikatora wymaganego 
zapisu. 

4x00400 
Rejestr komend 
wyboru zapisów 

Ten rejestr jest używany podczas procesu odczytywania i posiada 
pewną liczbę poleceń.  Obejmują one: 
b0 - Wybierz następne zdarzenie 
b1 - Akceptuj zdarzenie 
b2 - Wybierz następny zapis zakłócenia b3 -
 Akceptuj zapis zakłócenia 
b4 - Wybierz następną stronę danych zakłóceń 
b5 - Wybierz plik danych 

3x00930 do 
3x00933 

Znacznik czasu 
zapisu 

Rejestry te zwracają znacznik czasu zapisu zakłócenia. 

3x00802 
Liczba rejestrów 
na stronie danych 

Rejestr ten informuje stację nadrzędną o liczbie wypełnionych 
rejestrów na stronie danych. 

3x00803 do 
3x00929 

Rejestry strony 
danych 

Do przenoszenie danych z produktu do stacji nadrzędnej 
wykorzystywane są rejestry w liczbie 127. 

3x00934 Rejestr statusu 
zapisów zakłóceń 

Rejestr statusu zapisów zakłóceń używany jest w trakcie procesu 
odczytywania do wskazania stacji nadrzędnej momentu, w którym 
dane będą gotowe do odczytu.  Patrz kolejna tabela. 

4x00251 Wybór formatu 
pliku danych 

Jest używany do wyboru wymaganego formatu pliku danych. Jest 
zarezerwowany do późniejszego wykorzystania. 

 

Tabela 11: Rejestry odczyt zapisów zakłóceń 

 
Rejestr stanu zapisu zakłóceń będzie zgłaszać jedną z następujących wartości: 
 

Stan  Opis 

Bezczynny  
Stan ten będzie zgłoszony, jeżeli nie zostanie wybrany żaden zapis; 
np. po włączeniu zasilania lub po tym jak zapis został oznaczony jak 
odczytany. 

Zajęty  Produkt przetwarza dane. 

Strona gotowa  
Strona danych została wypełniona i urządzenie nadrzędne może w 
tym momencie bezpiecznie odczytać dane. 

Konfiguracja zakończona  Wszystkie dane konfiguracyjne zostały odczytane poprawnie. 

Zapis ukończony 4 Wszystkie dane zakłóceń zostały wyodrębnione. 
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Zakłócenie nadpisane 5 
Podczas procesu odczytywania wystąpił błąd, w wyniku którego 
odczytywane zakłócenie zostało nadpisane nowym zapisem. 

Brak nieodczytanych 
zakłóceń 

6 
Stacja nadrzędna podjęła próbę automatycznego wyboru następnego 
najstarszego nieodczytanego zakłócenia, podczas gdy wszystkie 
zapisy zostały odczytane. 

Niewłaściwe zakłócenie 7 
Stacja nadrzędna podjęła próbę ręcznego wyboru zapisu, którego nie 
ma w pamięci produktu. 

Polecenie niezgodne z 
sekwencją 

8 
Stacja nadrzędna wydała polecenie do produktu, którego nie 
spodziewano się w procesie odczytywania. 

 

Tabela 12: Wartości (3x934) rejestru statusu zapisów zakłóceń 

 
4.12.2 Procedura odczytywania 
W celu odczytania zapisów zakłóceń z produktu konieczne jest zastosowanie poniższej 
procedury. Procedura dzieli się na cztery części: 
 

1. Wybór zakłócenia - ręcznie lub automatycznie 
2. Odczyt pliku konfiguracji 
3. Odczyt pliku danych 
4. Akceptacja odczytanego rejestru (tylko dla odczytu automatycznego) 

 
4.12.2.1 Procedura ręcznego odczytywania 
Na poniższym schemacie przedstawiono procedurę używaną do ręcznego odczytywania 
zakłóceń. Ręczna metoda odczytywania nie pozwala na zatwierdzanie zapisów zakłóceń. 
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Rysunek 7: Ręczny wybór zapisu zakłócenia 

 
4.12.2.1 Procedura automatycznego odczytu - opcja 1 
Istnieją dwie metody, które mogą być użyte do automatycznego odczytywania zakłóceń. 
Poniżej przedstawiono procedurę dla pierwszej metody. Pokazano również akceptację 
zapisu zakłócenia po zakończeniu odczytywania. 
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Rysunek 8: Automatyczny wybór zakłócenia - opcja 1 

 
4.12.2.1 Procedura automatycznego odczytu - opcja 2 
Druga metoda, która może być wykorzystana do odczytu automatycznego, jest widoczna 
na schemacie poniżej. Pokazano również akceptację zapisu zakłócenia po zakończeniu 
odczytywania. 
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Rysunek 9: Automatyczny wybór zakłócenia - opcja 2 

 
4.12.2.4 Odczyt danych zakłóceń 
Odczytywanie zapisu zakłócenia to proces składający się z dwóch etapów. Wymaga on 
najpierw odczytania pliku konfiguracyjnego, a następnie pliku danych. Na rysunku 10 
przedstawiono sposób odczytywania pliku konfiguracyjnego: 
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Rysunek 10: Wyodrębnianie pliku konfiguracyjnego COMTRADE 

 
Poniższy schemat pokazuje, w jaki sposób jest odczytywany plik danych: 
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Rysunek 11:  Odczyt binarnego pliku danych COMTRADE 

 
Podczas wyodrębniania pliku COMTRADE może wystąpić błąd, który zostaje zgłoszony  
w rejestrze statusowym zapisów zakłóceń, 3x934. To może być skutkiem nadpisania przez 
produkt odczytywanego pliku. Może to również być spowodowane wydaniem przez 
urządzenie nadrzędne komendy, która nie mieści się w ramach procedury odczytu. 
 
4.12.3 Przechowywanie odczytanych danych 
Odczytane dane muszą zostać zapisane w dwóch osobnych plikach.  Pierwszy z nich to plik 
konfiguracyjny, w formacie tekstowym ASCII, zaś drugi jest plikiem danych, w formacie 
binarnym. 

 
4.12.3.1 Przechowywanie pliku konfiguracyjnego 
Dane konfiguracyjne odczytane z produktu powinny zostać zachowane w pliku tekstowym 
ASCII o rozszerzeniu ‘.cfg’. Każdy rejestr na stronie jest 16-bitową liczbą całkowitą bez 
znaku, w formacie G1, która jest przesyłana w kolejności bajtów big-endian. Urządzenie 
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nadrzędne musi zapisać dane stron pliku konfiguracyjnego do pliku w kolejności rosnącej 
rejestrów, przy czym najbardziej znaczący bajt danego rejestru zapisany zostaje przed jego 
najmniej znaczącym bajtem, aż wszystkie strony zostaną przetworzone. 

 
4.12.3.2 Przechowywanie pliku danych binarnych 
Dane binarne odczytane z produktu powinny zostać zachowane w pliku binarnym o takie 
samej nazwie, jak plik konfiguracyjny, lecz z rozszerzeniem ‘.dat’ zamiast rozszerzenia 
‘.cfg’. Każdy rejestr na stronie jest 16-bitową liczbą całkowitą bez znaku, w formacie G1, 
która jest przesyłana w kolejności bajtów big-endian. Urządzenie nadrzędne musi zapisać 
dane stron do pliku w kolejności rosnącej rejestrów, przy czym najbardziej znaczący bajt 
danego rejestru zapisany zostaje przed jego najmniej znaczącym bajtem, aż wszystkie 
strony zostaną przetworzone. 

 
4.12.4 Usuwanie zapisów zakłóceń 
Wszystkie zapisy zakłóceń przechowywane w pamięci produktu można usunąć 
(„skasować”) zapisując 5 w rejestrze kontroli zapisów 4x401 (dane typu G6). Szczegółowe 
informacje na temat usuwania zapisów zdarzeń można znaleźć w punkcie 4.11.4. 

 

4.13 Zmiany ustawień 
Ustawienia produktów można podzielić na dwie kategorie: 
 

 ustawienia kontroli i obsługi, 

 ustawienia rejestratora zakłóceń oraz grupy ustawień zabezpieczenia. 
Zmiany ustawień w obszarze kontroli i obsługi są wykonywane bezzwłocznie. 
Zmiany w grupach ustawień zabezpieczenia lub w ustawieniach rejestratora 
zakłóceń są przechowywane w tymczasowym obszarze pamięci podręcznej 
(schowku) i wymagają one potwierdzenia przed wdrożeniem. Wszystkie 
ustawienia produktu to rejestry stron 4x (patrz dokument Relay Menu Database 
(Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD). Podczas zmiany ustawień 
należy zwrócić uwagę na następujące elementy: 

 Ustawienia zaimplementowane przy użyciu wielu rejestrów wymagają zapisu za 
pomocą wielorejestrowej operacji zapisu. Produkt nie obsługuje dostępu 
umożliwiającego zapis do podczęści typów danych wielorejestrowych. 

 Pierwszy adres dla wielorejestrowego zapisu musi być aktualnym adresem. Jeżeli 
w zakresie, który ma zostać zapisany, znajdują się nieprzyporządkowane adresy, 
dane powiązane z tymi adresami będą skasowane. 

 Jeżeli operacja zapisu jest przeprowadzana z wartościami, które znajdują się poza 
zakresem, wówczas wygenerowany zostanie kod odpowiedzi o „niedozwolonych 
danych”. Prawidłowe wartości ustawień w ramach tej samej operacji zapisu 
zostaną wykonane. 

 Jeżeli przeprowadzana jest operacja zapisu, która powoduje zmianę rejestrów 
wymagającą wyższego poziomu hasła dostępowego niż jest obecnie uaktywnione, 
wówczas wszystkie zmiany ustawień dokonane w operacji zapisu zostaną 
anulowane. 

 

4.13.1 Zabezpieczenie hasłem 
Ustawienia produktu mogą być chronione hasłem. Poziom zabezpieczenia hasłem 
niezbędny do zmiany ustawienia wskazano w tabeli mapy rejestrów 4x w dokumencie 
Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. Poziom 2 to 
najwyższy poziom dostępu przy użyciu hasła, zaś poziom 0 oznacza, że nie jest wymagane 
żadne hasło. 
 
Następujące rejestry umożliwiają kontrolę zabezpieczenia hasłem: 

 4x00001 i 4x00002  Wprowadzanie hasła 

 4x00022 Domyślny poziom hasła 
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 4x00023 i 4x00024  Ustawienia pozwalające zmienić hasło poziomu 1 

 4x00025 i 4x00026  Ustawienia pozwalające zmienić hasło poziomu 2 

 3x00010 Aktualny poziom dostępu (tylko odczyt) 
 
4.13.2 Ustawienia kontroli i obsługi 
Ustawienia kontroli i obsługi są zapisywane w sposób natychmiastowy po wpisaniu 
wartości do takiego rejestru.  Należące do tej kategorii rejestry MODBUS to: 

 4x00000-4x00599 

 4x00700-4x00999 

 4x02049 do 4x02052 

 4x10000-4x10999 
 
4.13.2.1 Synchronizacja czasu 
Wartość zegara czasu rzeczywistego w produkcie można nastawić wpisując żądany czas 
(patrz punkt 4.16) do rejestrów od 4x02049 do 4x02052 włącznie. Te rejestry należą do 
standardu w produktach MiCOM firmy Alstom Grid, co ułatwia wysyłanie pakietu 
synchronizacji czasu, co polega na przesłaniu do urządzenia podrzędnego o adresie zero 
zapisu blokowego w rejestrach. 
 
Gdy czas produktu zostanie nastawiony przy pomocy tych rejestrów, wówczas wystawiona 
zostanie flaga Time Synchronized (Czas zsynchronizowany) w rejestrze statusowym 
MODBUS (3x1: typ G26). Produkt kasuje automatycznie tę flagę po upływie pięciu minut 
od czasu, gdy po raz ostatni dokonano zapisu w tych rejestrach. 
Zdarzenie „Time synchronization” (Synchronizacja czasu) zostanie zarejestrowane  
w przypadku, gdy nowa wartość czasu różni się od aktualnej wartości o więcej niż dwie 
sekundy. 

 
4.13.3 Ustawienia konfiguracyjne rejestratora zakłóceń 
Ustawienia konfiguracyjne rejestratora zakłóceń są zapisywane w podręcznym obszarze 
pamięci (schowku). Wymagana jest procedura potwierdzenia, aby zapisać treść schowka 
do ustawień rejestratora zakłóceń, dzięki czemu konfiguracja rejestratorów jest zawsze 
spójna.  Do odrzucenia zawartości pamięci podręcznej służy procedura anulowania.  
Procedury potwierdzenia i anulowania pamięci podręcznej opisano w punkcie 4.13.5. 
Rejestry konfiguracyjne rejestratora zakłóceń mieszczą się w zakresie: 

 4x00600-4x00699 
 
4.13.4 Ustawienia zabezpieczeń 
Ustawienia konfiguracyjne zabezpieczenia są zapisywane w podręcznym obszarze pamięci 
(schowku). Wymagana jest procedura potwierdzenia, aby zapisać treść schowka do funkcji 
zabezpieczających produktu dzięki czemu ich konfiguracja jest zawsze spójna. Do 
odrzucenia zawartości pamięci podręcznej służy procedura anulowania. Procedury 
potwierdzenia i anulowania pamięci podręcznej opisano w punkcie 4.13.5. 
Produkt obsługuje cztery grupy ustawień zabezpieczenia. Jedna grupa zabezpieczenia jest 
aktywna, a pozostałe trzy są albo uśpione albo wyłączone. Aktywną grupę zabezpieczenia 
można wybrać poprzez wpisanie do rejestru 4x00404. Odpowiedź o niedozwolonych 
danych będzie zwrócona, jeżeli podjęta zostanie próba ustawienia aktywnej grupy na tej  
z grup, która została wyłączona. 
 
Rejestry MODBUS dla każdej z czterech grup są powtarzane w następujących zakresach: 

 Grupa 1 4x01000-4x02999, 134x11000-4x12999 

 Grupa 2 4x03000-4x04999, 4x13000-4x14999 

                                                            
13 Należy zwrócić uwagę, że rejestry od 4x02049 do 4x02052 nie należą do grupy ustawień 
zabezpieczenia nr 1, zatem nie powtarzają się one w żadnej innej grupie ustawień 
zabezpieczenia. Rejestry te służą do synchronizacji czasu i są standardem  
w większości produktów Alstom Grid.  Patrz punkt 4.13.2.1. 
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 Grupa 3 4x05000-4x06999, 4x15000-4x16999 

 Grupa 4 4x07000-4x08999, 4x17000-4x18999 
 
4.13.5 Zarządzanie pamięcią podręczną (schowkiem) 
Rejestr 4x00405 może być używany do potwierdzenia bądź odrzucenia zmian ustawień 
przechowywanych w schowku. Oprócz podstawowej edycji grup ustawień zabezpieczenia 
dostępne są następujące funkcje: 
 

 ustawieniom grupy lub wszystkim ustawieniom produktu można przywrócić 
ustawienia domyślne poprzez wpisanie do rejestru 4x00402, 

 istnieje możliwość skopiowania zawartości jednej grupy ustawień do innej 
poprzez wpisanie grupy źródłowej do rejestru 4x00406, natomiast grupy 
docelowej do rejestru 4x00407, 

 Należy pamiętać, że zmiana ustawień przeprowadzona w wyniku jednej z dwóch 
określonych powyżej operacji jest dokonywana w schowku. Zmiany te muszą 
zostać potwierdzone poprzez wpisanie do rejestru 4x00405. 

 

4.14 Typy danych rejestrów 
Produkt przypisuje jeden lub wiele rejestrów MODBUS do informacji mających określony 
typ danych, które to informacje znajdują się w wewnętrznej bazie danych. Te typy danych 
noszą nazwę typów G, ponieważ mają identyfikator „G” dodany jako prefix. Dokument 
Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD podaje kompletną 
definicję wszystkich typów G stosowanych w produkcie. 
Zasadniczo, typy danych są przesyłane w kolejności od najbardziej znaczącego bajtu do 
najmniej znaczącego, czyli inaczej w „formacie Big Endian” (grubokońcowość). Może to 
oznaczać konieczność przeorganizowania przez urządzenie nadrzędne MODBUS 
otrzymanych bajtów na format zgodny z jego konwencjami kolejności bajtów i kolejności 
rejestrów (w przypadku wielorejestrowych typów G). Większość urządzeń nadrzędnych 
MODBUS zapewnia konfigurację urządzenia (lub punktu danych) zmiany kolejności bajtów 
oraz zmiany kolejności rejestrów na potrzeby wielu różnych implementacji. 
Typy danych produktu mają charakter niepodzielny. To oznacza, że nie jest możliwe 
odczytywanie (ani zapisywanie) wielorejestrowych typów z lub do pojedynczych rejestrów. 
Odczytywanie (lub zapisywanie) z lub do wszystkich rejestrów dla pozycji mającej 
wielorejestrowy typ danych wymaga pojedynczej komendy blokowego odczytu (lub 
zapisu). 
W dalszych podpunktach można znaleźć dodatkowe uwagi na temat niektórych bardziej 
złożonych typów G. 

 

4.15 Ustawienia numeryczne (typy danych G2 i G35) 
Ustawienia numeryczne przedstawiają wartości rzeczywiste (niebędące liczbami 
całkowitymi) w postaci liczb całkowitych. Wartość rejestrowa to liczba przyrostów 
ustawienia (lub kroków), o którą wartość rzeczywista jest oddalona od minimalnej 
wartości rzeczywistej ustawienia.  Wyraża się to za pomocą następującego wzoru: 
 

 
 
Gdzie: 
 

 Sreal - Wartość rzeczywista ustawienia 

 Smin. - Minimalna wartość rzeczywista ustawienia 

 Sinc. - Wartość rzeczywista przyrostów (kroków) ustawienia 

 Snumeric  - Wartość numeryczna (rejestrowa) ustawienia 
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Na przykład ustawienie o zakresie ustawień wartości rzeczywistej od 0,01 do 10 w krokach 
po 0,01 miałoby następujące numeryczne wartości ustawienia: 
 

Wartość rzeczywista (Sreal) Wartość numeryczna (Snumeric) 

0.01 0 

0.02 1 

1.00 99 
 

Tabela 13: Wartości liczbowe 

 
Typ danych numerycznych G2 wykorzystuje 1 rejestr jako 16-bitową liczbę całkowitą bez 
znaku, natomiast typ danych numerycznych G35 wykorzystuje 2 rejestry jako 32-bitową 
liczbę całkowitą bez znaku. Zatem typ danych G2 zapewnia maksymalny zakres ustawienia 
równy 216 x Sinc. Podobnie typ danych G35 zapewnia maksymalny zakres ustawienia równy 
232 x Sinc. 

 

4.15 Format daty i godziny (typ danych G12) 
Dane data-godzina typu G12 pozwalają na przestawienie informacji o rzeczywistej dacie 
i godzinie do wyświetlania z rozdzielczością 1 ms.  Typ danych jest wykorzystywany  
w znacznikach czasu oraz synchronizacji czasu (patrz punkt 4.13.2.1). 
 
Strukturę typu danych przedstawiono w tabeli 14 i jest ona zgodna z formatem „Binary 
Time 2a” wg normy IEC 60870-5-4. 
 

Bajt Pozycja bitu 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0 

2 m15 m14 m13 m12 m11 m10 m9 m8 

3 IV R I5 I4 I3 I2 I1 I0 

4 SU R R H4 H3 H2 H1 H0 

5 W2 W1 W0 D4 D3 D2 D1 D0 

6 R R R R M3 M2 M1 M0 

7 R Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 
 

Tabela 14: Struktura danych daty i godziny typu G12 

 
Gdzie: 

 m = 0…59 999 ms 

 I = 0…59 minut 

 H = 0…23 godzin 

 W = 1…7 dzień tygodnia; od poniedziałku do niedzieli, 0, gdy nie obliczono 

 D = 1…31 dzień miesiąc 

 M = 1…12 miesiąc roku; od stycznia do grudnia 

 Y = 0…99 rok (rok danego wieku) 

 R = Bit zastrzeżony = 0 

 SU = Czas letni: 0=czas urzędowy, 1=czas letni 

 IV = Wartość nieprawidłowa: 0=prawidłowa, 1=nieprawidłowa 

 Zakres = 0 ms…99 lat 
 

Tabela 15: Struktura danych daty i godziny typu G12 

 
Siedem bajtów struktury jest upakowanych do czterech 16-bitowych rejestrów. Dostępne 
są dwa formaty pakowania: standardowy i odwrócony. Do wyboru dominującego formatu 
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służy ustawienie G238 w kolumnie menu „Date and Time” lub rejestr 4x306. 14 
Standardowy format pakowania jest ustawiony domyślnie i jest zgodny z wymogiem 
normy IEC 60870-5-4, aby najpierw przesyłać bajt 1, kolejno przesyłane są bajty od 2 do 7 
włącznie, a po nich bajt zerowy, co daje w sumie osiem bajtów. Ponieważ dane z rejestrów 
są zwykle przesyłane w formacie big-endian (najpierw najbardziej znaczący bajt, a potem 
najmniej znaczący), w przypadku pierwszego rejestru bajt 1 będzie znajdował się w pozycji 
najbardziej znaczącego bajtu, a bajt 2 znajdzie się za nim w pozycji najmniej znaczącego 
bajtu. Ostatni rejestr będzie zawierać tylko bajt 7 w pozycji najbardziej znaczącej, 
natomiast mniej znaczący bajt będzie mieć wartość zero. 
Odwrócony format pakowania to dokładne odwrócenie kolejności transmisji bajtów  
w stosunku do formatu standardowego. Bajt zerowy jest wysyłany jako najbardziej 
znaczący bajt pierwszego rejestru, a bajt 7 jako najmniej znaczący bajt rejestru. 
Najbardziej znaczący bajt drugiego rejestru zawiera bajt 6 oraz bajt 5 w pozycji najmniej 
znaczącego bajtu. 
Dla typu G12 oba formaty pakowania zostały w pełni udokumentowane w dokumencie 
Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 
Podstawowe zastosowanie formatu odwróconego polega na zapewnieniu spójności 
formatu pakietów daty i godziny w przypadku korzystania z różnych produktów 
pochodzących od różnych producentów. Jest to szczególnie prawdziwe wtedy, gdy istnieje 
wymóg zsynchronizowania czasu nadawania z takimi różnymi produktami. 
Typ danych podaje wartość tylko dla roku danego wieku; wiek należy wydedukować.  
W uproszczeniu można narzucić 20 wiek dla zastosowań, które nie obsługują dat 
przechowywanych w tym formacie z poprzedniego (dwudziestego) wieku. Ewentualnie 
stulecie może być obliczane jako wartość, która wygeneruje wartość czasową najbliższą 
bieżącej daty. Przykładowo: Zapis 30-12-99 oznacza datę 30-12-1999, jeżeli odebrano go  
w roku 1999 oraz 2000, lecz gdy odebrano go w roku 2050 oznacza datę 30-12-2099.  
Ta technika pozwala, by 2-cyfrowy zapis roku był odpowiednio zmieniany na zapis 4-
cyfrowy w oknie obejmującym ±50 lat wokół bieżącej daty. 
 
Bit nieprawidłowy ma dwa zastosowania: 

1. może wskazywać, że informacja dotycząca daty i godziny jest uznawana za 
niedokładną, lecz jest najlepszą dostępną informacją, 

2. informacja dotycząca daty i godziny nie jest dostępna. 
 

Bit „czas letni” jest wykorzystywany do wskazania, że używany jest czas letni (DST) i co 
ważniejsze, pozwala rozwiązać kwestię zmiany oraz nieciągłość czasu, która występuje 
wraz z rozpoczęciem i zakończeniem czasu letniego. Jest to ważne dla prawidłowej 
korelacji czasowej znakowanych czasowo zapisów. (Należy zwrócić uwagę, że wartość bitu 
czasu letniego nie ma wpływu na czas wyświetlany przez produkt.) 
Pole dnia tygodnia jest opcjonalne i jeżeli nie będzie obliczone zostanie ustawione na 
wartość zero. 
Ten typ danych (a zatem produkt również) nie uwzględnia stref czasowych, więc to 
użytkownik końcowy musi określić strefę czasową stosowaną przez produkt. Powszechnie 
stosuje się uniwersalny czas koordynowany UTC, co pozwala uniknąć komplikacji 
wiążących się ze znacznikami czasu letniego. 
 
 
4.17 Formaty danych z pomiarów mocy oraz energii (G29 i G125) 
Pomiary mocy oraz energii są dostępne w dwóch formatach danych: w formacie 
całkowitoliczbowym G29 oraz w formacie zmiennoprzecinkowym G125 wg normy 
IEEE754. Format G125 jest bardziej preferowany niż starszy format G29. 

                                                            
14 Należy zwrócić uwagę, że ta komórka menu nie istnieje w wersjach oprogramowania przekaźnika P340 01, 02, 

03, 04, 05, 06 oraz 07. Wersje utrzymaniowe późniejsze niż wersje oprogramowania 03H, 04J, 05J, 06D oraz 

07D będą zawierały tylko rejestr wyboru formatu czasu 4x306.  Wcześniejsze wersje wykorzystują standardowy 
format czasu. 
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4.17.1 Dane typu G29 
Dane typu G29 składają się z trzech rejestrów. Pierwszy rejestr to jednostkowy pomiar 
mocy lub energii i jest typu G28, czyli jest 16-bitową wielkością ze znakiem. Drugi i trzeci 
rejestr zawierają mnożnik konwertujący wartość jednostkową na wartość rzeczywistą. 
Mnożnik jest typu G27, czyli jest 32-bitową wielkością bez znaku. Zatem wartość 
całkowita, jaką przekazują dane typu G29, należy obliczyć jako G29=G28xG27. 
 
Produkt oblicza wartość jednostkową mocy lub energii G28 jako G28=((zmierzona wielkość 
wtórna)/(strona wtórna PP)  (110 V/(strona wtórna PN)). Ponieważ dane typu G28 to 
16-bitowa liczba całkowita ze znakiem, jej dynamiczny zakres jest ograniczony do ±32768. 
Powyższe ograniczenie należy uwzględnić przy pomiarze energii, gdy wartość G29 nasyci 
się dużo wcześniej niż będzie to miało miejsce w przypadku odpowiednika G125. 
Przypisany mnożnik G27 jest obliczany jako G27 = (strona pierwotna PP)  (strona 
pierwotna PN/110 V) gdy wybrany jest pomiar wartości strony pierwotnej i jako G27 
= (strona wtórna PP)  (strona wtórna PN/110 V), gdy wybrano pomiar wartości strony 
wtórnej. 
Ze względu na konieczność zaokrąglenia wartości zmiennoprzecinkowej do wartości 
całkowitej w obliczeniach części składowych oraz ograniczonego zakresu dynamicznego 
G29, zaleca się korzystanie z wartości G29 wyłącznie wtedy, gdy jednostka nadrzędna 
(master) MODBUS nie współpracuje ze zmiennoprzecinkowymi odpowiednikami G125 
IEEE754. 

 
Uwaga: Wartości G29 muszą być odczytane jako całkowite wielokrotności trzech 

rejestrów.  Nie ma możliwości odczytania części G28 oraz G27 przy pomocy 
oddzielnych poleceń odczytu. 

 
Przykład: 
 
Dla mocy fazy A (waty) (rejestry 3x00300 - 3x00302) dla nominalnej wartości 110 V,  
In = 1A, przekładnia PN = 110V:110 V i przekładnia PP = 1A:1A. 
Przyłożenie fazy A 1A przy 63,51 V 
Moc czynna fazy A =  ((63,51 V  1A) / In=1A)  (110/Vn=110 V) = 63,51 W 
Część G29 wartości jest przycięta do jednostki wielkości, która będzie równa 64 (40h). 
Mnożnik jest wyprowadzany z przekładni PN i PP ustawionych w produkcie, za pomocą 
równania ((strona pierwotna PP)  (strona pierwotna PN) / 110 V)).  W związku z tym 
część G27 wartości będzie równa 1. Zatem całkowita wartość zbioru rejestrowego G29 
będzie równa 64 1 = 64 W. 
Rejestry zawierałyby:  

3x00300 - 0040h 
3x00301 - 0000h 
3x00302 - 0001h 

Jeżeli skorzystamy z poprzedniego przykładu z przekładnią PN = 110 000 V:110 V  
i przekładnią PP = 10 000A: 1A, mnożnik G27 wyniósłby 10 000A 110 000 V/110 = 10 000 
000.  Wartość całkowita zbioru rejestrowego G29 wynosi 64  10 000 000 = 640 MW.  
(Należy zwrócić uwagę, że to obliczenie zawiera rzeczywisty błąd równy 49 MW ze 
względu na utratę rozdzielczości). 
Rejestry zawierałyby:  

3x00300 - 0040h 
3x00301 - 0098h 
3x00302 - 9680h 

 
 
4.17.2 Dane typu G125 
Dane typu G125 są skróconym formatem zmiennoprzecinkowym IEEE754, który zajmuje 
32 bity w dwóch następujących po sobie rejestrach. Najbardziej znaczące 16 bitów 
formatu znajduje się w pierwszym (mniej znaczącym) rejestrze, natomiast najmniej 
znaczące 16 bitów w drugim rejestrze. 
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Wartość pomiaru G125 jest tak dokładna, jak zdolność produktu do obliczania pomiaru po 
tym, jak zastosowane zostały współczynniki skalowania strony wtórnej lub pierwotnej 
zależnie od konieczności. Nie jest ona narażona na błąd obcięcia ani też nie traci na 
ograniczeniach zakresu dynamicznego, związanych z formatem danych G29. 
 
 
 

5 INTERFEJS IEC 60870-5-103 
Interfejs IEC 60870-5-103 jest interfejsem typu master/slave, w którym przekaźnik pełni 
rolę urządzenia podrzędnego (slave). Przekaźnik ma poziom zgodności 2; poziom 
zgodności 3 nie jest obsługiwany. 
Interfejs wspiera szereg funkcjonalności określonych normą IEC 60870-5-103: 
 

 inicjalizacja (reset), 

 synchronizacja czasu, 

 odczyt rejestru zdarzeń, 

 odpytywanie ogólne, 

 pomiary cykliczne, 

 komendy ogólne, 

 odczyt rejestru zakłóceń, 

 kody prywatne. 
 

5.1 Połączenie fizyczne oraz warstwa łącza 
Dla interfejsu IEC 60870-5-103 dostępne są obie opcje połączeń, albo tylny port 
EIA(RS)485 albo opcjonalny tylny port światłowodowy. Jeżeli zamontowany jest port 
światłowodowy, można wybrać port aktywny za pomocą menu na przednim panelu lub 
przedniego portu Courier, jednakże dokonany wybór zaczyna obowiązywać dopiero po 
następnym włączeniu zasilania przekaźnika. 
Dla obu trybów połączenia możliwy jest wybór zarówno adresu przekaźnika, jak 
i prędkości transmisji, przy pomocy menu panelu przedniego/przedniego Courier. Po 
wprowadzeniu zmiany w jednym z tych dwóch ustawień konieczna jest komenda 
resetowania, aby ponownie nawiązać komunikację; patrz opis komendy resetowania 
poniżej. 
 

5.2 Inicjalizacja 
Za każdym razem gdy przekaźnik został podłączony lub gdy parametry komunikacji zostały 
zmienione, należy wydać komendę resetującą w celu zainicjowania komunikacji. 
Przekaźnik będzie odpowiadał na jedną z dwóch komend resetujących (Reset CU (reset 
modułu komunikacyjnego) lub Reset FCB (reset bitu zliczania ramek)). Jednak komenda 
Reset CU kasuje wszelkie niewysłane komunikaty z bufora transmisji przekaźnika. 
Przekaźnik odpowiada na komendę resetującą komunikatem identyfikacyjnym ASDU 5, 
powód transmisji (COT) dla tej odpowiedzi to albo Reset CU albo Reset FCB, w zależności 
od natury komendy resetującej. Zawartość ASDU 5 opisano w punkcie dokumentu Relay 
Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD poświęconym normie 
IEC 60870-5-103. 
Poza komunikatem identyfikacyjnym ASDU 5, jeśli przekaźnik zostanie uruchomiony, 
wywołane zostanie zdarzenie uruchomienia. 
 

5.3 Synchronizacja czasu 
Godzina i data w przekaźniku mogą być ustawiane za pomocą funkcji synchronizacji czasu 
protokołu IEC 60870-5-103. Urządzenie przeprowadza korektę opóźnienia transmisji 
zgodnie z IEC 60870-5-103. Jeśli komunikat o synchronizacji czasu wysyłany jest jako 
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komunikat wyślij / potwierdź, przekaźnik odpowiada komunikatem potwierdzającym. 
Zarówno wtedy, gdy komunikat o synchronizacji czasu został wysłany jako komunikat 
wyślij / potwierdź jak i wtedy, gdy został wysłany jako komunikat rozgłoszeniowy (wyślij / 
brak odpowiedzi), wygenerowane zostaje zdarzenie klasy 1 synchronizacji czasu. 
Jeśli do synchronizacji zegara w przekaźniku wykorzystane jest wejście IRIG-B, nie ma 
możliwości ustawienia czasu przekaźnika za pomocą interfejsu IEC 60870-5-103. Jeżeli czas 
jest ustawiany za pomocą interfejsu, przekaźnik tworzy zdarzenie z bieżącą datą i godziną 
pobranymi z zegara wewnętrznego, który jest synchronizowany z sygnałem IRIG-B. 
 

5.4 Zdarzenia spontaniczne 
Zdarzenia są skategoryzowane z uwzględnieniem poniższych informacji: 

 typ funkcji, 

 numer informacji.  
 
Profil IEC 60870-5-103 w dokumencie Relay Menu Database document (Baza danych 
menu w przekaźniku), P34x/EN MD, zawiera pełną listę wszystkich zdarzeń generowanych 
przez przekaźnik. 
 

5.5 Odpytywanie ogólne 
Zapytanie GI (General interrogation - odpytywanie ogólne) umożliwia odczytanie 
poniższych informacji: statusu przekaźnika, numerów funkcji oraz numerów informacji, 
które zostają zwrócone w cyklu GI. Wskazuje je profil IEC 60870-5-103 w dokumencie 
Relay Menu Database document (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. 
 

5.6 Pomiary cykliczne 
Przekaźnik cyklicznie wygeneruje wartości mierzone korzystając z ASDU 9, które można 
odczytać używając zapytania klasy 2 (uwaga: ADSU 3 nie jest używany). Częstotliwość,  
z jaką przekaźnik generuje mierzone wartości, można kontrolować za pomocą ustawienia 
okresu pomiarowego. Ustawienie to można edytować z menu na przednim panelu/za 
pomocą przedniego portu Courier i jest ono aktywne natychmiast po wprowadzeniu 
zmiany. 

 
Uwaga: Wielkości mierzone przesyłane przez przekaźnik są wysyłane jako 2,4 razy 

znamionowa wartość wartości analogowej. 
 

5.7 Komendy 
Listę obsługiwanych komend można znaleźć w dokumencie Relay Menu Database 
document (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD. W przypadku użycia innych 
komend przekaźnik odpowie komunikatem ASDU 1, z powodem transmisji (COT) 
wskazującym na „nieudane zatwierdzenie komendy do wykonania”. 
 

5.8 Tryb testowy 
Za pomocą menu na panelu przednim lub przedniego portu Courier można odłączyć 
zestyki wyjściowe przekaźnika, aby umożliwić przeprowadzenie wtórnego testu iniekcji. 
Norma IEC 60870-5-103 interpretuje to jako „tryb testowy”. Wygenerowane zdarzenie 
wskaże zarówno wejście jak i wyjście z trybu testowego. Zdarzenia spontaniczne oraz dane 
mierzone przesyłane cyklicznie podczas trybu testowego będą oznaczone powodem 
transmisji COT „tryb testowy”. 
 

5.9 Zapisy zakłóceń 
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Zapisy zakłóceń przechowywane są w formacie nieskompresowanym i mogą być 
odczytane za pomocą standardowych mechanizmów opisanych w IEC 60870-5-103. 
 

Uwaga: IEC 60870-5-103 obsługuje jedynie do 8 zapisów. 
 

5.10 Blokowanie kierunku monitorowania 
Przekaźnik oferuje funkcję blokowania komunikatów w określonym kierunku 
monitorowania oraz kierunku przesyłania poleceń. Komunikaty mogą zostać zablokowane 
w określonym kierunku monitorowania oraz kierunku przesyłania poleceń za pomocą 
komend menu, Communications (komunikacja) – CS103 Blocking (blokowanie CS103) – 
Disabled (wyłączone) / Monitor Blocking (blokowanie monitorowania) / Command 
Blocking (blokowanie komend) lub za pomocą sygnałów DDB Monitor Blocked 
(blokowanie z urządzenia) oraz Command Blocked (blokowanie do urządzenia). 
 
 
 
 

6 INTERFEJS DNP3.0 
 

6.1 Protokół DNP3.0 
Protokół DNP 3.0 jest definiowany i zarządzany przez grupę użytkowników DNP. 
Informacje dotyczące grupy użytkowników, protokołu DNP3.0 w ogólności oraz 
specyfikacji protokołu można znaleźć na stronie internetowej 
www.dnp.org 
Zamieszczone tutaj opisy będą dołączone do dokumentu charakterystyki przekaźnika, 
która jest zamieszczona w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu  
w przekaźniku), P34x/EN MD. Opis protokołu DNP 3.0 nie jest tutaj zamieszczony - można 
skorzystać z dokumentów grupy użytkowników. Dokument charakterystyki urządzenia 
zawiera niezbędne szczegóły związane z implementacją DNP 3.0 w przekaźniku. Jest to 
dokument opisujący standard DNP3.0, określający obsługiwane obiekty, odmiany oraz 
kwalifikatory. Dokument charakterystyki urządzenia określa, które dane są dostępne  
z przekaźnika wykorzystującego DNP 3.0. Przekaźnik jest urządzeniem podrzędnym DNP 
3.0 i obsługuje poziom podgrupy 2 protokołu oraz kilka dodatkowych funkcji z poziomu 3. 
Komunikacja DNP 3.0 wykorzystuje port komunikacyjny EIA(RS)485 lub Ethernet 
umieszczony z tyłu przekaźnika. W przypadku korzystania z interfejsu szeregowego format 
danych zawiera 1 bit startowy, 8 bitów danych, opcjonalny bit parzystości oraz 1 bit stopu.  
Parzystość można konfigurować.  Ustawienia DNP 3.0, patrz rozdział Ustawienia. 
Komunikacja w protokole DNP3.0 wykorzystuje port komunikacyjny EIA(RS)485 
umieszczony z tyłu przekaźnika. Format danych zawiera 1 bit startowy, 8 bitów danych, 
opcjonalny bit parzystości oraz 1 bit stopu. Parzystość można konfigurować (patrz poniżej - 
ustawienia menu). 
 

6.2 Obiekt 1, wejścia binarne 
Obiekt 1, wejścia binarne, zawiera informacje opisujące stan sygnałów w przekaźniku, 
które w większości stanowią część magistrali danych cyfrowych (DDB). Obejmują one  
z reguły stan zestyków wyjściowych oraz wejść optycznych, sygnałów alarmowych jak  
i sygnałów uruchomienia oraz wyzwolenia zabezpieczenia. Numery DDB danych 
punktowych DNP3.0 znajdują się w kolumnie „DDB number” w dokumencie 
charakterystyki urządzenia. Mogą one być używane do odsyłania do list definicji DDB, 
która również znajduje się w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu  
w przekaźniku), P34x/EN MD. Punkty wejść binarnych mogą być również odczytane jako 
zdarzenia zmiany, wykorzystując obiekt 2 oraz obiekt 60 dla danych zdarzeń klasy 1-3. 
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6.3 Obiekt 10, wyjścia binarne 
Obiekt 10, wyjścia binarne, zawiera komendy, które mogą być obsługiwane przez DNP 3.0. 
Tak więc punkty akceptują komendy typu włącz impuls [zerowy, wyzwalanie, zamknięcie] 
oraz wł./wył. zatrzask w sposób, który wyszczególniono w profilu urządzenia  
w dokumencie Relay Menu Database (Baza danych menu w przekaźniku), P34x/EN MD,  
i wykonują polecenia jednokrotnie dla każdej komendy. Pozostałe pola są ignorowane 
(kolejka, wyczyść, wyzwalanie/zamykanie, w czasie i po czasie). 
Ze względu na fakt, że wiele funkcji przekaźnika jest konfigurowalnych, może dojść do 
sytuacji, gdy niektóre z poleceń obiektu 10 opisanych poniżej, nie będą dostępne do 
wykorzystania. W przypadku odczytu z obiektu 10 spowoduje to zarejestrowanie punktu  
w trybie off-line, a polecenie zadziałania do obiektu 12 stworzy odpowiedź błędu. 
Dostępny jest dodatkowy obraz wejść sterowniczych. Opisane jako koordynowane wejścia 
sterownicze, odzwierciedlają one stan wejść sterowniczych lecz z dynamicznym 
charakterem. 
 

 Jeżeli sygnał DDB wejścia sterowniczego został już ustawiony SET i nowa komenda 
DNP SET jest wysyłana do wejścia sterowniczego, sygnał DDB chwilowo przyjmuje 
wartość RESET, a następnie z powrotem SET. 

 Jeżeli sygnał DDB wejścia sterowniczego został już zresetowany RESET i nowa 
komenda DNP RESET jest wysyłana do wejścia sterowniczego, sygnał DDB wejścia 
sterowniczego chwilowo przyjmuje wartość SET, a następnie z powrotem RESET. 

 
Na rysunku 12 przedstawiono zachowanie, gdy wejście sterujące jest ustawione na 
impulsowe lub zatrzaskowe. 
 

 

Rysunek 12:  Działanie wejść sterowniczych 

 
Przykłady punktów obiektu 10, które mogą być zgłaszane jako off-line: 
 

 Aktywacja grup ustawień - potwierdza załączenie grup ustawień, 

 Wyzwalanie/zamknięcie wyłącznika - potwierdza załączenie zdalnej kontroli 
wyłącznika, 

 Reset zabezpieczenia termicznego NPS - potwierdza załączenie zabezpieczenia 
termicznego NPS, 

 Reset zabezpieczenia przeciążeniowego, 
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termicznego - potwierdza załączenie zabezpieczenia 
przeciążeniowego, termicznego, 

 Zerowanie flag RTD - potwierdza załączenie wejść RTD, 

 Wejścia sterownicze - potwierdza załączenie wejść 
sterowniczych. 

 

6.4 Obiekt 20, liczniki binarne 
Obiekt 20, liczniki binarne, zawiera liczniki sumaryczne oraz pomiary. Wartości liczników 
binarnych mogą być odczytane jako aktualna „bieżąca” wartość z obiektu 20 lub jako 
„zamrożona” wartość z obiektu 21. Uruchomione liczniki obiektu 20 akceptują funkcje 
odczytu, wstrzymywania oraz kasowania. Funkcja wstrzymania przyjmuje bieżącą wartość 
uruchomionego licznika obiektu 20 oraz przechowuje ją w odpowiednim liczniku 
wstrzymań obiektu 21. Funkcje wstrzymania oraz kasowania resetują uruchomiony licznik 
obiektu 20 do wartości zero po zamrożeniu jego wartości. Zdarzenia zmiany wartości 
licznika binarnego oraz licznika wstrzymań mogą być raportowane odpowiednio z obiektu 
22 oraz obiektu 23. Zdarzenia zmiany licznika (obiekt 22) zgłaszają wyłącznie ostatnią 
zmianę, więc maksymalna liczba obsługiwanych zdarzeń jest taka sama jak łączna liczba 
liczników. Zdarzenia zmiany licznika wstrzymań (obiekt 23) są generowane, ilekroć 
przeprowadzana jest operacja wstrzymania oraz następuje zmiana w stosunku do 
poprzedniej komendy wstrzymania. Kolejki zdarzeń licznika wstrzymania przechowują 
punkty do dwóch operacji wstrzymywania. 
 

6.5 Obiekt 30 wejście analogowe 
Obiekt 30, wejścia analogowe, zawiera informację z kolumny pomiarów dostępnej w menu 
przekaźnika. Wszystkie punkty obiektu 30 mogą być zgłaszane jako 16- lub 32-bitowe 
wartości całkowite z flagą, 16- lub 32-bitowe wartości całkowite bez flagi oraz wartości  
w skróconym formacie zmiennoprzecinkowym. Analogowe wartości mogą być zgłaszane 
do stacji nadrzędnej jako wartości strony pierwotnej, strony wtórnej lub znormalizowane 
(uwzględniające przekładnie PP i PN z przekaźnika). Można je ustawiać w kolumnie DNP3.0 
Communications (komunikacja DNP3.0) w przekaźniku. Odpowiednie ustawienia strefy 
nieczułości mogą zostać wyświetlone z podziałem na wartości strony pierwotnej, strony 
wtórnej lub wartości znormalizowane. Wartości punktów strefy nieczułości mogą być 
zgłaszane oraz zapisywane przy pomocy wariacji Obiektu 34. Ustawienie strefy nieczułości 
jest używane do określenia, czy dla każdego punktu powinna być wygenerowane zdarzenie 
zmiany. Zdarzenie zmiany można odczytać za pomocą obiektu 32 lub obiektu 60 i zostanie 
ono wygenerowane dla każdego punktu, którego wartość uległa zmianie od momentu 
ostatniego zgłoszenia danych o więcej niż nastawa strefy nieczułości. 
Każdy pomiar analogowy, który jest niedostępny w momencie jego odczytu zostanie 
zgłoszony jako nieaktywny, np. częstotliwość, gdy częstotliwość prądu i napięcia znajduje 
się poza zakresem śledzenia przekaźnika lub stan cieplny, gdy ochrona termiczna została 
wyłączona w kolumnie konfiguracji. 
 

6.6 Obiekt 40 wyjście analogowe 
Konwersja do formatu stałoprzecinkowego wymaga wykorzystania mnożnika skalowania, 
który można skonfigurować dla różnych rodzajów danych przekaźnika, np. prądu, napięcia, 
kąta fazowego itp. Wszystkie punkty obiektu 40 rejestrują wartości całkowite skalowania, 
a dla konfiguracji wielkości całkowitych skalowania dostępny jest obiekt 41. 
 

6.7 Konfiguracja protokołu DNP3.0 za pośrednictwem 
oprogramowania S1 Agile 
W ramach dostarczanego oprogramowania konfiguracyjnego S1 Agile dostępny jest pakiet 
programowy służący do konfiguracji odpowiedzi przekaźnika komunikującego się po 



KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SCADA P34x/EN SC/Ia7 

970 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

protokole DNP3.0. Komputer PC jest podłączony do przekaźnika przewodem szeregowym 
do 9-pinowego złącza z przodu przekaźnika - patrz rozdział Wprowadzenie (P34x/EN IT). 
Dane konfiguracyjne są kopiowane z przekaźnika na komputer w formie danych 
skompresowanych i następnie, po zmodyfikowaniu, przesyłane w drugą stronę w podobny 
sposób.  Nowa konfiguracja DNP3.0 jest uwzględniana w przekaźniku po zakończeniu 
pobierania. Domyślna konfiguracja może być przywrócona w dowolnym momencie, 
poprzez wybór ‘All Settings’ w komórce ‘Restore Defaults’ w kolumnie menu 
‘Configuration’. 
W S1 Agile dane DNP3.0 wyświetlane są w trzech głównych oknach z zakładkami, jedno 
okno na konfigurację punktu, jedno na skalowanie liczb całkowitych i jedno dla opcji 
domyślnej (format danych). Konfiguracja punktu obejmuje również zakładki konfiguracji 
wejść binarnych, wyjść binarnych, liczników oraz wejść analogowych. 
 
 
 

7 INTERFEJS ETHERNETOWY IEC 61850 
 

7.1 Wprowadzenie 
IEC 61850 jest międzynarodowym standardem komunikacyjnym opartym o protokół 
Ethernet, znajdującym zastosowanie w podstacjach. Standard ten umożliwia integrację 
wszystkich funkcji zabezpieczeń, sterowania, pomiarów oraz monitorowania w podstacji 
oraz dodatkowo zapewnia środki pozwalające na warunkowe powiązywanie i zdalne 
wyłączanie bezwarunkowe. Łączy on w sobie udogodnienia oferowane przez sieć Ethernet 
z bezpieczeństwem, które jest istotne dla współczesnych podstacji. 
 
Przekaźniki zabezpieczające MiCOM firmy Alstom mogą zostać zintegrowane z systemami 
sterowania podstacją PACiS, co stanowi uzupełnienie oferowanego przez firmę Alstom 
Grid Automation pełnego rozwiązania IEC 61850 dla podstacji. W większości typów 
przekaźników Px4x można wprowadzić, obok tradycyjnych protokołów szeregowych, 
protokół Ethernet. Przekaźniki, które są już wyposażone w UCA2.0 on Ethernet, można 
łatwo zaktualizować do normy IEC 61850. 
 

7.2 Czym jest IEC 61850? 
IEC 61850 jest składającą się z 14 części międzynarodową normą, która definiuje 
architekturę komunikacyjną dla podstacji.  To coś więcej niż tylko protokół. Zapewnia on: 
 

 ujednolicone modele dla urządzeń IED oraz pozostałych urządzeń wchodzących  
w skład wyposażenia podstacji, 

 ujednolicone usługi komunikacyjne (metody uzyskiwania dostępu do danych oraz 
ich wymiany), 

 ujednolicone formaty plików konfiguracyjnych, 

 komunikację równorzędną (peer-to-peer, np. pomiędzy przekaźnikami). 
 
Standard obejmuje mapowanie danych przesyłanych siecią Ethernet. Stosowanie sieci 

Ethernet w podstacji oferuje wiele korzyści, wśród których najważniejsze to: 

 szybka transmisja danych (obecnie 100 Mbps, zamiast 10 kbps lub mniej 
osiąganych przez większość protokołów szeregowych), 

 wiele urządzeń nadrzędnych (zwanych „klientami”), 

 Ethernet jest otwartym standardem stosowanym w codziennym użytku. 
 

Firma Alstom Grid jest zaangażowana w prace Grup Robocznych, które stworzyły ten 
standard korzystając z doświadczeń gromadzonych przy poprzedniku normy IEC 61850, 
jakim był UCA2.0. 
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7.2.1 Interoperacyjność 
Główną korzyścią wynikającą z zastosowania standardu IEC 61850 jest interoperacyjność. 
IEC 61850 normuje model danych dla urządzeń IED podstacji. Jest to odpowiedź na 
potrzeby łatwiejszej integracji produktów różnych dostawców, np. interoperacyjność. 
Oznacza to, że dostęp do danych odbywa się w taki sam sposób w różnych urządzeniach 
IED, zarówno od tego samego, jak i różnych producentów, nawet jeśli przykładowo, 
algorytmy zabezpieczeń dla przekaźników różnych producentów pozostają inne. 
Urządzenia zgodne ze standardem IEC 61850 nie są wzajemnie zamienne - nie można 
zastąpić jednego produktu innym. Jednak terminologia pozostaje ustalona odgórnie, więc 
każda osoba zaznajomiona ze standardem IEC 61850 może szybko zintegrować nowe 
urządzenie bez mapowania wszystkich nowych danych. 
Standard IEC 61850 oferuje użytkownikowi końcowemu udoskonaloną komunikację na 
poziomie podstacji oraz interoperacyjność przy zachowaniu niższych kosztów. 
 

7.2.2 Model danych 
Dla łatwiejszego zrozumienia można wyobrazić sobie model danych w dowolnym 
urządzeniu IED zgodnym ze standardem IEC 61850 IED jako hierarchię informacji.  
Kategorie oraz nazewnictwo tych informacji zostały unormowane w specyfikacji IEC 
61850. 
 

 

Rysunek 13:  Warstwy modelu danych w standardzie IEC 61850 

 
Poziomy hierarchii mogą być opisane w następujący sposób: 
 

 Urządzenie fizyczne - Identyfikuje rzeczywiste urządzenie IED  
w systemie. 

 
Zazwyczaj używana jest nazwa urządzenia lub adres IP (przykładowo Feeder_1 (Linia 
zasilająca_1) lub 10.0.0.2). 
 

 Urządzenie logiczne -  Identyfikuje grupy odpowiednich 
węzłów logicznych w urządzeniu fizycznym. Przekaźniki MiCOM firmy Alstom 
udostępniają 5 urządzeń logicznych: Sterujące, pomiarowe, zabezpieczające, 
rejestrujące, systemowe. 

 

 Klasa osłonowa (wrapper)/węzeł logiczny - Identyfikuje główne obszary 
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funkcjonalne w modelu danych IEC 61850. Zbiór 3 bądź 6 znaków używany jako 
przedrostek pozwalający określić grupę funkcyjną (wrapper), podczas gdy 
rzeczywista funkcjonalność jest identyfikowana przez 4-znakową nazwę węzła 
logicznego oznaczoną przyrostkiem w postaci numeru instancji. Przykładowo, 
XCBR1 (wyłącznik), MMXU1 (moduł pomiarowy), FrqPTOF2 (zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe, stopień 2). 

 
  Obiekt danych - Ta kolejna warstwa jest używana do określenia typu 

danych, które zostaną przedstawione użytkownikowi. Przykładowo Pos (pozycja) 
węzła logicznego typu XCBR. 

 

 Atrybut danych - Są to dane rzeczywiste (wartość pomiaru, status, opis, 
itp.). Na przykład, stVal (wartość statusowa) wskazuje rzeczywiste położenie 
wyłącznika dla obiektu danych typu Pos węzła logicznego typu XCBR. 

 

7.3 Standard IEC 61850 w przekaźnikach MiCOM firmy Alstom 
Standard IEC 61850 został wdrożony w przekaźnikach MiCOM firmy Alstom poprzez 
zastosowanie oddzielnej karty Ethernet. Karta ta zarządza większością implementacji IEC 
61850 oraz przesyłem danych, unikając jakiegokolwiek wpływu na wydajność 
zabezpieczenia. 
 
Aby prowadzić komunikację z inteligentnym urządzeniem elektronicznym (IED) zgodnym 
ze standardem IEC 61850 w sieci ethernetowej, należy tylko znać jego adres IP.  Możliwe 
konfiguracje to: 

 “klient” IEC 61850 (lub jednostka nadrzędna), na przykład komputer DS Agile 
(C264) lub HMI albo 

 przeglądarka MMS, za pomocą której można pobrać pełny model danych  
z urządzenia IED bez żadnej wcześniejszej wiedzy. 

 
7.3.1 Możliwości 
Interfejs IEC 61850 oferuje następujące możliwości: 

 Dostęp do odczytu pomiarów 
Wszystkie mierzone wielkości są przedstawiane za pomocą pomiarowych węzłów 
logicznych, w urządzeniu logicznym „Pomiary”.  Zgłaszane wartości pomiarowe są 
odświeżane przez przekaźnik raz na sekundę, wraz z interfejsem użytkownika 
przekaźnika. 

 Generowanie niebuforowanych raportów dotyczących zmiany statusu/pomiaru 
Po załączeniu niebuforowane raporty służą do zgłaszania wszelkich zmian stanu  
w statusach/pomiarach (zgodnie z ustawieniami strefy nieczułości). 

 Obsługa synchronizacji czasu za pośrednictwem łącza Ethernet 
Synchronizacja czasu jest obsługiwana za pomocą protokołu SNTP (Prosty protokół 
sieciowy czasu); wykorzystywany jest on do synchronizowania wewnętrznego zegara czasu 
rzeczywistego w przekaźniku. 

 Komunikacja równorzędna GOOSE (peer-to-peer) 
Komunikowanie statusów GOOSE stanowi część implementacji standardu IEC 
61850. Więcej informacji znajduje się w punkcie 6.6. 

 Odczyt zapisów zakłóceń 
Odczyt zapisów zakłóceń, poprzez transfer plików, jest wspierany przez 
przekaźniki MiCOM firmy Alstom. Zapis jest odczytywany jako plik COMTRADE  
w formacie ASCII. 

 Operacje sterowania 
Dostępne są następujące usługi sterowania: 

 sterowanie bezpośrednie, 
 sterowanie bezpośrednie z zaawansowaną ochroną, 
 wybór przed uruchomieniem (Select Before Operate – SBO) z zaawansowaną 
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ochroną. 
 

Operacje sterowania będą stosowane do otwarcia i zamykania wyłączników poprzez 
XCBR.Pos oraz sygnały DDB ‘Control Trip’ (Sterowanie wyzw.) oraz ‘Control Close’ 
(Sterowanie zamknij). 
System/LLN0. LLN0.LEDR są wykorzystywane do kasowania wszystkich wskazań LED dla 
wyzwoleń. 
 

 Raporty 
W raportach uwzględniane są tylko te obiekty danych, które uległy zmianie, a nie 
kompletny zbiór danych. Wyjątek stanowią zapytanie z zakresu odpytywania 
ogólnego oraz raporty integralności. 

 Raporty buforowane 
W SYSTEM/LLN0, w urządzeniu logicznym „System” dostępnych jest osiem 
bloków sterujących raportów buforowanych (Buffered Report Control Block – 
BRCB). 
Raporty buforowane można konfigurować, aby korzystać z dowolnego 
konfigurowalnego zbioru danych zlokalizowanego w tym samym urządzeniu 
logicznym, co BRCB (tj. SYSTEM/LLN0). 

 Raporty niebuforowane 
 
 

W SYSTEM/LLN0, w urządzeniu logicznym „System” dostępnych jest szesnaście bloków 
sterujących raportów niebuforowanych (Unbuffered Report Control Block – URCB). 
Raporty niebuforowane można konfigurować, aby korzystać z dowolnego 
konfigurowalnego zbioru danych zlokalizowanego w tym samym urządzeniu logicznym, co 
URCB (tj. SYSTEM/LLN0). 

 Konfigurowalne zbiory danych 
Istnieje możliwość tworzenia i konfigurowania zbiorów danych w dowolnym 
węźle logicznych używając do tego konfiguratora IED. Maksymalna liczba zbiorów 
danych będzie określona w pliku ICD urządzenia IED. Urządzenie IED może 
obsługiwać 100 zbiorów danych. 

 Rozesłany komunikat GOOSE 
W SYSTEM/LLN0 dostępnych jest osiem bloków GOOSE (GOCB). 

 Sterowanie typu Uniqueness of control (zapewnienie, że działa tylko jedna 
funkcja sterująca w tym samym czasie) 
Mechanizm sterowania typu Uniqueness of control zaimplementowano w P34x 
dla zachowania spójności z mechanizmem PACiS. Konieczne jest, aby przekaźnik 
miał ustawioną subskrypcję sygnału OrdRun ze wszystkich urządzeń w systemie  
i mógł publikować taki sygnał w komunikacie GOOSE. 

 Wybór aktywnej grupy ustawień 
Grupy zabezpieczeń funkcjonalnych mogą być załączone/wyłączone poprzez 
prywatne atrybuty mod/beh w obiekcie Zabezpieczenie/LLN0.OcpMod. Grupy 
ustawień można wybierać za pomocą klasy bloku kontrolnego grupy ustawień 
(Setting Group Control Block - SGCB). Aktywną grupę ustawień można wybrać za 
pomocą atrybutu danych System/LLN0.SP.SGCB.ActSG w urządzeniu logicznym 
‘System’. 

 Jakość dla GOOSE 
Możliwe jest przetwarzanie atrybutów jakości dla dowolnego obiektu danych  
z przychodzącego komunikatu GOOSE. Urządzenia, które nie obsługują flag jakości 
IEC 61850, wysyłają atrybuty jakości jako same zera. 

 Lista adresów 
Dokument zawierający listę adresów (należy zatytułować go jako ADL, od ang. 
Address List document) jest generowany dla każdego urządzenia IED 
i przedstawia mapowanie pomiędzy modelem danych IEC 61850 a wewnętrznym 
modelem danych w urządzeniu IED. Uwzględnia on również mapowanie  
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w odwrotnym kierunku, co może być bardziej przydatne. Ten dokument jest 
odrębny od dokumentu PICS/MICS. 

 Inicjator sterowania 
Mechanizm inicjatora sterowania został zaimplementowany dla komunikatu 
działanie/odpowiedź oraz w modelu danych w ST powiązanego obiektu, spójnie  
z mechanizmem PACiS. 
 

Zmiany ustawień, takich jak ustawienia zabezpieczające, nie są obsługiwane w aktualnej 
implementacji IEC 61850. Aby proces był nadal możliwie prosty, tego typu zmiany 
ustawień są wykonywane przy pomocy programu ustawień i zapisów w oprogramowaniu 
S1 Agile. Odbywa się to jak poprzednio, przy pomocy połączenia szeregowego portu 
przedniego przekaźnika lub, opcjonalnie w miarę potrzeb, poprzez łącze Ethernet (co jest 
nazywane „tunelowaniem”). 
 
7.3.2 Konfiguracja protokołu IEC 61850 
Jednym z głównych zadań IEC 61850 jest umożliwienie konfiguracji urządzeń IED 
bezpośrednio z pliku konfiguracyjnego generowanego w momencie konfigurowania 
systemu. Na poziomie konfiguracji systemu możliwości urządzenia IED są określane na 
podstawie pliku opisu możliwość urządzenia IED (IED capability description – ICD) 
dostarczanego wraz z produktem. Korzystając ze zbioru takich plików ICD pochodzących  
z różnych produktów można zaprojektować całość zabezpieczenia podstacji, 
skonfigurować to zabezpieczenie oraz przetestować je (przy pomocy narzędzi 
symulacyjnych), jeszcze zanim produkt zostanie zainstalowany w tej podstacji. 
W celu ułatwienia tego procesu, oprogramowanie S1 Agile zawiera narzędzie nazwane 
konfiguratorem IED, które umożliwia zaimportowanie i przesłanie do urządzenia IED 
wstępnie skonfigurowanego pliku konfiguracyjnego IEC 61850 (pliku SCD lub CID). Poza 
tym, wymagania konfiguracji ręcznej są spełnione, dzięki umożliwieniu ręcznego tworzenia 
plików konfiguracyjnych dla przekaźników, na podstawie pierwotnego opisu możliwości 
urządzenia IED (pliku ICD). 
 
Inne funkcje to odczyt danych konfiguracyjnych dla przeglądania i edycji oraz wyszukana 
sekwencja kontroli błędów, zapewniająca, że plik konfiguracyjny jest odpowiedni do 
przesłania do IED i urządzenie będzie pracować w ramach podstacji. 
Aby ułatwić zadanie użytkownikowi, niektóre dane konfiguracyjne są dostępne  
w kolumnie interfejsu użytkownika przekaźnika IED CONFIGURATOR, pozwalającej na 
dostęp do podstawowych danych konfiguracyjnych bez możliwości ich edycji. 
 

7.3.2.1 Banki konfiguracji 
W celu ułatwienia zarządzania wersjami oraz zminimalizowania czasów przestoju podczas 
aktualizacji lub konserwacji systemu, przekaźniki wykorzystują mechanizm wielu banków 
konfiguracji.  Te banki konfiguracji dzielą się na następujące kategorie: 

 aktywny bank konfiguracji, 

 nieaktywny bank konfiguracji. 
Wszystkie nowe konfiguracje wysyłane do przekaźnika są automatycznie zapisywane  
w aktywnym banku konfiguracji, tak więc nie wpływają one natychmiastowo na aktualną 
konfigurację. Zarówno aktywne jak i nieaktywne banki konfiguracji mogą być w dowolnej 
chwili odczytane. 
Po zakończeniu aktualizacji bądź konserwacji, za pomocą narzędzia IED Configurator 
można wysłać komendę do pojedynczego urządzenia IED. Ta komenda zezwala na 
aktywację nowej konfiguracji przechowywanej w banku konfiguracji nieaktywnej poprzez 
przełączanie pomiędzy bankami konfiguracji aktywnej i nieaktywnej.  Zastosowana 
technika zapewnia, że czas przestoju systemu zostaje zminimalizowany do czasu aktywacji 
nowej konfiguracji. Banki konfiguracji mogą być również przełączane z poziomu kolumny 
IED CONFIGURATOR. 
 
Dane dla zarządzania wersją, są dostępne w kolumnie IED KONFIGURATOR interfejsu 
przekaźnika i wyświetlają atrybuty nazwy i wersji SCL obu banków konfiguracji. 
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7.3.2.2 Komunikacja sieciowa 
 

Uwaga: W niniejszym rozdziale zakłada się, że użytkownik posiada już wiedzę na temat 
adresowania IP i powiązanych kwestii. Dalsze szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć w Internecie (należy wyszukać IP Configuration – 
konfigurację IP) a także w licznych książkach z tej dziedziny. 

 
Konfiguracja parametrów IP przekaźnika (adres IP, maska podsieci, brama) oraz 
parametrów synchronizacji czasu SNTP (SNTP Serwer 1, SNTP Serwer 2) jest wykonywana 
poprzez narzędzie IED Configurator, więc jeśli te parametry nie są dostępne w pliku SCL, 
należy jest skonfigurować ręcznie. 
Jeżeli przypisany adres IP został powielony gdzieś indziej w tej samej sieci, komunikacja 
zdalna będzie działać w sposób nieprzewidywalny. Aczkolwiek, przekaźnik przy każdej 
zmianie konfiguracji IP i za każdym uruchomieniem będzie sprawdzał, czy taki konflikt 
adresów IP nie istnieje. W razie wykrycia konfliktu IP wygenerowany zostanie alarm. 
Przekaźnik można skonfigurować na odbiór danych z sieci innych niż sieć lokalna za 
pomocą ustawienia „Gateway” (bramy sieciowej). 
 

7.4 Model danych w przekaźnikach MiCOM firmy Alstom 
Dla zachowania spójności, nazewnictwo modelu danych przyjęte na potrzeby 
przekaźników Px30 oraz Px40 zostało ujednolicone. W związku z tym, węzły logiczne 
zostały przypisane odpowiednio do jednego z pięciu urządzeń logicznych a nazwy grup 
funkcyjnych (wrapper) służące do tworzenia węzłów logicznych są konsekwentnie 
stosowane w przekaźnikach Px30 oraz Px40. 
Model danych opisano w potwierdzeniu zgodności implementacji modelu (Model 
Implementation Conformance Statement – MICS), które jest dostępne jako osobny 
dokument. Dokument MICS zawiera listy definicji urządzeń logicznych, definicji węzłów 
logicznych, definicji wspólnych klas danych i atrybutów, definicji wyliczeń oraz konwersji 
typów danych MMS. Ogólnie jest to zgodne z formatem w częściach 7-3 oraz 7-4 normy 
IEC 61850. 
 

7.5 Usługi komunikacyjne przekaźników MiCOM firmy Alstom 
Usługi komunikacyjne IEC 61850, które zaimplementowano w przekaźnikach Px40, opisano 
w potwierdzeniu zgodności zastosowania protokołu (Protocol Implementation 
Conformance Statement – PICS), które jest dostępne jako osobny dokument. Dokument 
PICS zawiera potwierdzenia zgodności abstrakcyjnego interfejsu usług komunikacyjnych 
(Abstract Communication Service Interface – ACSI) zgodnie z Załącznikiem A do części 7-2 
normy IEC 61850. 
 

7.6 Komunikacja równorzędna (peer-to-peer) (GSE) 
Implementacja ogólnego systemu powiadomień o zdarzeniach w podstacji (Generic 
Substation Ev– GSE) wg normy IEC 61850 prowadzi do tańszej i szybszej komunikacji 
pomiędzy przekaźnikami. Ogólny model zdarzeń podstacji zapewnia możliwość szybkiej  
i niezawodnej dystrybucji w obrębie całego systemu wartości danych wejściowych  
i wyjściowych. 
Ogólny model zdarzeń podstacji jest oparty na koncepcji autonomicznej decentralizacji. 
Zapewnia to skuteczną metodę umożliwiającą jednoczesne dostarczanie tej samej ogólnej 
informacji o zdarzeniu w podstacji do więcej niż jednego urządzenia fizycznego poprzez 
wykorzystanie usług rozsyłania grupowego (multicast). 
Komunikacja rozgłoszeniowa (multicast) oznacza, że IEC 61850 GOOSE korzysta z systemu 
wydawca-subskrybent w celu rozsyłania informacji w sieci*. Gdy urządzenie wykryje 
zmianę w jednym z punktów monitorowania statusu, wydaje (tj. wysyła) ono nowy 
komunikat. Każde urządzenie, które zgłosi potrzebę uzyskania informacji, subskrybuje (tj. 
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odbiera) dane w nim zawarte. 

 
Uwaga: * Komunikaty rozgłoszeniowe nie mogą być routowane w sieciach bez 

specjalnego sprzętu. 
Każdy nowy komunikat jest ponownie przekazywany w konfigurowanych przez 
użytkownika odstępach czasu, aż do momentu osiągnięcia maksymalnego odstępu  
w czasie, w celu przeciwdziałania ewentualnym przekłamaniom powstałym na skutek 
zakłóceń oraz konfliktów. W praktyce parametry kontrolujące przesyłanie komunikatu nie 
mogą zostać wyliczone. Przed lub podczas uruchamiania należy przeznaczyć odpowiedni 
czas na testowanie schematów GSE, w taki sam sposób, w jaki testuje się schemat 
bezpośredniego połączenia kablowego. 
 

7.4.1 Zakres 
W PSL dostępnych jest maksymalnie 32 wejścia wirtualne, które można przypisać 
bezpośrednio do publikowanego zbioru danych w komunikacie GOOSE (obsługiwany jest 
tylko 1 stały zbiór danych). Wszystkie publikowane sygnały GOOSE są wartościami 
BOOLE'OWSKIMI. 
Każdy sygnał GOOSE zawarty w subskrybowanym komunikacie GOOSE może być 
przypisany do dowolnego z 32 wirtualnych wejść w schemacie PSL. Wejścia wirtualne 
mogą być przypisane do funkcji logiki wewnętrznej przeznaczonej do sterowania 
zabezpieczeniem, bezpośrednio do zestyków wyjściowych lub diod służących do 
monitorowania. 
Przekaźnik może subskrybować wszystkie komunikaty GOOSE, lecz tylko następujące typy 
danych mogą być zdekodowane oraz przypisane do wejścia wirtualnego: 
 

 BOOLEAN 

 BSTR2 

 INT16 

 INT32 

 INT8 

 UINT16 

 UINT32 

 UINT8 
 

7.4.2 Konfiguracja IEC 61850 GOOSE 
Cała konfiguracja GOOSE jest przeprowadzana przy pomocy narzędzia Konfigurator 
urządzenia IED dostępnego w oprogramowaniu S1 Agile Support Software. 
Wszelkie ustawienia publikowania komunikatu GOOSE można znaleźć w zakładce „GOOSE 
Publishing” w oknie edytora konfiguracji. Wszelkie ustawienia odbierania komunikatu 
GOOSE można znaleźć w zakładce ‘External Binding’ w oknie edytora konfiguracji. Należy 
zwrócić uwagę na upewnienie się, że konfiguracja jest poprawna, aby umożliwić wydajne 
działanie schematu GOOSE. 
 
 
Ustawienia, umożliwiające włączenie sygnalizacji GOOSE oraz pozwalające zastosować 
tryb testowy są dostępne za pośrednictwem interfejsu przekaźnika. 
 

7.7 Funkcjonalność Ethernet 
Ustawienia związane z utratą połączenia Ethernet dostępne są w kolumnie interfejsu 
użytkownika przekaźnika „COMMUNICATIONS” (KOMUNIKACJA). 
 
Utrata połączenia z siecią Ethernet 
Powiązania IEC 61850 (Associations) są unikatowe i są realizowane dla przekaźnika 
pomiędzy klientem (urządzenie nadrzędne) a serwerem (urządzenie IEC 61850). Jeżeli  
z jakiegoś powodu połączenie Ethernet zostanie przerwane, powiązania zostają utracone 
oraz będą wymagać ponownego ustanowienia przez klienta. Urządzenie IED posiada 
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funkcję TCP_KEEPALIVE, która monitoruje każde powiązanie oraz przerywa wszystkie 
powiązania, które nie są już aktywne. 

 
Utrata zasilania 
Przekaźnik umożliwia ponowne ustanowienie powiązań przez klienta, bez negatywnego 
wpływu na działanie przekaźnika, po utracie zasilania. Przekaźnik zachowuje się wtedy jak 
serwer, klient prosi o ustanowienie powiązania. Niezadeklarowane ustawienia zostają 
anulowane w momencie utraty zasilania, natomiast raporty żądane przez podłączonych 
klientów są resetowane i muszą zostać ponownie uaktywnione przez klienta, gdy klient 
następnie ustanawia nowe powiązanie z przekaźnikiem. 
 

7.8 Redundantne porty komunikacyjne Ethernet 
Informacje dotyczące redundantnych portów komunikacyjnych Ethernet oraz trzech 
dostępnych portów redundancji, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), SHP (Self Healing 
Protocol), DHP (Dual Homing Protocol) oraz PRP (Parallel Redundancy Protocol), można 
znaleźć w Podręczniku użytkownika, Px4x/EN REB. 
 

7.9 Komunikacja Ethernet przez magistralę procesową 
IEC61850-2-2 LE (P348) 

Informacje dotyczące portu komunikacyjnego Ethernet IEC 61850-9-2 LE można znaleźć  
w Podręczniku technicznym IEC 61850-9-2 LE, Px4x_9-2LE-TM. 
 
 

8 DRUGI TYLNY PORT KOMUNIKACYJNY 
(COURIER) 
Przekaźniki wykorzystujące protokół Courier, MODBUS, IEC 60870-5-103 lub DNP3.0 dla 
pierwszego tylnego portu komunikacyjnego mogą być wyposażone w opcjonalny drugi 
tylny port prowadzący komunikację w języku Courier. Drugi port zazwyczaj jest 
przeznaczony do uzyskiwania połączenia modemowego przez inżynierów/operatorów ds. 
zabezpieczeń, podczas gdy główny port jest zarezerwowany dla ruchu SCADA. 
Komunikacja odbywa się przez jedno z trzech łącz fizycznych: K-Bus, EIA(RS)485 lub 
EIA(RS)2321. Port obsługuje pełny dostęp lokalny lub zdalny dla zabezpieczenia i kontroli 
przez oprogramowanie S1 Agile. 
 
Podczas zmiany konfiguracji portu pomiędzy K-Bus, EIA(RS)485 oraz EIA(RS)232 konieczne 
jest ponowne uruchomienie przekaźnika, aby zaktualizować konfigurację sprzętową 
drugiego tylnego portu. 
Przewidziano również możliwość konfigurowania protokołów EIA(RS)485 oraz EIA(RS)232 
tak, aby współpracowały z modemem, stosując 10-bitową ramkę IEC 60870. 
 
Konfiguracja portu Prawidłowy protokół komunikacyjny 

K-Bus K-Bus 
 

EIA(RS)232 
IEC 60870 FT1.2, ramka 11-bitowa 
IEC 60870, ramka 10-bitowa 

 

EIA(RS)485 
IEC 60870 FT1.2, ramka 11-bitowa 
IEC 60870, ramka 10-bitowa 

 

Tabela 16: Protokół komunikacyjny drugiego tylnego portu kom. 

 
W przypadku podłączenia obu tylnych portów komunikacyjnych do tej samej magistrali 
należy upewnić się, że mają inne ustawienia adresów, aby uniknąć konfliktów wiadomości. 

8.1 Protokół Courier 
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Szczegółowy opis protokołu Courier, zestawu komend oraz opis łącza można znaleźć  
w poniższych dokumentach. 

 R6509 Przewodnik dedykowany komunikacji K-Bus 

 R6510 Przewodnik dedykowany interfejsowi IEC 60870 

 R6511 Protokół Courier 

 R6512 Instrukcje użytkownika protokołu Courier 
Funkcjonalność drugiego tylnego portu komunikacyjnego jest taka sama, jaką szczegółowo 
opisano w punkcie 2.2 dla tylnego portu komunikacyjnego Courier, z następującymi 
wyjątkami: 
 

8.2 Odczyt zdarzeń 
Gdy protokół pierwszego tylnego portu to Courier, MODBUS lub CS103, nie jest 
obsługiwany automatyczny odczyt zdarzeń. Jest on natomiast obsługiwany, gdy protokół 
pierwszego tylnego portu to DNP3.0. 
 

8.3 Odczyt zapisów zakłóceń 
Gdy protokół pierwszego tylnego portu to Courier, MODBUS lub CS103, nie jest 
obsługiwany automatyczny odczyt zapisów zakłóceń. Jest on natomiast obsługiwany, gdy 
protokół pierwszego tylnego portu to DNP3.0. 
 

8.4 Podłączenie do drugiego tylnego portu komunikacyjnego 
Drugi tylny port komunikacji zgodnej z protokołem Courier wykorzystuje 9-pinowe złącze 
żeńskie typu D (SK4) znajdujące się na środku płytki końcowej karty (pomiędzy złączem 
IRIG-B i dolnym złączem typu D). Połączenie jest zgodne z EIA(RS)574. 
W przypadku komunikacji zgodnej z IEC 60870-5-2 z wykorzystaniem EIA(RS)232. 
 

Pin Połączenie 

1 Brak połączenia 

2 RxD 

3 TxD 

4 DTR# 

5 Uziemienie 

6 Brak połączenia 

7 RTS# 

8 CTS# 

9 Brak połączenia 
 

Tabela 17: Połączenie drugiego tylnego portu RS232 

 
W przypadku komunikacji K-bus lub IEC 60870-5-2 z wykorzystaniem EIA(RS)485 
 

Pin* Połączenie 

4 EIA(RS)485 - 1 (+ ve) 

7 EIA(RS)485 - 2 (- ve) 
 

Tabela 18: Połączenie drugiego tylnego portu RS485 

 
* - Wszystkie inne piny są odłączone. 
# - Piny kontrolne do użycia z modemem. 
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UWAGI: 

 Piny 4 oraz 7 złącza są używane przez warstwy fizyczne zarówno EIA(RS)232 jak 
i EIA(RS)485, jednak w różnych celach. Dlatego też te kable powinny być odłączane 
na czas przełączania konfiguracji. 

 W przypadku korzystania z protokołu EIA(RS)485 potrzebny jest konwerter 
EIA(RS)485 na EIA(RS)232, aby podłączyć modem lub komputer przenośny  
z zainstalowanym oprogramowaniem S1 Agile do przekaźnika. 

 EIA(RS)485 jest wrażliwy na zmiany biegunowości, pin 4 jest dodatni (+) a pin  
7 jest ujemny (-). 

 Protokół K-Bus można podłączyć do komputera za pomocą konwertera KITZ101 
lub 102. 

 
 
 

9 PODŁĄCZENIE PORTU SK5 
 
Obecnie dolne 9-pinowe złącze typu D (SK5) nie jest obsługiwane. Nie należy podłączać się 
do tego portu. 
 
 



GE 
Digital Energy 
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1 SYMBOLE LOGICZNE 
 

Symbole Objaśnienie 

< 
Mniejsze niż: 
symbol używany do oznaczenia wielkości przyjmujących wartość „poniżej” wartości 
progowej, takich jak na przykład niedomiar prądu (zapad prądu). 

> 
Większe niż: 
symbol używany do oznaczenia wielkości przyjmujących wartość „powyżej” wartości 
progowej, takich jak na przykład nadmierne natężenie prądu (przetężenie). 

& 
Funktor logiczny „AND”: 
symbol używany na schematach logicznych do przedstawienia funkcji bramki „AND” (I). 

1 
Funktor logiczny „OR”: 
symbol używany na schematach logicznych do przedstawienia funkcji bramki „OR” 
(LUB). 

o 
Kółeczko na wejściu lub wyjściu z bramki logicznej: 
oznacza funkcję „NOT” (odwrócenie). 

52a 
Zamknięty zestyk pomocniczy wyłącznika: 
zestyk jest w tym samym położeniu co zestyki główne wyłącznika. 

52b 
Otwarty zestyk pomocniczy wyłącznika: 
zestyk jest w przeciwnym położeniu niż zestyki główne wyłącznika. 

64R Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika 

64S 
100% zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika wykorzystujące metodę wstrzykiwania 
sygnału o niskiej częstotliwości. 

Ʃ 
„Sigma”: 
symbol używany do oznaczenia sumowania, takiego jak sumaryczny prąd wyłączany. 

τ 
„Tau”: 
symbol używany do oznaczania stałej czasowej, często związany z charakterystykami 
cieplnymi. 

AC Prąd przemienny 

BU Rezerwa/rezerwowy: 
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zazwyczaj rezerwowy człon zabezpieczający. 

C/O 
Zestyk przełączny posiadający połączenia normalnie zamknięte i normalnie otwarte: 
często nazywany zestykiem „typu C”. 

Wyłącznik 
(CB) 

Wyłącznik. 

CB Aux 
Zestyki pomocnicze wyłącznika: 
wskazują otwarcie lub zamknięcie wyłącznika. 

CBF Zabezpieczenie na wypadek awarii wyłącznika. 

CLIO 

Wejście/wyjście pętli prądowej: 
Wejścia i wyjścia przetwornika 0-1 mA/0-10 mA/0-20 mA/4-20 mA 
CLI = wejście pętli prądowej – wejście przetwornika 0-1 mA/0-10 mA/0-20 mA/4-20 mA 
CLO = wyjście pętli prądowej – wyjście przetwornika 0-1m A/0-10m A/0-20 mA/4-20 mA 

CS, Check 
Synch 

Funkcja kontroli synchronizmu 

CT Przekładnik prądowy – PP 

CTRL 
Skrót od słowa „Control” (kontrola, sterowanie): 
używany dla funkcji wejść sterowniczych. 

CTS 
Nadzór przekładnika prądowego: 
przeznaczony do wykrywania uszkodzenia wejścia PP. 

DC Prąd stały 

DDB 
Magistrala danych cyfrowych wewnątrz programowalnego schematu logicznego: 
punkt logiczny, który przyjmuje stan 0 lub 1.  Sygnały DDB są powiązane za pomocą 
logiki, definiując w ten sposób działanie przekaźnika. 

DEF 
Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe: 
kierunkowy układ wykrywania zwarć doziemnych. 

DFIG/M Generator/silnik indukcyjny dwustronnie zasilany 

DFT Dyskretna transformata Fouriera 

df/dt Prędkość zmian częstotliwości 

Dly Opóźnienie czasowe. 

DT 
Skrót od słów „Definite Time” (określony czas): 
człon, który w przypadku zadziałania zawsze odpowiada z tym samym stałym 
opóźnieniem. 

E/F 
Zwarcie doziemne: 
(w j. angielskim earth fault=ground fault). 

EMC Kompatybilność elektromagnetyczna 

ESD Wyładowanie elektrostatyczne 

FAA 
Współczynnik przyspieszenia starzenia: 
wykorzystywany przez element zmniejszenia trwałości 

FFail 
Człon zabezpieczenia od utraty wzbudzenia: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 40. 

FLC 
Prąd pełnego obciążenia: 
znamionowy prąd obwodu. 

Flt 
Skrót od słowa „Fault” (zwarcie): 
termin używany zazwyczaj do wskazania fazy, w której nastąpiło zwarcie. 

FN Funkcja. 

Fwd Oznacza człon reagujący na przepływ w kierunku „w przód”. 

F> 
Człon nadczęstotliwościowy: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 81O. 

F< 
Człon podczęstotliwościowy: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 81U. 

Gen Diff 
Człon różnicowy generatora: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 87G. 

Gen-
Xformer 
Diff 

Człon różnicowy generatora-transformatora: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 87GT. 

Gnd 
Skrót od słowa „Ground” (uziemienie): 
używany do określenia parametrów, które dotyczą zwarć doziemnych. 

GRP 
Skrót od słowa „Group” (grupa): 
zazwyczaj alternatywna grupa ustawień. 

GUESS Niezamierzone zasilenie generatora w stanie spoczynku. 

I Prąd. 
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I˄ 
Wartość natężenia prądu podniesiona do potęgi: 
np. gdy statystyka wyłącznika monitoruje kwadrat z kwadratu prądu przerywanego (  
wykładnik potęgi = 2). 

I< 
Człon podprądowy: 
reaguje na zapad prądu. 

I> 
Fazowy człon nadprądowy: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 50/51. 

IED Inteligentne urządzenie elektroniczne 

I0 
Składowa zerowa prądu: 
równa 1/3 zmierzonego prądu w przewodzie neutralnym/prądu szczątkowego. 

I1 Składowa zgodna prądu. 

I2 Składowa przeciwna prądu. 

I1 Składowa zgodna prądu. 

I2 Składowa przeciwna prądu. 

I2> 
Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną 
w terminologii ANSI może być oznaczone jako 46OC. 

I2therm> 
Człon zabezpieczenia termicznego reagujący na składową przeciwną: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 46T. 

I2pol Prąd polaryzacji składowej przeciwnej. 

IA 
Prąd fazy A: 
może być oznaczony jako L1, faza czerwona lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

IB 
Prąd fazy B: 
może być oznaczony jako L2, faza żółta lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

IC 
Prąd fazy C: 
może być oznaczony jako L3, faza niebieska lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

ID/Nr 
id./Identyf
ikator 

ID – Skrót od słowa „Identifier” (identyfikator): 
najczęściej znacznik używany do śledzenia wersji zainstalowanego oprogramowania. 

IDMT 
Charakterystyka czasowo zależna: 
charakterystyka, w której czas wyzwalania zależy od zmierzonej wartości wejściowej (tj. 
prądu), wg krzywej zależnej czasowo. 

In 
Znamionowy prąd przekaźnika: 
wybierana programowo wartość 1 A lub 5 A, odpowiednio do wejścia liniowego 
przekładnika prądowego. 

IN 
Prąd przewodu neutralnego lub prąd szczątkowy: 
jest wynikiem wewnętrznego sumowania trzech zmierzonych prądów fazowych. 

IN> 
Szczątkowe zabezpieczenie nadprądowe: 
służy do wykrywania zwarć doziemnych. W terminologii ANSI może być oznaczone jako 
50N/51N. 

Inh Sygnał wstrzymywania. 

IREF> 
Strefowe zabezpieczenie nadprądowe od zwarć doziemnych: 
służy do wykrywania zwarć doziemnych. W terminologii ANSI może być oznaczone jako 
64. 

ISEF> 
Czułe zabezpieczenie nadprądowe od zwarć doziemnych. 
służy do wykrywania zwarć doziemnych. W terminologii ANSI może być oznaczone jako 
50N/51N. 

Inst 
Człon o szybkim (bezzwłocznym) zadziałaniu: 
tj. działający bez umyślnej zwłoki czasowej. 

I/O 
Skrót od słów „Inputs and Outputs” (wejścia i wyjścia – WE/WY): 
używane wraz z liczbą wejść optycznych oraz zestyków wyjściowych w przekaźniku. 

I/P Skrót od słowa „Input” (wejście – WE). 

LCD 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: 
wyświetlacz tekstowy przedniego panelu przekaźnika. 

LD 
Skrót od słów „Level Detector” (detektor poziomów): 
człon reagujący na prąd lub napięcie poniżej zadanej wartości progowej. 

LED 
Dioda elektroluminescencyjna LED: 
czerwony lub zielony wskaźnik na panelu przednim przekaźnika. 

LoL Utrata trwałości 

LPF Filtr dolnoprzepustowy 

MCB 
„Wyłącznik miniaturowy” MCB: 
stosowany zamiast bezpiecznika dla zabezpieczenia obwodów wtórnych PN. 
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N 
Wskazanie, że przewód "neutralny" uczestniczył w zwarciu: 
tj. zwarciu doziemnym. 

Nie dot. Nie dotyczy. 

N/C (pol. 
NZ) 

Zestyk normalnie zamknięty lub „rozwierny”: 
często nazywany zestykiem „typu B”. 

N/O (pol. 
NO) 

Zestyk normalnie otwarty lub „zwierny”: 
często nazywany zestykiem „typu A”. 

NCCT Niekonwencjonalny przekładnik prądowy 

NCIT Niekonwencjonalny przekładnik pomiarowy 

NCVT Niekonwencjonalny przekładnik napięciowy 

NPS Składowa przeciwna. 

NXT 
Skrót od słowa „Next” (dalej): 
w odniesieniu do klawisza skrótu w menu. 

NVD 
Przesunięcie napięcia punktu neutralnego: 
odpowiednik szczątkowego zabezpieczenia nadnapięciowego. 

O/P Skrót od słowa „output” (wyjście – WY). 

Opto 
Wejście logiczne optyczne: 
termin alternatywny: wejście binarne. 

P> 
Człon zabezpieczenia przekroczenia mocy czynnej (W): 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 32P. 

P< 
Człon zabezpieczenia niedoboru mocy czynnej (W): 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 32P. 

P1 
Oznaczenie używane w terminologii IEC do określenia polaryzacji zacisków strony 
pierwotnej PP: 
w przypadku standardu ANSI zastąpione przez kropkę. 

P2 
Oznaczenie używane w terminologii IEC do określenia polaryzacji zacisków strony 
pierwotnej PP: 
zacisk nie oznaczony kropką. 

PC 
Przetwornik strony pierwotnej. 
Przekształca niskonapięciowy wyjściowy sygnał analogowy niekonwencjonalnego 
przekładnika pomiarowego na sygnał cyfrowy. 

PCB Płytka obwodu drukowanego. 

Ph 
Skrót od słowa „Phase” (faza): 
określenie używane w ustawieniach odległościowych do określenia parametrów, które 
dotyczą zwarć międzyfazowych. 

Pol 
Skrót od słowa „Polarizing” (polaryzacja): 
zazwyczaj napięcie polaryzujące wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji 
kierunkowej. 

POW Punkt przebiegu 

PN> 
Watometryczny człon ziemnozwarciowy: 
wykorzystujący obliczenia wykonywane na podstawie wielkości napięcia i prądu 
szczątkowego. 

PSL 
Programowalny schemat logiczny: 
część konfiguracji logiki przekaźnika, która może być modyfikowana przez użytkownika 
przy pomocy graficznego edytora oprogramowania S1 Studio. 

PSlip 
Człon zabezpieczenia od poślizgu biegunów (od utraty synchronizacji – OOS): 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 78. 

PWM Z modulacją szerokości impulsu 

Q> 
Człon zabezpieczenia przekroczenia mocy biernej (VAr): 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 32Q. 

Q< 
Człon zabezpieczenia niedoboru mocy biernej (VAr): 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 32Q. 

R Rezystancja (Ω). 

64S R< 
Człon zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100% ze wstrzykiwaniem sygnału  
o niskiej częstotliwości: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 64S. 

R Gnd 
Nastawa strefy zasięgu rezystancyjnego: 
wykorzystywana przy zwarciach doziemnych. 

RCA 
Skrót od słów „Relay Characteristic Angle” (kąt charakterystyki przekaźnika): 
centrum charakterystyki kierunkowej. 

REF Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 
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Rev Oznacza człon reagujący na przepływ w kierunku „w tył”. 

RMS 
Równoważny prąd AC: 
uwzględniający składową podstawową oraz równoważny efekt cieplny od wszelkich 
harmonicznych  Skrót od słów „root mean square” (wartość skuteczna). 

RP 
Skrót od słów „Rear Port” (tylny port): 
porty komunikacyjne z tyłu przekaźnika. 

RTD Rezystancyjny czujnik temperaturowy. 

Rx 
Skrót od słowa „Receive” (odbiór): 
zazwyczaj wykorzystywany do oznaczania linii/styku komunikacji odbiorczej. 

S< Człon zabezpieczenia niedoboru mocy pozornej (VA): 

S1 
Oznaczenie używane w terminologii IEC do określenia polaryzacji zacisków strony 
wtórnej PP: 
w przypadku standardu ANSI zastąpione przez kropkę. 

S2 
Oznaczenie używane w terminologii IEC do określenia polaryzacji zacisków strony 
wtórnej PP: zacisk nie oznaczony kropką. 
Służy również do oznaczania składowej przeciwnej mocy pozornej, S2 = V2 x I2. 

S2> Człon zabezpieczenia składowej przeciwnej mocy pozornej, S2 = V2 x I2. 

Sen Czuły 

SEF Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

SV 
Wartość próbkowana.  Próbki analogowych sygnałów prądowych i napięciowych są 
pobierane x razy w ciągu cyklu. 

t Opóźnienie czasowe 

TCS Nadzór obwodu wyzwalającego. 

TD 
Nastawa mnożnika czasowego: 
stosowana przy krzywych zależnych czasowo (ANSI/IEEE). 

TE 
Standard pomiaru szerokości obudowy przekaźnika: 
jeden cal = 5TE. 

Thermal I> 
Człon przeciążeniowy termiczny stojana: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 49. 

TMS Nastawa mnożnika czasowego stosowana przy krzywych zależnych czasowo (IEC). 

Tx 
Skrót od słowa „Transmit” (transmisja): 
zazwyczaj wykorzystywany do oznaczania linii/styku transmisyjnego. 

Thru/TF Monitoring zwarć bezpośrednich 

V Napięcie. 

V< 
Człon podnapięciowy: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 27. 

V> 
Człon nadnapięciowy: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 59. 

V0 
Składowa zerowa napięcia: 
równa 1/3 zmierzonego napięcia w przewodzie neutralnym/napięcia szczątkowego. 

V1 Składowa zgodna napięcia. 

V2 Składowa przeciwna napięcia. 

V2> 
Człon zabezpieczenia nadnapięciowego reagującego na składową przeciwną (NPS): 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 47. 

V2pol Składowa przeciwna napięcia polaryzacji. 

VA 
Napięcie fazy A: 
może być oznaczone jako L1, faza czerwona lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

VB 
Napięcie fazy B: 
może być oznaczone jako L2, faza żółta lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

VC 
Napięcie fazy C: 
może być oznaczone jako L3, faza niebieska lub w inny sposób, wg terminologii klienta. 

VCO Człon nadprądowy sterowany napięciem 

VDEP OC> 
Człon nadprądowy zależny napięciowo: 
może to być człon nadprądowy sterowany napięciem lub ograniczony napięciem.  
W terminologii ANSI może być oznaczony jako 51V. 

V/Hz 
Człon zabezpieczający przed przemagnesowaniem, strumień jest proporcjonalny do 
napięcia/częstotliwości: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 24. 

Vk Napięcie punktu załamania przekładnika prądowego wg IEC. 

Vn 
Znamionowe napięcie przekaźnika: 
odpowiednie dla wejścia liniowego przekładnika napięciowego. 
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VN Przesunięcie napięcia punktu neutralnego lub napięcie szczątkowe. 

VN> 
Szczątkowe zabezpieczenie nadnapięciowe (punktu neutralnego): 
w terminologii ANSI może być oznaczone jako 59N. 

VN3H> 
Człon nadnapięciowy szczątkowy (punktu neutralnego) dla trzeciej harmonicznej dla 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%: 
W terminologii ANSI może być oznaczony jako 59TN. 

VN3H< 
Człon podnapięciowy szczątkowy (punktu neutralnego) dla trzeciej harmonicznej dla 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%: 
W terminologii ANSI może być oznaczony jako 27TN. 

Vres. Przesunięcie napięcia punktu neutralnego lub napięcie szczątkowe. 

VT Przekładnik napięciowy – PN. 

VTS 
Nadzór przekładnika napięciowego: 
przeznaczony do wykrywania uszkodzenia wejścia PN. 

Vx 
Pomocnicze napięcie zasilania: 
zazwyczaj napięcie akumulatora podstacji używane do zasilania przekaźnika. 

Xformer Transformator 

Z< 
Człon podimpedancyjny: 
w terminologii ANSI może być oznaczony jako 21. 

Z0 Impedancja dla składowej zerowej. 

Z1 Impedancja dla składowej zgodnej. 

Z2 Impedancja dla składowej przeciwnej. 
 

Tabela 1: Symbole logiki 
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2 TIMERY LOGICZNE 
 

Symbole 
logiki 

Objaśnienie Wykres czasowy 

 

Timer opóźnienia liczony od 
momentu pobudzenia, t 

 

 

Timer opóźnienia liczony od 
momentu odpadnięcia, t 

 

 

Timer opóźnienia liczony od 
momentu pobudzenia/ 
odpadnięcia 

 

 

Timer impulsu 

 

 

Zbocze opadające pobudzenia 
impulsu 

 

 

Zbocze narastające pobudzenia 
impulsu 
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Symbole logiki Objaśnienie Wykres czasowy 

 

 
 

Układ z blokowaniem  

 

 

 
 

Timer wstrzymywania  

 
 

 

 
 

Układ prosty (bez 
blokowania): 

Utrzymuje wartość do 
momentu podania sygnału 

resetującego 

 

 
 

 

Tabela 2:  Timery logiczne 
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3 BRAMKI LOGICZNE 
 

BRAMKA AND 

Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy 
 

 

 
BRAMKA OR 

Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy 
 

 

 
PRZERZUTNIK R - S 

Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy 
 

 

 
BRAMKA XOR (LUB WYKLUCZAJĄCE) 

Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy 
 

 

 
BRAMKA Z WIELOMA WEJŚCIAMI 

Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy Symbol Tablica prawdy 
 

 

 
BRAMKA NOT 

Symbol Tablica prawdy 
 

 
 

Tabela 3:  Bramki logiczne 
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1 INFORMACJE OGÓLNE 

Dawniej sieci komunikacyjne podstacji były tradycyjnie wyizolowane a protokoły 
i formaty danych, służące do przesyłania informacji między urządzeniami nie były otwarte. 
Z tego powodu, środowisko podstacji były bardzo dobrze zabezpieczone przed atakami 
cybernetycznymi. Dla tego rodzaju bezpieczeństwa wewnętrznego, zastosowano 
następujące terminy: 
 

 Zabezpieczenie poprzez izolację (siec podstacji nie jest połączona ze światem 
zewnętrznym i świat zewnętrzny nie ma do niej dostępu). 

 Zabezpieczenie przez zastrzeżenie (zastrzeżone formaty i protokoły są bardzo trudne 
do interpretacji). 

 
Coraz większa złożoność układów zabezpieczeń w połączeniu z osiągnięciami techniki  
i potrzebą interoperacyjności poskutkowało standaryzacją sieci komunikacyjnej oraz 
wymianą danych pomiędzy podstacjami. Dziś urządzenia podstacji do komunikacji 
wykorzystują protokoły standaryzowane. Co więcej, podstacje mogą być przyłączone do 
wykorzystujących standardowe protokoły komunikacyjne sieci otwartych, jak np. Internet 
czy Intranet. Wraz z tym pojawiło się poważne zagrożenie sieci atakami cybernetycznymi, 
które to z kolei mogą prowadzić do znaczniejszych przerw w dostawie prądu. 
Oczywistym stało się, że dziś konieczne jest zabezpieczanie komunikacji na poziomie 
podstacji. W niniejszym rozdziale opisano środki bezpieczeństwa, które wprowadzono do 
wielu inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED) firmy Alstom Grid. 

 

2 WYMÓG BEZPIECZEŃSTWA 
CYBERNETYCZNEGO 
Cyberbezpieczeństwo zapewnia ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, transferem, 
modyfikacją, zniszczeniem informacji lub/i systemów informacji, zarówno umyślnym jak  
i nieumyślnym. Aby to osiągnąć, niezbędne jest spełnienie kilku poniższych wymogów 
bezpieczeństwa: 
 

 poufność (zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do informacji), 

 integralność (zapobieganie nieautoryzowanym modyfikacjom), 

 dostępność/uwierzytelnianie (zapobieganie atakom poprzez odmowę usługi 
i zapewnienie autoryzowanego dostępu do informacji), 

 niezaprzeczalność (zapobieganie możliwościom nieprzyznania się do czynności, 
która została wykonana), 

 identyfikowalność/wykrywanie (monitorowanie oraz rejestrowanie aktywności  
w celu wykrycia włamania oraz analizy zdarzeń). 

 
Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa mogą być niezamierzone (np. klęski żywiołowe, błąd 
człowieka) lub zamierzone (np. cyberataki hakerów). 
Cyberbezpieczeństwo na odpowiednim poziomie może być zapewnione przez takie 
rozwiązania jak: niwelowanie luk w zabezpieczeniach, wprowadzanie właściwych procedur 
bezpieczeństwa oraz stosowanie technik, które pomagają to osiągnąć. 
 
Przykłady zagrożeń: 

 nieostrożność personelu (np. użytkownicy przechowują hasła na swoich 
komputerach), 

 obchodzenie funkcji kontrolnych (np. użytkownicy wyłączają funkcje 
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zabezpieczające), 

 złe praktyki (użytkownicy nie zmieniają haseł domyślnych lub wszyscy 
wykorzystują to samo hasło dostępu do urządzeń podstacji), 

 nieodpowiednia technologia (np. podstacja nie jest zabezpieczona zaporą). 
Przykłady problemów z dostępnością do zasobów są następujące: 

 przeciążenie sprzętu, które skutkuje zredukowaną wydajnością, 

 wygaśnięcie certyfikatu dostępu, co uniemożliwia dostęp do sprzętu. 
 

Aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, organizacje normalizacyjne stworzyły 
szereg norm, których wymogi zgodności znacznie zredukowały zagrożenia związane 
z brakiem cyberbezpieczeństwa. 
 

 

3 STANDARDY 

Istnieje kilka norm dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego stacji 
elektroenergetycznej (patrz Tabela 1). 
 

 Kraj  
NERC CIP 
(North American Electric 
Reliability Corporation) 

USA 
Podstawy dla zabezpieczenia krytycznych 
zasobów elektronicznych sieci. 

BDEW 
(German Association of 
Energy and Water 
Industries) 

Niemcy 
Wymagania dotyczące systemów 
bezpiecznego sterowania oraz 
telekomunikacyjnych. 

 
ANSI ISA 99 

USA 

Najpierw zorientowana na ICS, a następnie 
mająca zastosowanie do stacji 
elektroenergetycznych, uzupełniająca tym 
samym istniejące normy oraz określająca 
nowe zagadnienia, takie jak zarządzanie 
poprawkami (łatkami programowymi). 

Standard IEEE 1686 Międzynarodowa 
Międzynarodowa norma dotycząca 
cyberbezpieczeństwa urządzeń IED w 
podstacjach. 

Standard IEC 62351 Międzynarodowa 
Dane systemu elektroenergetycznego oraz 
protokół komunikacyjny 

ISO/IEC 27002 Międzynarodowa 
Podstawy dla zabezpieczenia krytycznych 
zasobów elektronicznych sieci. 

NIST SP800-53 
(National Institute of 
Standards and 
Technology) 

USA 
Pełna struktura systemu SCADA SP800-82 
oraz cyberbezpieczeństwa ICS 

Wytyczne CPNI 
(Centre for the Protection 
of National Infrastructure) 

Wielka Brytania 
Jasne i wartościowe dobre praktyki dla 
sterowania procesem i bezpieczeństwa 
systemu SCADA 

 

Tabela 1: Normy dotyczące cyberbezpieczeństwa 

 
Standardy, mające obecnie zastosowanie do urządzeń IED firmy Alstom Grid to norma NERC 
oraz IEEE 1686. 
 
 
 

3.1 Zgodność z NERC 
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Północno-Amerykańska Korporacja Niezawodności Elektrycznej NERC (NERC 
= North American Electric Reliability Corporation) stworzyła zestaw norm dotyczących 
zabezpieczeń krytycznej infrastruktury. Znane są one jako normy CIP (Critical Infrastructure 
Protection - ochrona krytycznej infrastruktury). Zostały one wprowadzone dla zapewnienia 
ochrony „krytycznych zasobów elektronicznych”, które kontrolują lub mają wpływ na 
niezawodność wytwarzania energii elektrycznej oraz sieci rozdzielczych w Ameryce 
Północnej. 
 
Normy te już od kilku lat obowiązują w USA. Od czerwca 2007 roku przeprowadzane są 
audyty zgodność, a na zakłady nie spełniające wymogów norm, nakładane są bardzo 
wysokie kary pieniężne. 
 
W Tabeli 2 zgrupowano normy CIP. 

 
Norma CIP Opis 

CIP-002-1 Krytyczne zasoby elektroniczne 
Norma definiuje i dokumentuje krytyczne zasoby 
oraz krytyczne zasoby elektroniczne. 

CIP-003-1 Kontrole zarządzania 
bezpieczeństwem 

Norma definiuje środki kontroli zarządzania 
bezpieczeństwem, wymagane dla ochrony 
krytycznych zasobów elektronicznych. 

CIP-004-1 Personel oraz szkolenia 
Norma definiuje oraz dokumentuje personel 
oraz jego szkolenia, wymagane dla ochrony 
krytycznych zasobów elektronicznych. 

CIP-005-1 Ochrona elektronicznych zasobów 

Norma definiuje oraz dokumentuje logiczną 
strefę bezpieczeństwa, w której znajdują się 
krytyczne zasoby elektroniczne, opisuje środki 
kontroli punktów dostępu oraz monitorowanie 
dostępu elektronicznego. 

CIP-006-1 Fizyczne bezpieczeństwo 
Definiuje oraz dokumentuje fizyczne strefy 
bezpieczeństwa, w których znajdują się 
krytyczne zasoby elektroniczne. 

CIP-007-1 Zarządzanie systemem 
bezpieczeństwa 

Definiuje oraz dokumentuje systemowe 
procedury testowe, zarządzanie kontem i 
hasłem, bezpieczeństwo zarządzania 
poprawkami, podatność na atak systemu, 
rejestry systemowe, zmiany w kontroli oraz 
konfiguracji wymaganej dla krytycznych 
zasobów elektronicznych. 

CIP-008-1 Raportowanie zdarzeń oraz plany 
reakcji na wypadek zdarzenia 

Definiuje oraz dokumentuje procedury na 
wypadek zidentyfikowania zdarzeń związanych z 
bezpieczeństwem cybernetycznym w 
odniesieniu do krytycznych zasobów 
elektronicznych. 

CIP-009-1 Plany działań naprawczych 
Definiuje oraz dokumentuje plany działań 
naprawczych dla krytycznych zasobów 
elektronicznych. 

 

Tabela 2: Normy NERC CIP 

 
W kolejnych punktach szczegółowiej opisano te normy oraz wynikające z nich obowiązki 
zakładów energetycznych, oraz to, w jaki sposób producent urządzeń IED może pomóc tym 
zakładom w spełnieniu wymagań tych norm. 
 
3.1.1 CIP 002 
Norma CIP 002 odnosi się do: 

 krytycznych zasobów, takich jak linie napowietrzne, czy transformatory, 

 krytyczne zasoby elektroniczne, np. urządzenia IED, które wykorzystują routowalne 
protokoły do komunikacji wewnątrz lub poza elektroniczną strefą bezpieczeństwa 
lub do których dostęp jest zdalny. 
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Wymagania wobec przedsiębiorstwa 
elektroenergetycznego: 

Wsparcie firmy Alstom Grid: 

Sporządzenie listy zasobów 

Alstom Grid może pomóc przedsiębiorstwu 
sporządzić listę zasobów automatycznie. 
Firma może także przeprowadzić audyty wg 
sporządzonych list zasobów. 

 
3.1.2 CIP 003 
Zgodnie z wymaganiami normy CIP 003, należy wdrożyć politykę cyberbezpieczeństwa, 
której powinna towarzyszyć dokumentacja, świadcząca o zaangażowaniu kierownictwa 
oraz zdolności zabezpieczenia krytycznych zasobów elektronicznych. 
Zgodnie z normą, należy również zmienić praktyki kontrolne, według których należy 
dokumentować wszelkie zmiany w sprzęcie lub oprogramowaniu, dokonanych w jednostce 
przez dostawcę lub właściciela. 
 

Wymagania wobec przedsiębiorstwa 
elektroenergetycznego: 

Wsparcie firmy Alstom Grid: 

Opracowanie polityki cyberbezpieczeństwa 

Wsparcie zakładu energetycznego w kwestii 
kontroli dostępu do zasobów krytycznych, 
poprzez udostępnienie scentralizowanego 
systemu kontroli dostępu. 
Firma może pomóc klientom w zmianie 
systemu kontroli, zamieszczając w 
dokumentacji rozdział, w którym opisane 
będą zmiany, mające wpływ na sprzęt oraz 
oprogramowanie. 

 
3.1.3 CIP 004 
Według normy CIP 004, personel (włączając kontrahentów oraz dostawców usług) mający 
autoryzowany elektroniczny lub fizyczny dostęp do krytycznych zasobów elektronicznych, 
musi być odpowiednio przeszkolony. 
 

Wymagania wobec przedsiębiorstwa 
elektroenergetycznego: 

Wsparcie firmy Alstom Grid: 

Należy odpowiednio przeszkolić swój 
personel. 

Alstom Grid może przeprowadzić szkolenie z 
zakresu cyberbezpieczeństwa. 

 
3.1.4 CIP 005 
Norma CIP 005 nakłada obowiązek utworzenia strefy bezpieczeństwa elektronicznego ESP 
(ESP= Electronic Security Perimeter), która obejmuje: 
 

 wyłączanie portów oraz usług, które nie są używane, 

 stałe monitorowanie oraz dostęp do dzienników (24x7x365), 

 ocena podatności na zagrożenia (przynajmniej raz do roku), 

 zmiany w dokumentacji dot. sieci. 
 

Wymagania wobec przedsiębiorstwa 
elektroenergetycznego: 

Wsparcie firmy Alstom Grid: 

W monitorowaniu dostępu do strefy ESP, 
w przeprowadzaniu ocen podatności na zagrożenia, 
w dokumentacji zmian w sieci, 

W wyłączaniu wszystkich 
nieużywanych portów urządzenia 
IED,  
w monitorowaniu oraz rejestrowaniu 
wszystkich prób dostępu do 
urządzenia IED. 

 
3.1.5 CIP 006 
Zgodnie z normą CIP 006, muszą być wprowadzone i udokumentowane kontrole 
bezpieczeństwa fizycznego, które obejmują monitorowanie oraz prowadzenie rejestrów dla 
stref bezpieczeństwa wraz z surową polityką dostępową. Wszystkie zasoby elektroniczne, 
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które są wykorzystane dla zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, są uznawane za 
krytyczne i powinny być tak traktowane. 
 

Wymagania wobec przedsiębiorstwa 
elektroenergetycznego: 

Wsparcie firmy Alstom Grid: 

Zapewnić kontrole bezpieczeństwa fizycznego oraz 
monitorowanie strefy bezpieczeństwa. 
Dopilnować, by osoby które mają dostęp do 
krytycznych zasobów elektronicznych, nie były 
wcześniej karane. 

Alstom Grid nie może zapewnić dodatkowej 
pomocy w tym zakresie. 

 
3.1.6 CIP 007 
Norma CIP 007 obejmuje następujące aspekty: 
 

 procedury testowania, 

 porty oraz usługi, 

 bezpieczeństwo zarządzania poprawkami (łatkami programowymi), 

 program antywirusowy 

 zarządzanie kontem, 

 monitorowanie coroczne przeprowadzanie oceny podatności na zagrożenia. 
 
Wymagania wobec przedsiębiorstwa 

elektroenergetycznego: 
Wsparcie firmy Alstom Grid: 

Należy powołać zespołu ds. 
reagowania na zdarzenia oraz 
przygotować odpowiednie 
procedury na wypadek zdarzeń. 

Procedury testowe; Alstom Grid może doradzić i zapewnić 
pomoc w kwestii przeprowadzania testów. 
Porty oraz usługi; nasze urządzenia potrafią wyłączyć 
nieużywane porty oraz usługi. 
Bezpieczeństwo zarządzania poprawkami; Alstom Grid 
może zapewnić wsparcie w tym zakresie. 
Programy antywirusowe; Alstom Grid może doradzić oraz 
zapewnić wsparcie w tym zakresie. 
Zarządzanie kontem; Alstom Grid może doradzić oraz 
zapewnić wsparcie w tym zakresie. 
Monitorowanie; nasz sprzęt monitoruje oraz rejestruje 
próby uzyskania dostępu. 

 

3.1.7 CIP 008 
Norma CIP 008 zawiera wymóg opracowania planu reagowania na wypadek 
zdarzenia, definiuje pojęcie zespołu ds. reagowania na wypadek zdarzenia, jego 
odpowiedzialności i powiązane z tym procedury. 
 

Wymagania wobec przedsiębiorstwa 
elektroenergetycznego: 

Wsparcie firmy Alstom Grid: 

Należy powołać zespołu ds. reagowania na zdarzenia 
oraz przygotować odpowiednie procedury na 
wypadek zdarzeń. 

Alstom Grid nie może zapewnić 
dodatkowej pomocy w tym zakresie. 

 
3.1.8 CIP 009 
Normą CIP 009 nakłada obowiązek opracowania planu działań naprawczych, który musi być 
testowany raz do roku. 

 
Wymagania wobec przedsiębiorstwa 

elektroenergetycznego: 
Wsparcie firmy Alstom Grid: 

Wdrożyć plan działań naprawczych. 
Dostarczyć wytyczne odnośnie do planu 
działań naprawczych oraz stworzyć 
dokumentację zapasową. 
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3.2 IEEE 1686-2007 
Norma IEEE 1686-2007 obejmuje swym zakresem wymogi, dotyczące zdolności urządzeń 
IED w zakresie bezpieczeństwa w podstacjach. W normie określono praktyczne i możliwe 
do osiągnięcia mechanizmy pozwalające zapewnić bezpieczne funkcjonowania urządzeń. 
Poniższe funkcje opisane w tejże normie mają zastosowanie do przekaźników firmy Alstom 
Grid Px40: 
 
3.1.8.1 hasła składają się z 8 znaków, mogą zawierać duże, małe litery, znaki numeryczne 
oraz specjalne, 
3.1.8.2 hasła nigdy nie są widoczne lub przesyłane użytkownikowi, 
3.1.8.3 funkcje oraz opcje urządzeń IED są przypisane do różnych poziomów haseł, 
przypisanie jest stałe, 
3.1.8.4 rejestr zdarzeń dla zachowania śladów audytu, w kolejności, w jakiej te wydarzenia 
wystąpiły; przechowywany jest w pamięci cyklicznej, 
3.1.8.5 rejestry zawierają wszystkie pola zdefiniowane w normie oraz obejmują wszystkie 
zdefiniowane typy zdarzeń, dla których funkcja ta jest obsługiwana, 
3.1.8.6 brak mechanizmów pomagających obejść hasło, zamiast tego, zastosowano system 
odzyskiwania hasła, nieużywane porty (fizyczne i logiczne) można wyłączyć. 

 

 

4 Px40 - IMPLEMENTACJA 

CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

Urządzenia IED firmy Alstom Grid zawsze były i będą wyposażone  
w najnowocześniejsze mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa. Ze względu na ciągle 
rozwijającą się technologie komunikacyjną oraz nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, 
ulegają zmianie również wymagania stawiane bezpieczeństwu. Mechanizmy zabezpieczenia 
sprzętu oraz oprogramowania są stale udoskonalane i wdrażane, aby minimalizować 
powiązane zagrożenia oraz niebezpieczeństwa. 
 
W niniejszym rozdziale opisano bieżącą implementację cyberbezpieczeństwa, aktualną dla 
platformy programowej w wersji, do której odnosi się niniejszy podręcznik użytkownika. 
Zastosowanie aktualnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa określane jest jako 
cyberbezpieczeństwo fazy 1. 
 
Następujące środki cyberbezpieczeństwa zostały zastosowane w urządzeniu IED: 
 

 Czteropoziomowa kontrola dostępu 

 Zwiększanie bezpieczeństwa (mocy) hasła 

 Wyłączanie nieużywanych portów fizycznych i logicznych 

 Timer bezczynności 

 Przechowywanie zdarzeń bezpieczeństwa (dzienników) w pamięci IED 

 Ekran domyślny, zgodny z NERC 
 
Oprócz środków cyberbezpieczeństwa zastosowanych w IED, wprowadzono również 
następujące środki bezpieczeństwa: 
 

 Program antywirusowy 

 bezpieczeństwo zarządzania poprawkami (łatkami programowymi), 
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4.1 Ekran zgodny z wymaganiami NERC 
Aby urządzenie IED było zgodne z normą NERC, musi być ono wyposażone w opcję dla 
ekranu domyślnego zgodnego z NERC. Ekran domyślny, który jest zaimplementowany  
w koncepcie cyberbezpieczeństwa firmy Alstom Grid, zawiera komunikat ostrzegawczy 
informujący, że urządzenie IED może być obsługiwane wyłącznie przez autoryzowanych 
użytkowników: 
 

 
 
Przy próbie zmiany ustawień ekranu domyślnego, na ustawienia niezgodne  
z normą NERC, zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy: 
 

 
 

Na mapie nawigacji ekranu domyślnego przedstawiono, jak można osiągnąć zgodność 
ustawień ekranu domyślnego z normą NERC. 
 

 

Rysunek 1: Normy dotyczące cyberbezpieczeństwa 
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4.2 Czteropoziomowa kontrola dostępu 
Struktura menu podzielona jest na cztery poziomy dostępu, z których trzy są chronione 
hasłem. Zestawiono je w Tabeli 3. 
 
Poziom Znaczenie Operacje odczytu Operacje zapisu 

0 Odczyt niektórych 
danych  
Zapis ograniczony do 
minimum 

Kolumna SYSTEM DATA: Opis 
Identyfikator instalacji Numer 
modelu Numer seryjny Wer. pr. 
Poziom dostępu Funkcja 
bezpieczeństwa 

 
KONFIG. BEZPIECZEŃSTWA 
Kolumna: Baner użytkownika 
Pozostało prób Pozostały czas 
blok. Hasło domyślnego poziomu 
dostępu 
Kod bezpieczeństwa (tylko 
interfejs użytkownika) 

Wprowadzanie hasła 
Kontrast wyświetlacza (tylko 
interfejs użytkownika) 

1 Odczyt wszystkich 
danych  
Zapis ograniczony do 
kilku pozycji 

Można odczytać wszystkie dane i 
ustawienia 
Zapytania o wielkości pomiarowe 

Wszystkie pozycje można zapisać 
na poziomie 0 
Ustawienie hasła dla poziomu 1 
Wybór zapisu zdarzenia, o 
konserwacji i zwarciu (wysyłka) 
Extract Events (e.g. via MiCOM 
S1 Agile) 

2 Odczyt wszystkich 
danych  
Zapis ograniczony do 
pewnych pozycji 

Można odczytać wszystkie dane i 
ustawienia 
Zapytania o wielkości pomiarowe 

Wszystkie pozycje można zapisać 
na poziomie 1 
Komórki konfiguracyjne o 
zmiennej widoczności (widoczne 
lub niewidoczne). 
Wybieranie wielkości 
(pierwotne/wtórne) 
Komendy: Reset wskazań Reset 
zapotrzebowania Reset statystyk 
Reset danych 
wyłącznika/liczników 
Ustawienie hasła dla poziomu 2 

3 Pełny odczyt  
 
Pełny zapis 

Można odczytać wszystkie dane i 
ustawienia 
Zapytania o wielkości pomiarowe 

Wszystkie pozycje można zapisać 
na poziomie 2 
Zmiana wszystkich komórek 
konfiguracyjnych Operacje: 
Odczyt i wgranie pliku 
konfiguracyjnego 
Odczyt i wgranie PSL 
Odczyt i wgranie MCL61850 
(konfig. IED  
– IEC 61850) 
Wyodrębnianie zapisów dot. 
zakłóceń 
Zdarzenie przyjęcia transmisji 
Courier/Modbus (automatyczne 
odczytywanie zdarzenia, np. 
przez A2R) 
Komendy: 
Zmiana aktywnej grupy ustawień 
Zamknięcie/otworzenie 
wyłącznika 
Zmiana adresów portów 
komunikacyjnych urządzenia 
Ustawienia daty i czasu 
Przełączanie banków 
MCL/konfiguracja przełączania 
Bank interfejsu użytkownika 

 

Tabela 3: Poziomy hasła 
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4.2.1 Puste hasła 
 
Puste hasło nie zawiera żadnych znaków. Jest wprowadzane z poziomu panelu przedniego, 
poprzez potwierdzenie wprowadzenia hasła, bez faktycznego wprowadzania hasła. 
Istnieje możliwość wprowadzenia pustego hasła do urządzenia IED przez port 
komunikacyjny, za pośrednictwem protokołów Courier i Modbus. Ustawienie pustego hasła 
oznacza, że dostęp do poziomu uprawnień, dla którego puste hasło zostało ustawione, nie 
jest w rzeczywistości zabezpieczony żadnym hasłem. 
 
Procedura zatwierdzania hasła pustego różni się nieznacznie od procedur zatwierdzania 
pozostałych haseł. W przypadku, gdy puste hasło jest wprowadzane z poziomu panelu 
przedniego, zostanie wyświetlony poniższy komunikat, później procedura jest taka sama jak 
opisana powyżej: 
 

 
 
Nie można konfigurować pustego hasła, jeżeli hasło niższego poziomu dostępu nie jest 
puste. Puste hasło określa domyślny poziomu dostępu, jaki jest przywracany po upłynięciu 
dozwolonego okresu bezczynności lub po wylogowaniu użytkownika 
Domyślny poziom dostępu jest poziomem chronionym przez hasło, który jest ustawiany 
przez IED po upłynięciu dozwolonego okresu bezczynności lub po wylogowaniu 
użytkownika. Będzie to albo najwyższy poziom bez przydzielonego hasła lub też poziom 0, 
jeżeli hasło przypisane jest do wszystkich poziomów. 

 
4.2.2 Domyślne hasło 
Hasła domyślne dla poziomu 1 są puste, natomiast dla poziomów 1 oraz 2 mają postać 
AAAA. 

 
4.2.3 Zasady odnośnie do haseł 
 

 Hasła domyślne dla poziomu 1 są puste, natomiast dla poziomów 1 oraz 2 mają 
postać AAAA. 

 Hasła mogą mieć od 0 do 8 znaków. 

 Hasła mogą być, ale nie muszą, zgodne z normą NERC. 

 Hasła mogą zawierać znaki ASCII w zakresie od kodu ASCII 33 (21 Hex) do ASCII 122 
(7A Hex) włącznie. 

 Wymagane jest tylko jedno hasło dla wszystkich interfejsów urządzenia IED. 
 
4.2.4 Sygnały DDB poziomu dostępu 
Oprócz komórki Access level w kolumnie System Data (adres 00D0), aktualny poziom 
dostępu dla każdego interfejsu może być również zamapowany w kodzie PSL poprzez 
przypisanie do poniższych sygnałów magistrali danych cyfrowych DDB (DDB = Digital Data 
Bus): 
 

 HMI Access Lvl 1 

 HMI Access Lvl 2 

 FPort AccessLvl1 

 FPort AccessLvl2 

 RPrt1 AccessLvl1 

 RPrt1 AccessLvl2 

 RPrt2 AccessLvl1 

 RPrt2 AccessLvl2 
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Gdzie HMI to interfejs człowiek-maszyna. 
 
Poniższe pary sygnałów DDB wskazują poziom dostępu: 
 

 Lvl 1 off, Lvl 2 off = 0 

 Lvl 1 on, Lvl 2 off = 1 

 Lvl 1 off, Lvl 2 on = 2 

 Lvl 1 on, Lvl 2 on = 3 
 
Klawisz: 
HMI = interfejs człowiek/maszyna  
FPort = port przedni 
RPrt = port tylny  
Lvl = poziom 
 

4.3 Zaawansowana ochrona hasła 
Cyberbezpieczeństwo wymaga mocnego hasła oraz weryfikacji zgodności z normą NERC. 

 
4.3.1 Zwiększanie bezpieczeństwa (mocy) hasła 
Hasła zgodne z normą NERC mają określony minimalny poziom złożoności i muszą spełnić 
poniższe wymagania: 
 

 muszą zawierać co najmniej jedną wielką literę, 

 muszą zawierać co najmniej jedną małą literę, 

 musi zawierać co najmniej jeden znak numeryczny, 

 musi zawierać co najmniej jeden znak specjalny (%, $...), 

 musi składać się z sześciu znaków. 
 
4.3.2 Zatwierdzanie hasła 
Kontrole urządzenia IED pod kątem zgodności z NERC. W przypadku, jeśli hasło jest 
wprowadzane z poziomu panelu przedniego, zostanie to pokazane na wyświetlaczu 
ciekłokrystalicznym (LCD), znajdującym na panelu. 
Jeżeli wprowadzone hasło jest zgodne z normą NERC, zostanie wyświetlony poniższy 
komunikat. 
 

 
 
Urządzenie IED nie narzuca zgodności z normą NERC. Obowiązkiem użytkownika jest 
zapewnienie, by hasło było zgodne z normą. Jeżeli wprowadzone hasło nie jest zgodne z 
NERC, użytkownik będzie musiał przyjąć do wiadomości jego niezgodność, i ten brak 
niezgodności zostanie zarejestrowany. 
 
Jeżeli wprowadzone hasło nie jest zgodne z NERC, zostanie wyświetlony poniższy 
komunikat. 
 

 
 

Po zatwierdzeniu, hasło niezgodne z NERC zostaje zapisane i wyświetlony na dwie sekundy 
zostanie poniższy komunikat informujący o zatwierdzeniu. 



CYBERBEZPIECZEŃSTWO P34x/EN CS/Ia7 

MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 1000 

 

 
 
Jeżeli operacja ta zostanie anulowana, hasło zostanie odrzucone i na 2 sekundy zostanie 
wyświetlony poniższy komunikat. 
 

 
 
Jeżeli hasło jest wprowadzane przez porty komunikacyjne, wykorzystujące protokoły 
Courier lub Modbus, urządzenie IED zapisze hasło, bez względu na to czy jest ono zgodne, 
czy też nie z NERC. Następnie zostaną użyte odpowiednie kody odpowiedzi, aby 
poinformować klienta, czy hasło było zgodne z NERC, czy też nie. Klient może następnie 
wybrać, czy ustawić nowe hasło zgodne z normą NERC, czy pozostawić ustawione hasło. 

 
4.3.3 Blokada hasła 
W przypadku, gdy określona liczba prób wprowadzenia hasła zostanie przekroczona, dostęp 
zostanie zablokowany. Liczba prób wprowadzania hasła oraz czas, na jaki dostęp jest 
blokowany są konfigurowalne w sposób przedstawiony w tabeli na końcu niniejszego 
rozdziału. 
 
Za każdym razem, gdy wprowadzane jest nieprawidłowe hasło, wartość w komórce 
Attempts Remain (liczba pozostałych prób) zmniejsza się o jeden. Jeżeli zostanie wykonana 
maksymalna liczba prób, dostęp zostaje zablokowany. Jeżeli timer odmierzy czas na 
wykonanie wszystkich prób lub gdy zostanie wprowadzone prawidłowe hasło, zanim liczba 
dozwolonych prób zostanie wykonana, licznik prób zostanie wyzerowany. 
 
Próby wprowadzania hasła są liczone tylko, gdy wprowadzane są hasła zawierające 
dozwolone znaki, ale samo hasło jest nieprawidłowe (nie odpowiada hasłu zapisanemu  
w urządzeniu IED). W przypadku, gdy wprowadzane jest hasło, zawierające jeden lub więcej 
z niedozwolonych znaków, próba nie zostanie zarejestrowana. 
 
Po zablokowaniu hasła, „timer blokady” rozpoczyna odmierzanie czasu blokady.  
W przypadku próby dostępu do interfejsu, gdy „timer blokady” jest uruchomiony, 
wyświetlony zostanie komunikat błędu, bez względu na to, czy wprowadzane jest 
prawidłowe hasło, czy też nie. Dostęp do interfejsu zostanie odblokowany i licznik zostanie 
wyzerowany tylko po zakończeniu odmierzania czasu przez timer. 
Przy próbach wprowadzania hasła, gdy jest ono zablokowane, na 2 sekundy wyświetlany 
jest poniższy komunikat. 
 

 
 
Taki sam rezultat zostanie uzyskany, jeżeli hasło zostanie wprowadzone przez port 
komunikacyjny. 
 
Licznik prób, timer prób oraz timer blokujący można konfigurować, jak przedstawiono  
w poniższej tabeli. 
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Nastawa Komórka kol wier. Jednostka 
Ustawienie 
domyślne 

Dostępne 
ustawienie 

Attempts Limit 
(licznik prób) 

25 02  3 
od 0 do 3, w 
krokach co 1 

Attempts Timer 
(timer prób) 

25 03 Minuty 2 
od 1 do 3, w 
krokach co 1 

Blocking Timer 
(timer blokowania) 

25 04 Minuty 5 
od 1 do 30, w 
krokach co 1 

 

Tabela 4:  Konfiguracja blokady hasła 

 

4.4 Odzyskiwanie hasła 
Funkcja odzyskiwania hasła służy do odzyskiwania hasła w przypadku, gdy klient utraci 
skonfigurowane hasła. W celu odzyskania hasła należy skontaktować się  
z Centrum obsługi klienta firmy Alstom Grid i podać Numer seryjny oraz Kod bezpieczeństwa 
urządzenia IED. Za pomocą tych danych Centrum obsługi klienta wygeneruje hasło 
odzyskiwania, które następnie zostanie przekazane klientowi. 
 
Kod bezpieczeństwa składa się z 16 znaków pisanych wielkimi literami. Ten parametr jest 
parametrem tylko do odczytu. Urządzenie IED losowo generuje swój własny kod 
bezpieczeństwa. Nowy kod jest generowany w następujących przypadkach: 
 

 przy uruchomieniu urządzenia, 

 za każdym razem, gdy następuje powrót do ustawień domyślnych, 

 po odmierzeniu czasu przez timer ważności (patrz poniżej), gdy wprowadzane jest 

hasło odzyskiwania. 
 
W momencie wyświetlenia kodu bezpieczeństwa na wyświetlaczu LCD, uruchomiony 
zostaje timer czasu ważności. Timer ważności jest ustawiany na 72 godziny i nie można go 
konfigurować. W ten sposób Centrum obsługi klienta ma wystarczająco czasu na ręczne 
wygenerowanie hasła odzyskiwania i odesłanie go do klienta. Zgodnie z umową o 
gwarantowanym poziomie usług SLA (SLA = Service Level Agreement ), hasło odzyskiwania 
musi być wygenerowane w ciągu jednego dnia roboczego. W ten sposób 72 godziny to 
wystarczający okres, który przewiduje nawet dni wolne od pracy, w które Centrum obsługi 
klienta jest nieczynne. 
 
Aby kod bezpieczeństwa urządzenia IED nie został przypadkowo odczytany,  
w komórce zostanie najpierw wyświetlony komunikat ostrzegawczy: 

 

 
 
Po zatwierdzeniu, zostanie wyświetlony kodu bezpieczeństwa, co spowoduje uruchomienie 
timera ważności. 
 

Uwaga: Kod bezpieczeństwa może być odczytany tylko z poziomu panelu przedniego. 
 
4.4.1 Odzyskiwanie hasła 
Hasło odzyskiwania służy wyłącznie do odzyskania utraconego hasła. Nie jest hasłem 
zastępczym, które można powtórnie używać. Może być użyte tyko raz, dla odzyskania hasła. 
Wprowadzenia hasła odzyskiwania powoduje, że wszystkie hasła w urządzeniu IED są 
resetowane do domyślnych ustawień. Jest to jedyne zastosowanie hasła odzyskiwania. Po 
ustawieniu wszystkich haseł na domyślne, w gestii użytkownika leży ustawienie nowych 
haseł dla odpowiednich funkcji, którym odpowiadają, zapewniając przy tym zgodność  
z normą NERC, jeśli jest to wymagane. 
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Po wprowadzeniu hasła odzyskiwania, ukaże się następujący komunikat: 
 

 
 

Hasło odzyskiwania może być wprowadzone poprzez dowolny interfejs, lokalny lub zdalny. 
Rezultat będzie taki sam bez względu na to, który interfejs został użyty. 
 
4.4.2 Utajnianie hasła 
Urządzenie IED zapewnia utajnianie haseł, wprowadzanych zdalnie. Klucz szyfrowania 
można odczytać z urządzenia IED poprzez specjalną komórkę dostępną wyłącznie za 
pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych, a nie z poziomu panelu przedniego. Za 
każdym razem, gdy odczytywany jest klucz, urządzenie IED generuje nowy klucz, który jest 
ważny tylko dla następnego zapisu utajnionego hasła. Klucz po użyciu zostaje unieważniony 
i nowy klucz musi być odczytany dla następnego zapisu utajnionego hasła. Innymi słowy 
mechanizm utajniania jest mechanizmem przejrzystym dla użytkownika. 
 

4.5 Wyłączanie portów fizycznych 
Istnieje możliwość wyłączania nieużywanych portów fizycznych. Aby wyłączyć port fizyczny, 
wymagane jest hasło poziomu dostępu 3. 
 
Aby zapobiec przypadkowemu wyłączeniu portu, wyświetlony zostanie komunikat 
ostrzegawczy informujący, który port ma zostać wyłączony. Przykładowo, jeżeli port 1 ma 
zostać wyłączony, pojawi się następujący komunikat: 
 

 
 
W zależności od modelu, można wyłączyć od dwóch do czterech portów. 
 

 Przedni port 

 Przedni port 1 

 Tylny port 2 (nie wszystkie modele są w niego wyposażone) 

 Port Ethernet (nie wszystkie modele są w niego wyposażone) 
 
Uwaga: Nie można wyłączyć portu, z którego została wysłana komenda wyłączenia portu. 
 

4.6 Wyłączanie logicznych portów 
Istnieje możliwość wyłączania nieużywanych portów logicznych. Aby wyłączyć port fizyczny, 
wymagane jest hasło poziomu dostępu 3. 
 
Uwaga: Plik konfiguracyjny nie zawiera komórek konfiguracyjnych dla wyłączania 

portów. 
 
Przestroga: Wyłączenie portu ethernetowego wyłączy całą komunikację opartą na 

ethernecie. 
 
Jeżeli wyłączenie portu ethernetowego nie jest pożądane, możliwe jest wyłączenie 
wybranych protokołów na karcie Ethernet przy pozostawieniu pozostałej funkcjonalności. 
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Można wyłączyć trzy protokoły: 
 
• IEC61850 
• DNP3 przez Ethernet 
• Tunelowany protokół Courier 
 
Uwaga: W przypadku, gdy któryś z tych portów zostanie włączony lub wyłączony, karta 

ethernetowa zostanie zresetowana. 
 

4.7 Wylogowywanie 
Po skonfigurowaniu urządzenia IED, należy się wylogować. Aby to zrobić, należy przejść do 
górnej części drzewka menu. Na poziomie Column Heading (nagłówek kolumny), należy 
nacisnąć przycisk Up (w górę). Może wyświetlić się komunikat  
z zapytaniem, czy wylogować użytkownika: 
 

 
 

Komunikat ten zostanie wyświetlony tylko w przypadku, gdy poziom dostępu hasła jest 
wyższy, niż domyślny poziom uprawnień. Po zatwierdzeniu, na 2 sekundy zostanie 
wyświetlony poniższy komunikat: 
 

 
 
Gdzie x jest aktualnym domyślnym poziomem dostępu. 
Jeżeli użytkownik nie wyloguje się (tj. anuluje wylogowywanie), pna 2 sekundy zostanie 
wyświetlony poniższy komunikat. 
 

 
 
Gdzie x jest aktualnym poziomem dostępu. 
 

4.8 Zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa 
Zastosowanie cyberbezpieczeństwa zgodnego z normą NERC wymaga wygenerowania 
szeregu rejestrów zdarzeń, które rejestrują zdarzenia związane 
z bezpieczeństwem, takie jak ustawianie hasła lub ekranu domyślnego niezgodnego 
z NERC. W Tabeli 5 zestawiono wszystkie zdarzenia bezpieczeństwa. 
 

Wartość zdarzenia Wyświetlacz 
 

PASSWORD LEVEL UNLOCKED (hasło poziomu 
dostępu odblokowane) 

USER LOGGED IN 
ON <int> LEVEL <n> 

 

PASSWORD LEVEL RESET (reset hasła poziomu 
dostępu) 

USER LOGGED OUT 
ON <int> LEVEL <n> 

 

PASSWORD SET BLANK (ustawiono puste hasło) 
P/WORD SET BLANK 
BY <int> LEVEL <p> 

 

PASSWORD SET NON-COMPLIANT (ustawiono hasło 
niezgodne z normą) 

P/WORD NOT-NERC 
BY <int> LEVEL <p> 
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PASSWORD MODIFIE (hasło zmodyfikowano) 
PASSWORD CHANGED 
BY <int> LEVEL <p> 

 

PASSWORD ENTRY BLOCKED (wprowadzanie hasła 
zablokowane) 

PASSWORD BLOCKED 
ON <int> 

 

PASSWORD ENTRY UNBLOCKED (wprowadzanie 
hasła odblokowane) 

P/WORD UNBLOCKED 
ON <int> 

 

INVALID PASSWORD ENTEREDW (wprowadzono 
nieprawidłowe hasło) 

INV P/W ENTERED 
ON <int> 

 

PASSWORD EXPIRED (hasło wygasło) 
P/WORD EXPIRED 
ON <int> 

 

PASSWORD ENTERED WHILE BLOCKED 
(wprowadzono hasło podczas blokady) 

P/W ENT WHEN BLK 
ON <int> 

 

RECOVERY PASSWORD ENTERED (wprowadzono 
hasło odzyskiwania) 

RCVY P/W ENTERED 
ON <int> 

 

IED SECURITY CODE READ (odczytanie kodu 
bezpieczeństwa urządzenia IED) 

IED SEC CODE RD 
ON <int> 

 

IED SECURITY CODE TIMER EXPIRED (timer kodu 
bezpieczeństwa urządzenia IED zakończył 
odmierzanie czasu. 

IED SEC CODE EXP 
- 

 

PORT DISABLED (wyłączono port) 
PORT DISABLED (wyłączono port) 
BY <int> PORT <prt> 

 

PORT ENABLED (włączono port) 
PORT ENABLED (włączono port) 
BY <int> PORT <prt> 

DEF. DISPLAY NOT NERC COMPLIANT (ekran 
domyślny niezgodny z NERC) 

DEF DSP NOT-NERC 

 

PSL SETTINGS DOWNLOADED (załadowano 
ustawienia PSL) 

PSL STNG D/LOAD 

BY <int> GROUP <grp> 

 

DNP SETTINGS DOWNLOADED (załadowano 
ustawienia DNP) 

DNP STNG D/LOAD 
BY <int> 

 

TRACE DATA DOWNLOADED (załadowano dane 
identyfikacyjne) 

TRACE DAT D/LOAD 
BY <int> 

 

IEC61850 CONFIG DOWNLOADED (załadowano 
konfigurację IEC61850) 

IED CONFG D/LOAD 
BY <int> 

 

USER CURVES DOWNLOADED (załadowano krzywe 
programowalne) 

USER CRV D/LOAD 
BY <int> GROUP <crv> 

 

PSL CONFIG DOWNLOADED (załadowano 
konfigurację PSL) 

PSL CONFG D/LOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

 

SETTINGS DOWNLOADED (załadowano ustawienia) 
SETTINGS D/LOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

 

PSL SETTINGS UPLOADED (pobrano ustawienia PSL) 
PSL STNG UPLOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

 

DNP SETTINGS UPLOADED (pobrano ustawienia 
DNP) 

DNP STNG UPLOAD 
BY <int> 

 

TRACE DATA UPLOAD (pobrano dane 
identyfikacyjne) 

TRACE DAT UPLOAD 
BY <int> 

 

IEC61850 CONFIG UPLOADED (pobrano konfiguracje 
IEC61850) 

IED CONFG UPLOAD 
BY <int> 

 USER CRV UPLOAD 
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USER CURVES UPWNLOADED (pobrano krzywe 
programowalne) 

BY <int> GROUP <crv> 

 

PSL CONFG UPLOAD (pobrano konfigurację PSL) 
PSL CONFG UPLOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

 

SETTINGS UPLOAD (pobrano ustawienia) 
SETTINGS UPLOAD 
BY <int> GROUP <grp> 

 

EVENTS HAVE BEEN EXTRACTED (odczytano 
zdarzenia) 

EVENTS EXTRACTED 
BY <int> <nov> EVNTS 

 

ACTIVE GROUP CHANGED (zmieniono grupę 
aktywną) 

ACTIVE GRP CHNGE 
BY <int> GROUP <grp> 

 

CS SETTINGS CHANGED (zmieniono ustawienia 
kontroli synchronizmu CS) 

C & S CHANGED 
BY <int> 

 

DR SETTINGS CHANGED (zmieniono ustawienia DR) 
DR CHANGED 
BY <int> 

 

SETTING GROUP CHANGED (zmieniono grupę 
ustawień) 

SETTINGS CHANGED 
BY <int> GROUP <grp> 

 

POWER ON (włączono zasilanie) 
POWER ON (włączono zasilanie) 
- 

 

SOFTWARE_DOWNLOADED (wgrano 
oprogramowanie) 

S/W DOWNLOADED 
- 

 

Tabela 5:  Treść zdarzeń związanych z bezpieczeństwem 

 
Gdzie: 
int jest definicją interfejsu (UI, FP, RP1, RP2, TNL, TCP) prt jest ID portu (FP, RP1, RP2, TNL, 
DNP3, IEC, ETHR) 
grp jest numerem grupy (1, 2, 3, 4), 
crv jest numerem grupy krzywej (1, 2, 3, 4), 
n jest nowym poziomem dostępu (0, 1, 2, 3), 
p jest hasłem poziomu dostępu (1, 2, 3), 
nov jest numerem zdarzenia (1 – nnn). 
 
Każde nowe zdarzenie jest identyfikowane unikalnym numerem, który dla każdego nowego 
zdarzenia jest zwiększany, co pozwala na wykrycie brakujących zdarzeń, ponieważ  
w sekwencji unikalnych identyfikatorów będzie „luka” Unikalny identyfikator jest częścią 
rejestru zdarzenia, który jest odczytywany lub pobierany z urządzenia IED. 
 
Uwaga: Nie jest już możliwe kasowanie rejestrów zdarzeń, zwarć, konserwacji i zakłóceń. 
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4.9 Konfiguracja bezpieczeństwa cybernetycznego 
Cyberbezpieczeństwo jest na tyle ważne, że dedykowano mu osobną kolumnę ustawień  
w urządzeniu IED, nazwaną SECURITY CONFIGURATION. Kolumna ta została zlokalizowana 
pod pozycją nr 25. Obok tej nowej grupy, ustawienia są zależne również od kolumn SYSTEM 
DATA, COMMS SYS DATA oraz VIEW RECORDS. 
 
Zestawienia dla odpowiednich kolumn przedstawiono w Tabeli 6. Kompletna lista kryteriów 
konfiguracyjnych została opisana w rozdziale Ustawienia i rejestry. 
 

Parametr 
Komórka 
kol wier. 

Ustawienie 
domyślne 

Dostępne 
ustawienie 

Stosowalność 
interfejsów 

W pliku 
konfiguracyj

nym? 

Hasło 00 02  ASCII 33 do 122 Wszystkie Tak 

Poziom dostępu 00 D0  

0 = Read Some, 
(odczyt ograniczony 
do niektórych 
pozycji) 

Wszystkie 
Tak, nie 
konfigurowal
ne 

1 = Read All, (odczyt 
wszystkich) 

2 = Read All + Write 
Some, (odczyt 
wszystkich+ Zapis 
pewnych) 
3 = Read All + Write 
All (odczyt 
wszystkich + zapis 
wszystkich) 

Password Level 1 
(hasło poziomu 1) 

00 D2  ASCII 33 do 122 Wszystkie Tak 

Hasło poziomu 2 00 D3  ASCII 33 do 122 Wszystkie Tak 

Hasło poziomu 3 00 D4  ASCII 33 do 122 Wszystkie Tak 

Security Feature 00 DF  1 Wszystkie 
Tak, nie 
konfigurowal
ne 

SECURITY 
25 00   Wszystkie Tak 

CONFIG 

Use Banner / baner 
użytkownika 

25 01 

ACCESS ONLY 
FOR 
AUTHORISED 

ASCII 32 do 163 Wszystkie Tak 

USERS 

Attempts Limit 
(licznik prób) 

25 02 3 
od 0 do 3, w krokach 
co 1 

Wszystkie Tak 

Attempts Timer 
(timer prób) 

25 03 2 
od 1 do 3, w krokach 
co 1 

Wszystkie Tak 

Blocking Timer 
(timer blokowania) 

25 04 5 
od 1 do 30, w 
krokach co 1 

Wszystkie Tak 

Przedni port 25 05 Włączone 
0 = nieaktywny lub 

Wszystkie Nie 
1= aktywny 

Tylny port 1 25 06 Włączone 
0 = nieaktywny lub 
1= aktywny 

Wszystkie Nie 

Tylny port 2 25 07 Włączone 
0 = nieaktywny lub 
1= aktywny 

Wszystkie Nie 

Ethernet Port* / 
port Ethernet 

25 08 Włączone 
0 = nieaktywny lub 
1= aktywny 

Wszystkie Nie 

Courier Tunnel*† / 
tunelowany 
Courier 

25 09 Włączone 
0 = nieaktywny lub 
1= aktywny 

Wszystkie Nie 

IEC61850*† 25 0A Włączone 
0 = nieaktywny lub 
1= aktywny 

Wszystkie Nie 

Attempts Remain 25 11   Wszystkie Tak, nie 
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(pozostało prób) konfigurowal
ne 

Blk Time Remain 
(pozostały czas 
blokowania) 

25 12   Wszystkie 
Tak, nie 
konfigurowal
ne 

Fallbck PW Level / 
hasło domyślnego 
poziomu dostępu 

25 20 0 

0 = hasło poziomu 
dostępu 0, 
1 = hasło poziomu 
dostępu 1, 
2 = hasło poziomu 
dostępu 2, 
3 = hasło poziomu 
dostępu 3 

Wszystkie 
Tak, nie 
konfigurowal
ne 

Security Code (kod 
bezp.) 

25 FF   Tylko UI Nie 

Evt Unique Id 
(Normal 
Extraction) / 
unikalny ID 
zdarzenia (odczyt 
standardowy) 

01 FE   Wszystkie Nie 

Evt Iface Source 
(źródłowy interfejs 
zdarzenia) 
± (Bity 0 - 7 stanu 
zdarzenia) 

01 FA   Wszystkie Nie 

Evt Access Level 
(poziom dostępu 
zdarzenia) 
± (Bity 15 - 8  

01 FB   Wszystkie Nie 

stanu zdarzenia) 

Evt Extra Info 1 ± 
(dodatkowe 
informacje dot. 
zdarzenia)(Bity 23 - 
16  

01 FC   Wszystkie Nie 

stanu zdarzenia) 

Evt Extra Info 2 
(dodatkowe 
informacje dot. 
zdarzenia) 
±Ω (Bity 31 – 24 
stanu zdarzenia) 

01 FD   Wszystkie Nie 

 

Tabela 6:  Zestawienie komórek bezpieczeństwa 
 
Gdzie: 
* - Komórki te nie są dostępne w wersji urządzeń bez interfejsu ethernetowego. 
† - Komórki te nie będą widoczne, jeżeli port Ethernet jest wyłączony. 
± - Komórki te są niewidoczne, jeżeli zdarzenie nie jest zdarzeniem bezpieczeństwa. 
Ω - Komórki te są niewidoczne na aktualnym etapie, gdyż nie zawierają żadnych danych.  
Są zarezerwowane dla późniejszego wykorzystania. 
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1 ODBIÓR PRZEKAŹNIKÓW 
Przekaźniki zabezpieczające, pomimo ogólnie mocnej konstrukcji, wymagają 
ostrożnego obchodzenia się z nimi przed instalacją w miejscu przeznaczenia. 
Podczas odbioru przekaźnik powinien być natychmiast sprawdzony, aby upewnić 
się, że podczas transportu nie doszło do uszkodzenia zewnętrznego. Jeśli 
stwierdzono uszkodzenie, należy przygotować zgłoszenie reklamacyjne do 
przewoźnika, a Alstom Grid powinno być o tym poinformowane. 
Przekaźniki, które dostarczone są w stanie niezłożonym i nie są przeznaczone do 
natychmiastowej instalacji, powinny być po odbiorze ponownie zapakowane  
w worki z folii polietylenowej i w ich oryginalne opakowanie. Rozdział 3 zawiera 
więcej informacji na temat przechowywania przekaźników. 
 
 

2 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
Osoba wykonująca normalne ruchy może z łatwością wygenerować ładunki 
elektrostatyczne o potencjale do kilku tysięcy woltów. Rozładowanie tych 
ładunków do elektronicznych urządzeń półprzewodnikowych podczas dotknięcia 
obwodów elektronicznych może spowodować poważne uszkodzenia, które nie 
muszą być natychmiast widoczne. Takie uszkodzenia poważnie ograniczają 
niezawodność obwodów. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy  
w obwodach zastosowano komplementarne struktury metal-tlenek-
półprzewodnik (CMOS), jak to ma miejsce w tych przekaźnikach. 
Obwody elektroniczne przekaźnika są skutecznie chronione przed rozładowaniem 
ładunków elektrostatycznych, jeśli moduł z elektroniką umieszczony jest  
w obudowie. Nie należy ich narażać na uszkodzenie poprzez niepotrzebne 
demontowanie przedniego panelu i płytek obwodu drukowanego. 
Każda płytka obwodu drukowanego posiada najwyższy poziom zabezpieczenia 
swoich części półprzewodnikowych. Jednakże, w przypadku konieczności 
zdemontowania płytki obwodu drukowanego, należy stosować następujące środki 
ostrożności, aby zachować konstrukcyjną i wykonawczą niezawodność i trwałość 
przekaźnika. 

1. Przed wyjęciem płytki obwodu drukowanego należy upewnić się, ż że 
nasze ciało posiada ten sam potencjał elektrostatyczny co urządzenie, 
poprzez dotknięcie jego obudowy. 

2. Analogowe moduły wejściowe należy chwycić za płytę czołową, ramkę lub 
krawędzie płytek obwodu drukowanego. Płytki obwodu drukowanego 
należy chwytać tylko za ich krawędzie. Nie należy dotykać komponentów 
elektronicznych, ścieżek obwodów drukowanych lub złączy. 

3. Nie należy podawać modułu drugiej osobie, jeżeli nie ma pewności, że ta 
ciało tej osoby ma taki sam potencjał elektrostatyczny jak osoba podająca. 
Podanie rąk wystarczy do wyrównania potencjałów pomiędzy tymi 
osobami. 

4. Należy położyć moduł na powierzchni antystatycznej lub przewodzącej  
o tym samym potencjale, jaki posiada ciało osoby, która go trzyma. 

5. Jeżeli konieczne jest przechowywanie lub transportowanie płytek obwodu 
drukowanego wyjętych z obudowy, należy umieścić je oddzielnie  
w przewodzących elektryczność antystatycznych torebkach. 

 
Zaleca się, aby operator wykonujący pomiary na wewnętrznych obwodach 
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pracującego przekaźnika, co jest mało prawdopodobne, połączony był z obudową 
poprzez założoną na nadgarstek opaskę antystatyczną. Opaski antystatyczne 
powinny mieć rezystancję w przedziale od 500 do 10 M. Jeżeli użytkownik nie 
dysponuje opaską antystatyczną, powinien utrzymać kontakt z obudową, aby 
zapobiec nagromadzeniu potencjału elektrostatycznego. Używane przyrządy 
pomiarowe powinny być również w miarę możliwości uziemione do obudowy. 
Więcej informacji na temat procedur bezpiecznej pracy dla wszystkich urządzeń 
elektronicznych można znaleźć w dokumentacji BS EN 100015: Część 1:1992.  
Alstom Grid usilnie zaleca, aby szczegółowe badania obwodów elektronicznych 
lub prace modyfikacyjne, były przeprowadzane w specjalnie przystosowanych 
miejscach, takich jak opisane w wyżej wymienionych normach brytyjskich. 
 
 

3 PRZECHOWYWANIE 
Jeżeli przekaźniki nie będą montowane bezpośrednio po transporcie, należy je 
przechowywać w miejscu wolnym od kurzu i wilgoci, w ich oryginalnych 
opakowaniach. Jeśli w opakowaniu zostały umieszczone saszetki pochłaniające 
wilgoć, należy je pozostawić. Kryształki pochłaniające wilgoć tracą swoje 
właściwości, jeżeli woreczek jest wystawiony na działanie warunków otaczających. 
Można przywrócić ich pierwotne właściwości podgrzewając je przez około godzinę 
przed ponownym włożeniem do pudła (opakowania). 
Aby zapobiec samoistnemu rozładowywaniu się baterii podczas transportu 
i przechowywania, na każdej z nich został fabrycznie zainstalowany pasek 
izolacyjny. Po otwarciu dolnej pokrywy obudowy baterii, przy biegunie dodatnim 
baterii powinna wystawać czerwona końcówka taśmy izolacyjnej. 
Należy zwrócić uwagę, aby po rozpakowaniu żaden kurz, zgromadzony na 
kartonie, nie dostał się do wewnątrz. W miejscach o wysokiej wilgotności, pudło  
i opakowanie mogą nasiąknąć wilgocią a kryształki pochłaniające wilgoć mogą 
stracić swoje właściwości. 
Przed instalacją przekaźniki powinny być przechowywane w temperaturze 
pomiędzy -25˚C a +70˚C (-13˚F do +158˚F). 
 
 

4 ROZPAKOWANIE 
Podczas rozpakowywania i instalacji przekaźników należy zwrócić uwagę, czy 
żadna część nie jest uszkodzona lub czy w opakowaniu nie zostały przypadkowo 
żadne dodatkowe komponenty lub nie zaginęły one. Nie należy wyrzucać 
jakichkolwiek płyt CDROM lub dokumentacji technicznej użytkownika - należy je 
dostarczyć razem z przekaźnikiem do podstacji, w której będzie zainstalowany. 
 
Uwaga: Po otwarciu dolnej pokrywy obudowy baterii, przy biegunie dodatnim 
baterii powinna wystawać czerwona końcówka taśmy izolacyjnej. 
Nie należy zdejmować tego paska, ponieważ zapobiega on samoistnemu 
rozładowywaniu się baterii podczas transportu i magazynowania. Pasek izolacyjny 
jest zdejmowany dopiero podczas prób odbiorczych. 
Prace dotyczące przekaźników mogą wykonywać jedynie osoby odpowiednio 
wykwalifikowane. 
Miejsce przeznaczone do zamontowania przekaźnika powinno być dobrze 
oświetlone, aby ułatwić kontrolę, czyste, suche i w możliwym stopniu wolne od 
pyłu i nadmiernych wibracji. Dotyczy to szczególnie instalacji wykonywanych  
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w tym samym czasie co roboty budowlane. 
 
 

5 MONTAŻ PRZEKAŹNIKA P34x 
Przekaźniki MiCOM firmy Alstom są wysyłane do odbiorcy jako urządzenie osobne 
lub stanowiące element szafy/stojaka. 
Indywidualne przekaźniki są zwykle dostarczane ze szablonem montażowym 
przedstawiającym wymiary wycięć w panelu i wymiary pomiędzy środkami 
otworów na śruby mocujące. Informacje te można znaleźć również w publikacji 
dotyczącej urządzenia. 
Na żądanie odbiorcy dostarczone mogą być opcjonalne płyty czołowe przekaźnika. 
Zabezpieczają one przed nieuprawnionymi zmianami ustawień i statusów 
alarmowych. Są one dostępne w wielkościach 40TE (GN0037 001) i 60TE/80TE 
(GN0038 001) dla przekaźnika P34xxxxxxxxxxxA/B/C i wielkościach 40TE (GN0242 
001) i 60TE/80TE (GN0243 001) dla przekaźnika P34xxxxxxxxxxxJ/K/M/P. 
Konstrukcja urządzenia jest taka, że dostęp do kołnierzy montażowych jest 
możliwy jedynie po otwarciu osłon dostępowych, a gdy osłony są zamknięte, są 
one ukryte. 
Jeśli ma być zawarty blok testowy P991 lub MMLG, zaleca się, aby patrząc  
z przodu, był on umieszczony po prawej stronie przekaźnika (lub przekaźników), 
do którego jest przypisany. Pozwala to zminimalizować okablowanie pomiędzy 
przekaźnikiem i złączem probierczym oraz umożliwia łatwą i prawidłową 
identyfikację złącza probierczego podczas prób odbiorczych i konserwacyjnych. 
 

 

Rysunek 1: Umiejscowienie paska izolacyjnego baterii 

 
Jeśli konieczne jest sprawdzenie poprawności działania przekaźnika podczas 
instalacji, pasek izolacyjny baterii może być usunięty, lecz powinien być 
przywrócony, jeśli rozruch nie będzie odbywał się w najbliższym czasie. Zapobiega 
to samoistnemu rozładowywaniu się baterii podczas transportu i instalacji. Po 
otwarciu dolnej pokrywy komory bateryjnej, czerwona końcówka paska 
izolacyjnego baterii będzie wystawać przy biegunie dodatnim baterii.  Aby usunąć 
pasek izolacyjny, pociągnij czerwoną końcówkę lekko dociskając baterię, aby 
zapobiegać jej wypadnięciu. Umieszczając ponownie pasek izolacyjny, należy 
upewnić się, że został on zamocowany jak na rysunku 1, czyli pasek jest za baterią, 
z wysuniętą czerwoną końcówką. 
 

5.1 Montaż w szafie typu rack 
Przekaźniki MiCOM firmy Alstom można montować korzystając z pojedynczego 
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rzędu ramek do montażu typu „rack” (nasz numer części FX0021 101), jak 
pokazano na rysunku 2. Ramki te zostały tak zaprojektowane, aby miały wymiary 
zgodne z normą IEC 60297 i są dostarczane już jako zmontowane i gotowe do 
użycia. W układzie standardowym typu rack 483 mm, umożliwia to ułożenie 
różnych kombinacji szerokości obudów w taki sposób, aby rozmiar całkowity  
w szerokości był równy 80TE przy montowaniu modułów obok siebie w jednej 
ramce. 
 
Dwie poziome szyny ramki typu „rack” mają otwory wywiercone w odległości 
około 26 mm od siebie. Przekaźniki montuje się za pośrednictwem ich kołnierzy 
montażowych za pomocą wkrętów samogwintujących M4 Taptite z podkładką  
o grubości 3 mm (znanych jako SEMS). Wkręty te są dostępne w opakowaniach po 
5 sztuk (nasz numer części ZA0005 104). 
 
Uwaga: Konwencjonalne wkręty samogwintujące, w tym wkręty dostarczane do 

montażu przekaźników MiDOS, mają nieznacznie większe łby, które 
mogą uszkodzić profil pokrywy czołowej. 

 
Kiedy rząd jest ukończony, ramki są mocowane w szafach typu rack za pomocą 
kątowników montażowych umieszczonych na każdym końcu rzędu. 
 

 

Rysunek 2: Montaż przekaźników w szafach typu rack 

 
Przekaźniki mogą być grupowane mechanicznie w pojedynczym rzędzie (4U) lub 
ułożone wielorzędowo za pomocą ramki typu rack. Umożliwia to wspólne, 
wstępne okablowanie instalacji wykorzystujących urządzenia typu MiCOM Alstom 
i MiDOS przed ich zamontowaniem. 
 
Jeżeli w dowolnym rzędzie łączna szerokość elementów jest mniejsza niż 80TE lub 
jeżeli wymagane jest pozostawienie wolnego miejsca z przeznaczeniem pod 
montaż kolejnych przekaźników w przyszłości, można zastosować płytki 
zaślepiające. Zaślepki te można wykorzystywać również do montażu wyposażenia 
pomocniczego.  W tabeli 1 pokazano wymiary zaślepek, które można zamówić. 
 
Uwaga: Zaślepki są dostępne tylko w kolorze czarnym. 
 
Dalsze szczegóły dotyczące montażu przekaźników serii MiDOS podano  
w publikacji R7012, „MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions” 
("Instrukcja montażu i katalog części do urządzeń typu MiDOS"). 
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Szerokość elementów zamontowanych w ramce Numer części zaślepki 

5TE GJ2028 101 

10TE GJ2028 102 

15TE GJ2028 103 

20TE GJ2028 104 

25TE GJ2028 105 

30TE GJ2028 106 

35TE GJ2028 107 

40TE GJ2028 108 
 

Tabela 1:  Zaślepki 

 

5.2 Montaż panelowy 
Przekaźniki mogą być montowane w panelach (w jednej płaszczyźnie  
z powierzchnią paneli) za pomocą wkrętów samogwintujących M4 SEMS Taptite  
z łbem o grubości 3 mm (znanych jako SEMS). Wkręty te są dostępne  
w opakowaniach po 5 sztuk (nasz numer części ZA0005 104). 
 
Uwaga: Konwencjonalne wkręty samogwintujące, w tym wkręty dostarczane do 
montażu przekaźników MiDOS, mają nieznacznie większe łby, które mogą 
uszkodzić profil pokrywy czołowej. 
Jeżeli minimalna grubość panelu wynosi 2,5 mm, alternatywnie można 
wykorzystać otwory gwintowane. 
 
W przypadku zastosowań, w których przekaźniki muszą być montowane  
w konfiguracji na wpół wystającej lub wystającej, dostępny jest asortyment 
kołnierzy. Więcej szczegółów na ten temat można uzyskać w Departamencie 
Kontraktów Alstom Grid. 
W przypadku montażu kilku przekaźników w jednym wycięciu w panelu, zaleca się 
mechaniczne zgrupowanie urządzeń poziomo i/lub pionowo w celu uzyskania 
stabilnej struktury przed zamontowaniem do panelu. 
 
Uwaga: Nie należy mocować przekaźników za pomocą nitów, ponieważ utrudni 

to demontaż z panelu w przyszłości, jeżeli konieczna będzie naprawa. 
 
Jeżeli wymagane jest montowanie zespołu przekaźników na panelu 
odpowiadającym normie BS EN60529 IP52, niezbędne jest umieszczenie 
metalowej taśmy uszczelniającej między sąsiadującymi przekaźnikami (numer 
części GN2044 001) oraz pierścienia uszczelniającego wokół całego zespołu 
dobranego na podstawie tabeli 2. 
 

Szerokość Rząd pojedynczy Rząd podwójny 

10TE GJ9018 002 GJ9018 018 

15TE GJ9018 003 GJ9018 019 

20TE GJ9018 004 GJ9018 020 

25TE GJ9018 005 GJ9018 021 

30TE GJ9018 006 GJ9018 022 

35TE GJ9018 007 GJ9018 023 
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40TE GJ9018 008 GJ9018 024 

45TE GJ9018 009 GJ9018 025 

50TE GJ9018 010 GJ9018 026 

55TE GJ9018 011 GJ9018 027 

60TE GJ9018 012 GJ9018 028 

65TE GJ9018 013 GJ9018 029 

70TE GJ9018 014 GJ9018 030 

75TE GJ9018 015 GJ9018 031 

80TE GJ9018 016 GJ9018 032 
 

Tabela 2:  Pierścienie uszczelniające IP52 

 
Dalsze szczegóły dotyczące montażu przekaźników serii MiDOS podano  
w publikacji R7012, „MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions” 
("Instrukcja montażu i katalog części do urządzeń typu MiDOS"). 
 

 

6 OKABLOWANIE PRZEKAŹNIKA P34x 

Ten rozdział to przewodnik służący do wyboru odpowiedniego okablowania 
i rodzaju złącza dla każdego zacisku przekaźnika. 

 Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, 
użytkownik powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego 
bezpieczeństwa lub z Instrukcją Bezpieczeństwa SFTY/4LM/G11, lub wydaniem 
późniejszym oraz z danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce 
znamionowej urządzenia. 
 

6.1 Złącza zespołów listew zaciskowych średnio-  
i wysokoobciążalnych 
Przekaźniki wyposażone są w wystarczającą ilość śrubek M4 do wykonania 
połączenia do tylnych zespołów listew zaciskowych, wykorzystujących zaciski 
oczkowe, o zalecanej, maksymalnej liczbie dwóch zacisków oczkowych na jeden 
zacisk przekaźnikowy. 
Jeżeli jest to wymagane, ALSTOM Grid może dostarczyć końcówki pierścieniowe 
zaciskane typu M4 90° o trzech różnych wymiarach, w zależności od wielkości 
przewodu okablowania (patrz tabela 3).  Każdy rodzaj końcówek dostępny jest  
w torebkach po 100 sztuk. 
 
Numer części Rozmiar przewodu Kolor izolacji 

ZB9124 901 0.25 – 1.65 mm2 (22 - 16 AWG) Czerwony 

ZB9124 900 1.04 – 2.63 mm2 (16 - 14 AWG) Niebieski 

ZB9124 904 2.53 – 6.64 mm2 (12 - 10 AWG) Niezaizolowane* 
 

Tabela 3: Końcówki oczkowe zaciskane M4 90° 

 
* Aby utrzymać wymagania dotyczące izolacji listwy zaciskowej określone w celu 
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zapewnienia bezpieczeństwa, tulejka izolacyjna powinna być zakładana na zacisku 
oczkowym po jego zaciśnięciu. 
 
Zalecane są następujące minimalne przekroje przewodów:  
Przekładniki prądowe 2,5 mm2

 

Zasilanie pomocnicze, Vx 1,5 mm2
 

Port EIA(RS)485 Patrz osobny rozdział  
Inne obwody 1,0 mm2

 

 
Z powodu ograniczeń dotyczących zacisków pierścieniowych, maksymalny rozmiar 
przewodu, który można stosować dla zacisków średnich i dużych obciążeń wynosi 
6,0 mm2, przy wykorzystaniu zacisków pierścieniowych, które nie są wstępnie 
zaizolowane. Jeżeli wymagane jest stosowanie tylko wstępnie zaizolowanych zacisków 
pierścieniowych, maksymalny rozmiar przewodu, który można stosować, jest ograniczony 
do 2,63 mm2 na zacisk pierścieniowy. Jeżeli wymagany jest większy rozmiar przewodu, 
należy stosować dwa równolegle połączone przewody, każdy zakończony oddzielnym 
zaciskiem pierścieniowym od strony przekaźnika. 
 
Okablowanie stosowane do wszystkich połączeń zespołów listew zaciskowych dla średnich 
i dużych obciążeń, za wyjątkiem pierwszego tylnego portu EIA(RS)485 
i drugiego tylnego portu EIA(RS)232/485, powinno mieć minimalną wartość znamionową 
napięcia rzędu 300 V. 
Zaleca się, aby okablowanie zasilania pomocniczego zabezpieczone było bezpiecznikiem 
16A o dużej zdolności wyłączenia (HRC) typu NIT lub TIA.   
Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie należy zabezpieczać obwodów przekładników 
prądowych bezpiecznikami. Inne obwody należy odpowiednio zabezpieczyć 
bezpiecznikami w celu ochrony stosowanego okablowania. 
 
Każde wejście z izolacją optyczną posiada wybieralne filtrowanie. Umożliwia to 
zastosowanie wstępnie nastawionego filtra ½ cyklu, który uodparnia wejście na zakłócenia 
wywoływane w okablowaniu: jest to metoda bezpieczna, jednakże może być powolna, 
szczególnie w przypadku zabezpieczeń ze zdalnym bezwarunkowym wyłączeniem. Można 
temu zapobiec wyłączając filtr połówkowy. W takim przypadku należy zastosować jedną  
z następujących metod w celu zredukowania zakłócenia AC. Pierwsza metoda polega na 
zastosowaniu wyłącznika dwubiegunowego na wejściu, a druga na zastosowaniu 
ekranowanej skrętki w obwodzie wejściowym. Czas rozpoznania wejść z izolacją optyczną 
bez filtrowania wynosi <2 ms a z filtrowaniem czas ten wynosi <12 ms. 
 

6.1 Port EIA(RS)485 
Połączenia z pierwszym tylnym portem EIA(RS)485 wykonane są przy wykorzystaniu 
zacisków pierścieniowych. Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów 2-żyłowych,  
o całkowitej długości maksymalnej 1000 m lub całkowitej pojemności kablowej 200 nF. 
 
Typowa specyfikacja takiego przewodu będzie następująca: 
Każda żyła: przewody miedziane z izolacją PCW 16/0,2 

mm 
Nominalna powierzchnia przewodząca: 0,5 mm2

  na żyłę 
Ekran: Plecionka pełna, powłoka PCW 

 

6.2 Port Ethernet dla IEC 61850-8-1 oraz DNP 3.0 OE (P34x) 
oraz IEC 61850-9-2 LE (P348) 
Port światłowodowy 
Przekaźniki mogą posiadać port ethernetowy 100 Mbps. Dla stałych połączeń  
w środowisku podstacji zalecane jest stosowanie połączenia światłowodowego. Port 
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100 Mbit wykorzystuje złącze typu ST, kompatybilne z kablem światłowodowym 
wielomodowym 50/125 µm lub 62,5/125 µm na długość fali 13000 nm. 
 
Port metalowy RJ-45 
Urządzenie może być również podłączone do koncentratora 10Base-T lub 100Base-TX. 
Port w urządzeniu automatycznie wykrywa, jaki rodzaj koncentratora jest podłączony.  
Z racji możliwości wystąpienia szumów i zakłóceń, połączenie to zalecane jest tylko  
w przypadku tymczasowych połączeń na krótkich odległościach. Optymalnym 
rozwiązaniem jest, jeżeli przekaźniki oraz koncentrator znajdują się w tej samej szafie 
rozdzielczej. 
 
Do portu ethernetowego podłączany jest wtyk ekranowany RJ-45. W Tabeli 4 opisano 
sygnały oraz piny złącza. 
 

Pin Nazwa sygnału Definicja sygnału 

1 TXP Przesyłanie danych (dodatni) 

2 TXN Przesyłanie danych (ujemny) 

3 RXP Odbiór danych (dodatni) 

4 - Niewykorzystany 

5 - Niewykorzystany 

6 RXN Odbiór danych (ujemny) 

7 - Niewykorzystany 

8 - Niewykorzystany 
 

Tabela 4:  Sygnały na złączu Ethernet 

 

6.4 Połączenia RTD (jeżeli są) 
Gdy przekaźnik wyposażony jest w wejścia RTD, połączenia są wykonane za pomocą 
zacisków śrubowych znajdujących się z tyłu przekaźnika. Do tych zacisków można 
podłączać przewody o przekrojach w zakresie od 0,1 mm2 do 1,5 mm2. Połączenia 
pomiędzy przekaźnikiem a czujnikami RTD muszą być wykonywane przewodem 
trójżyłowym ekranowanym o całkowitej rezystancji mniejszej niż 25 Ω. Napięcie 
znamionowe przewodu powinno wynosić minimum 300 Vrms. 
 
Przewód trójżyłowy powinien być stosowany nawet w dwużyłowych zastosowaniach RTD, 
ponieważ pozwala to wyłączyć rezystancję przewodu  
z zakresu ogólnego pomiaru rezystancji. W takich przypadkach trzeci przewód jest 
podłączony do drugiego przewodu w punkcie, gdzie kabel jest podłączony do RTD. 
Ekran każdego kabla musi być uziemiony tylko na jednym końcu, najlepiej na końcu od 
strony przekaźnika, i musi być ciągły. Wielokrotne uziemienie ekranu kabla może 
spowodować przepływ prądów cyrkulujących wzdłuż ekranu, co wywołuje zakłócenia i jest 
niebezpieczne. 
Zaleca się minimalizowanie wzbudzania zakłóceń w kablach RTD poprzez umieszczanie ich 
w pobliżu uziemionych obudów metalowych i unikanie obszarów, w których występują 
silne zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe. Nie należy prowadzić kabli RTD  
w sąsiedztwie lub razem, w tym samym kanale kablowym, 
z innymi kablami wysokiego napięcia lub kablami prądowymi. 
 
Typowa specyfikacja takiego przewodu będzie następująca: 
Każda żyła: przewody miedziane 7/0,2 mm o dużej 

wytrzymałości cieplnej,  
z izolacją PCW  

Nominalna powierzchnia przewodząca: 0,22 mm2  na żyłę 
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Ekran: Plecionka miedziana niklowana, odporna 
termicznie, w powłoce PCW 

Poniższe informacje mogą być przydatne w definiowaniu zaleceń dotyczących przewodów 
dla połączeń RTD: 
 
Zakłócenia powstające w kablach można podzielić na trzy rodzaje: 
 

• rezystancyjne, 
• pojemnościowe, 
• indukcyjne. 

 
Sprzężenie rezystancyjne wymaga połączenia elektrycznego ze źródłem zakłóceń. 
Zakładając, że przewód i izolacja kabla są w dobrym stanie oraz że połączenia nie 
wprowadzają zakłóceń, zakłócenia rezystancyjne można pominąć. 
Aby wystąpiło sprzężenie pojemnościowe, wymagana jest wystarczająca reaktancja 
pojemnościowa sprawiająca, że impedancja ścieżki do źródła zakłóceń jest wystarczająco 
mała, aby wystąpiło znaczące sprzężenie. Jest ono funkcją wytrzymałości dielektrycznej 
między kablem sygnałowym oraz źródłem zakłóceń  
a potencjałem (tj. mocą) źródła zakłóceń. 
 
Sprzężenie indukcyjne występuje w przypadku, kiedy kabel sygnałowy sąsiaduje  
z przewodem przenoszącym zakłócenia lub jest wystawiony na działanie pola 
elektromagnetycznego. 
Standardowy przewód ekranowany jest zazwyczaj stosowany do zabezpieczania przed 
zakłóceniami powodowanymi przez sprzężenie pojemnościowe. Jednakże, aby takie 
zabezpieczenie było skuteczne, ekran przewodu musi być połączony  
z układem uziemienia tylko w jednym punkcie. W innym przypadku, może wystąpić 
przepływ prądu i zakłócenia mogą zostać przeniesione na żyły sygnałowe kabla. Dostępne 
są różne rodzaje ekranowania przewodów, lecz zasadniczo stosowane są dwa rodzaje: 
owinięcie folią aluminiową i plecionka miedziana ocynowana. 
Foliowe ekrany przewodów są odpowiednie do zastosowań, w których występują niskie  
i średnie częstotliwości, natomiast ekran z plecionki jest odpowiedni dla wysokich 
częstotliwości. Przewody ekranowane high-fidelity są odpowiednie dla obu grup 
zastosowań. 
Zabezpieczenie kabli przed sprzężeniem indukcyjnym wymaga bardzo starannego 
poprowadzenia kabli i zastosowania ekranowania magnetycznego. Ekranowanie 
magnetyczne można uzyskać poprzez zastosowanie przewodów z pancerzem stalowym 
i stalowych kanałów kablowych. Ważne jest, aby pancerz kabla był uziemiony na obu 
końcach, aby pole elektromagnetyczne prądu indukowanego neutralizowało pole źródła 
zakłóceń i chroniło przed nim przewody kabla. (Jednakże układ uziemienia musi być 
zaprojektowany w taki sposób, aby nie dochodziło do mostkowania dwóch odizolowanych 
układów uziemienia, ponieważ może spowodować to zagrożenie i uniemożliwić 
osiągnięcie celów, które ma spełniać oryginalnie zaprojektowane uziemienie). Kabel 
powinien być ułożony  
w kanałach kablowych, jak najbliżej metalu kanału. W żadnym wypadku, w kanale 
kablowym lub w jego pobliżu nie może znajdować się jakikolwiek kabel 
elektroenergetyczny.  (Kable elektroenergetyczne powinny przecinać się z kablami 
sygnałowymi tylko pod kątem 90 stopni i nigdy nie powinny do nich przylegać). 
Oczywiście ekrany zabezpieczające przed sprzężeniami pojemnościowymi  
i indukcyjnymi nie mogą być przerywane, tj. muszą być ciągłe na całym odcinku od 
czujników RTD do zacisków przekaźnika. 
Najlepszymi rodzajami kabli są kable dostarczane przez producentów czujników RTD. Są to 
zwykle kable 3-żyłowe, znane jako triady, ekranowane folią. Takie kable dostępne są jako 
kable z pancerzem oraz jako kable wielotriadowe z pancerzem. 
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6.5 Połączenia wejść i wyjść pętli prądowej (CLIO)  
(jeżeli występują) 
Gdy przekaźnik wyposażony jest w wejścia i wyjścia pętli prądowej, podłączenia są 
wykonywane za pomocą zacisków śrubowych, podobnie jak w przypadku wejść RTD 
znajdujących się z tyłu przekaźnika. Do tych zacisków można podłączać przewody o 
przekrojach w zakresie od 0,1 mm2 do 1,5 mm2 Zaleca się, by połączenia pomiędzy 
przekaźnikiem oraz wejściami i wyjściami pętli prądowej były wykonywane  
z wykorzystaniem przewodów ekranowanych. 
Napięcie znamionowe przewodu powinno wynosić minimum 300 Vrms. 
 

6.6 Złącza IRIG-B (jeżeli są) 
Wejście IRIG-B posiada złącze BNC. Zaleca się, aby przewód i złącze miały impedancję 
charakterystyczną 50 Ω. Zaleca się również, aby połączenia między urządzeniem ze 
złączem IRIG-B a przekaźnikiem było wykonywane przewodem koncentrycznym typu 
RG58LSF o impedancji charakterystycznej 50 Ω  
z ognioodpornym bezhalogenowym płaszczem. 
 

6.7 Port EIA(RS)232 
Krótkie połączenia do portu EIA(RS)232 znajdującego się za pokrywą dolną można 
wykonać wielożyłowym ekranowanym przewodem sygnałowym o długości do 15 m lub o 
całkowitej pojemności 2500 pF. Przewód powinien być zakończony od strony przekaźnika 
9-pinową wtyczką męską typu D w osłonie metalowej. Szczegółowe informacje dotyczące 
przypisania pinów podano w punkcie 1.9 rozdziału P34x/EN GS. 
 

6.8 Port pobierania/monitorowania 
Krótkie połączenia do wgrywania/monitorowania danych znajdującego się za pokrywą 
dolną można wykonać 25-żyłowym ekranowanym przewodem sygnałowym o długości do 
4 m. Przewód powinien być zakończony od strony przekaźnika 25-pinową wtyczką męską 
typu D w osłonie metalowej. Szczegółowe informacje dotyczące przypisania pinów podano 
w punkcie 1.9 rozdziału P34x/EN GS i punkcie 3.5 rozdziału P34x/EN CM w tej instrukcji 
obsługi. 
 

6.9 Drugi port EIA(RS)232/485 
Przekaźniki wykorzystujące protokół Courier, MODBUS, IEC 60870-5-103 lub DNP3 dla 
pierwszego tylnego portu komunikacyjnego mogą być wyposażone  
w opcjonalny drugi tylny port prowadzący komunikację w języku Courier. Drugi tylny port 
komunikacyjny może być podłączany z użyciem jednego z trzech rodzajów łączy fizycznych: 
skrętki komputerowej K-Bus (niewrażliwej na zmiany biegunowości), skrętki 
komputerowej zgodnej z EIA(RS)485 (wrażliwej na zmiany biegunowości połączenia) lub 
skrętki EIA(RS)2321. 
 
6.9.1 Podłączenie do drugiego tylnego portu komunikacyjnego 
Drugi tylny port komunikacji zgodnej z protokołem Courier wykorzystuje 9-pinowe złącze 
żeńskie typu D (SK4) znajdujące się na środku płytki końcowej karty (pomiędzy złączem 
IRIG-B i dolnym złączem typu D). Połączenie jest zgodne  
z EIA(RS)574. 
 
W przypadku komunikacji zgodnej z IEC 60870-5-2 z wykorzystaniem EIA(RS)232/574. 
 

                                                            
1 W rzeczywistości port ten jest zgodny z EIA(RS)574; 9-pinową wersją EIA(RS)232, patrz

 www.tiaonline.org. 
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Pin Połączenie 

1 Brak połączenia 

2 RxD 

3 TxD 

4 DTR# 

5 Uziemienie 

6 Brak połączenia 

7 RTS# 

8 CTS# 

9 Brak połączenia 
 

Tabela 5:  Połączenie drugiego tylnego portu RS232 

 
Podłączenia do drugiego tylnego portu komunikacyjnego skonfigurowanego dla 
EIA(RS)232 można wykonać za pomocą ekranowanego, wielożyłowego kabla 
komunikacyjnego o długości do 15 m, lub o całkowitej reaktancji pojemnościowej 
wynoszącej 2500 pF.  Przewód powinien być zakończony od strony przekaźnika  
9-pinową wtyczką męską typu D w osłonie metalowej.  W powyższej tabeli przedstawiono 
przypisanie pinów. 
 
W przypadku komunikacji K-bus lub IEC 60870-5-2 z wykorzystaniem EIA(RS)485 
 

Pin* Połączenie 

4 EIA(RS)485 - 1 (+ ve) 

7 EIA(RS)485 - 2 (- ve) 
 

Tabela 6: Połączenie drugiego tylnego portu RS485 

 
* - Wszystkie pozostałe piny są niepodłączone. 
# - Piny kontrolne do użycia z modemem. 
 
UWAGI: 

 
Piny 4 oraz 7 złącza są używane przez warstwy fizyczne zarówno EIA(RS)232/574 
jak i EIA(RS)485, jednak w różnych celach. Dlatego też te kable powinny być 
odłączane na czas przełączania konfiguracji. 
W przypadku korzystania z protokołu EIA(RS)485 potrzebny jest konwerter 
EIA(RS)485 na EIA(RS)232, aby podłączyć modem lub komputer przenośny  
z zainstalowanym oprogramowaniem S1 do przekaźnika. 
EIA(RS)485 jest wrażliwy na zmiany biegunowości, pin 4 jest dodatni (+) a pin 7 
jest ujemny (-). Protokół K-Bus można podłączyć do komputera za pomocą 
konwertera KITZ101 lub 102. 
Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów dwużyłowych. Aby zapobiec 
przekraczaniu maksymalnych odległości transmisyjnych dla drugiego portu 
komunikacyjnego, zaleca się, aby długość przewodu pomiędzy portem  
|i urządzeniami komunikacyjnymi była mniejsza niż 300 m. Długość ta może być 
zwiększona do 1000 m lub do poziomu całkowitej pojemności kablowej 200 nF, 
jeżeli kabel komunikacyjny nie znajduje się blisko przewodów, w których płynie 
silny prąd. Ekran przewodu powinien być uziemiony wyłącznie na jednym końcu. 

 
Typowa specyfikacja takiego przewodu będzie następująca: 
Każda żyła: przewody miedziane z izolacją PCW 16/0,2 

mm 
Nominalna powierzchnia przewodząca: 0,5 mm2  na żyłę 
Ekran: Plecionka pełna, powłoka PCW 
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6.10 Połączenie przewodu ochronnego (uziemienia) 
Każdy przekaźnik musi być połączony z lokalną szyną uziemiającą,  
z wykorzystaniem zacisków śrubowych M4 znajdujących się w dolnym, lewym rogu 
obudowy przekaźnika. Zalecane jest stosowanie przewodów o minimalnym wymiarze 
2,5 mm2, zakończonych od strony przekaźnika zaciskiem pierścieniowym. Z powodu 
ograniczeń dotyczących zacisków pierścieniowych, maksymalny przekrój przewodu, który 
można stosować dla zacisków średnich  
 
i dużych obciążeń, wynosi 6,0 mm2 na żyłę. W przypadku, gdy wymagane jest podłączenie 
przewodów o większym przekroju, od strony przekaźnika można stosować dwa równolegle 
połączone przewody, każdy zakończony oddzielnym zaciskiem pierścieniowym lub 
metalową szynę uziemiającą. 
 
Uwaga: Aby zapobiec możliwości zachodzenia reakcji elektrolitycznej pomiędzy 

mosiężnymi lub miedzianymi przewodami uziemiającymi 
i tylną płytą przekaźnika, należy zastosować odpowiednie środki do 
odizolowania tych elementów od siebie. Można to osiągnąć na kilka 
sposobów, między innymi poprzez umieszczenie podkładki izolacyjnej 
pomiędzy przewodem uziemiającym a obudową przekaźnika lub 
zastosowanie ocynkowanych zacisków pierścieniowych. 

 

6.11 Podłączenie napięcia wzbudzenia 
W przekaźnikach P34xxxxxxxxxxxM/P wdrożono nowy moduł zasilania. W nowym module 
PSU wyeliminowano napięcie wzbudzenia 48 V służące do wysterowywania wejść 
optycznych. W przypadku poprzednich modeli napięcie wzbudzania występuje na 
zaciskach F/J/M 7, 8, 9 oraz 10 (w zależności od modelu) płytki obwodów zasilających, co 
widać na niektórych schematach połączeń. W przypadku nowych modeli, istotne jest, aby 
NIE wykonywać żadnych połączeń z użyciem tych zacisków. 
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7 WYMIARY OBUDOWY P34x 
 

Rysunek 3: Wymiary obudowy przekaźnika P342 (obudowa 40TE) 
 

 

Rysunek 4: Wymiary obudowy przekaźnika P343/4/6 (obudowa 60TE) 
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Rysunek 5: Wymiary obudowy przekaźnika P343/4/5/6/8 (obudowa 80TE) 
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8 MONTAŻ MODUŁU ZABEZPIECZENIA 
ZIEMNOZWARCIOWEGO WIRNIKA P391 (REFU) 
Moduł P391 jest wysyłany do odbiorcy jako urządzenie osobne lub stanowiące element 
szafy/stojaka. 
Dookoła P391 należy zawszy utrzymywać dostateczny przepływ powietrza. Z tego powodu 
istotne jest, aby zachować minimalny odstęp od innych urządzeń wynoszący 2U (89 mm) 
nad i 1U (44,5 mm) pod P391. 
 
Moduł REFU jest zwykle dostarczany z szablonem montażowym przedstawiającym 
wymiary wycięć w panelu i wymiary pomiędzy środkami otworów na śruby mocujące. 
Informacje te można znaleźć również w publikacji dotyczącej urządzenia. 
 

8.1 Montaż w szafie typu rack 
Moduł P391 można zamontować w szafie typu rack za pomocą dostarczonych w zestawie 
wkrętów z łbem stożkowym ściętym z rowkiem M6 x16. 
 

8.2 Montaż panelowy 
Moduł P391 można zamontować w panelach za pomocą dostarczonych w zestawie 
wkrętów samogwintujących Taptite z łbem stożkowym ściętym M4 x 8. Wkręty te są 
dostępne w opakowaniach po 5 sztuk (nasz numer części ZA0005 104). 
 
Jeżeli minimalna grubość panelu wynosi 2,5 mm, alternatywnie można wykorzystać 
otwory gwintowane. 
 

8.3 Mocowanie ścienne 
Moduł P391 można zamontować na ścianie za pomocą śrub kotwowych M^ lub 
podobnych (brak w zestawie). 
 

9 MONTAŻ MODUŁU ZABEZPIECZENIA 
ZIEMNOZWARCIOWEGO WIRNIKA P391 (REFU) 
 
Ten rozdział to przewodnik służący do wyboru odpowiedniego okablowania i rodzaju 
złącza dla każdego zacisku modułu P391. 

  Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa 
zawartymi w punkcie 6.3.5 rozdziału uruchamiania oraz Rozdziałem 
Bezpieczeństwo/Instrukcją Bezpieczeństwa SFTY/4LM/G11 (lub nowsza wersja) przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy P391. 

 W żadnym razie nie należy podłączyć wysokonapięciowego zasilania uzwojenia wirnika DC 
za pośrednictwem bloków testowych MMLG lub P990. Ani bloki testowe MMLG ani P990 
nie mają parametrów znamionowych pozwalających na ciągłe napięcia robocze powyżej 
300 Vrms. Te bloki testowe nie są przeznaczone do wytrzymywania indukcyjnych napięć 
SEM pojawiających się w momencie odłączania lub wyłączania spod napięcia zasilania 
uzwojenia wirnika DC. 
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9.1 Złącza zespołów listew zaciskowych średnioobciążalnych 
Przekaźniki wyposażone są w wystarczającą ilość śrubek M4 do wykonania połączenia do 
tylnych zespołów listew zaciskowych, wykorzystujących zaciski oczkowe, o zalecanej, 
maksymalnej liczbie dwóch zacisków oczkowych na jeden zacisk przekaźnikowy. 
Jeżeli jest to wymagane, ALSTOM Grid może dostarczyć końcówki pierścieniowe zaciskane 
typu M4 90° o trzech różnych wymiarach, w zależności od wielkości przewodu 
okablowania (patrz tabela 5).  Każdy rodzaj końcówek dostępny jest w torebkach po 100 
sztuk. 
 
Numer części Rozmiar przewodu Kolor izolacji 

ZB9124 901 0.25 – 1.65 mm2 (22 - 16 AWG) Czerwony 

ZB9124 900 1.04 – 2.63 mm2 (16 - 14 AWG) Niebieski 

ZB9124 904 2.53 – 6.64 mm2 (12 - 10 AWG) Niezaizolowane* 
 

Tabela 7: Końcówki oczkowe zaciskane M4 90° 

 
*Uwaga: Aby utrzymać wymagania dotyczące izolacji listwy zaciskowej określone w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, tulejka izolacyjna powinna być zakładana na zacisku 
oczkowym po jego zaciśnięciu. 
Zalecane są następujące minimalne przekroje przewodów:  
Zasilanie pomocnicze, Vx 1,5 mm2  
Uzwojenie wirnika do P391 1,0 mm2  
Inne obwody 1,0 mm2  
 

 Okablowanie pomiędzy uzwojeniem wirnika DC a P391 musi mieć odpowiednie parametry 
znamionowe, aby wytrzymywać co najmniej dwukrotność napięcia zasilania uzwojenia wirnika 
względem ziemi. Dzięki temu izolacja okablowania ma wytrzymać indukcyjne napięcie siły 
elektromotorycznej (SEM), które pojawi się w momencie odłączania lub wyłączania spod napięcia 
zasilania uzwojenia wirnika DC. 

Z powodu ograniczeń dotyczących zacisków pierścieniowych, maksymalny rozmiar 
przewodu, który można stosować dla zacisków średnich obciążeń wynosi 6,0 mm2, przy 
wykorzystaniu zacisków pierścieniowych, które nie są wstępnie zaizolowane *wyłącznie 
zacisk przewodu ochronnego (PCT)). Wszystkie zaciski P391, z wyjątkiem PCT, będą 
wstępnie odizolowanymi zaciskami pierścieniowymi, maksymalny rozmiar przewodu, który 
można stosować jest ograniczony do 2,63 mm2 na zacisk pierścieniowy. Jeżeli wymagany 
jest większy rozmiar przewodu, można stosować dwa równolegle połączone przewody, 
każdy zakończony oddzielnym wstępnie odizolowanym zaciskiem pierścieniowym od 
strony przekaźnika. 
Okablowanie pomiędzy uzwojeniem wirnika DC a P391 musi mieć odpowiednie parametry 
znamionowe, aby wytrzymywać co najmniej dwukrotność napięcia zasilania uzwojenia 
wirnika względem ziemi. Okablowanie stosowane do innych połączeń P391 do listew 
zaciskowych dla średnich obciążeń powinno mieć minimalną wartość skuteczną napięcia 
rzędu 300 V. 
Wytrzymałość dielektryczna połączeń rezystora do wstrzykiwania P391 (A16, B16, A8, B8) 
do uziemienia wynosi 5,8 kV (wartość skuteczna) przez 1 minutę. 
 Zaleca się, aby okablowanie zasilania pomocniczego zabezpieczone było bezpiecznikiem  
o dużej zdolności wyłączenia (HRC) typu NIT lub TIA od mocy znamionowej od 2 A do 16 A. 
Inne obwody należy odpowiednio zabezpieczyć bezpiecznikami w celu ochrony 
stosowanego okablowania. 
 

9.2 Połączenia wejść i wyjść pętli prądowej (CLIO) (jeżeli 
występują) 
Przekaźnik P391 jest wyposażony w wyjście pętli prądowej, połączenia są wykonane za 
pomocą zacisków śrubowych znajdujących się z tyłu przekaźnika. Do tych zacisków można 
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podłączać przewody o przekrojach w zakresie od 0,1 mm2 do 1,5 mm2. Zaleca się, by 
połączenia pomiędzy przekaźnikiem oraz wejściami i wyjściami pętli prądowej były 
wykonywane z wykorzystaniem przewodów ekranowanych. Podłączenie ekranu 
omówiono w punkcie 6.4.  Napięcie znamionowe przewodu powinno wynosić minimum 
300 V (wartość skuteczna). 
 

9.3 Połączenie przewodu ochronnego (uziemienia) (PCT) 
Każdy przekaźnik musi być połączony z lokalną szyną uziemiającą, z wykorzystaniem 
zacisków śrubowych M4 znajdujących się w dolnym, lewym rogu obudowy przekaźnika. 
Zalecane jest stosowanie przewodów o minimalnym wymiarze 2,5 mm2, zakończonych od 
strony przekaźnika zaciskiem pierścieniowym. Z powodu ograniczeń dotyczących zacisków 
pierścieniowych, maksymalny przekrój przewodu, który można stosować dla PCT, wynosi 
6,0 mm2 na żyłę. W przypadku, gdy wymagane jest podłączenie przewodów o większym 
przekroju, od strony przekaźnika można stosować dwa równolegle połączone przewody, 
każdy zakończony oddzielnym zaciskiem pierścieniowym lub metalową szynę uziemiającą. 
Ponieważ w trakcie zwarć doziemnych wirnika w obwodzie uziemienia wystąpią prądy DC 
o wartości do 29 mA, moduł P391 musi być na stałe podłączony do lokalnego uziemienia 
za pośrednictwem dostarczonego zacisku przewodu ochronnego. 
 
Uwaga: Aby zapobiec możliwości zachodzenia reakcji elektrolitycznej pomiędzy 

mosiężnymi lub miedzianymi przewodami uziemiającymi i tylną płytą 
przekaźnika, należy zastosować odpowiednie środki do odizolowania tych 
elementów od siebie. Można to osiągnąć na kilka sposobów, między innymi 
poprzez umieszczenie podkładki izolacyjnej pomiędzy przewodem uziemiającym 
a obudową przekaźnika lub zastosowanie ocynkowanych zacisków 
pierścieniowych. 
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10 WYMIARY OBUDOWY P391 
 

 

Rysunek 6: Szkic i szczegóły dot. montażu panelowego przekaźnika P391 (obudowa 80TE) 
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Rysunek 7: Szkic i szczegóły dot. montażu w szafie typu rack przekaźnika P391 (obudowa 80TE) 
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Rysunek 8: Szkic i szczegóły dot. montażu ściennego przekaźnika P391 (obudowa 80TE) 
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Rysunek 9: Opcje komunikacyjne platformy Px40 
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11 SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEKAŹNIKA P34x 
 

 
Rysunek 10: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów, 
wykorzystujący przekładniki napięciowe w układzie typu „V” (8 WE i 7 WY) 
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Rysunek 11: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów,  
z czułym zab. mocowym (8 WE i 7 WY) 
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Rysunek 12: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów,  
z kontrolą synchronizmu (8 WE i 7 WY) 
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Rysunek 13: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów (8 WE  
i 7 WY oraz RTD) 
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Rysunek 14: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów 
(8 WE i 7 WY oraz CLIO) 
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Rysunek 15: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów  
(8 WE i 15 WY) 
  



P34x/EN IN/Ia7 INSTALACJA 

1037 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 

 
Rysunek 16: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów  
(16 WE i 7 WY) 
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Rysunek 17: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów  
(12 WE i 11 WY) 
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Rysunek 18: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (40TE) do małych generatorów 
(8 WE i 11 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania)) 
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Rysunek 19: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (60TE) do małych generatorów 
(16 WE i 16 WY oraz RTD i CLIO) 
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Rysunek 20: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (60TE) do małych generatorów (24 WE 
i 16 WY oraz RTD 
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Rysunek 21: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (60TE) do małych generatorów  
(16 WE i 24 WY oraz RTD 
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Rysunek 22: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (60TE) do małych generatorów (16 WE 
i 20 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania)) 
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Rysunek 23: Przekaźnik zabezpieczający generator P342 (60TE) do małych generatorów (16 WE 
i 12 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) oraz RTD i CLIO) 
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Rysunek 24: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) do adaptacyjnego 
zabezpieczenia różnicowego (16 WE i 14 WY oraz RTD) 
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Rysunek 25: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) z wysokoimpedancyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 14 WY) 
  



P34x/EN IN/Ia7 INSTALACJA 

1047 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 

 

Rysunek 26: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE)  
z wysokoimpedancyjnym zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 14 WY) 
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Rysunek 27: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 z adaptacyjnym zabezpieczeniem 
różnicowym, wykorzystujący przekładniki napięciowe w układzie typu „V” 
i czułe zabezpieczenie mocowe (16 WE i 14 WY) 
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Rysunek 28: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) do adaptacyjnego 
zabezpieczenia różnicowego generatora-transformatora (16 WE i 14 WY) 
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Rysunek 29: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) do adaptacyjnego 
zabezpieczenia różnicowego i kontroli synchronizmu (16 WE i 14 WY) 
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Rysunek 30: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 14 WY oraz CLIO) 
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Rysunek 31: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (24 WE i 14 WY) 
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Rysunek 32: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 22 WY) 
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Rysunek 33: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 18 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania)) 
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Rysunek 34: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 11 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) 
oraz RTD) 
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Rysunek 35: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (60TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 11 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) oraz 
CLIO) 
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Rysunek 36: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (24 WE i 24 WY oraz RTD i CLIO) 
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Rysunek 37: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (32 WE i 24 WY oraz RTD) 
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Rysunek 38: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (24 WE i 32 WY oraz RTD) 
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Rysunek 39: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (32 WE i 16 WY oraz RTD i CLIO) 
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Rysunek 40: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 32 WY oraz RTD i CLIO) 
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Rysunek 41: Przekaźnik zabezpieczający generator P343/6 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym (16 WE i 24 WY (8 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) oraz 
RTD i CLIO) 
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Rysunek 42: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (60TE) do adaptacyjnego 
zabezpieczenia różnicowego generatora-transformatora (24 WE i 24 WY) 
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Rysunek 43: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (80TE) do adaptacyjnego 
zabezpieczenia różnicowego i kontroli synchronizmu (24 WE i 24 WY) 
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Rysunek 44: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym i zabezpieczeniem przed zwarciami międzyzwojowymi opartym 
na składowej zerowej napięcia (24 WE i 24 WY oraz RTD i CLIO) 
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Rysunek 45: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym i zabezpieczeniem przed zwarciami międzyzwojowymi opartym 
na składowej zerowej napięcia (32 WE i 24 WY oraz RTD) 
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Rysunek 46: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym i zabezpieczeniem przed zwarciami międzyzwojowymi opartym 
na składowej zerowej napięcia (24 WE i 32 WY oraz RTD) 
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Rysunek 47: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym i zabezpieczeniem przed zwarciami międzyzwojowymi opartym 
na składowej zerowej napięcia (32 WE i 16 WY oraz RTD i CLIO) 
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Rysunek 48: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym i zabezpieczeniem przed zwarciami międzyzwojowymi opartym 
na składowej zerowej napięcia (16 WE i 32 WY oraz RTD i CLIO) 
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Rysunek 49: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym i zabezpieczeniem przed zwarciami międzyzwojowymi opartym 
na składowej zerowej napięcia (24 WE i 20 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) oraz 
RTD i CLIO) 
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Rysunek 50: Przekaźnik zabezpieczający generator P344 (80TE) z adaptacyjnym 
zabezpieczeniem różnicowym i zabezpieczeniem przed zwarciami międzyzwojowymi opartym 
na składowej zerowej napięcia (16 WE i 24 WY (8 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) oraz 
RTD i CLIO) 
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Rysunek 51:  Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) do adaptacyjnego 
zabezpieczenia różnicowego generatora-transformatora i kontroli synchronizmu (24 WE i 24 
WY oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 52: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
(trzecia harmoniczna) stojana w 90% i 100% i watometrycznym zab. mocowym (24 WE i 24 WY 
oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 53: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
(trzecia harmoniczna) stojana w 90% i 100% oraz zab. przed zwarciami międzyzwojowymi  
i kontrolą synchronizmu (24 WE i 24 WY oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 54: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
stojana w 100% przez otwarty trójkąt transformatora uziemiającego na zaciskach, z rezystorem 
obciążającym strony wtórnej (24 WE i 24 WY oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 55: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
stojana w 100% przez transformator uziemiający w punkcie neutralnym, z rezystorem 
obciążającym strony wtórnej (24 WE i 24 WY oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 56: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
stojana w 100% przez transformator uziemiający w punkcie neutralnym, z rezystorem 
obciążającym strony pierwotnej (24 WE i 24 WY oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 57: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
stojana w 100% poprzez konfiguracje do wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości 
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Rysunek 58: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
(trzecia harmoniczna) stojana w 90% i 100% oraz zab. przed zwarciami międzyzwojowymi (24 
WE i 32 WY oraz RTD) 
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Rysunek 59: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
(trzecia harmoniczna) stojana w 90% i 100% oraz zab. przed zwarciami międzyzwojowymi (32 
WE i 24 WY oraz RTD) 
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Rysunek 60: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
(trzecia harmoniczna) stojana w 90% i 100% oraz zab. przed zwarciami międzyzwojowymi (32 
WE i 16 WY oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 61: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
(trzecia harmoniczna) stojana w 90% i 100% oraz zab. przed zwarciami międzyzwojowymi (16 
WE i 32 WY oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 62: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
(trzecia harmoniczna) stojana w 90% i 100% oraz zab. przed zwarciami międzyzwojowymi (24 
WE i 20 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 63: Przekaźnik zabezpieczający generator P345 (80TE) z zab. ziemnozwarciowym 
(trzecia harmoniczna) stojana w 90% i 100% oraz zab. przed zwarciami międzyzwojowymi 
(16 WE i 24 WY (8 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) oraz CLIO i RTD) 
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Rysunek 64: Przekaźnik zabezpieczający maszynę o regulowanej prędkości P348 (80TE) (16 WE 
i 20 WY (4 HB - styki o dużej zdolności rozłączania) oraz CLIO) 
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Rysunek 65: Przekaźnik zabezpieczający maszynę o regulowanej prędkości P348 (80TE) 
(32 WE i 32 WY oraz CLIO) 
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Rysunek 66: Rysunek złożeniowy przekaźnika zabezpieczającego generator P341/2 (40TE) (8 
WE i 7 WY z opcjonalnymi WE i WY) 
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Rysunek 67: Rysunek złożeniowy przekaźnika zabezpieczającego generator P342 (40TE)  
(8 WE i 7 WY z opcjonalnymi RTD i CLIO) 
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Rysunek 68: Rysunek złożeniowy przekaźnika zabezpieczającego generator P342 (60TE) (16 WE 
i 16 WY z opcjonalnymi WE i WY) 
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Rysunek 69: Rysunek złożeniowy przekaźnika zabezpieczającego generator P342 (60TE) (16 WE 
i 8/16 WY z opcjonalnymi RTD i CLIO oraz WY HB) 
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Rysunek 70: Rysunek złożeniowy przekaźnika zabezpieczającego generator P343/6 (60TE) (16 
WE i 14 WY z opcjonalnymi WE i WY) 
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Rysunek 71: Rysunek złożeniowy przekaźnika zabezpieczającego generator P343/6 (60TE) (16 
WE i 7/14 WY z opcjonalnymi RTD i CLIO oraz WY HB) 
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Rysunek 72: Rysunek złożeniowy przekaźnika zabezpieczającego generator P343/4/6 (80TE) 
(16/24 WE i 16/24 WY z opcjonalnymi WE i WY) 
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Rysunek 73: Rysunek złożeniowy przekaźnika zabezpieczającego generator P343/4/6 (80TE) 
(16/24 WE i 16/24 WY z opcjonalnymi RTD i CLIO oraz WY HB) 
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Rysunek 74: Podłączenie dwóch końców uziemienia wzbudzającego do zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika P391 
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Rysunek 75: Podłączenie jednego końca uziemienia wzbudzającego do zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika P391 
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Rysunek 76: Końcowy rysunek złożeniowy – P391 zamontowany w panelu 
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Rysunek 77: Końcowy rysunek złożeniowy – P391 zamontowany w szafie typu rack 
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Rysunek 78: Końcowy rysunek złożeniowy P348 
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Data: Marzec 2014 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 

Opis zmian Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja techniczna 

Główna Drugorzędna 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

A A Październik 1999 Wydanie oryginalne V1.09 lub nowsze TG8614A 

 
 
 

B 

 
 
 

A 

 
 
 
Grudzień 1999 

 Skorygowano przesunięcie kąta fazowego o 90 stopni w 
pomiarach Ia, Ib, Ic 

 Skorygowano pomiary temperatury i nieważne pomiary 
częstotliwości systemu w zapisach zwarć MODBUS 

 Skorygowano współczynniki skalowania PN dla Va, Vb, Vc w 
zapisach zwarć 

 Poprawki drobnych błędów 

 
 
 
V1.09 lub nowsze 

 
 
 
TG8614A 

 
 
 

 
C 

 
 
 

 
A 

 
 
 

 
Marzec 2000 

 Zapisano status diody wyzwalania podczas podczas cyklicznych 
zmian mocy 

 Skorygowano brak czasu trwania zwarcia i czasu zadziałania 
wyłącznika w zapisie zwarcia 

 Skorygowano przesunięcie kąta fazowego o -90 stopni w 
pomiarach VN i VN obliczeniowego 

 Do zapisu zdarzenia dodano zdarzenie resetowania alarmów  
i wskazań 

 Poprawki drobnych błędów 

 
 
 

 
V1.09 lub nowsze 

 
 
 

 
TG8614A 

 
 
 

 
02 

 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 

 
Październik 2000 

 Dodano protokół DNP 3.0 
 Poprawki do protokołów Courier i MODBUS poprawiające 

kompatybilność z innymi zabezpieczeniami (głównie produkty 
PX20) 

 Zmiany w trybie testowym IEC60870-5-103 
 Sygnały DDB logiki bieguna martwego stały się widoczne w PSL 
 Aktualizacja tekstu w językach obcych 
 Do zapisu zwarcia MODBUS dodano moc czynną i bierną 
 Poprawki drobnych błędów 

 
 
 
 

 
V1.10 lub nowsze 

 
 
 
 

 
TG8614B 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 

Opis zmian Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

03 A A Styczeń 2001  Dodano filtrowanie zdarzeń 
 Skorygowano niedokładność pomiarów energii 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 

B A Maj 2001  Skorygowano działanie alarmu NPS 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 

C A Styczeń 2002  Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane przez rejestrator zakłóceń 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 

D A Luty 2002  Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane błędnymi żądaniami MODBUS 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 

E A Grudzień 2002  Wdrożenie obiektu 12 “CROB” DNP 3.0 jest teraz zgodne z punktami 
prostych funkcji 

 Obiekt 10 w DNP 3.0 uwzględniony w odpytywaniu klasy 0 

 Obsługa pory roku w informacji o czasie w protokole DNP 3.0 

 Skorygowano wyzwalanie i zamknięcie wyłącznika w MODBUS CB poprzez 
komendę "0" 

 Zmiana polegająca na tym, że zabezpieczenie przed przesunięciem napięcia 
punktu neutralnego i kierunkowe zabezpieczenie SEF nie są blokowane 
przez logikę nadzoru PN, gdy w parametrach VN Input i ISEF>VNPol 
wybrano opcję Measured 

 Skorygowano zakres ustawienia stopnia 2 zabezpieczenia podnapięciowego 
(V<2). Zwiększono zakres ustawienia z 10-70V do 10-120V (Vn=110/120V), 
aby był taki sam, jak w V<1 

 Skorygowano problem skalowania przekładni PN w rejestratorze zakłóceń 

 Usprawniono procedurę kalibracji uruchomienia RTD 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

03 
c.d. 

F A Marzec 2004 

 Usprawnienie działania zabezpieczenia różnicowego przy niskich 
częstotliwościach 

 Poprawiono okno rejestratora zwarć dla wyzwoleń prądowych tak, 
że może zakończyć się prawidłowo po zresetowaniu sygnału 
FAULT_REC_TRIG (DDB 288). Poprzednio konieczne było 
oczekiwanie na zresetowanie się też przekaźnika 3 przed 
zakończeniem 

 Dodano wartości graniczne dla pomiarów mocy, aby zapobiec 
wartościom różnym od zera bez prądu i napięcia. Ograniczono też 
pomiary współczynnika mocy do +/-1 

 Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane niepowodzeniem synchronizacji czasu z DNP 3.0, gdy 
aktywne jest IRIG-B, które też zapewnia synchr. czasu. Obecnie 
ewentualne niepowodzenie synchr. czasu DNP 3.0 doprowadzi 
jedynie do wygenerowania zapisu konserwacyjnego 

 Poprawka w tekście menu w j. francuskim, niemiecki i hiszpańskim 
dla ustawienia IS2 zab. różnicowego generatora [3004], który 
nieprawidłowo określał to ustawienie jako IS1. 

 Rozwiązano możliwy problem dotyczący wyzwalania rejestratora 
zakłóceń, który mógł powodować utratę danych z zapisu 
zakłócenia, przejściowe "zawieszenie się" interfejsu użytkownika 
lub utratę komunikacji przez port tylny 

 Rozwiązano problem zawodnego ramkowania MODBUS 
 Rozwiązano problem tworzenia fałszywego zdarzenia 

informującego o wygaśnięciu hasła w momencie uzyskiwania 
dostępu do komórki menu lub rejestru MODBUS 

 Rozwiązano problem błędnego kodu 0x 8D840000 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 

 
  



HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ P34x/EN VH/Ia7 

1104 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

03 
c.d. 

G A Czerwiec 2004 

 Dotyczy tylko wersji Courier/DNP 3.0/IEC60870-5-103 
 Skorygowano ustawienie parzystości dla protokołów MODBUS i 

DNP 3.0 w momencie podłączenia zasilania do przekaźnika 
 Usprawniono autodiagnostykę kanałów analogowych i SRAM 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 

H A Lipiec 2004 

 Dotyczy tylko wersji MODBUS 
 Zmiany jak w G 
 Usprawniono sterownik MODBUS, aby lepiej radził sobie z 

fałszywymi transmisjami danych oraz brakiem odpowiedzi 
przekaźnika na komendy przy krótkim czasie odpowiedzi serwera 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 

J A Czerwiec 2005 

 Skorygowano wskazanie alarmu i wyzwolenia zwartej fazy (faz) dla 
drugiego stopnia zabezpieczenia podnapięciowego i 
nadnapięciowego w informacji w zapisie zwarcia na wyświetlaczu 
LCD 

 Skorygowano fałszywe uruchomienie zabezpieczenia 
częstotliwościowego podczas włączania 

 Zmodyfikowano sterownik MODBUS, aby uniemożliwić ponowne 
uruchomienie się przekaźnika kodem błędu 0x8C810000 w 
przekaźnikach z wersją sprzętową A/B/C dla zastosowań 60Hz, w 
których wykorzystuje się szybkie odpytywanie i duże prędkości 
transmisji 

 Modyfikacja uniemożliwiająca ponowne uruchomienie, gdy do 
przekaźnika przesyłana jest przez protokół DNP 3.0 duża liczba 
regulacji i ustawień, jedno szybko po drugim 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.00 lub nowsze TG8614B 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

04 

A A Czerwiec 2001 

 Nie oddany do produkcji 
 Dodano poślizg biegunów i czułą moc wsteczną 
 Udoskonalenia zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana w 100%. 

Dodano człony wstrzymywania W/VAr/VA do zabezpieczenia 
podnapięciowego dla trzeciej harmonicznej oraz dodano 
zabezpieczenie nadnapięciowe dla trzeciej harmonicznej 

 Podwyższono wartość progową przesunięcia napięcia punktu 
neutralnego, VN>1/2, z 50 do 80 V (Vn=100/120 V), z 200 do 320 V 
(Vn=380/480 V) 

 Podwyższono wartość progową napięcia polaryzacji dla zwarcia 
doziemnego, Vnpol, z 22 do 88 V (Vn=100/120 V) i z 88 do 352 V 
(Vn=380/480 V) 

 Zabezpieczenie SEF wzbogacone o funkcje cos phi oraz sin phi 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.01 lub nowsze TG8614B 

B A Lipiec 2001 
 Nie oddany do produkcji 
 Poprawka drobnego błędu w autodiagnostyce w tle wprowadzonej w 

04A 
V2.01 lub nowsze TG8614B 

C A Grudzień 2001 
 Poprawiono komendę resetu zab. termicznego NPS w protokole 

Courier 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.01 lub nowsze TG8614B 

D A Styczeń 2002 
 Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 

powodowane przez rejestrator zakłóceń 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.01 lub nowsze TG8614B 

E A Luty 2002 
 Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 

powodowane błędnymi żądaniami MODBUS 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.01 lub nowsze TG8614B 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

04 
c.d. 

F A Grudzień 2002 

 Usprawniono wsparcie obiektu 10 DNP 3.0 dla punktów kontrolnych 
impulsu włączonego/zamknięcia 

 Obiekt 10 w DNP 3.0 uwzględniony w odpytywaniu klasy 0 
 Obsługa pory roku w informacji o czasie w protokole DNP 3.0 
 Skorygowano wyzwalanie i zamknięcie wyłącznika w MODBUS CB 

poprzez komendę "0" 
 Zmiana polegająca na tym, że zabezpieczenie przed przesunięciem 

napięcia punktu neutralnego i kierunkowe zabezpieczenie SEF nie są 
blokowane przez logikę nadzoru PN, gdy w parametrach VN Input i 
ISEF>VNPol wybrano opcję Measured 

 Skorygowano zakres ustawienia stopnia 2 zabezpieczenia 
podnapięciowego (V<2). Zwiększono zakres ustawienia z 10-70 V do 
10-120 V (Vn=110/120 V), aby był taki sam, jak w V<1 

 Skorygowano problem skalowania przekładni PN w rejestratorze 
zakłóceń 

 Usprawniono procedurę kalibracji uruchomienia RTD 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.01 lub nowsze TG8614B 

G A Marzec 2004 

 Usprawnienie działania zabezpieczenia różnicowego przy niskich 
częstotliwościach 

 Poprawiono okno rejestratora zwarć dla wyzwoleń prądowych tak, 
że może zakończyć się prawidłowo po zresetowaniu sygnału 
FAULT_REC_TRIG (DDB 288). Poprzednio konieczne było 
oczekiwanie na zresetowanie się też przekaźnika 3 przed 
zakończeniem 

 Dodano wartości graniczne dla pomiarów mocy, aby zapobiec 
wartościom różnym od zera bez prądu i napięcia. Ograniczono też 
pomiary współczynnika mocy do +/-1 

V2.01 lub nowsze TG8614B 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

04 
c.d. 

G A Marzec 2004 

 Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane niepowodzeniem synchronizacji czasu z DNP 3.0, gdy 
aktywne jest IRIG-B, które też zapewnia synchr. czasu. Obecnie 
ewentualne niepowodzenie synchr. czasu DNP 3.0 doprowadzi 
jedynie do wygenerowania zapisu konserwacyjnego 

 Poprawka w tekście menu w j. francuskim, niemiecki i hiszpańskim 
dla ustawienia IS2 zab. różnicowego generatora [3004], który 
nieprawidłowo określał to ustawienie jako IS1 

 Rozwiązano możliwy problem dotyczący wyzwalania rejestratora 
zakłóceń, który mógł powodować utratę danych z zapisu 
zakłócenia, przejściowe "zawieszenie się" interfejsu użytkownika 
lub utratę komunikacji przez port tylny 

 Rozwiązano problem zawodnego ramkowania MODBUS 
 Rozwiązano problem tworzenia fałszywego zdarzenia 

informującego o wygaśnięciu hasła w momencie uzyskiwania 
dostępu do komórki menu lub rejestru MODBUS 

 Rozwiązano problem błędnego kodu 0x 8D840000 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.01 lub nowsze TG8614B 

(1)G A Marzec 2004 

 Zmiany są takie same, jak w 04G 
 Specjalna zmiana dotycząca zastosowania zabezpieczenia na 

wypadek usterki wyłącznika w przypadku zablokowania bieguna w 
transformatorze moce, polegająca na podwyższeniu zakresu 
ustawienia przesunięcia napięcia punktu neutralnego z 80 do 200 V 
(Vn-100/120 V) 

 Tylko wersja MODBUS 

V2.01 lub nowsze TG8614B 

H A Czerwiec 2004 

 Dotyczy tylko wersji Courier/DNP 3.0/IEC60870-5-103 
 Skorygowano ustawienie parzystości dla protokołów MODBUS i 

DNP 3.0 w momencie podłączenia zasilania do przekaźnika 
 Usprawniono autodiagnostykę kanałów analogowych i SRAM 

V2.01 lub nowsze TG8614B 
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1108 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

04 
c.d. 

J A Lipiec 2004 

 Dotyczy tylko wersji MODBUS 
 Zmiany jak w H 
 Usprawniono sterownik MODBUS, aby lepiej radził sobie z fałszywymi 
transmisjami danych oraz brakiem odpowiedzi przekaźnika na komendy 
przy krótkim czasie odpowiedzi serwera 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.01 lub nowsze TG8614B 

K A Czerwiec 2005  Zmiany są takie same, jak w 03J V2.01 lub nowsze TG8614B 

05 A A/B Wrzesień 2001 

 Nie oddany do produkcji 
 Dodano zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne 
 Dodatkowy stopień zabezpieczenia podimpedancyjnego 
 Dodano wejścia sterownicze 
 Rozszerzono w PSL listę sygnałów DDB z 512 do 1023 
 Dodano menu PSL Data (Dane PSL) z opisem referencyjnym PSL (PSL 

Reference) zawierającym informacje o historii wersji 
 Udostępniono opcjonalne dodatkowe wejścia optyczne i zestyki 

wyjściowe z możliwością wybrania większej obudowy 
 Nowe uniwersalne (‘Universal’) wejścia optyczne o szerokim 

zakresie (zmiana końcowego oznaczenia modelu na B) 
 Nowe zestyki wyjściowe o lepszych parametrach w zakresie 

rozłączania i obciążalności długotrwałej (zmiana końcowego 
oznaczenia modelu na B) 

 Poprawki drobnych błędów 
 Dotyczy tylko wersji z protokołem Courier i MODBUS 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 
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1109 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

05 
c.d. 

B A/B 
Październik 
2001 

 Nie oddany do produkcji 
 Skorygowano problem skalowania przekładni PN w rejestratorze 

zakłóceń 
 Poprawki drobnych błędów 
 Dotyczy tylko wersji z protokołem Courier i MODBUS 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

1(C) A/B Sierpień 2000 

 Wersja z IEC60870-5-103 ze specjalnym przypisaniem w kodzie 
prywatnym dla projektu firmy ALSTOM Power w Islandii. Zawiera 
prywatne kody i nieskompresowany rejestrator zakłóceń 

 Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane przez rejestrator zakłóceń 

 Poprawki drobnych błędów 
 Tylko wersja z IEC60870-5-103 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

D A/B Luty 2002 

 Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane przez rejestrator zakłóceń 

 Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane błędnymi żądaniami MODBUS 

 Poprawki w wersji z IEC 60870-5-103 polegające na wprowadzeniu 
prywatnych kodów, blokowania monitorowania oraz 
wyodrębniania zapisów zakłóceń. Nowy nieskompresowany 
rejestrator zakłóceń wyłącznie dla wersji z IEC 60870-5-103 

 Poprawiono komendę resetu zab. termicznego NPS w protokole 
Courier 

 Poprawiono pomiary napięcia w IEC 60870-5-103 dla przekaźników 
Vn=380/480 V 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 
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1110 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

05 
c.d. 

E A/B Marzec 2002 

 Poprawki w tekście w językach obcych w zakresie rezerwowego 
zabezpieczenia systemu nieuwzględnionego w poprzednich 
wersjach z oprogramowaniem 05 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

F A/B Październik 2002 

 Wdrożenie obiektu 12 “CROB” DNP 3.0 jest teraz zgodne z punktami 
prostych funkcji 

 Skorygowano wyzwalanie i zamknięcie wyłącznika w MODBUS CB 
poprzez komendę "0" 

 Zmiana polegająca na tym, że zabezpieczenie przed przesunięciem 
napięcia punktu neutralnego i kierunkowe zabezpieczenie SEF nie są 
blokowane przez logikę nadzoru PN, gdy w parametrach VN Input i 
ISEF>VNPol wybrano opcję Measured 

 Skorygowano zakres ustawienia stopnia 2 zabezpieczenia 
podnapięciowego (V<2). Zwiększono zakres ustawienia z 10-70 V do 
10-120 V (Vn=110/120 V), aby był taki sam, jak w V<1 

 Usprawniono procedurę kalibracji uruchomienia RTD 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

1(F) A/B Październik 2002 

 Wersja z IEC60870-5-103 ze specjalnym przypisaniem w kodzie 
prywatnym dla projektu firmy ALSTOM Power w Islandii. Zawiera 
prywatne kody i nieskompresowany rejestrator zakłóceń 

 Poprawiono pomiary napięcia w IEC 60870-5-103 dla przekaźników 
Vn=380/480 V 

 Poprawki w tekście w językach obcych w zakresie rezerwowego 
zabezpieczenia systemu nieuwzględnionego w poprzednich wersjach 
z oprogramowaniem 05 

 Zmiana polegająca na tym, że zabezpieczenie przed przesunięciem 
napięcia punktu neutralnego i kierunkowe zabezpieczenie SEF nie są 
blokowane przez logikę nadzoru PN, gdy w parametrach VN Input i 
ISEF>VNPol wybrano opcję Measured 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

 



P34x/EN VH/Ia7 HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ 

1111 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

05 
c.d. 

1(F) A/B Październik 2002 
 Usprawniono procedurę kalibracji uruchomienia RTD 
 Poprawki drobnych błędów 
 Tylko wersja z IEC60870-5-103 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

G A/B Marzec 2004 

 Dodano stany wejść sterowniczych do pamięci nieulotnej 
 Aktualizacja tekstu w j. niemieckim 
 Dodano wartości graniczne dla pomiarów mocy, aby zapobiec 

wartościom różnym od zera bez prądu i napięcia. Ograniczono też 
pomiary współczynnika mocy do +/-1 

 Status DDB w menu Commissioning Test stał się widoczny na 
wyświetlaczu na panelu przednim 

 Dodano obsługę statusu diody wyzwalania i statusu alarmu do 
danych typu G26 dla rejestru MODBUS 30001 

 Poprawka w funkcjonalności wyzwalania/zamykania wyłącznika za 
pośrednictwem MODBUS polegająca na tym, że nie jest 
ignorowane ustawienie lokalne/zdalne w menu CB Control 

 Skorygowano automatyczne wyodrębnianie zdarzeń MODBUS, 
które nie działało prawidłowo 

 Wdrożenie obiektu 12 “CROB” DNP 3.0 jest teraz zgodne z 
punktami prostych funkcji 

 Dodano obiekt 10 w DNP 3.0 do odpytywania klasy 0 
 Poprawka w działaniu synchronizacji czasu DNP 3.0 polegająca na 

tym, żeby nie był modyfikowany bit pory roku w znaczniku czasu 
 Usprawnienie działania zabezpieczenia różnicowego przy niskich 

częstotliwościach 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 
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1112 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

05 
c.d. 

G A/B Marzec 2004 

 Poprawka dotycząca ręcznie resetowanych alarmów użytkownika 
powodująca, że w zapisie zwarcia widać wyłączenie alarmu tylko wtedy, 
gdy wystawiona została komenda resetowania. Poprzednio zdarzenie 
wyłączenia alarmu było generowano po usunięciu sygnału inicjującego 
 Poprawiono okno rejestratora zwarć dla wyzwoleń prądowych tak, że 
może zakończyć się prawidłowo po zresetowaniu sygnału FAULT_REC_TRIG 
(DDB 288). Poprzednio konieczne było oczekiwanie na zresetowanie się też 
przekaźnika 3 przed zakończeniem 
 Z listy zdarzeń usunięto DDB 649 dla uruchomienia linii reaktancji 
poślizgu biegunów 
 Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane niepowodzeniem synchronizacji czasu z DNP 3.0, gdy 
aktywne jest IRIG-B, które też zapewnia synchr. czasu. Obecnie 
ewentualne niepowodzenie synchr. czasu DNP 3.0 doprowadzi jedynie do 
wygenerowania zapisu konserwacyjnego 
 Poprawka w tekście menu w j. francuskim, niemiecki i hiszpańskim 
dla ustawienia IS2 zab. różnicowego generatora [3004], który 
nieprawidłowo określał to ustawienie jako IS1 
 Skorygowano wskazanie alarmu i wyzwolenia zwartej fazy (faz) dla 
drugiego stopnia zabezpieczenia podnapięciowego i nadnapięciowego w 
informacji w zapisie zwarcia na wyświetlaczu LCD 
 Skorygowano błąd C32CS występujący podczas wyodrębniania i 
zapisywania nieskompresowanego zapisu zakłócenia z P34x przez przedni 
port przy użyciu MiCOM S1 Studio. To dotyczy wyłącznie wersji 
przekaźnika P34x z protokołem IEC60870-5-103, ponieważ jest to jedyna 
opcja komunikacji obsługująca nieskompresowane zapisy zakłóceń. Błąd 
jest powodowany przez niedostępne wejścia optyczne lub zestyki 
przekaźnika przypisywane doa cyfrowych wejść w menu rejestratora 
zakłóceń 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 
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1113 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

05 
c.d. 

G A/B Marzec 2004 

 Rozwiązano możliwy problem dotyczący wyzwalania rejestratora 
zakłóceń, który mógł powodować utratę danych z zapisu 
zakłócenia, przejściowe "zawieszenie się" interfejsu użytkownika 
lub utratę komunikacji przez port tylny 

 Rozwiązano problem zawodnego ramkowania MODBUS 
 Rozwiązano problem tworzenia fałszywego zdarzenia 

informującego o wygaśnięciu hasła w momencie uzyskiwania 
dostępu do komórki menu lub rejestru MODBUS 

 Rozwiązano problem błędnego kodu 0x 8D840000 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

H A/B 
Czerwiec 
2004 

 Dotyczy tylko wersji Courier/DNP 3.0/IEC60870-5-103 
 Skorygowano ustawienie parzystości dla protokołów MODBUS i 

DNP 3.0 w momencie podłączenia zasilania do przekaźnika 
 Usprawniono autodiagnostykę kanałów analogowych i SRAM 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

J A/B 
Czerwiec 
2004 

 Dotyczy tylko wersji MODBUS 
 Zmiany jak w H 
 Usprawniono sterownik MODBUS, aby lepiej radził sobie z 

fałszywymi transmisjami danych oraz brakiem odpowiedzi 
przekaźnika na komendy przy krótkim czasie odpowiedzi serwera 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

K A/B 
Czerwiec 
2005 

 Możliwość wyboru formatu transmisji czasu MODBUS tylko w 
ustawieniu MODBUS – opcje Standard (standardowe) lub Reverse 
(odwrócone) dla kolejności transmisji bajtów 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 
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1114 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

05 
c.d. 

K A/B Czerwiec 2005 

 Zmiana stosunku opadania do pobudzenia (DO/PU) w 
zabezpieczeniu V/Hz z 95% na 98% 

 Zmiana stosunku DO/PU z 95% na 98% dla zabezpieczenia nad-
/podnapięciowego Zmiana wartości progowej wyzwalania z 1,05, 
0,95 Vs na 1 Vs dla zabezpieczenia nad- i podnapięciowego oraz 
zabezpieczenia NVD. Obniżono ustawienie TMS dla zabezpieczenia 
pod-/nadnapięciowego z 0,5 do 0,05. 

 Skorygowano fałszywe uruchomienie zabezpieczenia 
częstotliwościowego podczas włączania 

 Zmodyfikowano sterownik MODBUS, aby uniemożliwić ponowne 
uruchomienie się przekaźnika kodem błędu 0x8C810000 w 
przekaźnikach z wersją sprzętową A/B/C dla zastosowań 60Hz, w 
których wykorzystuje się szybkie odpytywanie i duże prędkości 
transmisji 

 Modyfikacja uniemożliwiająca ponowne uruchomienie, gdy do 
przekaźnika przesyłana jest przez protokół DNP 3.0 duża liczba 
regulacji i ustawień, jedno szybko po drugim 

 IEC60870-5-103. Status bitu czasu letniego działa już prawidłowo w 
komendzie synchr. czasu 

 Poprawka w oprogramowaniu DNP 3.0 dotycząca sytuacji, gdy 
pobranie ustawień z MiCOM S1 Studio może się nie udać w 
przypadku przekaźników z konfiguracjami WE/WY zależnymi od 
modelu 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.05 or later P34x/EN T/C11 
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1115 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania Końcowe 

oznaczenie 
modelu 

Data pierwotnego 
wydania 

Opis zmian 
Kompatybilność 

S1 
Dokumentacja 
techniczna 

Główna 
Drugorzę
dna 

05 
c.d. 

L A/B Lipiec 2007 

 Poprawka w adresowaniu komórek menu dla 05K. Wersję 05K 
oprogramowania opracowano na podstawie oprogramowania 31 
włączając najnowsze poprawki błędów. Podczas tworzenia tej wersji 
oprogramowania 05K uwzględniono zmiany adresowania komórek 
menu obecne w oprogramowaniu 06. Dotyczą one głównie adresów 
komórek funkcji z charakterystyką IDMT. W konsekwencji domyślne 
pliki S1 dla oprogramowania 05 nie są kompatybilne z przekaźnikiem 
mającym oprogramowanie 05K. W oprogramowaniu 05L rozwiązano 
ten problem i teraz domyślne pliki S1 dla oprogramowania 05 są 
kompatybilne z przekaźnikiem z oprogramowaniem 05L. 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.05 lub nowsze P34x/EN T/C11 

06 A A/C Sierpień 2000 

 Nie oddany do produkcji 
 Dodatkowa charakterystyka IDMT dla zabezpieczenia nadprądowego 

i nadprądowego zależnego napięciowo (krzywa prostownicza i 
krzywa RI), zabezpieczenia ziemnozwarciowego (krzywa RI oraz IDG) i 
czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (krzywa IDG) 

 Zmiana zakresu ustawienia mnożnika czasowego dla krzywych IEEE 
oraz US. Poprzednio krzywe były oparte o TD/7, gdzie TD = 0,5-15. 
Obecnie krzywe bazują na TD, gdzie TD = 0,01-100. Ponadto 
uwzględniono zmianę w krzywej US standardowej zależnej (US ST 
Inverse) (C02). Stała K i stała L pomnożone x 7 z powodu zmiany TD, 
teraz K=0,16758 i L=0,11858 

 Dodano pomiary kąta dla wielkości składowych w menu 
Measurements 1 (Pomiary 1) 

 Dodano zabezpieczenie przed zwarciami międzyzwojowymi 
 Dodano opcjonalny drugi tylny port komunikacyjny 
 Nowe zasilanie ze zwiększoną znamionową mocą wyjściową i 

zmniejszonym prądem rozruchowym DC (zazwyczaj < 10A). (zmiana 
końcowego oznaczenia modelu na C) 

V2.06 lub nowsze P34x/EN T/D22 
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1116 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

06 
c.d. 

A A/C 
Sierpień 
2000 

 Większy zakres ustawienia dla zabezpieczenia mocowego i czułego 
mocowego. Zmiana ustawienia wartości maksymalnej P>1/2 (moc 
wsteczna) oraz P<1/2 (niedobór mocy do przodu) z 40 In na 300 In W 
(Vn=100/120 V) oraz z 160 In W na 1200 In W (Vn=380/480 V). 
Zmiana ustawienia wartości maksymalnej Sen. –P>1/2 oraz Sen. 
P<1/2 z 15 In na 100 In W (Vn=100/120 V) oraz z 60 In na 400 In W 
(Vn=380/480 V). Jest również dodatkowe ustawienie dla 
zabezpieczenia mocowego i czułego mocowego pozwalającej wybrać 
w trybie działania pracę generatorową lub silnikową 

 Szerszy zakres ustawienia dla zabezpieczenia nadprądowego 
zależnego napięciowo. Zmiana ustawienia wartości minimalnej Volt 
Dep. OC V<1 i V<2 z 20 na 5 V (Vn=100/120 V) oraz z 80 na 20 V 
(Vn=380/480 V). Zmiana ustawienia wartości minimalnej V Dep. OC k 
Set z 0,25 na 0,1 

 Podwyższono ustawienie wartości maksymalnej dla zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego z 65 do 68 Hz 

 Zmiana zakresu ustawienia stopnia 2 zabezpieczenia 
podnapięciowego (V<2) w celu naprawienia błędu.  Zwiększono 
zakres ustawienia z 10-70 V do 10-120 V (Vn=100/120 V), aby był taki 
sam, jak w V<1 

 Zmiana polegająca na tym, że zabezpieczenie przed przesunięciem 
napięcia punktu neutralnego i kierunkowe zabezpieczenie SEF nie są 
blokowane przez logikę nadzoru PN, gdy w parametrach VN Input i 
ISEF>VN Pol wybrano opcję Measured 

 Uwzględnia wszystkie usprawnienia i poprawki z oprogramowania 
05F, z wyjątkiem 2 usprawnień przedstawionych dla 06B 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.06 or Later P34x/EN T/D22 

 
  



P34x/EN VH/Ia7 HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ 

1117 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

06 
c.d. 

B A/C 
Październik 
2002 

 Skorygowano zakres ustawienia stopnia 2 zabezpieczenia 
podnapięciowego (V<2). Zwiększono zakres ustawienia z 10-70 V do 
10-120 V (Vn=110/120 V), aby był taki sam, jak w V<1 

 Poprawki w wersji z IEC 60870-5-103 polegające na wprowadzeniu 
prywatnych kodów, blokowania monitorowania oraz wyodrębniania 
zapisów zakłóceń. Nowy nieskompresowany rejestrator zakłóceń 
wyłącznie dla wersji z IEC 60870-5-103 

 Usprawniono procedurę kalibracji uruchomienia RTD 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.06 lub nowsze P34x/EN T/D22 

C A/C Marzec 2004  Zmiany są takie same, jak w 05G V2.06 lub nowsze P34x/EN T/D22 

D A/C Czerwiec 2004 

 Dotyczy tylko wersji Courier/DNP 3.0/IEC60870-5-103 
 Skorygowano ustawienie parzystości dla protokołów MODBUS i DNP 

3.0 w momencie podłączenia zasilania do przekaźnika 
 Usprawniono autodiagnostykę kanałów analogowych i SRAM 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.06 lub nowsze P34x/EN T/D22 

E A/C Lipiec 2004 

 Dotyczy tylko wersji MODBUS 
 Zmiany jak w D 
 Usprawniono sterownik MODBUS, aby lepiej radził sobie z fałszywymi 

transmisjami danych oraz brakiem odpowiedzi przekaźnika na 
komendy przy krótkim czasie odpowiedzi serwera 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.06 lub nowsze P34x/EN T/D22 

F A/C Czerwiec 2005  Zmiany są takie same, jak w 05K   
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1118 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczeni
e modelu 

Data pierwotnego 
wydania 

Opis zmian 
Kompatybilność 

S1 
Dokumentacja 

techniczna 
Główna Drugorzędna 

06 
c.d. 

G A/C Lipiec 2009 

 Ta wersja jest przeznaczona dla Hydro Quebec (HQ) i służy 
wprowadzeniu do przekaźnika P343 zmodyfikowanego 
jednofazowego czułego zabezpieczenia mocowego, które 
wykorzystuje fazę B do obliczania czułej mocy, w przeciwieństwie 
do standardowych wersji oprogramowania wykorzystujących fazę A. 

V2.06 lub nowsze P34x/EN T/D22 

07 

A A/C Kwi 2003 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Opcjonalne dodatkowe 4 wejścia analogowe i 4 wyjścia (wejścia i 

wyjścia pętli prądowej - CLIO) 
 Dodatkowe ustawienie służące do wybierania wejść prądowych (IA-

1, IB-1, IC-1 lub IA-2, IB-2, IC-2) wykorzystywanych dla 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 

 Dwie nowe konfiguracje sprzętowe - (1) 32 wejścia, 16 wyjść, RTD, 
CLIO (2) 16 wejść, 32 wyjścia, RTD, CLIO 

 Zwiększono liczbę alarmów z 64 do 96 (32-bitowy wyraz statusu 
nowych alarmów 3) 

 Dodatkowe alarmy użytkownika. Poprzednio 1 alarm użytkownika 
resetowany ręcznie i 2 samoresetujące się alarmy użytkownika, 
teraz 12 alarmów użytkownika resetowanych ręcznie i 4 
samoresetujące się alarmy użytkownika 

 Dodano stany wejść sterowniczych do pamięci nieulotnej 
 Aktualizacja tekstu w j. niemieckim 
 Dotyczy tylko wersji z protokołem Courier i MODBUS 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.09 lub nowsze 

P34x/EN T/E33 
(ALSTOM) 

lub P34x/EN T/F33 
(AREVA) 

B A/C Październik 2003 

 Dodano wartości graniczne dla pomiarów mocy, aby zapobiec 
wartościom różnym od zera bez prądu i napięcia. Ograniczono też 
pomiary współczynnika mocy do +/-1 

 Status DDB w menu Commissioning Test stał się widoczny na 
wyświetlaczu na panelu przednim 

V2.09 lub nowsze 

P34x/EN T/E33 
(ALSTOM) 

lub P34x/EN T/F33 
(AREVA) 
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1119 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

07 
c.d. 

B A/C 
Październik 
2003 

 Dodano obsługę statusu diody wyzwalania i statusu alarmu do 
danych typu G26 dla rejestru MODBUS 30001 

 Poprawka w funkcjonalności wyzwalania/zamykania wyłącznika za 
pośrednictwem MODBUS polegająca na tym, że nie jest ignorowane 
ustawienie lokalne/zdalne w menu CB Control 

 Skorygowano automatyczne wyodrębnianie zdarzeń MODBUS, które 
nie działało prawidłowo wersjach oprogramowania 05 i 06 

 Poszerzenie funkcjonalności wejść sterowniczych o obsługę operacji 
impulsowych i blokujących w DNP3.0 

 Dodano obiekt 10 w DNP 3.0 do odpytywania klasy 0 
 Poprawka w działaniu synchronizacji czasu DNP 3.0 polegająca na 

tym, żeby nie był modyfikowany bit pory roku w znaczniku czasu 
 Usprawnienie działania zabezpieczenia różnicowego przy niskich 

częstotliwościach 
 Poprawka dotycząca ręcznie resetowanych alarmów użytkownika 

powodująca, że w zapisie zwarcia widać wyłączenie alarmu tylko 
wtedy, gdy wystawiona została komenda resetowania. Poprzednio 
zdarzenie wyłączenia alarmu było generowano po usunięciu sygnału 
inicjującego 

 Poprawiono okno rejestratora zwarć dla wyzwoleń prądowych tak, że 
może zakończyć się prawidłowo po zresetowaniu sygnału 
FAULT_REC_TRIG (DDB 288). Poprzednio konieczne było oczekiwanie 
na zresetowanie się też przekaźnika 3 przed zakończeniem 

 Z listy zdarzeń usunięto DDB 649 dla uruchomienia linii reaktancji 
poślizgu biegunów 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.09 lub nowsze 

P34x/EN T/E33 
(ALSTOM) 

lub P34x/EN T/F33 
(AREVA) 

 
  



HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ P34x/EN VH/Ia7 

1120 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 

Opis zmian Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

07 
c.d. 

C A/C Marzec 2004  Rozwiązano przyczynę możliwego restartowania, które było 
powodowane niepowodzeniem synchronizacji czasu z DNP 3.0, gdy 
aktywne jest IRIG-B, które też zapewnia synchr. czasu. Obecnie 
ewentualne niepowodzenie synchr. czasu DNP 3.0 doprowadzi 
jedynie do wygenerowania zapisu konserwacyjnego 

 Poprawka w tekście menu w j. francuskim, niemiecki i hiszpańskim 
dla ustawienia IS2 zab. różnicowego generatora [3004], który 
nieprawidłowo określał to ustawienie jako IS1 

 Skorygowano wskazanie alarmu i wyzwolenia zwartej fazy (faz) dla 
drugiego stopnia zabezpieczenia podnapięciowego i 
nadnapięciowego w informacji w zapisie zwarcia na wyświetlaczu 
LCD 

 Skorygowano błąd C32CS występujący podczas wyodrębniania i 
zapisywania nieskompresowanego zapisu zakłócenia z P34x przez 
przedni port przy użyciu MiCOM S1 Studio. To dotyczy wyłącznie 
wersji przekaźnika P34x z protokołem IEC60870-5-103, ponieważ 
jest to jedyna opcja komunikacji obsługująca nieskompresowane 
zapisy zakłóceń. Błąd jest powodowany przez niedostępne wejścia 
optyczne lub zestyki przekaźnika przypisywane doa cyfrowych wejść 
w menu rejestratora zakłóceń 

 Rozwiązano możliwy problem dotyczący wyzwalania rejestratora 
zakłóceń, który mógł powodować utratę danych z zapisu zakłócenia, 
przejściowe "zawieszenie się" interfejsu użytkownika lub utratę 
komunikacji przez port tylny 

 Rozwiązano problem zawodnego ramkowania MODBUS 
 Rozwiązano problem błędnego kodu 0x 8D840000 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.09 lub nowsze P34x/EN T/E33 
(ALSTOM) 

lub P34x/EN T/F33 
(AREVA) 

 



P34x/EN VH/Ia7 HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ 

1121 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

07 
c.d. 

D A/C Czerwiec 2004 

 Dotyczy tylko wersji Courier/DNP 3.0/IEC60870-5-103 
 Skorygowano ustawienie parzystości dla protokołów MODBUS i DNP 

3.0 w momencie podłączenia zasilania do przekaźnika 
 Usprawniono autodiagnostykę kanałów analogowych i SRAM 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.09 lub nowsze 

P34x/EN T/E33 
(ALSTOM) 

lub P34x/EN T/F33 
(AREVA) 

E A/C Lipiec 2004 

 Dotyczy tylko wersji MODBUS 
 Zmiany jak w D 
 Usprawniono sterownik MODBUS, aby lepiej radził sobie z fałszywymi 

transmisjami danych oraz brakiem odpowiedzi przekaźnika na 
komendy przy krótkim czasie odpowiedzi serwera 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.09 lub nowsze 

P34x/EN T/E33 
(ALSTOM) 

lub P34x/EN T/F33 
(AREVA) 

F A/C Czerwiec 2005  Zmiany są takie same, jak w 05K V2.09 lub nowsze 

P34x/EN T/E33 
(ALSTOM) lub 

P34x/EN T/F33 
(AREVA) 

30 
 

A 
J Listopad 2004 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Wzmocniona płytka procesora głównego 
 Zmiana nazwy firmy.  Zmiana z 'ALSTOM' na 'MiCOM' w domyślnej 

komórce Plant Reference oraz z 'ALSTOM P' na 'MiCOM P' dla typu 
komunikatu ASDU5, protokół IEC 

 Poprawki w interfejsie użytkownika - większy wyświetlacz 100x33 pikseli 
mający 3 wiersze x 16 znaków + 2 nowe przyciski, klawisze 
bezpośredniego dostępu 

V2.11 lub nowsze P34x/EN M/G44 

 
  



HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ P34x/EN VH/Ia7 

1122 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

30 
c.d. 

A J 
Listopad 
2004 

 Usprawnienia wejść sterowniczych. Wybór trybu blokującego lub 
impulsowego, dodano etykiety wejść sterowniczych, sygnał wyzwalający 
rejestrator zakłóceń z wejść sterowniczych 
 16 timerów PSL (poprzednio 8) 
 Alarmy platformy przypisane do DDB (Alarm Status 3) 
 Synchronizacja czasu za pomocą wejścia optycznego 
 Kontrola filtra częstotliwości mocy przez wejście optyczne, 
załączona/wyłączona 

 Dla pierwszego portu tylnego można wybrać protokół Courier przez 
EIA(RS)485 oprócz dotychczasowej konfiguracji K-Bus 
 Transmisja protokołów pierwszego portu tylnego 
(MODBUS/Courier/DNP3.0) przy użyciu portu światłowodowego 
(poprzednio dostępny IEC60870-5-103) 
 Do Courier/MODBUS/DNP 3.0 dodano nieskompresowane 
rejestrowanie zakłóceń (do protokołu IEC60870-5-103 dodano w 
oprogramowaniu wersji 05D, 06B) 
 Wejścia optyczne o podwójnej charakterystyce dla stosunku DO/PU 
(DO/PU = 60/80% lub 50/70%) 
 512 zapisów zdarzeń (poprzednio 250) 
 Ewolucja DNP3. Przedział skanowania dla wejść binarnych (obiekt 01) 
skrócony z 5 s do 0,5 s. Przedział skanowania dla wejść analogowych 
(obiekt 30) skrócony z 2 s do 1 s. Poprawiono minimalną wielkość kroku dla 
stref nieczułości wejść analogowych 
 Możliwość wyboru formatu transmisji czasu MODBUS – opcje 
Standard (standardowe) lub Reverse (odwrócone) dla kolejności transmisji 
bajtów 
 Zmiana stosunku opadania do pobudzenia (DO/PU) w zabezpieczeniu 
V/Hz z 95% na 98% 

V2.11 lub nowsze P34x/EN M/G44 

 
  



P34x/EN VH/Ia7 HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ 

1123 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 

Opis zmian Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

30 
c.d. 

A J Listopad 2004  Zmiana stosunku DO/PU z 95% na 98% dla zabezpieczenia nad-
/podnapięciowego Zmiana wartości progowej wyzwalania z 1,05, 
0,95 Vs na 1 Vs dla zabezpieczenia nad- i podnapięciowego oraz 
zabezpieczenia NVD. Obniżono ustawienie TMS dla zabezpieczenia 
pod-/nadnapięciowego z 0,5 do 0,05 

 Nadzór PP dla drugiego zestawu 3-fazowych PP. Poprzednio 
nadzorowane były tylko wejścia IA/IB/IC 

 Zmieniono etykiety domyślne dla wejść i wyjść cyfrowych w menu 
Input Labels i Output Labels. Zmiana polegała na większym 
uogólnieniu - Input Lx, Output Rx 

 Skorygowano fałszywe uruchomienie zabezpieczenia 
częstotliwościowego podczas włączania 

 IEC60870-5-103. Status bitu czasu letniego działa już prawidłowo w 
komendzie synchr. czasu 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.11 lub nowsze P34x/EN M/G44 

B J Grudzień 2004  Modyfikacja uniemożliwiająca ponowne uruchomienie, gdy do 
przekaźnika przesyłana jest przez protokół DNP 3.0 duża liczba 
regulacji i ustawień, jedno szybko po drugim 

 Rozwiązano problem usterki kanału drugiego tylnego portu 
komunikacyjnego dotyczący tylko przekaźników P34xxxxxxxxxxxJ 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.11 lub nowsze P34x/EN M/G44 

31 A J Kwiecień 2005  Udostępniono nowy model przekaźnika, P344 (obudowa tylko 80TE). 
P344 bazuje na P343, ale ma dodatkowe wejście napięcia punktu 
neutralnego, VN2, służące do zrealizowania 2 funkcji zabezpieczenia 
napięcia w punkcie neutralnym opartego na wartościach mierzonych 
(59N) dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego i przed zwarciami 
międzyzwojowymi 

 4 stopnie kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego (67). Poprzednie 
wersje oprogramowania P342/3/4 zawierały 2 stopnie niekierunkowego 
zabezpieczenia nadprądowego 

V2.11 lub nowsze P34x/EN M/G44 

 



HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ P34x/EN VH/Ia7 

1124 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

31 
c.d. 

A J 
Kwiecień 
2005 

 1 stopień zabezpieczenia nadmocowego reagującego na składową 
przeciwną z charakterystyką czasowo niezależną (S2=I2xV2)(32NPS). Jest 
on wykorzystywany w Chinach jako sygnał wzajemnego uzależnienia dla 
zabezpieczenia przed zwarciami międzyzwojowymi 

 Niezależne zabezpieczenie napięcia punktu neutralnego 
obliczeniowe/mierzone (59N). P341/2/3 ma 2 stopnie mierzonego i 2 
stopnie obliczeniowego zabezpieczenia napięcia punktu neutralnego 

 P344 ma 2 wejścia mierzonego napięcia w punkcie neutralnym, a zatem 
ma 2x2 stopnie mierzonego i 2 stopnie obliczeniowego zabezpieczenia 
napięcia punktu neutralnego. Poprzednie wersje oprogramowania 
zawierały 2 stopnie mierzonego lub obliczeniowego zabezpieczenia 
napięcia punktu neutralnego 

 Zabezpieczenie na wypadek 6 pasm nieprawidłowej częstotliwości 
generatora (81AB). Podobne do funkcji 81AB w P94x 

 1 stopień zabezpieczenia nadnapięciowego reagującego na składową 
przeciwną o charakterystyce czasowo niezależnej (47). Taki sam, jak 
funkcja P14x (47) 

 4 stopnie zabezpieczenia nadprądowego reagującego na składową 
przeciwną o charakterystyce czasowo niezależnej (46OC). Taki sam, jak 
funkcja P14x (46OC) 

 Ustawienia wartości minimalnej dla mocy trójfazowej obniżono w P342/3 
do 0,5%Pn, poprzednio 2%Pn. Zakres ustawień mocy 3-fazowej w P344 
jest taki sam, jak nowy zakres ustawień w P343 

 3 dodatkowe człony zwłocznego zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem o charakterystyce czasowo niezależnej. 
Zmodyfikowano czasowo zależną charakterystykę przemagnesowania w 
taki sposób, była bardziej spójna z charakterystyką u konkurencji oraz, aby 
ułatwić przyszłe usprawnienia. Obecnie zabezpieczenie przed 
przemagnesowaniem zawiera 1 stopień alarmowy czasowo niezależny + 1 
stopień wyzwalania czasowo zależny/DT + 3 stopnie wyzwalania czasowo 
niezależne 

 Poprawka w oprogramowaniu DNP 3.0 dotycząca sytuacji, gdy pobranie 
ustawień z MiCOM S1 Studio może się nie udać w przypadku 
przekaźników z konfiguracjami WE/WY zależnymi od modelu 

V2.11 lub nowsze P34x/EN M/G44 



P34x/EN VH/Ia7 HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ 

1125 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
 

Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

31 
c.d. 

A J Kwicień 2005  Poprawki drobnych błędów V2.11 lub nowsze P34x/EN M/G44 

32 A J Marzec 2006 

 Nie wprowadzono do produkcji 
 Dodano funkcję rotacji faz. Można wybrać kolejność faz ABC lub ACB 

dla wszystkich wejść prądu i napięcia 3 faz. Można również wybrać, 
które 2 fazy zostaną zamienione ze sobą dla dowolnych wejść prądu i 
napięcia 3 faz. Nowa kolumna menu 'System Config' z ustawieniami 
kolejności faz. Przesunięto kolumnę 'Gen Diff', aby zrobić miejsce dla 
menu 'System Config' 

 W rejestratorze zakłóceń zwiększono maksymalną liczbę kanałów 
analogowych, które mogą zostać zarejestrowane, tak aby mogły być 
rejestrowane wszystkie wejścia analogowe. Liczbę kanałów 
analogowych podwyższono z 8 do 9/12/13 dla P342/3/4 

 Zwiększono liczbę sygnałów DDB w PSL z 1023 do 1408 i zmieniono 
organizację sygnałów DDB. To oznacza, że schemat PSL utworzony w 
wersji oprogramowania 32 nie jest kompatybilny ze schematami PSL 
utworzonymi w poprzednich wersjach oprogramowania i odwrotnie 

 Wybór grupy ustawień za pomocą 2 nowych sygnałów DDB umożliwia 
wybranie grupy ustawień poprzez dowolne wejście optyczne lub 
zdalne poprzez wejście sterownicze. Poprzednio można było wybierać 
spośród 4 grup ustawień za pomocą stałych wejść optycznych, 1 i 2 

 Utworzono sygnał DDB 'Any Trip' umożliwiający wykorzystanie 
dowolnego zestyku (zestyków) do sygnalizowania wyzwolenia. 
Poprzednio sygnał Any Trip oznaczał zadziałanie zestyku przekaźnika 
3. Sygnał Any Trip uruchamia diodę wywalania, inicjuje logikę na 
wypadek usterki wyłącznika oraz liczniki konserwacyjne a także jest 
wykorzystywany w logice rejestratora zwarć 

 Drobne zmiany w opisie ustawień przekładni PP i PN 
 Podwyższono liczbę zapisów konserwacyjnych z 5 do 10 

V2.14 lub nowsze 
P34x/EN M/G44 
P34x/EN AD/G54 

 



HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ P34x/EN VH/Ia7 

1126 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

32 
c.d. 

A J Marzec 2006 

 Dodano przerwę międzyramkową pomiędzy ramkami w 
wieloramkowej transmisji komunikatów DNP 3.0 dla zapewnienia 
zgodności z C264 

 Skorygowano błąd opóźnienia czasu zadziałania kierunkowego 
zabezpieczenia nadprądowego NPS. Zbyt długi czas zadziałania 
(zawsze poniżej 1 s) występuje tylko w przypadku ustawienia na opcję 
kierunkową 

 Skorygowano przerywane nieprawidłowe wskazanie statusu w IRIG-B 
'Usterka karty', gdy źródło IRIG-B jest sprawne 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze 
P34x/EN M/G44 
P34x/EN AD/G54 

B J Maj 2006  Poprawki drobnych błędów V2.14 lub nowsze 
P34x/EN M/G44 
P34x/EN AD/G54 

C J 
Październik 
2006 

 Nowy model przekaźnika P345. P345 zawiera te same funkcje, co P344 
plus zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana w 100% poprzez 
wstrzykiwanie sygnału o niskiej częstotliwości. P345 posiada również 
nowy panel przedni z 10 klawiszami funkcyjnymi i 10 powiązanymi 
programowalnymi diodami LED. Wszystkie 18 programowalnych diod 
LED w P345 są trójkolorowe i mogą być ustawiane na kolor czerwony, 
żółty lub zielony w PSL. Nie wprowadzono P345 do produkcji. 

 MODBUS umożliwia dostęp niezależnie do poszczególnych par 
rejestrów 16-bitowych, które składają się na 32-bitowe dane. 

 Poprawka dotycząca szybkiego działania zabezpieczenia 
nadprądowego z czasowo zależną charakterystyką resetowania 
IEEE/US. 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

 
  



P34x/EN VH/Ia7 HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ 

1127 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

32 
c.d. 

D J Grudzień 2006 

 Poprawiono funkcję czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (do 
przodu lub w tył) w P34x. Funkcja nie działa, jeżeli zabezpieczenie 
SEF/REF (SEF/REF Protection) zostanie początkowo zablokowane 
(disabled) w kolumnie konfiguracji, a tryb SEF (SEF Mode) zostanie 
nastawiony na 'SEF' (ustawienie domyślne) na czas inicjowania 
przekaźnika. Prawidłowe zadziałanie nastąpi tylko wtedy, gdy 
ustawienie trybu SEF zostanie zmienione (wprowadzone) i zmienione 
z powrotem na 'SEF' lub gdy inicjacja przekaźnika nastąpi, gdy 
zabezpieczenie SEF/REF będzie załączone (enabled) w kolumnie 
konfiguracji. 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

E J Kwiecień 2007 
 Dodano protokół IEC 61850 w P343. Nie wprowadzono IEC 61850 do 

produkcji. 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

F J/K Maj 2007 

 Wprowadzono do produkcji nowy model przekaźnika P345. P345 
zawiera te same funkcje, co P344 plus zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe stojana w 100% poprzez wstrzykiwanie sygnału o 
niskiej częstotliwości. P345 posiada również nowy panel przedni z 10 
klawiszami funkcyjnymi i 10 powiązanymi programowalnymi diodami 
LED. Wszystkie 18 programowalnych diod LED w P345 są trójkolorowe 
i mogą być ustawiane na kolor czerwony, żółty lub zielony w PSL 

 Ulepszenie algorytmu pomiaru zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana w 100% (64S) w celu zwiększenia dokładności. Usunięto 
ustawienie '64S Series X' i dodano nowy sygnał DDB '64S Fail' (1076). 

 Skorygowano ustawienie przekładni strony wtórnej PN dla 
przekaźników z oprogramowaniem 32, Vn = 380/480 V rating. W 
przypadku przekładni PN 1:1 w przekaźniku P340 380/480 V z 
oprogramowaniem 32 zainstalowanymi po załączeniu zasilania 
wielkości analogowe są 4 razy za wysokie. Naprawa błędu polegała na 
ponownym zastosowaniu ustawienia strony wtórnej PN (które 
pokazuje prawidłową wartość. 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 



HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ P34x/EN VH/Ia7 

1128 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

32 
c.d. 

F J/K Maj 2007 
 Do menu Date and Time (Data i godzina) dodano przesunięcia lokalnej 

strefy czasowej dla czasu letniego. 
 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

G J/K Wrzesień 2007 

 Skorygowano ustawienie przekładni strony wtórnej PP dla 
przekaźników z oprogramowaniem 32F. Gdy wyłączane jest i włączane 
zasilanie przekaźnika, przekładnia PP strony wtórnej jest stosowana 
nieprawidłowo dla parametru znamionowego 5 A i mierzone prądy są 
5 razy za niskie. Przekładnia PP jest stosowana prawidłowo, jeżeli 
ustawienia zostają zastosowane ponownie w momencie włączania 
zasilania przekaźnika. 

 Skorygowano nieprawidłowy rok ustawiany wtedy, gdy datę i godzino 
nastawiono za pośrednictwem interfejsu użytkownika, gdy aktywny 
był IRIG-B. 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

H J/K Listopad 2007 

 Skorygowano skalowanie przekładni PP dla przekaźników z 
oprogramowaniem 32. Jeżeli ustawienia strony wtórnej przekładni PP 
nastawiono na 5 A i przekaźnik zostanie uruchomiony ponownie, jeżeli 
grupa ustawień zostanie zmieniona, skalowanie strony wtórnej PP 
zostanie przywrócone na 1 A. 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

J J/K Grudzień 2007 

 Dodano komunikację IEC 61850. 
 Wydano pomoc techniczną dla zestyków dużej mocy oraz 

demodulowanego IRIG-B we wszystkich przekaźnikach P34x. 
Przekaźniki P34x można zamawiać z modulowanym lub 
demodulowanym IRIG-B oraz z 4 lub 8 zestykami dużej mocy w 
zależności od modelu. 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

 
  



P34x/EN VH/Ia7 HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ 

1129 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

32 
c.d. 

K J/K Maj 2008 

 Skorygowano problem dotyczący przekładni PN. Jeżeli zmodyfikowano 
przekładnię PN, zostaje ona zresetowana z powrotem do wartości 
domyślnym w momencie ponownego uruchomienia przekaźnika P345. 
To z kolei powoduje, że pomiary faktycznie wyświetlają wielkości 
'wtórne', ponieważ przekładnia wynosi teraz 1:1. 

Ten problem nie wpływa na działanie zabezpieczenia, ponieważ 
przekaźnik działa w oparciu o wielkości 'jednostkowe', które pozostają 
niezmienione. Przekładnie strony pierwotnej i wtórnej służą do 
skalowania pomiarów i ustawień na potrzeby wyświetlania, 
przesyłania i rejestrowania. 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

L J/K Marzec 2009 

 Skorygowano problem nieprawidłowego zastosowania skalowania 
przekładni PP strony wtórnej ISEF oraz IN, jeżeli nie nastawiono obu 
zabezpieczeń na tę samą wartość (1A lub 5A) - tylko w P345, nie 
dotyczy P341/2/3/4. 

 Poprawki drobnych błędów 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

M J/K Marzec 2011 

 Zmiana marki oprogramowania na ALSTOM. 
 Poprawka w przekaźniku Px4x, który przestaje odbierać (przetwarzać) 

komunikaty GOOSE, podczas obsługi przez switch Ethernet z 
ustawieniami dla VLAN. 

V2.14 lub nowsze P34x/EN M/H65 

33 A J/K Czerwiec 2008 

 Dodano zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika w P342/3/4/5, gdy 
zainstalowana jest karta CLIO. Funkcja zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wirnika wymaga również modułu do 
wstrzykiwania sygnału o niskiej częstotliwości, sprzęgania i pomiarów 
P391. 

 Poprawki w DNP 3.0: tabela konfigurowalnych punktów, wariacje 
domyślne, limity czasu SBO, skalowanie liczb całkowitych, analogowe 
wartości zmiennoprzecinkowe, wyodrębnianie zapisów zakłóceń, 
nastawiane zdalnie strefy nieczułości i przypisywanie klasy, 
konfigurowalna długość i limity czasu komunikatów, potwierdzenie 
łącza danych, koordynowane wejścia sterownicze. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/J76 



HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ P34x/EN VH/Ia7 

1130 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data pierwotnego 
wydania 

Opis zmian 
Kompatybilność 

S1 
Dokumentacja 

techniczna 
Główna Drugorzędna 

33 
c.d. 

A J/K Czerwiec 2008 

 Dodano obsługę j. rosyjskiego. Stanowi ona teraz opcję do 
zamówienia. 

 Dane pozycyjne PSL są teraz pobierane do przekaźnika wraz z 
logiką, dzięki czemu gdy PSL jest odczytywany z przekaźnika, 
dane pozycyjne sygnałów itp. są takie same, jak w momencie 
pobierania. 

 Dodano obsługę blokad nastawiania/resetowania w PSL. 
 Poprawki drobnych błędów 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/J76 

B J/K Marzec 2009 

 Skorygowano problem nieprawidłowego zastosowania 
skalowania przekładni PP strony wtórnej ISEF oraz IN, jeżeli nie 
nastawiono obu zabezpieczeń na tę samą wartość (1A lub 5A) - 
tylko w P345, nie dotyczy P341/2/3/4. 

 Poprawki drobnych błędów 

V 3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/J76 

C J/K Czerwiec 2009 

 Poprawka do zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowe 
NVD, gdzie obliczeniowe napięcie punktu neutralnego jest 
wykorzystywane dla wszystkich stopni zabezpieczenia 
(VN>1/2/3/4/5/6) zamiast VN>1/2 (obliczeniowe), VN>2/3 
(wejście VN1, mierzone), VN>5/6 (wejście VN2, tylko P344/5). 
Ten błąd dotyczy tylko oprogramowania 33B. 

 Poprawki drobnych błędów 

V 3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/J76 

D J/K Luty 2010 

 Rozwiązano kilka kwestii dotyczących modelowania IEC61850 
dla fazy 1 IEC 61850. 

 (1) Skorygowano problem brakujących pomiarów (VN/IN 
Derived Mag/Angle, NPS Thermal, V/Hz) i nieprawidłowego 
źródła we wdrażaniu modelu danych fazy 1 IEC 61850 w 
przekaźniku P340. 

 (2) Skorygowano problem statusu sygnału DDB, który nie jest 
dostępny dla modelu 61850, gdy skonfigurowano 
odfiltrowywanie zdarzeń. 

V 3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/J76 

  



P34x/EN VH/Ia7 HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ 

1131 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

33 
c.d. 

D J/K Luty 2010 

 (3) Poprawiono niektóre ciągi dla atrybutów danych pod obiektem 
danych 'NamPlt' pod LLN0 (tylko) w niektórych urządzeniach 
logicznych. 

 Poprawki drobnych błędów 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/J76 

E J/K Marzec 2011 

 Zmiana marki oprogramowania na ALSTOM. 
 Poprawka w przekaźniku Px4x, który przestaje odbierać (przetwarzać) 

komunikaty GOOSE, podczas obsługi przez switch Ethernet z 
ustawieniami dla VLAN. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/J76 

35 A J/K Gru 2009 

 Opcja redundantnego portu Ethernet (IEC61850) 
 Ulepszenia fazy 3 IEC 61850: sterowanie - sterowanie bezpośrednie, 

sterowanie bezpośrednie z  zaawansowaną ochroną, wybór przed 
uruchomieniem (SBO) z zaawansowaną ochroną, osiem bloków 
sterujących raportów buforowanych oraz szesnaście bloków 
sterujących raportów niebuforowanych, konfigurowalne zbiory 
danych, publikowane komunikaty GOOSE, Sterowanie z zasadą 
działania tylko jednej funkcji sterującej w danym czasie, wybór 
aktywnej grupy ustawień, jakość dla GOOSE, lista adresów, inicjator 
sterowania, pomiary energii oraz kontrole resetowania dla pomiarów 
zapotrzebowania i termicznych przy użyciu węzła logicznego MMTR, 
mnożniki jednostek dla wszystkich pomiarów. 

 Dodano tryb tylko do odczytu dla portów komunikacji zdalnej 
 Skorygowano problem statusu sygnału DDB, który nie jest dostępny dla 

modelu 61850, gdy skonfigurowano odfiltrowywanie zdarzeń 
 Poprawiono niektóre ciągi dla atrybutów danych IEC61850 pod 

obiektem danych 'NamPlt' pod LLN0 (tylko) w niektórych urządzeniach 
logicznych 

 Poprawki drobnych błędów 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN AD/J86 

 
  



HISTORIA WERSJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ INSTRUKCJI SPRZĘTOWEJ P34x/EN VH/Ia7 

1132 MiCOM P40 Agile P342, P343, P344, P345, P346, P348 & P391 

 
Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

35 
c.d. 

B J/K Listopad 2010 

 Poprawki w komunikacji IEC61850 służące naprawieniu problemów 
opisanych poniżej: 

 (1) Krótki impuls włączenia/wyłączenia może powodować brak 
zgłoszenia pośredniej zmiany stanu. 

 (2) Okazjonalnie zmiana stanu wejścia opto nie jest rejestrowana w 
System\OptGGIO1.ST. 

 (3) Stosowanie XCBR1.CO.Pos Open/Close może powodować 
odpowiedź przekaźnika o niewłaściwej pozycji, nawet jeśli czynność 
otwarcia/zamknięcia zakończyła się powodzeniem 

 (4) Może dojść do zakończenia komunikacji IEC61850 po 
uruchomieniu operacji sterowania ze statusem kontrolnym w RCB 

 (5) Buforowane raportowanie IEC61850 przestaje działać po pewnym 
okresie, gdy zastosowano kilka zwarć do wygenerowania raportów 

 Poprawki drobnych błędów 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN AD/J86 

C J/K Marzec 2011 

 Zmiana marki oprogramowania na ALSTOM. 
 Poprawka w przekaźniku Px4x, który przestaje odbierać (przetwarzać) 

komunikaty GOOSE, podczas obsługi przez switch Ethernet z 
ustawieniami dla VLAN. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN AD/I86 

36 B J/K Lipiec 2011 

 Nowy model przekaźnika, P346. 
 P346 jest taki sam, jak P342 + zabezpieczenie różnicowe. 
 Do przekaźnika P343/4/5/6 dodano funkcje zabezpieczenia 

różnicowego transformatora, nadzoru różnicowego przekładnika 
prądowego oraz alarmu uszkodzenia obwodów. 

 Dodano funkcję zabezpieczenia termicznego transformatora i funkcję 
zmniejszania trwałości oparte na normie IEEE C57.91-1995. 

 Dodano monitoring zwarć bezpośrednich w transformatora. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/I96 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

36 
c.d. 

B J/K Lipiec 2011 

 Dodano funkcje kontroli synchronizacji i sterowanie wyłącznikiem. 
 Dodano 4 czasowo niezależne stopnie zabezpieczenia df/dt. 
 Dodano możliwość wyboru źródła PP - IA-1/IB-1/IC-1 lub IA-2/IB-2/IC-

2 dla zabezpieczenia nadprądowego, nadprądowego NPS, strefowego 
ziemnozwarciowego, mocowego NPS oraz maszyny bez napięcia. 

 Dodano ustawienie CT Polarity - Standard/Inverted (polaryzacja PP - 
standardowa/odwrócona). 

 Dodano przekładnię fazowego przekładnika prądowego 2 ze względu 
na wprowadzenie zabezpieczenia różnicowego transformatora (87T). 
W poprzednim oprogramowaniu było tylko 1 ustawienie przekładni 
fazowego przekładnika prądowego dla 2 zestawów fazowych 
przekładników prądowych używanych dla zabezpieczenia różnicowego 
generatora (87G). Podwyższono ustawienie strony pierwotnej 
fazowego PP do 30 k. 

 Usprawniono niskoimpedanyjne adaptacyjne strefowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe poprzez dodanie przejściowego prądu 
adaptacyjnego, aby zwiększyć stabilność w przypadku zwarć 
bezpośrednich. 

 Dodano poprawiony algorytm detektora podprądowego dla 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika. 

 Dodano obsługę j. chińskiego. Stanowi ona teraz opcję do 
zamówienia. 

 Interfejs HMI w j. chińskim wymaga zablokowania dwóch języków, 
więc obsługiwane są tylko dwa inne języki, domyślnie jest to j. angielski 
i francuski. 

 Dodano usługi ogólne IEC 60870-5-103. Dzięki temu wszystkie 
pomiary są dostępne w tym protokole. 

 Nowy przedni panel dla P343/4/6 tak sam, jak w przekaźniku P345, z 
18 trójkolorowymi diodami i 10 klawiszami funkcyjnymi (sprzęt K - 
P34xxxxxxxxxxxK). 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/I96 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

36 
c.d. 

B J/K Lipiec 2011 
 Zwiększono liczbę sygnałów DDB w PSL z 1407 do 2047. 
 Poprawki w IEC61850 takie same, jak w oprogramowaniu 35B. 
 Poprawki drobnych błędów 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/I96 

C J/K Marzec 2011 

 Zmiana marki oprogramowania na ALSTOM. 
 Poprawka w przekaźniku Px4x, który przestaje odbierać (przetwarzać) 

komunikaty GOOSE, podczas obsługi przez switch Ethernet z 
ustawieniami dla VLAN. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/I96 

D J/K 
Wrzesień 
2011 

 Poprawka dotycząca przekaźnika P34x SW36 z protokołem DNP3 i 
zainstalowaną drugą tylną kartką komunikacyjną, co powodowało, że 
przekaźnik ciągle się uruchamiał od nowa z kodem błędu. Ta 
poprawka została wprowadzona do oprogramowania, zanim 
jakiekolwiek przekaźniki z tą konkretną konstrukcją zostały wydane 
klientom. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/I96 

E J/K Maj 2012 

 Wprowadzono obsługę protokołu redundancji równoległej (PRP). 
Rejestr zamówień na PRP został otwarty w lipcu 2012. Dla opcji 
sprzętowych, cyfra 7, w numerze/nr cortec stosuje się następujące 2 
kody dla redundancji Ethernet PRP: 

N - redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + 
modulowany IRIG-B [ZN0071 część 009]. 

P - redundantny Ethernet PRP, 2 wielomodowe porty światłowodowe + 
niemodulowany IRIG-B [ZN0071 część 010]. 

 Zabezpieczenie różnicowe generatora (87G) wykorzystuje przekładnię 
fazowego PP zarówno dla wejść prądów fazowych PP1 i PP2 w 
poprzednich wersjach oprogramowania. SW 36E wykorzystuje 
przekładnię fazowego PP1 i fazowego PP2 odpowiednio dla wejść 
prądów fazowych PP1 i PP2 na potrzeby zabezpieczenia różnicowego 
generatora (87G), co jest obecnie spójne ze sposobem działania 
zabezpieczenia różnicowego transformatora. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/I96 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

36 
c.d. 

E J/K Maj 2012 

 Poprawka w przekaźniku Px4x, który wykorzystuje niewłaściwe 
amplitudy analogowych sygnałów zapisów zakłóceń, jeżeli przekładnie 
PP i PN (strona pierwotna/strona wtórna) nie są liczbami całkowitymi. 

 Poprawki drobnych błędów. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/I96 

F J/K Sierpień 2013 

 Poprawka w znaczniku czasu dla godziny zwarcia w zapisach zwarć, 
który nie uwzględnia ustawienia przesunięcia czasu lokalnego. 

 Skorygowano ustawienie Thermal Overload I>, które nie przechodziło 
przeskalowania, gdy zmieniły się wartości znamionowe strony 
pierwotnej lub wtornej PP w MiCOM S1. 

 Skorygowano człon zabezpieczenia termicznego punktu gorącego 
transformatora w P34x, który wyzwalał się w sytuacjach 
ekstremalnych 

 Poprawki w IEC 61850 - nazwa DANE dla 3-fazowej mocy i 
współczynnika mocy - niewłaściwe nazwy, niestandardowe 
modelowanie pomiarów kata w IEC 61850, Przypisania 
Measurement/SecDlrMMXU1$CF$AmpPct$SIUnit oraz 
Protection/SenSefPTOC4$ST$Health$stVal są nieprawidłowe, 
niektóre atrybuty danych są skonfigurowane w modelu danych jako 
tylko do odczytu, a w rzeczywistości można w nich wpisywać; chodzi o 
atrybuty danych: orCat oraz orIdent, brak jednostki dla częstotliwości 
(Hz) w zapisie zakłócenia odczytanym przez IEC 61850, odłączenie 
jednego klienta IEC 61850 powoduje utratę innych połączeń IEC 
61850. 

 Poprawki drobnych błędów. 

V3.0 (Studio) lub 
nowsze 

P34x/EN M/I96 

37 A M Marzec 2014 

 Nowy model przekaźnika, P348 do zabezpieczania maszyn 
indukcyjnych dwustronnie zasilanych o regulowanej prędkości. P348 
zawiera wejścia IEC 61850-9-2 LE służące do podłączenia do 
niekonwencjonalnych przekładników pomiarowych. Oprogramowanie 
V37 stosuje się tylko w modelu P348. 

V1.0 (S1 Agile) lub 
nowsze 

P34x/EN M/Ia7 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data pierwotnego 
wydania 

Opis zmian 
Kompatybilność 

S1 
Dokumentacja 

techniczna 
Główna Drugorzędna 

37 
c.d. 

A M Marzec 2014 

 P348 zawiera zabezpieczenie nadprądowe oparte na wartości 
skutecznej/szczytowej, nadnapięciowe oparte na wartości 
skutecznej/szczytowej, nadprądowe NPS oparte na wartości 
skutecznej, napięcia w punkcie neutralnym oparte na wartości 
skutecznej oraz nadnapięciowe. 

 Dodano bezpieczeństwo cybernetyczne. 
 Nowy panel przedni do P348 z xCPU3 z rozszerzona pamięcią (sprzęt 

M - P34xxxxxxxxxxxM). 
 Nowe moduły zasilania, z których usunięto napięcie wzbudzenia. Kod 

zamówienia - 7/8/9 dla nowej opcji zasilania (poprzednio 1/2/3). 
 Nowe wejścia optyczne służące zapewnieniu zgodności z najnowszymi 

normami IEC dotyczącymi udarowych zakłóceń elektromagnetycznych 
oraz spełnieniu brytyjskich testów ESI48-4EB2 w zakresie 
rozładowywania kondensatorów bez użycia zewnętrznych rezystorów 
rozpraszających energię. 

 Poprawki błędów w platformie dodane jako oprogramowanie 36. 
 Poprawki drobnych błędów. 

V1.0 (S1 Agile) lub 
nowsze 

P34x/EN M/Ia7 

38 B M/P Marzec 2014 

 Oprogramowanie V38 stosuje się tylko w modelach P341-6. 
 Nowy panel przedni do P341-6 z xCPU3 z rozszerzoną pamięcią (sprzęt 

P - P341/2xxxxxxxxxxP oraz sprzęt M - P343/4/5/6xxxxxxxxxxM). 
 Nowe moduły zasilania, z których usunięto napięcie wzbudzenia. Kod 

zamówienia - 7/8/9 dla nowej opcji zasilania (poprzednio 1/2/3). 
 Nowe wejścia optyczne służące zapewnieniu zgodności z najnowszymi 

normami IEC dotyczącymi udarowych zakłóceń elektromagnetycznych 
oraz spełnieniu brytyjskich testów ESI48-4EB2 w zakresie 
rozładowywania kondensatorów bez użycia zewnętrznych rezystorów 
rozpraszających energię. 

 Dodano bezpieczeństwo cybernetyczne. 
 Dodano DNP 3.0 over Ethernet. 

V1.0 (S1 Agile) lub 
nowsze 

P34x/EN M/Ia7 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja oprogramowania Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna Główna Drugorzędna 

38 
c.d. 

B M/P Marzec 2014 

 Dodano 16 liczników PSL. 
 Możliwość ustawienia opóźnienia czasowego timera PSL w PSL lub w 

Ustawieniach. 
 Usprawnienia zabezpieczenia mocowego. 
 Zwiększono z 2 do 4 liczbę stopni zabezpieczenie mocy 3-fazowej. 

Można wybrać tryb Active Power (moc czynna) i nowy tryb Reactive 
Power (moc bierna). Uproszczono tryby działania - Forward/Reverse 
(do przodu/w tył) oraz Under/Over (pod/nad).  Obniżono ustawienie 
wartości minimalnej do ok. 0,2%Sn.  Takie same zmiany są w 
zabezpieczeniu mocy jednofazowej.  Zawarto również nową opcję 
służącą do wyboru fazy A lub B lub C. Czułe zabezpieczenie mocowe w 
P345 ma 2 opcje ustawienia 1 faza lub nowa opcja mocy 
watometrycznej, z wykorzystaniem 2 czułych wejść prądowych. 

 Zabezpieczenie od utraty wzbudzenia ma większy zakres ustawienia 
średnicy i przesunięcia charakterystyki impedancji mho. Nowa linia 
kierunkowa, którą można wykorzystać do zablokowania 
charakterystyki mho w PSL. 

 Niezależne od siebie zabezpieczenie nadprądowe zależne napięciowo 
(51V) oraz zabezpieczenie podimpedancyjne (21). Poprzednio można 
było załączyć albo 51V albo 21, teraz można załączyć oba 
zabezpieczenia. 

 Dodano trzeci stopień zabezpieczenia podnapięciowego (V<3). 
 Zwiększono zakres ustawienia zabezpieczenia podimpedancyjnego. 

Podwyższono wartość maksymalną ‘Z<1/2 Setting’ do 500/In Ω 
(Vn=100/120 V). 

 Zwiększono zakres ustawienia czasu w charakterystyce czasowo 
zależnej zabezpieczenia nadprądowego. Podwyższono wartość 
maksymalną ‘I>1/2/3/4 Time Delay’ do 200 s. 

 Zwiększono zakres ustawienia czasu w charakterystyce czasowo 
zależnej zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. Podwyższono 
wartość maksymalną ‘F<1/2/3/4 Time Delay’ do 20000 s. 

V1.0 (S1 Agile) lub 
nowsze 

P34x/EN M/Ia7 
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Typ przekaźnika: P342/3/4/5/6/8 … 

Wersja 
oprogramowania 

Końcowe 
oznaczenie 

modelu 

Data 
pierwotnego 

wydania 
Opis zmian 

Kompatybilność 
S1 

Dokumentacja 
techniczna 

Główna Drugorzędna 

38 
c.d. 

B M/P Marzec 2014 

 Obniżono ustawienie wartości minimalnej pod/-nadnapięcia w 
zabezpieczeniu ziemnozwarciowym stojana w 100% dla trzeciej 
harmonicznej (100% St EF VN3H> oraz 100% St EF VN3H<) do 0,1 V 
(Vn=100/120 V). 

 Zwiększono zakres ustawienia kąta fazowego kontroli synchronizacji. 
Podwyższono wartość maksymalną ‘CS1 Phase Angle’ oraz ‘CS2 Phase 
Angle’ z 90 do 175 stopni. 

 Dodano krzywe programowane przez użytkownika do 
zabezpieczenia nadprądowego, ziemnozwarciowego, czułego 
ziemnozwarciowego, pod-/nadnapięciowego, nadnapięciowego 
punktu neutralnego oraz V/Hz. 

 Podwyższono liczbę kanałów analogowych do zapisów zakłóceń do 
maksymalnie 20 kanałów. 

 Poprawki błędów dodane jako oprogramowanie 36. 
 Poprawki drobnych błędów. 

V1.0 (S1 Agile) lub 
nowsze 

P34x/EN M/Ia7 
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Uwaga 1: 05, 06 PSL kompatybilny z 07 PSL z wyjątkiem  alarmu użytkownika DDBs. Kompatybilność P345 PSL/Software to 32 A-E i F-L. 
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 Tekst menu pozostaje zgodny w ramach poszczególnych wersji oprogramowania (z wyjątkiem 05/06/07), lecz nie jest zgodny pomiędzy różnymi wersjami. 
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© - ALSTOM 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte  
w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie 
udziela się żadnej gwarancji, ani nie składa żadnych oświadczeń, na które 
można by się powoływać, świadczących, że są one kompletne lub 
prawidłowe oraz że będą mieć zastosowanie do jakiegokolwiek 
konkretnego projektu. Jest to podyktowane względami technicznymi 
i ekonomicznymi. Są one udostępniane bez zobowiązań oraz podlegają 
zmianom bez powiadomienia. Kopiowanie, wykorzystywanie lub 
przekazywanie osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgodny jest 
surowo zabronione. 
Centrum Informacji Alstom Grid www.alstom.com/grid/contactcentre/ 
Tel.: +44 (0) 1785 250 070 
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